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PŘÍLEPY
občasník zastupitelstva obce

SLOVO ÚVODEM
V čase školních prázdnin a dovolených se nám dostává do rukou další vydaní našeho
Občasníku. Časopisu, ve kterém informujeme pravidelně o veškerém dění v naší obci. Počasí
prozatím přeje tradičním letním aktivitám a užili jsme si několik typických horkých letních
dnů. Toto vydání mapuje poslední půlrok a tak se můžete případně ochladit také připomínkou
některé ze zimních akcí.
Následující stránky jsou zaplněny spoustou článků a fotografií, což je důkazem, že ani
v zimních měsících se dění v Přílpích neporoučelo k zimnímu spánku a stejně tak jej nepostihla ani jarní únava. Pojďme si tedy připomenout, co vše se událo od času kdy panovala
tuhá zima až po dnešní prázdninové dny. Veškeré dění v obci je společným dílem občanů,
spolků či jednotlivců, kteří nechtějí v Přílepích pouze bydlet, ale především žít a tomu, aby
obec žila jsou ochotni věnovat svůj volný čas. Za to patří všem velký dík!
Nezbývá než popřát všem příjemnou dovolenou, dětem krásné prázdniny a načerpání sil
do dalších pracovních a školních povinností a ničím nerušenou četbu následujících stránek.

S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás s ukončeným pololetím letošního roku informoval o věcech, které
se dlouhodobě připravují, řeší, byly vyřešeny
nebo na kterých se začalo pracovat.
Největší stavba, která se v letošním roce
chystá, je „Kanalizace-JIH“. Tato záležitost
má kompletně zpracovanou žádost na MZe,
která byla podána, na základě požadavků
doplněna a nyní se očekává, zda bude žádost
úspěšná a projekt bude finančně podpořen.
Získání dotace je podmínkou realizace díla.
Ze stavebních prací musím dále zmínit
cyklostezku Přílepy - Holešov, kde probíhá
zpracování žádosti na dotaci z programu IROP
a součástí této žádosti je zpracování finanční
a ekonomické analýzy dle pravidel tohoto
programu. Všechny tyto přípravné admini-

OBČASNÍK PŘÍLEPY

strativní práce pro nás dělá firma REALKA
Rubíček plus, s.r.o., se kterou byla podepsána smlouva o dílo. Dále byla podepsána
smlouva s Ing. Jarošem na zhotovení finální
dokumentace pro tuto stavbu. Dokumentace
pro provádění stavby by měla být dokončena
do 23. 8. 2017. V současné době je na stavebním odboru žádost o územní řízení a čeká
se na vyjádření dotčených orgánů. Dále
bylo nutno uzavřít nájemní smlouvu s Povodím Moravy, která dala souhlas se stavbou
mostku přes přílepský potok. Součástí nájmu
je zábor pozemku v k.ú.Žopy a k.ú. Přílepy
v celkové výměře 98 m2, za který budeme po
dobu 5 let platit nájem, který činí za kalendářní rok 1 430,-Kč.
O něco dále je příprava výstavby pravostranného chodníku od horní autobusové
zastávky k ulici U Mlýna, kde je navíc zahá-
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jeno stavební řízení.
V minulosti jsem Vás též informoval o průběhu revitalizace naší vodní nádrže. Dle
dostupných informací činí dotace až 80%
uznatelných nákladů. Naše žádost je primárně zpracována do programu OPŽP a tato
bude zařazena do nejbližší výzvy tohoto programu. Touto revitalizací bude vrácen vodní
ploše původní stav rybníka.
Začátkem roku zahájila obec Přílepy proces tvorby nového územního plánu, který
musí být vytvořen v souladu se zásadami
územního rozvoje Zlínského kraje.
Od začátku roku proběhlo také několik
dalších jednání a porad o využití přílepského
zámku. Toto je však rozsáhlejší téma, kterému bude věnován článek na dalších stránkách občasníku. Pozornost je věnována také
využití a úpravě zámeckého parku. Vzhledem
k tomu, že tento park je památkově chráněný, bylo požádáno o znalecké posouzení
vzrostlých stromů. Tento posudek bude stát
cca 45 tisíc Kč. Následné doporučené ošetření a kácení stromů bude stát cca 70 tisíc
Kč. Na tyto práce se pokusíme sehnat dotaci
ze ZK z odboru kultury.
Ředitelka ZŠ Přílepy zažádala obec
o zakoupení nového konvektomatu pro školní
kuchyni. Starý konvektomat je nefunkční,
tudíž je pro zachování provozu kuchyně
nutné zakoupení nového zařízení v ceně cca
170 tisíc Kč. Část finančních prostředků
bude hrazena z investičního fondu ZŠ a zby-

tek uhradí obec. Na zakoupení konvektomatu
bylo taktéž provedeno výběrové řízení.
V naší obci proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření za rok 2016 v termínu 20.
– 22. března 2017 a následně byl zpracován
závěrečný účet obce za rok 2016. Zastupitelé byli na poradě zastupitelů dne 27. 2.
2017 seznámeni s účetní závěrkou obce,
MŠ a ZŠ k 31.12.2016 i s hospodářským
výsledkem těchto příspěvkových organizací.
Schválení účetní závěrky je vymezeno Zákonem 239/2012 Sb.
Na jednání Mikroregionu Holešovsko
byli přítomní starostové obcí seznámeni
s finanční situací projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání pro Operační rozvojový
plán Holešovska. Na tento Místní akční plán
rozvoje byla poskytnuta dotace, ale financování probíhá zpětně, načež bylo dohodnuto,
že obce poskytnou mimořádný příspěvek ve
výši 25,- Kč na občana. V roce 2018 se pak
již nebude platit žádný příspěvek do Mikroregionu.
Toto jsou nejdůležitější záležitosti, na kterých se průběžně pracuje a další záležitosti
spojené s chodem obce se řeší průběžně.
Vzhledem k tomu, že občasník vychází
v době prázdnin bych chtěl všem popřát
krásné léto, příjemné prožití prázdnin a dovolených a načerpání nových sil do další práce.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta obce

ZPRÁVY Z RADNICE
JAK ZÍSKAT INFORMACE O DĚNÍ V OBCI
Způsobů jak získat informace o dění v obci je celá řada. Myšleny jsou tímto informace
o práci obecního úřadu, zastupitelstva obce, činnosti místní samosprávy či seznámení se
z veřejnými dokumenty. Největší počet občanů získává informace z obecního zpravodaje
a webových stránek obce. Občasník shrnuje vždy určité období, webové stránky jsou aktualizovány průběžně. Přestože tyto informace mají pouze informativní, nikoliv úřední charakter
jde o nejsrozumitelnější formu komunikace pro širokou veřejnost. Zpravodaj je kromě tištěné
podoby doručované do poštovních schránek možné stáhnout také v pdf verzi z webu obce.
Každý se může také přihlásit k odběru hlášení místního rozhlasu e-mailem. Stačí sdělit e-mailovou adresu, na kterou si přeje zprávy zasílat.
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Součástí webových stránek je taktéž úřední deska se vzdáleným přístupem, neboli elektronická úřední deska. Tento způsob uveřejňování dokumentů má tu výhodu, že každý kdo
disponuje přístupem k Internetu, a to se dnes týká většiny veřejnosti, může si obsah prohlížet
z domova či z jakéhokoli jiného místa na světě. Pro ty, co Internetem a IT nedisponují, je
určena klasická úřední deska u pomníku TGM, jejíž obsah je s elektronickou deskou totožný.
Uveřejnění dokumentů na úřední desce se řídí mnoha zákony a předpisy, ale podstatné je
to, že jsou zde uveřejňovány obecně závazné vyhlášky, rozpočty, veřejné zakázky, usnesení
a zápisy ze zastupitelstva a další podstatné povinně zveřejňované dokumenty. Tato forma
komunikace má již úřední charakter a mnoho povinně zveřejňovaných dokumentů se může
zdát bez patřičných komentářů nesrozumitelných.
Dalším způsobem jak získat informace, vznést návrh či připomínku je osobně na obecním
úřadě nebo prostřednictvím elektronické pošty. Každý občan se taky může osobně obracet ať
již formálně či neformálně na jednotlivé zastupitele.
Každé tři měsíce se pak koná veřejné zasedání zastupitelstva obce, kterého se může
zúčastnit kdokoliv z veřejnosti, kdo má v obci trvalý pobyt či zde vlastní nemovitost, může se
navíc účastnit diskuse, vznášet náměty a připomínky. Z průběhu zasedání je pořizován zápis,
včetně diskusních příspěvků zástupců veřejnosti a tento je zároveň s přijatým usnesením uveřejněn na zmiňované úřední desce.
Existují i další úřední a zákonné postupy komunikace, ale pro potřeby obce velikosti Přílep
zde byly shrnuty ty nejpodstatnější.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Začátkem roku zahájila obec Přílepy proces tvorby nového územního plánu, který musí být
vytvořen v souladu se zásadami územního rozvoje Zlínského kraje. Odbor Územního plánování
a stavebního řádu MÚ Holešov, jakožto nadřízený orgán územního plánování vypracoval na
žádost zastupitelstva obce návrh zadání Územního plánu obce Přílepy, do kterého byly zapracovány všechny požadavky občanů z posledních let a na základě kterého bude územní plán
vypracován.
Dále byla podána výzva k podání nabídky na zhotovitele územního plánu. Ze tří uchazečů
byl vybrán Ing. Arch. Vladimír Dujka, který podal nejnižší nabídkovou cenu 290.400,- Kč a byla
s ním tak podepsána smlouva o dílo. Po vyjádření všech dotčených orgánů zahájí projektant
práce na vypracování mapové a textové dokumentace.

KOMUNITNÍ CENTRUM ZE ZÁMKU?
Zámek Přílepy, jeho revitalizace a smysluplné využití je stálé téma a skutečný
problém, neboť cílem obce, jak bylo již mnohokrát řečeno není jeho lukrativní prodej.
Tento by se nepochybně mohl již dávno realizovat. Prvořadým cílem je naopak vytvořit
z celého areálu místo smysluplné a obecně
prospěšné činnosti, která by sloužila potřebám veřejnosti a především občanům Přílep.
Zároveň je ovšem jasné, že takové řešení
není ve finančních možnostech obecního
Vizualizace možné rekonstrukce zámku Přílepy
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rozpočtu a proto se v uplynulých letech neustále jednalo s mnoha zájemci vesměs bez pozitivního výsledku. Většina těchto zájemců to spíše zkoušela, jestli se z titulu kulturní památky
nepodaří získat na rekonstrukci zámku dotace. Jediným trvalým zájemcem je investor Senior
Domus z Prahy, který svůj podnikatelský plán postavil na vybudování léčebny pro nemocné
Alzheimerovou chorobou, což bylo z naší strany uvítáno, neboť to jednak zohledňuje celospolečensky prospěšné využití a také jeho provoz by přinesl pozitivní efekty pro prosperitu obce
a pracovní příležitosti pro občany. Ovšem ani tento investor stále nevyřešil problém s financováním a stále není jisté, i přes jeho ujištění trvalého zájmu, že projekt zrealizuje. Nicméně
stavební povolení, které s nemalou pomocí obce získal, je stále v platnosti. Je však třeba
občany ujistit, že k prodeji zámku za zmíněným účelem nedojde dříve, než bude jasně doloženo úspěšné zrealizování projektu.
Na základě posledního vývoje a jevící se možnosti dotačního titulu však obec v současné
době promýšlí i jinou alternativu využití zámku a parku, kterým je vybudování tzv. komunitního
centra. Tím se rozumí centrum společenského života jako sál pro akce, sídlo obecního úřadu,
knihovny a kluboven pro spolky. V parku by zase mohlo vyrůst dětské hřiště, tenisové kurty
a zóny aktivního odpočinku. Je zcela jasné, že toto řešení by bylo z hlediska potřeb občanů
tím nejlepším, bohužel náklady na realizaci překračují mnohonásobně možnosti rozpočtu obce
a zajištění úvěrem by ohrozilo ostatní důležité povinnosti správy a každodenního chodu obce.
Podstatnou neznámou v tomto záměru zůstává, že vybudování komunitního centra z dotace
je podložen podmínkou, že zde musí vzniknout a fungovat stálá služba zaměřená na sociální
oblast a být hrazena žadatelem (tedy obcí), stejně jako provoz celého centra. V současné
době prověřujeme všechny možnosti, administrativní záležitosti a probíhají konzultace, zda
by byl záměr možný a do budoucna pro obec ekonomicky únosný. Jednalo by se o vlastní
zámeckou budovu. Hospodářská budova by nadále zůstala k původnímu záměru - realizaci
projektu Senior Domus.
Navzdory všem dosavadním neznámým zastupitelstvo obce rozhodlo plán komunitního centra připravit. Těmto záměrům může napomoci i nyní prováděný znalecký průzkum parku, jehož
cílem bude zrušení či omezení památkové ochrany, která je překážkou našich plánů využití
parku.
Zdeněk Novák

ZÁMĚRY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017

Účastníci Tříkrálové sbírky 2017, zleva: Eliška
a Barča Uličníkovi, Libuška Odstrčilíková, Kamilka
Sovadinová, Andrejka Lakomá, Ondra Odstrčilík,
Jolanka Janošová, Franta Olšák, Adam Závrbský
a doprovod Bohumil Uličník, Roman Žemba
a Miroslav Sovadina
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Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících
na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro
nemocné, osoby se zdravotním postižením,
seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka
podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.
Záměry, na které se v daném roce vybírá,
jsou předem oznámeny. Výnos letošní sbírky
se tak rozdělí mezi více než osm set záměrů.
Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo
vzdělávání), případně zůstane jako rezerva
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pro případ humanitárních katastrof.
V případě nutnosti se mohou některé
záměry během roku změnit. Za správnost
zodpovídají jednotlivé Charity.
Jak váš příspěvek pomáhá?
Z daru, který jste vhodili koledníkům
do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vašem
regionu, 15 % využije na své projekty vaše
diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným

v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty
a 5 % jsou režie sbírky.
Při Tříkrálové sbírce v sobotu 7. ledna
2017 byla v Přílepích díky štědrosti dárců
vybrána částka 35 437,- Kč. Jménem Charity děkujeme za pochopení a za každý
i sebemenší příspěvek. Poděkování patří též
malým koledníkům a jejich doprovodu, kteří
přes extrémně mrazivé počasí letošní sbírku
zvládli.

FLORIÁNSKÁ MŠE A ŽEHNÁNÍ KAPLIČKY
V neděli 7. května byla při tradiční floriánské mši požehnaná nově rekonstruovaná
kaple Panny Marie nad obcí. I když počasí
příliš nepřálo a slavnost byla předčasně
ukončena, nezměnilo se nic na faktu, že
kaplička prošla rozsáhlou rekonstrukcí exteriéru i interiéru a ponese tak odkaz pro další
generace.

lika málo těch, co zůstali počasí navzdory
uvnitř kaple. Na připraveném posezení při
dechovce v restauraci U Miloša vzhledem
ke zmiňovanému počasí pak nepřišel téměř
nikdo.
Další připravovanou etapou je revitalizace
okolí kapličky, jelikož jde o hojně navštěvované odpočinkové místo místními i turisty.
Vzhledem ke skutečnosti, že okolí stavby
je v majetku Lesů ČR, musel být dohodnut
dlouhodobý pronájem a souhlas s úpravou
pozemků. Na požadovaný prodej do vlastnictví obce vedení Lesů ČR nepřistoupilo. V současné době se pracuje na architektonickém
řešení okolí kaple, které zahrnuje terénní
úpravy, dlažbu, osazení lavic a výsadbu
zeleně.

Úvod Floriánské slavnosti u lesní kaple

Slavnost byla zahájena starostou obce
v 15 hodin, ještě za krásného slunečného
počasí. Opět nechyběla dechová kapela
a hasiči v slavnostních uniformách z Přílep,
Žop a Horního Lapače. Holešovský kaplan
P. Wojciech Zapiór, který sloužil mši svatou,
vyzvedl důležitost zachování podobných staveb pro další generace a ocenil úsilí o rekonstrukci kaple. Poté se ale přehnala větrná
smršť a průtrž mračen a připravený program
slavnosti byl předčasně ukončen. Na nikom
zřejmě nezůstala suchá nit. Slavnostní
požehnání pak proběhlo za účasti jen něko-
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P. Woiciech Zapiór požehnal nově rekonstruované
lesní kapli, na pozadí zrestaurovaný oltář
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BESEDA NAD KRONIKOU OBCE
V sobotu 18. února zaplnili sál přílepské
hospody U Miloša zájemci o historii naší
obce. Besedu nad kronikou obce uspořádali zastupitelé a přednášel bývalý kronikář,
dlouholetý zastupitel obce, znalec místní historie a patriot - jak uvedl na začátku besedy
pana Zdeňka Němce v úvodním slovu místostarosta obce. O velkém zájmu veřejnosti
svědčila i skutečnost, že někteří vyslechli
povídání ve stoje, protože v přeplněném sále
už nebylo volné židle.
Přednáška byla začleněna do širších souvislostí v návaznosti na celkový historický
a společenský vývoj země české a byla
doprovázena promítáním souboru dobových
fotografií. K nahlédnutí zde byly také všechny
oficiální historické knihy obce – tedy tři
svazky obecní kroniky, kronika místní školy
obecné, kronika sboru pro občanské záležitosti a kniha narozených dětí. Vystaveny byly
také historické úřední dokumenty Obecního
úřadu, Místního národního výboru či Občanského výboru.
Pro zpestření mezi jednotlivými bloky
vyhrávala harmonikářská kapela a přítomní
si prohlíželi zmiňované knihy a dokumenty.

O historii naší obce přednášel
pan Zdeněk Němec

Dochovaná obecní kronika je vedena od
roku 1919 a některé dochované dokumenty
sahají až do dob působení Seilernů v Přílepích. Tyto dokumenty mají pro naši obec
velkou historickou hodnotu a proto je o ně
řádně pečováno, aby mohly být předány dalším generacím občanů, které se v Přílepích
střídají od jejich založení ve 13. století.
Besedu a promítání fotografií připravili
společně Zdeněk Němec a Miroslav Sovadina a věříme, že nebyla poslední.

Vedoucí místní knihovny oznamuje čtenářům, že knihovna bude
od července 2017 otevřena každé úterý. Přijďte si vybrat z mnoha
nových titulů výměnného fondu čtení na dovolenou a na prázdniny.
Noví čtenáři jsou vítáni.

DĚTSKÝ BAZÁREK POPRVÉ
Na jaře letošního roku přišly maminky
dětí z MŠ s nápadem uspořádat bazárek
dětského oblečení a hraček. Tak se dne 5.
května proměnila zasedací místnost OÚ
v malé tržiště a zájemci si tak mohli za přijatelnou cenu pořídit oblečení ze kterého
již některé děti vyrostly ale jiným pásne
akorát. V nabídce nebylo jen oblečení, ale
také hračky a knížky, takže si vybraly nejen
maminky ale i děti. Pro velký zájem se bude
bazárek znova opakovat na podzim, v čase
kdy se připravuje zimní šatník.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Zasedací místnost OÚ se proměnila
v improvizované tržiště
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O K É N KO D O N A Š Í Z Á K L A D N Í Š KO LY
VÁNOČNÍ BESÍDKA ŠKOLY
Loňský školní rok jsme na naší škole uzavřeli již tradiční vánoční besídkou, tentokrát
s názvem „Ledové království“. Příběh dvou
královských dcer Elsy a Anny, které hledaly
cestu jedna ke druhé, ale také každá sama
k sobě. Při jedné hádce Elsa začarovala
celé království. To pohltila krutá zima a vše
pokryl sníh a led. Nechyběli trolové, sněhulák, který však měl rád léto, či sob, jenž se
stal přítelem sněhuláka. Pohádky však mají
vždy dobrý konec a jinak to nebylo ani u nás.
Láska zahřála Else i Anně jejich ledová srdce
a sestry našly cestu k sobě. Příběh plný písniček i vtipných momentů si děti náležitě
užily a poselství lásky rozeslaly mezi všechny
diváky.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA ŽÁKŮ
5. ROČNÍKŮ
Druhé pololetí školního roku bývá ve
znamení různých soutěží. Zahájili jsme
matematickou olympiádou pátých ročníků. Školní kolo proběhlo v rámci třídy
a do okresního kola postoupili Adam Filák
a Lucie Folknerová. V okresním kole se
Lucka umístila na 9. místě a Adam na 16.
místě. Gratulujeme.

DEN SLABIKÁŘE
Jak jsme Vás informovali již v minulém
čísle Občasníku, v 1. třídě naší školy vyučujeme čtení metodou SFUMATO. Den Slabikáře jsme tudíž měli posunutý až na leden,
kdy už jsme opravdu četli krátké věty a se
správnou intonací. Všem přítomným rodičům
i babičkám jsme předvedli, jak tato metoda
funguje, jak jsme postupovali. Děti ze sebe
v ukázkové hodině vydaly opravdu maximum
a věříme, že se to všem přítomným moc
líbilo. Celou slavnost Slabikáře jsme ukončili drobnými dárečky, památeční plaketkou
a sladkou tečkou – pečeným dortem, který
dětem upekla jedna z babiček. Mamkám se
možná líbilo i to, že od září do ledna měly
zakázáno s dětmi číst. Teď už čteme i doma
denně, plynule a s porozuměním. A ještě
jedna zajímavost – dnes děti přečtou text,
i když mají knížku vzhůru nohama.

ZÁBAVNÉ VYSTOUPENÍ PRO POUČENÍ

Adam Závrbský jako sněhulák Olaf
v pohádce Ledové království

Vedoucí školní jídelny oznamuje, že
školní jídelna bude uzavřena od 5. 7. do
1. 9. 2017 včetně. Provoz bude zahájen
v pondělí 4. 9. 2017.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

V úterý 7. února se žáci naší školy vypravili autobusem do Holešova na představení
interaktivního hudebního divadla ABRAKA
MUZIKA, které si pro nás připravilo program
s názvem „Finanční gramotnost“. Děti měly
možnost se zábavnou formou seznámit
s pojmy - výměnný obchod, finanční hotovost,
bankovní účet, kreditní karta či exekuce. Děti
byly aktivně zapojeny do téměř 1,5 hodinového představení, jež bylo zpestřeno vtipnou
a pěknou živou hudbou na dané téma.
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OCHUTNÁVKA EXOTICKÉHO OVOCE
V rámci projektu Ovoce a zelenina do
škol si pro naše žáky připravila firma Wastex Holešov doprovodný program s názvem
„Ochutnávka exotického ovoce“, jež se
uskutečnila 2. a 3. března ve výuce prvouky
a přírodovědy. Firma Wastex nám dodala
zásoby s přehledným popisem exotického
ovoce a zeleniny. Žáci byli nejprve seznámeni s daným druhem a poté si přišli se
svým talířem a vidličkou pro kousek na
ochutnání. Následovala diskuze, zda dané
ovoce či zeleninu znají či vidí poprvé v životě,
zda jej kupují běžně či příležitostně. Rovněž
se hodnotily a srovnávaly chutě. Děti se
nebály ochutnat avokádo, rukolu, lístky červené řepy, bílou ředkev. Nejvíce jim chutnalo
pomelo, jehož chuť mnozí znali již z domu.
Dále si pochutnali na žlutém melounu,
japonské hrušce, granátovém jablku, mangu,
papáji a fících.

Exotické ovoce chutná různě

EXKURZE DO ANTHROPOSU A PLANETÁRIA V BRNĚ
na vzdušné proudy, oceány i síly, díky nimž
je Země v pohybu. Ukázali jsme si základní
pohyby naší Země a vysvětlili si fáze měsíce.
To vše pod kopulí planetária, na které nás
provedli hvězdnou oblohou s mnoha souhvězdími. Dokonce nám přálo i krásné slunečné počasí, takže jsme přijeli spokojeni
a bohatší o nové zážitky.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Taky kluci z přílepské školy zapózovali na Měsíci

Žáci pátého a čtvrtého ročníku se zúčastnili vzdělávacího výletu do Brna. Společně
se žáky ZŠ Martinice a ZŠ Žeranovice jsme
se v březnu vydali do Anthroposu v Brně,
kde jsme si prohlédli muzeum pravěku, a do
Planetária, ve kterém jsme shlédli pořad
Země v pohybu. Představili nám zde naši
planetu Zemi jako důmyslný stroj poháněný
Sluncem, ke kterému chybí návod k použití.
Prozkoumali jsme zemské klima, podívali se

OBČASNÍK PŘÍLEPY

I v letošním školním roce probíhá na
naší škole výuka dopravní výchovy. Žáci
čtvrtého ročníku navštívili na podzim Dětské dopravní hřiště v Kroměříži, aby si
vyzkoušeli, jak se správně pohybovat v silničním provozu.
14. března potom přijel do školy pracovník DDH, aby hravou formou s žáky
prakticky procvičili řešení nejrůznějších
dopravních situací a připravili se tak na
zkoušky, které čekají čtvrťáky v červnu.
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HASÍK

MATEMATICKÝ KLOKAN

9. a 22. března navštívili naši školu hasiči
z Holešova s Hasíkem. Co vlastně dráček
Hasík dětem přináší? Jedná se o preventivní
program s názvem „Výchova dětí v oblasti
požární ochrany a ochrany obyvatelstva“,
který je určen pro děti na základních školách
v celé České republice. Jeho hlavním cílem
je předat dětem důležité informace a návyky
v oblasti prevence před požáry a mimořádnými
událostmi. Výuka probíhá hravou a názornou
formou. Na prvním stupni se žáci naučí, jak
vypadá hasič, jakou má výstroj a výzbroj. Dále
se naučí, že musí pokyny hasičů poslouchat.
Učí se také respektu z ohně a zásady, že oheň
dětem do rukou nepatří. Vyzkoušeli si, že i druháci jsou schopni bez problémů přivolat telefonicky pomoc hasičů, policie nebo zdravotní
záchranné služby.

Další celostátní soutěží je Matematický
klokan. Naši žáci soutěží ve dvou kategoriích – 2. + 3. ročník kategorie Cvrček
a 4. + 5. ročník kategorie Klokánek.
Výsledková listina pro první tři v každé
kategorii vypadala následovně:
CVRČEK - MAX. 90 BODŮ
3. místo – Jakub Bárta (3. ročník) / 45 bodů
2. místo – Janošová Jolana (3. ročník) / 58 bodů
1. místo – Obšivač Václav (2. ročník) / 64 bodů
KLOKÁNEK – MAX. 120 BODŮ
3. místo – Olšák František (5. ročník) / 74 bodů
2. místo – Folknerová Lucie (5. ročník) / 87 bodů
1. místo – Adam Filák (5. ročník) / 100 bodů

ŠIBŘINKY

PRO PRVŇÁČKA JE TO HRAČKA

Klub rodičů při naší škole ve spolupráci
s místními hasiči uspořádali pro děti tradiční ŠIBŘINKY, které proběhly v sobotu 18.
března v tělocvičně školy. Především malé
a mladší děti se dosyta vydováděly při diskotéce i při různých soutěžích, ve kterých
nechyběly sladké i zdravé odměny od různých sponzorů. K vidění byly nejrůznější
pohádkové postavičky a rozveselené oči dětí.
Asi nejvíc se vždy očekává losování tomboly,
která byla i letos bohatá. Všem ochotným
rodičům, ostatním dobrovolníkům a sponzorům, kteří se podíleli na vzniku i průběhu
této akce, patří velký dík.

23. března se žáčci prvního ročníku
zúčastnili soutěže „Pro prvňáčka je to
hračka“ v Městské knihovně v Holešově.
Školu reprezentovala dvě trojčlenná
družstva a obě si zaslouží velkou pochvalu.
V konkurenci devíti družstev se na 1. místě
umístili Daniel Mikula, Amálie Poláková
a Libuše Odstrčilíková na 3. místě se
umístili Lukáš Brázdil, Kamila Sovadinová
a Eliška Uličníková. Gratulujeme!

NÁVŠTĚVA DIVADLA VE ZLÍNĚ –
ZLATOVLÁSKA
Kdo by neznal tuto krásnou pohádku.
Všichni žáci naší školy a starší děti z mateřské školy jeli na divadelní představení do
Velkého divadla ve Zlíně. Hostovalo zde
Těšínské divadlo, které se inspirovalo veršovanou verzí od Josefa Kainara. Verše byly
protkány písněmi i tancem. Všichni jsme
sledovali krásné představení z předních řad.
Upoutali nás nejen herci svým výkonem, ale
také pohyblivé kulisy a nápadité kostýmy.

V dětských maskách se na Šibřinkách
pravidelně setkávají různé světy

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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VESELÉ ZOUBKY
Ve čtvrtek 30. března se naši prvňáčci
v hodině prvouky zúčastnili projektu „Veselé
zoubky“, který každoročně pořádá drogerie
DM. Hned na úvod hodiny děti zhlédly vtipný
příběh o Hurvínkovi, kterému vysvětluje
Mánička, jak je důležité si pravidelně čistit
zoubky a nebát se chodit k zubaři.
Dále děti plnily úkoly na interaktivní tabuli,
kde se dozvěděly, kolik mají zoubků, jak o ně
pečovat, jak vzniká kaz a jak mu předejít
díky správnému čistění. Děti se rovněž obeznámily s tím, jak často chodit na preventivní
prohlídky k zubaři a proč se jich nebát.
Na závěr hodiny děti dostaly od drogerie
DM dárek v podobě taštičky, ve které měly
vše, co potřebují k čištění zoubků, tj. zubní
kartáček, zubní pastu, přesýpací hodiny
a žvýkačky. Zároveň všichni slíbili, že se
odteď budou o své zuby řádně starat. Tak
snad jim to nadšení chvíli vydrží.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE
„MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ“
V pátek 22.4.2017 reprezentovali naší
školu v okresním kole „Mladý zahrádkář“
3 žáci. Soutěžili v kategorii mladších žáků, tj.
4. – 6. ročníku. Celá soutěž probíhala v prostorách nádherně opraveného zámku v Holešově. I letos zástupci naší školy navázali na
úspěchy z předcházejících ročníků.
1.místo se svými znalostmi o rostlinách
a přírodě získala žákyně 5. ročníku Lucie
Folknerová. Tím také postoupila do celonárodního kola, které se uskutečnilo v červnu
v Praze. Krásné 4. místo obsadila Bára
Uličníková a na 13. místě se umístil David
Procházka (oba jsou žáky teprve 4. ročníku).
Ve starší kategorii (7. -9. ročník) zvítězil již
potřetí náš bývalý žák Matěj Obšivač, nyní
student tercie Gymnázia v Holešově. Všem
blahopřejeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy.
Velké poděkování patří i paní Vlastě
Čablové, která se žákům celý rok věnovala
a k této soutěži je perfektně připravila.

se sice konal tradičně, ale v netradiční
době. Změnou zákona proběhly zápisy do
1. tříd v celé republice až v měsíci dubnu.
U nás to bylo v pátek 7. dubna.
K zápisu se dostavilo 8 dětí, z toho
3 chlapci a 5 děvčat. U jednoho je již vyřízen odklad školní docházky, takže s nejvyšší pravděpodobností nastoupí v září do
1. třídy sedm dětí.

PŘIJÍMAČKY NA OSMILETÉ
GYMNÁZIUM
Blíží se závěr školního roku a naši „páťáci“
se rozhodují, na které škole budou ve vzdělávání pokračovat.
V letošním roce odchází 10 žáků a jeden
z nich se rozhodl pokračovat na osmiletém
gymnáziu v Holešově. Poctivě se připravoval
na přijímací zkoušky a jeho píle se vydařila.
Žák Adam Filák byl přijat ke studiu na holešovském gymnáziu. Gratulujeme a přejeme
i další studijní úspěchy.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Úspěšní mladí zahrádkáři – David Procházka,
Lucie Folknerová a Bára Uličníková
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TURNAJ VE VYBÍJENÉ
První květnový čtvrtek patřil již tradiční
akci 1. Základní školy v Holešově, kterou
pořádá pro školy z okolních vesnic – turnaji ve vybíjené pro 5. ročníky ZŠ. Letošního
ročníku se zúčastnilo 6 škol včetně té naší.
Do Holešova se vydalo bojovat družstvo ve
složení: Adam Filák, Lucie Folknerová, David
Cholasta, Radim Lakomý, Kamila Polášková,
Alice Soukupová, Marek Doubravský, Bára
Uličníková, František Olšák, Veronika Smékalová, Adam Závrbský a Vendula Miková.
Po urputných bojích jsme získali krásné
2. místo. Děkujeme všem zúčastněným
a gratulujeme.

KONCERT A VÝSTAVA ŽÁKŮ ZUŠ
Ve čtvrtek 25. května jeli všichni naši
žáci objednaným autobusem na koncert
a výstavu výtvarných prací žáků ZUŠ Holešov, která se konala na zámku v Holešově.
Koncert trval téměř hodinu, během níž si
žáci poslechli hru na klavír, housle, kytary,
flétny, akordeony, saxofony a jiné hudební
nástroje spolu s pěveckým a baletním
vystoupením. Program byl skutečně pestrý,
při němž zazněly i známé melodie. Po skončení koncertu se žáci přesunuli do výstavní
části zámku, kde měli možnost shlédnout
výstavu výtvarných prací žáků ZUŠ, mimo
jiné i práce některých našich žáků, kteří
navštěvují výtvarný obor ZUŠ.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
NA 2. ZŠ HOLEŠOV

Reprezentanti naší ZŠ ve vybíjené

JOHN AND MARY
Název pohádky hrané v anglickém jazyce
byl pro mnohé děti záhadou, než jim došlo,
že to je vlastně „Jeníček a Mařenka“
z pohádky O perníkové chaloupce. Toto
divadelní představení se odehrálo v holešovském kině Svět a bylo utvořeno tak, aby
lehkou a hravou formou obohatilo hodiny
anglického jazyka a motivovalo děti k dalšímu rozvíjení svých jazykových schopností.
V jednotlivých částech známého pohádkového příběhu byly vytvořeny aktuální
a svěže působící scénky ze života dvou
sourozenců. Dětem se představení líbilo
a určitě je motivovalo k dalšímu vzdělávání
se v anglickém jazyce.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Naši nejúspěšnější sportovci
na atletickém čtyřboji v Holešově

V úterý 16. května 2017 se sportovci naší
školy zúčastnili atletického čtyřboje zvaného
OVOV (Odznak všestrannosti olympijských
vítězů). V letošním školním roce jsme se
zapojili do této soutěže již podruhé. Soutěžilo se v přeskocích přes švihadlo, v trojskoku, v hodu medicinbalem vzad a v sedu
– lehu. Sportovci byli velmi úspěšní a získali
velice pěkné umístění. V kategorii dívek se
na 1. místě umístila Lucie Folknerová a na
3. místě Viktorie Mikulová. V kategorii
chlapců se na 1. místě umístil Adam Filák
a na 3. místě František Olšák. Děkujeme
našim sportovcům za reprezentaci školy.

11

MATEMATICKÁ PYTHAGORIÁDA
Jak už z názvu vyplývá, jedná se o matematickou soutěž pro jednotlivé ročníky
základních škol. Z naší školy se do okresního kola 5. ročníků ZŠ „propočítal“ Adam
Filák, který se stal úspěšným řešitelem
a získal krásné 5. místo. Gratulujeme.

BESEDA S POLICIÍ
Další květnovou akcí naší školy byla
beseda s Policií ČR. Pro první skupinu – žáky
1. – 3. ročníku – bylo toto setkání zaměřeno
na dopravní výchovu a postavení dětí jako
chodce, cyklistu, účastníka silničního provozu, ale také jako svědka dopravní nehody.
Druhá skupina – žáci 4. – 5. ročníku – diskutovala o kyberšikaně, o bezpečnosti pohybu
na sociálních sítích a internetu vůbec.
Témata byla pro děti velmi aktuální a zajímavá. Těšíme se na další spolupráci s Policií
ČR.

BESEDA V KNIHOVNĚ
Školní družina si v závěru školního roku
7. června přišla poslechnout vyprávění
o dobrodružstvích malého čaroděje Harryho
Pottera a jeho přátel. Spisovatelka J. K. Rowlingová tento děj vyprávěla nejprve své dceři
před spaním. Později se rozhodla vydat knihu
a až čtvrté oslovené nakladatelství se toho
ujalo. Stala se šestou nejprodávanější knihou na světě a má 8 dílů. Vyprávění se ujala
vedoucí dětské knihovny v Holešově paní
Hana Zaoralová. Děti se aktivně do besedy
zapojovaly, protože jim tyto knihy a filmy
nejsou cizí. Tímto také děkujeme místní paní
knihovnici Marii Smolkové za zprostředkování besedy a prohlídku místní knihovny.

ZKOUŠKY NA DOPRAVÍM HŘIŠTI
V KROMĚŘÍŽI
Čtvrtek 15. června byl důležitým dnem
pro našich pět žáků čtvrtého ročníku
(Bára Uličníková, Viktorie Mikulová, Marek
Doubravský, Jaromír Úlehla a David Procházka), kteří úspěšně složili zkoušku cyklisty na dopravním hřišti v Kroměříži a po
celodenním úsilí se přijeli zpět do školy
pochlubit svými novými průkazy cyklisty.
Teoretickou i praktickou část zkoušky si
žáci vyzkoušeli nanečisto již na podzim
v loňském roce, ale tentokrát to bylo už
naostro a tak nervozita byla znát. Naši žáci
spolu s žáky ZŠ Prusinovice a Morkovice
absolvovali písemný test, po němž následovala praktická zkouška na dopravním
hřišti. Děti byly rozděleny na dvě skupiny
– chodci a cyklisté. Celý průběh svědomitě
kontrolovali strážnici, kteří pečlivě zapisovali všechny dopravní přestupky, kterých
se děti dopustily jakožto chodci a poté jako
cyklisté. Víc jak měsíční příprava se vyplatila a radost z průkazu cyklisty měly nejen
děti, ale i paní učitelky.

Příslušníky Policie ČR děti pozorně poslouchaly

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ŠKOLNÍ VÝLET – OLOMOUC
Den, na který se žáci těší týdny, je tady.
V úterý ráno 8. června nasedáme do autobusu a vyrážíme směr Olomouc. Cílem výletu
je Pevnost poznání a Plavba poznání po řece
Moravě.

v hrsti, živá voda a fyzika. Prošli jsme se tady
devítimetrovým modelem mozku, korytem
řeky s hmyzem v nadživotní velikosti, snažili
se rozluštit spoustu hlavolamů…
Druhá skupinka žáků se zase seznamovala s historií Olomouce a jejími památkami
z pohledu plavby po řece Moravě. Z žáků
se stali opravdoví námořníci, protože jim
bylo umožněno kormidlovat OLOLOĎ Kordulku. Po 1,5 hodině se skupinky vyměnily.
Na závěr poznávání jsme došli k olomoucké
radnici s orlojem a každý se v perném horku
rád osvěžil zmrzlinou. Sláva nazdar výletu,
nezmokli jsme a v pořádku se vrátili domů.

Franta obřího ježka z klece vytáhnout dokázal

Na místě jsme se rozdělili na 2 skupinky.
Jedna skupinka jde prozkoumávat Pevnost
poznání. Nachází se v rekonstruovaném
objektu bývalého dělostřeleckého skladu
v areálu Korunní pevnůstky, kde se nacházejí
4 interaktivní expozice – historická, rozum

V Pevnosti poznání mohly děti mimo jiné poznat
jaké je to být želvou

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Blížící se konec školního roku znamená
mimo jiné i tu skutečnost, že prvňáci končí
se svou první knížkou – Slabikářem a že už
umí číst. Tento okamžik bývá každým rokem
podchycen akcí, která je spojena s jejich
slavnostním pasováním na čtenáře.
Letos tato slavnostní událost proběhla
ve čtvrtek 15. června na zámku v Holešově
a zúčastnilo se jí všech našich 13 žáků.
Oslava byla jako vždy zakončena v cukrárně
Vendula. Doufáme, že ke spokojenosti všech
zúčastněných.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Naši prvňáčci pasovaní na čtenáře
s rytířem a jeho družinou v holešovském zámku
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OLYMPIÁDA MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL
V KROMĚŘÍŽI
V pátek 16. června jsme se vydali do Kroměříže poměřit své síly v běhu na 50 m,
v hodu míčkem, ve skoku z místa a v běhu
na 400 m. Jelikož nám počasí ráno moc
nepřálo, museli jsme absolvovat skok z místa
v tělocvičně a místo běhu na 50 m se běžel
člunkový běh (také v tělocvičně). Nakonec se
počasí přece jen umoudřilo a zbývající část
soutěže proběhla již venku. Olympiáda malotřídních škol v Kroměříži nám přinesla hned
několik medailí. Blahopřejeme!

Nela Folknerová (1. místo) vystoupila
na stupně vítězů celkem čtyřikrát

PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA
V pátek 23. června se téměř polovina
žáků naší školy vydala na přírodovědnou vycházku do lesa. Žáci byli rozděleni
do dvou věkových kategorií a v průběhu
vycházky plnili různé soutěžní úkoly, např.
hod šiškami na kmen stromu a mezi
stromy, chůze po kládě, skládání svého
jména z přírodních materiálů a jiné. Nejoblíbenějším a nejvíce očekávaným soutěžním
úkolem bylo stavění domečků pro skřítky,
při němž mohli žáci pracovat jednotlivě
či ve skupinách. Za krátkou chvíli vzniklo
v lese přes deset krásných domečků pro
skřítky, které žáci postavili s větviček, kůry,
mechu a kamení. Po příchodu do školy
následoval poslední, tentokráte vědomostní
úkol. Každý musel dle větvičky rozpoznat
a pojmenovat strom, ze kterého pochází.
Vycházka se vydařila, děti byly spokojené
a navzdory úpornému vedru, které panovalo, nám bylo v lese skvěle.
Kategorie
1. místo
2. místo
3. místo

1. + 2. třída:
Adam Cholasta
Kamila Sovadinová
Kamila Sovadinová

Kategorie
1. místo
2. místo
3. místo

4. + 5. třída:
Bára Uličníková
Viktorie Mikulová
Viktorie Mikulová

Kategorie 1. – 2. třída:
2. místo Antonín Fuksa (hod míčkem)
1. místo Nela Folknerová
(skok do dálky z místa)
1. místo Nela Folknerová (člunkový běh)
2. místo Nela Folknerová (hod míčkem)
3. místo Nela Folknerová (běh na 400 m)
Kategorie 3. – 4. třída:
3. místo Jolana Janošová (běh na 400 m)
Kategorie 5. třída:
2. místo Adam Filák
(skok do dálky z místa)
3. místo František Olšák (hod míčkem)
3. místo František Olšák (člunkový běh)
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Po vycházce a soutěžích v lese
chutnala svačina všem
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ATLETICKÝ ČTYŘBOJ VE FRYŠTÁKU
I v letošním školním roce jsme se zúčastnili atletického trojboje ve Fryštáku, který
se tentokrát konal 22. června. Sportovci se
utkali v běhu na 50 m, v hodu míčkem a ve
skoku do dálky s rozběhem. Výsledky ze
všech disciplín se potom sčítaly. Za pěknou
reprezentaci školy děkujeme.
Kategorie
1. místo
2. místo
Kategorie
1. místo
2. místo
3. místo
Kategorie
1. místo
3. místo

1. třída:
Libuše Odstrčilíková
Rudolf Polášek
2. + 3. třída:
Nela Folknerová
OndřejOdstrčilík
Jolana Janošová
4. + 5. třída:
František Olšák
Lucie Folknerová

ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA ŠKOLY
se letos konala v úter ý 27. čer vna
v opravdu parném počasí. A protože to byla
letos akce v tomto školním roce poslední
a také hodnotící, byla tělocvična naší školy
zaplněna do posledního místečka nejen
rodiči, prarodiči, hosty a zaměstnanci školy,
ale i bývalými a budoucími žáky.

Naši žáci na nástupu
Atletického čtyřboje ve Fryštáku

potlesku zhodnotila ředitelka školy výsledky
práce, představila žáky, kteří dosáhli nějakých úspěchů – ať v soutěžích matematických, přírodovědných, ale i sportovních. Po
zásluze byli odměněni i sběrači druhotných
surovin, rozloučili jsme se s žáky 5. ročníku
a přivítali nové prvňáčky. Dětem i zaměstnancům přišel poděkovat a popřát i pan
starosta Rudolf Solař.
V úplném závěru poděkovala ředitelka
školy Mgr. Alice Kučerová všem – tedy
dětem, pedagogům, ale i ostatním zaměstnancům a přátelům školy, rodičům i zřizovateli za veškerou kvalitně odvedenou
práci a spolupráci a všem popřála hezké
a pohodové prázdniny.

Školní tělocvičnou se proháněla hradní střela

Všichni žáci naší školy letos nehráli typickou pohádku, ale letní pohádkový příběh
party dětí, který všichni známe z filmu „Ať žijí
duchové“. Byla to repríza po 14 letech, velmi
náročná na texty hlavních postav, ale žáci
se jí zhostili na jedničku. Po zaslouženém
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Skřítkové tesaři vylezli z mechu a spravili
na hradě střechu
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VÝSLEDKY CELOROČNÍCH SBĚRŮ NA ŠKOLE:
KAŠTANY

PAPÍR

1. místo - FOLKNEROVÁ Lucie (5. tř.) / 420 kg
2. místo - LAKOMÝ Radim (5. tř.) / 156 kg
3. místo - MIKULOVÁ Viktorie (4. tř.) / 144 kg

1. místo - FOLKNEROVÁ Nela (2. tř.) / 2701 kg
2. místo - SEDLÁŘ Alexandr (2. tř.) / 2413 kg
3. místo - OBŠIVAČ Václav (2. tř.) / 1748 kg
4. místo - LAKOMÁ Andrea (2. tř.) / 1589 kg
5. místo - ULIČNÍKOVÁ Eliška (1. tř.) / 1195 kg
6. místo - SMÉKALOVÁ Veronika (5. tř.) / 704 kg
7. místo - SEHNAL Josef (1. tř.) / 606 kg
8. místo - ŠŤASTNÝ Vítězslav (1. tř.) / 586 kg
9. místo - ÚLEHLA Jaromír (4. tř.) / 560 kg
10. místo - OLŠÁKOVÁ Ema (2. tř.) / 481 kg

Celkově jsme odevzdali myslivcům
1 127 kg.

POMERANČOVÁ KŮRA
1. místo - MIKOVÁ Vendula (3. tř.) / 24,00 kg
2. místo - SMÉKALOVÁ Veronika
(5. tř.) / 12,30 kg
3. místo - SOVADINOVÁ Kamila
(1. tř.) / 10,90 kg

Za školu jsme odevzdali celkem 18 149 kg.
kolektiv pedagogických pracovníků ZŠ

Celkově jsme odevzdali 76,60 kg.

PET VÍČKA
1. místo - FOLKNEROVÁ Lucie (5. tř.) / 32,20 kg
2. místo - OLŠÁK František (5. tř.) / 28,80 kg
3. místo - OBŠIVAČ Václav (2. tř.) / 15,00 kg
Za školu jsme do sbírky „Na Romana“
do Holešova odevzdali 138,20 kg.

Ředitelka Základní školy Přílepy přeje
všem dětem krásné prázdniny a pedagogům,
zaměstnancům, rodičům a ostatním občanům
a příznivcům školy příjemnou
a pohodovou dovolenou.

STŘÍPKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY OD ZIMY DO LÉTA
V pondělí 23. ledna děti shlédly ukázku
výcviku tance se psem, kterou nám zařídila
paní Boháčiková. Paní Marta Němcová nám
představila své pejsky – Pudly Artuše a štěně
Nuri. Děti viděly, co vše zvládne cvičený pes
i mládě. Vozit kočárek, běhat a přeskakovat
přes překážky, schovat se do kufru, reagovat
na povel ruky – štěkáním, válet sudy, plížit
se. Děti byly z ukázky nadšené, bylo to velmi
netradiční, mít ve školce živá zvířata.
Přesně na popeleční středu jsme pro děti
připravili karnevalové veselí, které jsme
zakončili pojídáním masopustních koblihů.
To byla dobrota!
V úterý 4. dubna se předškolní děti těšily
na návštěvu v ZŠ. Nejenže jsme si prohlédli
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krásně vyzdobené prostory školy a družinu,
ale měli jsme možnost se seznámit s novou
metodou nazvanou Sfumato, kterou používají
děti k prvnímu čtení.
Ve středu 19.dubna starší děti přijaly
pozvání od paní ředitelky ZŠ do Městského
divadla ve Zlíně na klasickou pohádku Josefa
Kainara„Zlatovláska“. Pohádka byla muzikálně zpracována a zahráli ji herci Těšínského divadla. Nejvíce nás zaujali pilní
mravenci a jejich pohybové vystoupení. Celé
představení trvalo téměř 90 minut, ale nám
to vůbec nevadilo. Děti vše zvládly na jedničku.
V pátek 20.dubna jsme se s nejstaršími
dětmi zúčastnili hudební besedy v ZUŠ Hole-

16

šov s názvem „Na tom našem dvoře“. Děti
se zábavnou formou plnou písní, skladeb
a tanců o zvířatech ze dvora seznamovaly
s hudebními nástroji, základy sborového
zpěvu a taneční přípravkou.
Tak jako každým rokem i letos jsme se
spolu s rodiči zapojili během měsíce dubna
do sbírky fondu Sidus. Zakoupením hry plné
zábavy a učení pro své děti tak přispěli na
léčebné přístroje určené Dětskému oddělení
FN Olomouc a Praha.
V rámci projektu podpory zdraví jsme si
5. května připomněli „Světový den hygieny
rukou“, který vyhlásila Světová zdravotnická organizace s názvem „Zachraň život
– umývej si ruce“. Kampaň a propagace reaguje na šíření žloutenky typu A (známe pod
názvem „nemoc špinavých rukou“). Správné
hygienické dovednosti a návyky si osvojují
děti již v dětském věku a přenášejí si je
do dospělosti. Proto již v předškolním věku
učíme, jakým způsobem a kdy si umýt ruce.
Na závěr tohoto tématu si děti namalovaly
bacily, které jsou všude kolem nás.
Ve čtvrtek 11. května děti popřály maminkám k jejich svátku. Potěšily je nejen kytičkou a ručně ozdobeným (ubrouskovou
technikou), dřevěným srdíčkem ale i krátkým
vystoupením složeným z písní a básní o jaru
a mamince.
18. května proběhla prezentační akce pro
mateřské a základní školy, kterou pořádala
Vyšší policejní škola v Holešově. Na této akci
se představily útvary hasičského záchranného sboru, vojenské policie, psovodi se
služebními psy. Děti také zhlédly několik
zajímavých ukázek z činnosti zásahových
jednotek. Největším zážitkem byl přistávající
policejní vrtulník, který jsme si zblízka prohlédli a ukázka záchrany tonoucího muže.
25.května jsme se přenesli do doby
významných hudebních skladatelů. V holešovském zámku si děti vyslechly krátké
úryvky z jejich tvorby.Děti se seznámily nejen
s některými hudebními nástroji, ale i s pohybovými tanečními kreacemi a pěveckými
dovednostmi žáků ZUŠ Holešov.
V úterý 6. června se děti těšily na hezkou naučnou pohádku „O Balynce“. Děti se
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dozvěděly, jak třídit odpad, který si na závěr
vyzkoušely v praxi.
1.června nás zavedla cesta přílepským
parkem k hledání tajemného pokladu. Poznávání stromů, květin, okolní přírody, vyhledávání a pozorování hmyzu lupami, to všechno
si děti doplnily v rámci předškolního vzdělávání tzv. formou prožitkového učení.

Tablo nových školáčků viselo
v šatně MŠ po celý červen

Jelikož si uvědomujeme jak je v dnešní
době pro děti důležitý pohyb, uspořádali
jsme společně s praktikantkou SPgŠ Magdou
Závrbskou 2. června sportovní dopoledne.
Děti soutěžily ve skoku do dálky a rychlém
běhu na smluvený signál.

VÝSLEDKY - BĚH
Starší děti
1. místo
2. místo
3. místo

– běh 25m
Kristýna Halašková
Vojtěch Navrátil
Denisa Halašková

Mladší děti – běh 15m
1. místo Jakub Uličník
2. místo Matěj Solař
3. místo Samuel Husák
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VÝSLEDKY - NEJDELŠÍ SKOK
Starší děti
1. místo Vojtěch Navrátil - 211 cm
2. místo Denisa Halašková - 202 cm
3. místo Hynek Odstrčilík - 194 cm
Mladší děti
1. místo Jakub Uličník - 208 cm
2. místo Lucie Smékalová - 158 cm
3. místo Samuel Husák - 154 cm

Paví dvůr a domácí ZOO.Za doprovodu dětských písniček nás zaujali informace o zeleni
(nejstarší platany, které mají průměr 3m,
nebo 200let starý vzácný strom Katalpa - viz
foto). Při pikniku v trávě nás navštívil páv
s pávicí,kteří se nám představili v záři slunce
v celé své kráse. Na závěr na nás čekala
připravená venkovní zahrádka, kde jsme si
vychutnali zmrzlinu od pravého italského
zmrzlináře. Počasí nám přálo a tak jsme se
spokojeně vrátili zpět do MŠ.

Po vyhodnocení byly stanovené úkoly
– rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu
k sobě, ostatním, získání sebedůvěr y
a sebevědomí, vyrovnat se s případným neúspěchem, dodržování pravidel, upevňování
pohybových dovedností a návyků splněny.

Na závěr se děti svezly po zahradě
zámeckým vláčkem

Děti se svými učitelkami u 200 let starého
stromu katalpa

Na netradiční výlet 13.6 do Podzámecké
zahrady v Kroměříži jsme se moc těšili a to
proto, že nás na místo dovezl vlak zn. Shark.
Během jízdy jsme pozorovali vše kolem sebe
i projíždějící vlaky v Třeběticích a Hulíně.
V kouzelném lese před Kroměříží při zavřených očích si přáli vysněná přání. Po přesunu
do zahrady nás čekal nejen výletní vláček,
ale i další překvapení. Filmaři ČT filmovali
dokument z historie Marie Terezie. Děti si
prohlédly dobové kostýmy a paruky, které je
velmi zaujaly. Výletním vláčkem jsme projeli
celou zahradu. Díky průvodkyni, která vláček
řídila, jsme se dozvěděli o historii a arcibiskupech, kteří Podzámeckou zahradu založili
a zvelebili. Viděli jsme umělé krajinné prvky
např. Collaredovou kolonádu, Dlouhý rybník,
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Po výletě ve čtvrtek 15.6. jsme pozvali
naše kamarády z MŠ Martinice, se kterou
spolupracujeme na velké překvapení do
přílepského parku – přílet vrtulníku, který
zařídil p. starosta obce. Po zdařilém příletu
následovala prohlídka motoru a všech přístrojů na palubní desce. Po té nás čekala
sladká odměna a nakonec mávání na rozloučenou. Všichni chceme poděkovat za krásný
dopolední zážitek nejen p. starostovi, ale
i pilotovi vrtulníku panu Pisettovi.

Děti si mohly vrtulník nejen prohlédnout,
ale také se do něj posadit
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Ve čtvrtek 29.6. proběhla v odpoledních
hodinách Akademie školy pro rodiče. Všichni
jsme se rozloučili se školním rokem 20162017 a šesti dětmi, které odcházejí po prázdninách do ZŠ.

cestu do školy dostaly od ředitelky mateřské
školy svou první jedničku za šikovnost, aktivitu a zvídavost ve školce. Poděkování patří
paní ředitelce základní školy za vstřícnou
spolupráci.

Paní ředitelka v symbolickém taláru
nakonec pasovala školáčky

Noví školáčci se řadí na první společnou cestu
do školy

V pátek 30.6 si děti naposledy zazvonily na
zvonek mateřské školy a v doprovodu svých
kamarádů se přišly představit paní ředitelce
Alici Kučerové do základní školy a panu starostovi Rudolfu Solařovi na Obecní úřad. Na

Konec školního roku je pro nás milou příležitostí poděkovat Vám všem za celoroční
pomoc, hračky a dary pro děti a popřát krásnou a slunečnou dovolenou.
Zdenka Chmelařová, ředitelka MŠ

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
ÚSPĚCH PŘÍLEPAČEK V PRAZE
V sobotu 27.5. 2017 se v pražské
Lucerně konala velká soutěž tanečních
skupin z celé ČR a Slovenska. Soutěž byla
velmi náročná a provázená organizačními
problémy (zprávy přinesla i TV NOVA).
Přesto velkého úspěchu dosáhla taneční
skupina SUN DANCE ze všetulského
TYMY, pod vedením paní Olgy Peškové.
Jako vítězky krajského kola zde vybojovala naše děvčata 2. místo a to jsou
stříbrné medaile a stříbrný pohár. Radost
byla obrovská! Ale proč to zmiňuji. Ve skupině vystupovala – tancovala i děvčata
z Přílep. Bývalé žákyně naší přílepské
školy – Turzíková Vanesa, Sabina a Natálie Olivíkovi. Za skvělou reprezentaci jim
patří DÍK!
S.M.
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Na fotografii před pražskou Lucernou nechybí
ani Vaneska, Sabinka a Natálka z Přílep
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KLOBÁSA CUP POPRVÉ
Někdo maso mele,
někdo krájí, někdo
dává papriku, jiný nikdy,
někdo udí bukem, jiný
trnkou, o druhu masa
nemluvě, ale pokud se
vše podaří, výsledek
je podobný – voňavá,
z l a t av ě h n ě d á v y u zená klobáska. Právě
při debatách na výše
uvedené téma přišel spolek vypracovaných
těl na nápad uspořádat košt domácích klobásek. Od slov nebývá daleko k činu a tak
v sobotu 11. února zaplnila sál restaurace
u Miloša nejen vůně česneku a koření, ale
hlavně tvůrcové této historické pochoutky
a koštující veřejnost.
Na připraveném stole se sešlo celkem
21 vzorků různých klobásek a hodnotila se
vůně, chuť, struktura a originalita, vše bodovou škálou 0 – 10. Rozhodování bylo velice
složité, jelikož všichni výrobci si nechali
hodně záležet. Vždyť také vyráběli soutěžní
klobásky! Ale vzhledem k tomu, že každý člověk má jinou chuť a vkus, nakonec se pořadí
přeci jen vytvořilo. Po odevzdání protokolů
a sečtení bodů mohli pořadatelé přistoupit
k vyhlášení výsledků. 5. příčku obsadil se
svými klobáskami Michal Spáčil, 4. Roman
Doubravský, 3. Vlastik Cholasta, 2. Vlastik
Andrýsek. Přidělením nejvyššího počtu bodů
pak rozhodli porotci, že ty nejlepší klobásky
dodalo duo Jarda Tobiáš – Tonda Zouzal.
Po vyhlášení výsledků pokračoval večer
volnou zábavou a u nabídkového stolu se
stále diskutovalo o klobáskách a tvůrci prozrazovali sobě navzájem i veřejnosti svoje
zaručené postupy na nejlepší výsledek. Koštovat pak mohl každý příchozí a bylo vidět,
že všechny vzorky byly jedlé, protože se po
nich nakonec jen zaprášilo. K dobré náladě
hráli Darek, Martin a Robert a ke zpěvu se
postupně přidával celý sál. Pořadatelům se
akce vydařila a věříme, že se ochutnávka
klobás stane tradicí a že se můžeme těšit na
další nové recepty.
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Koštovací komise se s chutí vrhla
na prezentované vzorky

Hlavní organizátor koštu Jirka Očadlík pozvedá
společně s vítězem Tondou Zouzalem
pohár pro vítěze – kouřící udírnu
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KOŠT SLIVOVICE
Slivovice k našemu kraji bezpochyby patří
od nepaměti. Naučný slovník uvádí toto:
„Slivovice je destilovaný alkoholický nápoj,
oblíbený ve střední Evropě v Polsku, na
Slovensku a na Balkáně, v České republice
hlavně na Moravě (Slovácko, Luhačovické
zálesí a Valašsko). Původ je ale sporný
a vede k problému o ochranné označení
původu. Vyrábí se například ze švestek,
durancií či lepotice.“
Každý ale jistě ví, že vypálit se dá téměř
z každého ovoce a proto, alespoň při koštu
rozlišujeme slivovici a ovocné pálenky. Tradiční Přílepský košt slivovice se konal letos
18. března v hospodě U Páralů a pěstitelé
dodali k odbornému okoštování 32 vzorků
slivovice a 7 vzorků ovocných pálenek.
Odborná komise pak měla hodně práce
v porovnávání vůně, chuti a dojmu a zodpovědně bodovala jednotlivé vzorky vystupující pouze pod číslem. O tom, že vzorky byly
opravdu různé kvality hovoří také rozdíl mezi
vítězným a posledním vzorkem, který činil
43 bodů. Obdobné to bylo také v kategorii
ovocných pálenek, kde činil rozdíl dokonce
62 bodů. Letos došlo také k rozstřelu mezi
čtyřmi vzorky na prvních příčkách.
Po několika hodinovém koštování, prokládaném přestávkami a neutralizací chutí
škvarkem, kouskem slaniny a chlebem bylo
dokoštováno a protokoly předány k sečtení
bodů a odtajnění majitelů vzorků. Pak už
mohl mnoholetý ředitel koštu pan Zdeněk
Kuchař vyhlásit výsledky. Na třetí příčce se
umístil vzorek Petra Kopřivy (106 bodů) na
druhé vzorek Lukáše Macháčka (108 bodů)
a tu nejlepší slivovici koštu 2017 vypěstoval
a vypálil Jiří Očadlík, jehož jméno bylo zvěčněno na dřevěném putovním poháru Přílepského koštu.
V kategorii Ovocných pálenek bylo pořadí
následující – třetí místo Milan Hruška (75
bodů), druhé místo Josef Čechman (93 bodů)
a vítězem se stal Jan Šotola (102 bodů).
Majitel vzorku s nejméně body získává tradičně putovní bílou hůl a přilbu „dunihlav“,
jeho jméno však stejně jako každý rok taktně
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zamlčíme. To už ale zněly hospodou veselé
akordy heligónkářské kapely a všichni přítomní mezi zpěvem a besedováním koštovali
soutěžní vzorky a zajídali kysaným zelím,
jehož košt byl doprovodným programem.
Poděkování patří všem pořadatelům za
přípravu a průběh akce, sponzorům za ceny,
zahrádkářkám za krásnou výzdobu hospody
a všem, co se do soutěže zapojili. Vzhledem
k jarním mrazíkům a následnému suchu se
dá očekávat, že letošní úroda příliš bohatá
nebude.

Ředitel koštu Zdeněk Kuchař předal cenu
pro vítěze Jirkovi Očadlíkovi
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Pálení čarodějnic v Přílepích se stalo za poslední roky nejnavštěvovanější společenskou
událostí v Přílepích. A není divu, jako každý rok si pořadatelky také letos na přípravě a průběhu akce nechaly hodně záležet.
Čarodějnický rej se sešel s pátou hodinou odpolední na cestě nad skalou a jako tradičně
proletěl přílepskými ulicemi a přistál v přední zahradě zámeckého parku. Nejprve patřil rej
nejmenším čarodějnicím. Tyto připily dětským čarodějným lektvarem a pak předvedly svoje
vystoupení „Čarodějný rej“ které pilně trénovaly v sokolských aktivitách v tělocvičně. Dostaly
za to od velkých čarodějnic nějakou tu laskominu a pak si mohly volně zaskotačit na parketu
na dětské pecky. To samé po nich čekalo taky všechny dospělé čarodějnice a společně pak
všechny zapálily obřadně oheň, na kterém shořelo ve figuríně zhmotněné všechno zlo a stoupající kouř byl snad příslibem krásných dnů bez mezilidských trápení a pohrom.
Taky letos všichni napjatě čekali na zlatý hřeb večera. Těsně před setměním se ozvala
z reproduktorů známá znělka a moderátor ohlásil začátek soutěže „Přílepský ksicht má známý
hlas.“ To už se na pomyslném jevišti začali střídat parodující interpreti - Ivan Mládek, Jožka
Černý s galánečkou, Naďa Urbánková, ABBA a další. Každá čarodějnice svůj kousek bravurně
zvládla a moderátor každé číslo vtipně uvedl a okomentoval.
To už se ale nad parkem pomalu vznášela tma a přicházel chladný večer. Vzhledem k hořícímu ohni, síle lektvarů a vůbec díky magičnosti této noci to však moc nevadilo a čarodějnice
a návštěvníci se rozcházeli jen pozvolna. Každý se mohl taky zahřát tanečkem na parketu,
kde zněla jedna známá pecka za druhou. Něco po půlnoci začala síla magické noci slábnout a všichni se přeci jen začali rozcházet domů. Třeba chtěli někteří cestou k domovu ještě
dostát další tradici, a to prvomájovému polibku pod rozkveteným stromem.

Čarodějnice na připravené hranici symbolicky
spálily všechno zlo
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V soutěži „Přílepský ksicht má známý hlas“
bodoval také Jožka Černý s galánečkou
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PŘÍLEPSKÉ BÉKAL
První červnová sobota patří pravidelně již po sedmnáct let festivalu Přílepské Békal. Ani
letošní rok nebyl výjimkou a tak se na dolní louce zámeckého parku v Přílepích mohl představit výkvět folkové, trampské a country muziky z Čech, Moravy a Slezska.
Dění na pódiu začalo krátce po poledni, kdy se představila olomoucká kapela Alibaba, hrající akustickou hudbu lehce ovlivněnou starým blues a swingem. Odkaz Karla Kryla připomněl
další účinkující a to protestsongový písničkář ze Zlína Ziggy Horváth, který také celý festival
provázel slovem a moderoval. S lidmi se plnící loukou zaplnil pódium také českobudějovický
Spolektiv se svojí pěvecky a nástrojově barevnou muzikou, kterou předvádí ve stejné kvalitě
více než dvacet let. Pražská kapela Sekvoj poté potěšila všechny příznivce klasické country
a trampské muziky.
Poněkud odlišným pojetím založeném na mnohohlasých vokálech s pouze lehkým hudebním
doprovodem zaujaly brněnské Mošny publikum natolik, že si neustávajícím potleskem vyžádalo i přídavek. Poněkud veselejší nadhled klasického folkového písničkáře předvedl René
Souček z „fajneho“ města Frýdku Místku, který se do Přílep podíval již podruhé. Hlavní večerní
čas na pódiu patřil z rádia známému hlasu Pavlíny Jíšové, která na Békalovi vystoupila společně s dcerou Adélou Jonášovou a připomněly tak všechny známé hity ostřílené českobudějovické písničkářky.
Se zapadajícím sluncem zazněla parkem rytmicky nejvýraznější hudba dne v podání libereckých Jarret, kteří svou tvorbu řadí do škatulky indierock či folkrock. Po jejich vystoupení
poděkovali pořadatelé všem návštěvníkům za přízeň a pozvali všechny na taneční parket na
letní country bál, který patřil holešovské kapele Texas.
Celý den byl doprovázen krásným slunečním počasím a tak mohlo v plné kráse vyniknout
krásné prostředí zámeckého parku, který byl pro tento den vybaven vším potřebným zázemím.
Nechyběly dobře zásobené bufety, atrakce pro děti, jízdy na koni ani táborový oheň a stanové
městečko pro ty, kterým se nechtělo domů.
Odpoledne navštívil festival také hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek, který pozdravil
všechny přítomné, ochutnal místní speciality a projel se na koni. Připil si též s místními na
zdraví a na úspěchy!
Díky počasí, úsilí pořadatelů a kvalitní muzice se tak letošní festival vydařil. Nelze zapomenout ani na sponzory, bez kterých by festival takového formátu nebyl možný. Více informací
a fotografie najdete na festivalovém webu www.bekal.prilepy.net.

Na pódiu Békala letos vystoupilo 9 interpretů
z Čech, Moravy a Slezska
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Na zdar festivalu a Přílepákům připil také
hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek
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Z ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Přes skutečnost, že letošní rok je teprve něco za polovinou, činnost hasičů byla poměrně
bohatá. Vše začalo již v lednu dvěma výjezdy. V den tříkrálové sbírky vyjížděla naše jednotka
k požáru komína rodinného domu a o týden později k požáru obytné části rodinného domu.
V obou případech došlo naštěstí ke včasnému ohlášení, a proto nevzniklo větších škod.
V měsíci únoru jsme uspořádali tradiční Vodění medvěda. Vzhledem k účasti masek
i pohostinnosti hospodyněk je vidět, že o tuto tradici je stále zájem a podaří se udržet ji i do
budoucna.
Z pracovních činností jsme se v zimě sešli na odklízení mokrého sněhu ze střechy školní
tělocvičny a na jaře jsme uspořádali sběr železného šrotu. Na jaře se rozběhla naplno příprava
sportovního družstva mladých hasičů, kteří však pilně trénovali kondici i dovednost po celou
zimu v tělocvičně. O činnosti sportovního družstva podrobněji pojednává následující článek.
V únoru pak tři naši členové složili úspěšně zkoušky před komisí OSH a získali tak odbornost
hasič III. V dubnu jsme uspořádali v zasedací místnosti OÚ nejen pro hasiče přednášku MUDr.
Tomáše Melichara o první pomoci.
Z dalších kulturních akcí jsme se v květnu zúčastnili floriánské mše na Horním Lapači a den
na to u přílepské kapličky a v červnu nás pozvali bratři z SDH Žopy na oslavy 60. výročí založení jejich sboru. Na dalších kulturních akcích v Přílepích jsme vypomáhali pracovně či materiálně. Ať už to byly Dětské šibřinky, Pálení čarodějnic či Přílepské Békal.
V nejbližší době nás čeká taneční zábava Rock na zámku s kapelou Press, soutěž v požárním útoku spojená se zábavným prázdninovým dnem pro děti a podaří-li se, chtěli bychom
oplatit družební návštěvu našim kamarádům hasičům z Přílep u Rakovníka.
Naše soutěžní družstvo čeká ještě větší polovina sezóny, a proto se věnujeme jeho přípravě a podporujeme jejich účast na soutěžích v rámci celého kraje, jelikož reprezentaci sboru
a obce v tomto směru považujeme za důležitou. S tím souvisí další zpráva.
V měsíci dubnu se podařilo vyjednat finanční dary na nákup víceúčelového vozidla pro
potřeby SDH a obce. Obec tak získala vozidlo Volkswagen Multivan v hodnotě 250 000,- Kč,
přičemž díky finančního přispění firem Radka Půčka, Vladimíra Fily a prostředků SDH byl
doplatek z rozpočtu obce pouze 90 000,- Kč. Vozidlo bude sloužit pro přepravu osob a materiálu pro potřeby obce a SDH, zejména pro dopravu mladých hasičů na soutěže, jelikož zásahový vůz Ford Tranzit DA-L1Z je zahrnut do plošného pokrytí jednotek SDH a je tak určen
primárně k zásahové činnosti.

O první pomoci přednášel nejen hasičům
MUDr. Tomáš Melichar

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Zástupci SDH Přílepy na slavnostním
shromáždění v Žopech
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Dne 7. června 2017 oslavil 60 let
života náš dlouholetý člen, bývalý předseda, velitel jednotky SDH obce, trenér,
člen a vedoucí sportovního družstva
bratr Jiří Navrátil. K tomuto životnímu jubileu přejí pevné zdraví, vše
nejlepší a chuť do další práce ve sboru
všichni členové SDH Přílepy.
Obnovený vozový park SDH Přílepy

Sbor dobrovolných hasičů Přílepy
zve všechny na tradiční letní akci

se skupinou

na zámeckém nádvoří

Sbor dobrovolných hasičů Přílepy
všechny srdečně zve na

v zámeckém parku
soutěž v požárním útoku „O zámecký pohár“, kategorie muži a ženy,
netradiční závody PS8, po celý den bohaté občerstvení,
doprovodný program pro děti i dospělé, prezentace složek IZS

PŘIJĎTE PROŽÍT ZAJÍMAVÝ DEN A PODPOŘIT NÁŠ TÝM!
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MLADÍ HASIČI SE VĚNUJÍ
POŽÁRNÍMU SPORTU NAPLNO
Za uplynulý čas se toho u mladých hasičů
hodně událo. Přes zimu, když venku nebylo
právě příznivé počasí pro některé aktivity,
jsme využívali školní tělocvičnu. Hráli jsme
různé míčové hry, ale také se pilně připravovali na novou sezónu požárního sportu.
Trénovali jsme spoje hadic, rychlostní sprinty
nebo posilovali celé tělo při překážkovém běhu, šplhu po laně a podobně. Za to
bychom chtěli poděkovat sboru, že nám takovou přípravu umožnil
Na jaře jsme začali trénovat venku.
Prvních pár tréninků trvalo, než jsme se
našli v pro nás nové disciplíně útoku na 3B
i v nové sestavě. Ale posledních pár měsíců
to již nějak vypadá a na závodech, na které
pravidelně jezdíme a utkáváme se s řadou
výborných dospělých mužských týmů dokážeme i překvapit. Například v Litenčicích 14.
místem z 26 zúčastněných v Podhostýnské
hasičské lize (PHL), nebo 3. místem na okrskové soutěži v Kostelci u Holešova. Věříme
a budeme se snažit výsledky jen a jen zlepšovat.
Za mladé hasiče Radim Kašpárek

Soutěžní družstvo SDH Přílepy na soutěži
v Dobroticích

Základ soutěžního družstva tvoří zleva: Jaroslav
Spáčil, Bronislav Kutra, Radim Kašpárek, Michal
Spáčil, Jakub Chmelař, Milena Šudřichová, Jaroslav
Kopřiva a náhradník Tomáš Tvrdoň

Z ČINNOSTI MÍSTNÍ ORGANIZACE
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
Vzhledem k tomu, že v zimním období předmět našeho zájmu – zahrádky, prožívají období
klidu a pod sněhem nabírají síly pro další plodné
období, zachovávají zahrádkáři stejnou filozofii.
Zimní období tedy bývá obdobím zdánlivé nečinnosti – obdobím, kdy mimo jiné bilancujeme
a plánujeme. Bilancování přenechám kompetentním, a omezím se na informace o tom, co
jsme v naší organizaci naplánovali a zčásti už
zvládli zrealizovat za první pololetí.
Nový pracovní rok jsme zahájili schůzkou
zaměřenou na zmíněné plánování. Nápadů
padlo hodně, věřím, že se nám podaří uskutečnit
alespoň část z nich. V každém případě bychom
rádi zopakovali přinejmenším ty akce, které měly
v loňském roce příznivou odezvu.
Jednou z již tradičních akcí, na kterých se
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Amatérská floristka Hanka Fuksová
na soutěži v Kroměříži

naše organizace podílí, je oblíbený košt pálenek
a kysaného zelí. Tentokrát se na přípravě dekorací – několika „rozkvetlých“ trnkových větví
a dokonce i jedné se zralými švestkami – podílela celá skupina šikovných děvčat. Při přípravě
trnkových květů z krepového papíru jsme si
kromě příjemného popovídání vyměnily i několik receptů na zpracování ovoce a bylinek do
podoby lahodných likérů.
Rozkvetlé větve použité k výzdobě hospody
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pana Párala při koštu pálenek pak posloužily
i jako výzdoba hospody U Miloša, kde (rovněž v měsíci březnu) proběhla výroční členská
schůze. Zúčastnila se jí většina členů naší organizace a věřím, že obzvlášť pohoštění, které
připravily naše členky, přítomné nezklamalo.
Chlebíčků, slaného pečiva i sladkých zákusků
a koláčků bylo tolik, že se ani nesnědly. Potěšila
nás ale především hojná účast členů – zahrádkářů.
Koncem dubna se naše členky - amatérské
floristky Jana Dujková, Hana Fuksová a Ludmila
Kopřivová – zúčastnily (při příležitosti konání
výstavy Floria v Kroměříži) okresního kola floristické soutěže. Tématem soutěže a tedy zhotovovaných kytic i dekorací na stůl byla „barevná
svatba“ – kytice měly být zhotoveny pro dámu
při příležitosti zlaté nebo stříbrné stavby. Výrobky
všech floristek pak byly ke shlédnutí vystaveny
po celou dobu jarní výstavy Floria Kroměříž.
Děvčatům za reprezentaci naší organizace patří
velký dík.
První červen letošního roku byl nejen „dnem
dětí“ ale i dnem, kdy proběhla slíbená druhá
část přednášky o bylinkách. Hanka Fuksová
opět přednášku výborně připravila a účastníkům
nabídla kromě informací i ochutnávku zdravých
bylinkových sirupů a čajů. Bylinky jsou poklad,
který dostáváme od přírody zadarmo. Měli
bychom si ji hodně považovat a hlavně sbírat
a používat!

V průběhu měsíce června jsme ještě stihli zorganizovat menší brigádu zaměřenou na posečení trávy a vyčištění prostoru před i za naší
provozovnou. Za zmínku zajisté stojí i to, že díky
přízni obce máme před provozovnou pokácené
borovice, které byly sice původně velmi dekorativní, ale už poněkud přerostly a větvemi nejenže
zasahovaly do drátů el. vedení, ale poškozovaly
i střechu a rýny budovy (ty byly v přední části
střechy vyměněny za nové).
Všechny spoluobčany si tímto dovoluji předem
pozvat na akce, které naše organizace hodlá
uspořádat – budeme o nich informovat vyhlášením v místním rozhlase i formou plakátků.
Velmi rádi ve svých řadách uvítáme ty z vás,
kteří si občas chtějí o pěstování užitkových
i okrasných rostlin popovídat, vyměnit zkušenosti i pěstební materiál, a nebo si příležitostně
společně vytvořit nějakou dekoraci z přírodnin
k zútulnění domova. Všem pak přejeme krásné
léto.
L.K

Výstavka na přednášce
o bylinkách

Přílepští zahrádkáři vyhlašují FOTOSOUTĚŽ v kategoriích 1. Okenní parapety/balkony/
terasy, 2. Květinový záhon v zahradě, 3. Volné téma. Do každé kategorie pošlete max. 1
fotku na e-mail: zahradkari.prilepy@seznam.cz, a to do 31. 8. 2017.
V poslední srpnový víkend proběhne opět v zahrádkářské provozovně letní bazárek
různých věcí a prodej výpěstků.

Myslivecké sdružení HORNÍ ROVEŇ Přílepy pořádá

na brokové střelnici myslivecké chaty v Přílepích
Přijďte pobesedovat v krásném prostředí
a ochutnat speciality myslivecké kuchyně

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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NÁROČNÁ SEZÓNA PŘÍLEPSKÝCH
MYSLIVCŮ
Tuhou a dlouhou zimou, náročnou na zakrmování a péči o zvěř starosti našich myslivců
zdaleka neskončily. V jarních měsících, kdy
vyrůstala na polích v trase Přílepy – Lukoveček
řepka olejná, řešili myslivci další nečekaný problém. Vysoká zvěř z přilehlého lesa, navzdory
rušné silnici přecházela z nevysvětlitelných příčin právě za tímto zdrojem potravy, až začala
být situace pro pěstitele - ZD Fryšták neúnosná.
Myslivci proto po dohodě zakoupili akustické
plynové dělo, jako se používá ve vinohradech na
plašení špačků a střídali se ve směnách včetně
noci u obsluhy tohoto zařízení, aby zvěř střelami
plašili a z řepkového pole odháněli. Dostatek
jiné potravy s přicházejícím jarem a včasné
nasazení děla napomohlo k tomu, že plašená
zvěř si našla potravu v jiné přirozené lokalitě než
v té, ze které se ozývaly rány a tak se podařilo
úrodu řepky ochránit.
Další neočekávaný problém se vyskytl v létě.
Od 3. července došlo v souvislosti s nákazou
afrického moru prasatk rozšíření zamořené
oblasti také na okres Zlín. To znamená, že současná mimořádná veterinární opatření platí na

Plynové dělo zahánělo zvěř
z řepkového pole

území okresu, do kterého zasahuje také honitba
MS Horní roveň Přílepy. Mezi veterinární opatření, která v dané oblasti platí, patří: zákaz lovu
a krmení divokých prasat, a jejich monitoring.
Přes skutečnost, že s negativním výsledkem byly
vyšetřeny pouze 3 kusy a na ostatní výsledky se
v tuto chvíli čeká, je třeba uhynulá těla divokých
prasat z terénu odstraňovat a předávat k vyšetření, neboť kadávery jsou zdrojem nákazy až
do 6 měsíců od úhynu. Myslivci proto vyzývají
všechny občany k součinnosti.
Pokud na procházce nebo při jiném pohybu
v lese či na poli naleznete uhynulý kus prasete
divokého, nahlaste prosím tuto skutečnost myslivcům, veterinární správě či HZS.

SPORTOVNÍ KOUTEK
ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD BRANNÉ
ZDATNOSTI
Se snahou vyhnout se vládě „ledových
mužů“, byl po loňském vydařeném ročníku opět
zvolen první květnový víkend pro již tradiční
sportovní akci pořádanou přílepským Sokolem.
Oblíbený areál chaty Mysliveckého spolku Horní
Roveň Přílepy a celé okolí se tak po roce znovu
staly příjemnou kulisou pro zálesácký závod
zdatnosti. Jeho úkolem bylo prověřit nejen zálesácké a všeobecné znalosti starších i mladších
školáků, ale letos hlavně fyzických schopností.
Proti minulým ročníkům byl hlavní okruh závodu
prodloužen na zhruba 4 km. Soutěživost a šikovnost na samostatných, barevně odlišených
stanovištích, pak mohly předvést i děti předškolního věku a mladší žactvo.
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Dívčí družstvo Přílep – Viktorka Mikulová, Kamilka
Polášková a Barča Uličníková

Na vysoutěžené špekáčky přišla Sokolíkům chuť
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Jako vždy nechyběl originální doplňkový program, bohaté občerstvení, sladkosti, slavnostní
vyhlašování s odměnami a opékání vysoutěžených špekáčků.
I přes bouřkové hrozby bylo nakonec přání
pořadatelů na vydařené počasí vyslyšeno a přispělo svým dílem k rekordní účasti soutěžících
ve všech kategoriích. Vedle domácích vytáhli
do boje o medaile tradičně zástupci sokolských
jednot z Bystřice pod Hostýnem, Žalkovic a Třebětic. Hlavní závod pro žáky 3.- 5. tříd letos prověřil rekordních 12 tříčlenných družstev. Další
přihlášená družstva z Čech nakonec do závodu
nenastoupila. Domácí Přílepy reprezentovala trojice Gabriela Kutrová, Adriana Hrušková a Pavla
Barboříková za starší žáky, v mladší kategorii
pak smíšené trio František Olšák, Pavel Oral
a Tereza Úlehlová a dívčí družstvo Viktorie
Mikulová, Bára Uličníková a Kamila Polášková.
Rekordní obsazenost překvapila pořadatele i ve
snadnější kilometrové verzi soutěže pro žáky
1. a 2. třídy základní školy, kteří závodili samostatně, ale zejména v kategorii nejmenších dětí
do 6ti let.
Starší školáci museli prokázat u 14ti úkolů
znalosti z oblasti zoologie, biologie, vlastivědy,
topografie, historie Sokola a zálesáctví (morseovka, uzly, ohniště, řezání dříví, souhvězdí)
a také test fyzické kondice či zdravovědy.

V silné konkurenci a za stoupající teploty vzduchu rozhodovaly ve více než hodinovém boji
nejen rychlé nohy, silné ruce, ale také chladná
hlava a perfektní příprava. Prvenství si připsalo
družstvo Žalkovic před druhými Třeběticemi
a třetí Bystřicí pod Hostýnem. V mladší kategorii
putovalo vítězství do Třebětic. Smíšené přílepské trio s těsným rozdílem na třetí příčku bralo
výslednou bramborovou medaili, obě dívčí přílepské trojice doběhly páté. Medailová družstva
si svými výsledky navíc kromě diplomů, medailí
a dárků vybojovala i účast na závodech vyšší
kategorie v Olomouckém kraji.
Kategorie mladších školáků patřila jednoznačně domácím zástupcům, jimž vévodil
vítězný Václav Obšivač, druhá Eliška Uličníková
a bronzový Saša Sedlář. V sokolském duchu si
za své znalosti i obratnost odnesli sportovní
ceny. Z předškolních dětí si příchuť vítězství
vychutnali všichni, a to v podobě sladké odměny
za splněné úkoly, spočívající například v chůzi
mezi dvěma nataženými lany, poznávání pohádkových postav nebo přeskakování překážek.
Po náročných výkonech bylo pro všechny děti
připraveno spočinutí na koňském hřbetě a divadelní scénka z Divokého západu, při níž nechyběli kovbojové, indián ani střelba.
Martina Kroutilová

PŘÍLEPSKÝ SOKOLSKÝ NOHEJBAL

Poslední soutěží pořádanou nohejbalisty byl
v červnu 6. ročník turnaje pro „veterány“ nad 40
let. Tohoto klání se zúčastnilo 15 nohejbalistů
z Přílep, Holešova, Slušovic a Zlína. Vítězem se
stali všichni hráči a za svůj statečný výkon byli
odměněni milým dárkem.
Ivo Janečka

Nohejbalisté TJ Sokol Přílepy uspořádali
v letošním roce tři velké akce pro zájemce ze
širokého okolí.
Od listopadu 2016 do dubna 2017 se konala
dlouhodobá soutěž, která spočívala ze šesti
jednotlivých turnajů. Zúčastnilo se jí 22 hráčů
a po součtu nejlepších umístění se stal celkovým vítězem Kamil Janečka před Stanislavem
Janováčem. Je to již tradiční soutěž a konala
se po šesté. V květnu se uskutečnil „Přebor
Sokolské župy Hanácké“. Soutěž byla vypsána
pro členy Sokola z okresu Kroměříž. V letošním
roce k nám přijely pouze čtyři týmy, které předvedly solidní nohejbal. Přeborníkem okresu se
stalo družstvo TJ Sokol Přílepy B ve složení Ivo
Janečka, Ondřej Obšivač a Ladislav Závrbský.
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Účastníci turnaje v přílepské tělocvičně
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Nohejbalisté zvou diváky na 7. ročník Tradičního turnaje, který se koná 19. srpna 2017
od 9 hodin na hřištích pod školou. Účast dvanácti družstev z celé Moravy (Ostrava, Zlín,
Bystřice, Holešov, Komárno, Slušovice) slibuje zajímavou sportovní podívanou. Kvalitní
občerstvení pro všechny je zajištěno.

VZPOMÍNKA NA ČASY DÁVNÉ NEDÁVNÉ
MÁJOVÉ OHLÉDNUTÍ DO MINULÝCH
LET V PŘÍLEPÍCH
Měsíc květen patří k nejhezčím měsícům
v roce. Stráň nad obcí zvaná Vinohrádky, kde
dříve po původní vinné révě byly vysázeny
ovocné stromy (1736), zdobila obec zdaleka
viditelná nádhera. V měsíci květnu začínala
v lesní kapli každodenní večerní modlitba, před
kterou zval obyvatele hlas zvonu, což se dochovává dodnes.
Každoročně se účastnili lidé ze závodů
a škol oslav 1. máje v Holešově. Téměř každoročně se v obci stavěl máj. Toto zajišťovala
mládež za účasti starších hasičů, neboť se
jednalo o ne příliš bezpečnou práci. Nejprve
skácení i dvou vysokých smrků v lese jejich
oloupání z kůry a řádné spojení, aby byla docílena patřičná výška a tím májka zdaleka viditelná. Vršek ozdobený mašličkami vyčníval nad
obcí téměř celý měsíc. Máj se stavěl zpravidla
na návsi před hospodou u „Andrýsků“ (dnes
U Miloša) nebo nad zvonicí či dokonce na
stráni „Kopce“. Práce to byla namáhavá a vyžadovala rozvahu jak 20 metrový strom zakotvit
tak, aby bezpečně stál. Zapojovalo se přitom
vždy hodně lidí. Když se to vše zdárně podařilo, nastalo na každý den určit, kdo bude mít
u máje hlídku, neboť se i stávalo, že májka šla
k zemi po velmi krátké době přičiněním okolních zlodějů. Nepomohlo ani opatření opatřit
spodek máje kovovými plechy a plátky. Máj
byl uřezán i 2 metry nad zemí a vršek byl pak
zloději unesen. To že se májky v okolí kradly
navzájem, připomíná i akce přílepských jinochů
v Lukovečku, kde nastalo při zcizování májky
taková šarvátka, že ji nakonec řešil i soud.
Ale vraťme se však k přílepské májce. Ta
pokud vydržela a nebylo to vždy s hlídáním
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Poslední scénku kácení máje v parku sehrál v roce
2012 Spolek recesistů Přílep

lehké, dočkala se regulérního skácení na konci
května. Bylo to okázalé „kácení máje“ za účasti
maškar. K májce přijel samotný hrabě v kočáře
se svou paní ve snaze zakoupit stojící máj.
Nastalo dohadování o ceně mezi revírníkem
a hrabětem. Poté se přistoupilo ke snaze máj
skácet. Nastoupivší nezkušení dřevorubci s dřevěnou pilou a dřevěnou sekerou, ačkoliv se
velmi namáhali, máj neshodili. Hrabě se rozčiloval, vytýkal revírníkovi neschopné zaměstnance
a pak povolal dřevorubce, kteří to dokázali tak,
že májka šla k zemi správným a bezpečným
směrem. To ale však ještě neskončilo. Vedle
místa dopadu ozdobeného vršku máje náhodou stanovali cikáni, kteří usilovali po dopadu
o zmíněný vršek. Naštěstí obecní policajt zabránil krádeži, májku zachránil a to se pak v průvodu nesla na výletiště u „Hudečků“ (dnešní
zahrada hospody u Páralů). Nastala májová
veselice za účasti celé obce a hostů z okolí hluboko do noci krásného májového dne.
Zdeněk Němec
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Veronika KOPŘIVOVÁ / č.p. 58
Anna FOJTÍČKOVÁ / č.p. 129

JUBILANTI 2017

89 let
80 let

Prosinec
Červenec
Jindřiška Z B R A N KO VÁ / č.p. 197
Zdenka D U J KO VÁ / č.p. 175
Božena Š U B O VÁ / č.p. 279
Ludmila M AT U L Í KO VÁ /č.p. 113
Antonín CHLADNÍČEK/č.p. 4

89
84
90
83
87

let
let
let
let
let

Libuše REIMEROVÁ/č.p. 53
Ludmila SEHNALOVÁ/č.p. 192
Marie MACHOVSKÁ/č.p. 193
Jaroslava CTIBORKOVÁ/č.p. 119

86
91
81
86

let
let
let
let

NAROZENÉ DĚTI
Srpen
Jaroslav SVOBODA / č.p. 35
Jozef SYN / č.p. 149
Marie DOHNÁLKOVÁ / č.p. 200
Zdenka PAŠTĚKOVÁ / č.p. 190
Stanislav ROMÁNEK / č.p. 267
Jaromír PUSTKA / č.p. 205
Miroslav OTÉPKA / č.p. 321
Pavel PERGER / č.p. 252
Danuše ROMÁNKOVÁ / č.p. 267
Milan PECHANEC / č.p. 242

80
75
80
70
85
75
70
70
82
80

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Září
Miloslav D O H N Á L E K / č.p. 116
Jiřina KREJČÍ / č.p. 178
Ludmila TOMŠÍKOVÁ / č.p. 76
Zdeněk KUCHAŘ / č.p. 269
Josefka JURČÍKOVÁ / č.p. 207

Elisa DVORSKÁ / č.p. 346
Benjamin HYNEK / č.p. 317
Kateřina CHYTILOVÁ / č.p. 147
Martin DVOŘÁK / č.p. 280
Anna BAČÍKOVÁ / č.p. 194
Vivien PLÁŠKOVÁ / č.p. 6
Martin NAVRÁTIL / č.p. 245
Vilém SOLAŘ / č.p. 238
Sára ŠÍDLOVÁ / č.p. 126

12. 10. 2016
12. 10. 2016
30. 10. 2016
23. 12. 2016
6. 3. 2017
12. 6. 2017
27. 6. 2017
30. 6. 2017
5. 7. 2017

SŇATKY
88
75
83
81
88

let
let
let
let
let

Duben
Kateřina VRZALOVÁ / Přílepy 131
Jan ZACHOVAL / Přílepy 262
Květen

Říjen
Antonín DOLEŽEL / č.p. 249
Marie PECHANCOVÁ/ č .p. 242
Aloisie SOLAŘOVÁ / č.p. 136

81 let
80 let
84 let
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Červen
Hana PERGEROVÁ / Přílepy 252
Jan TALAŠ / Holešov

Listopad
Irena LUKOVSKÁ / č.p. 4
Metoděj CTIBOREK / č.p. 261

Lucie RAFAJOVÁ / Přílepy 313
Radek BOLEDOVIČ / Přílepy 313

90 let
70 let

Petra SEMENCOVÁ / Přílepy 288
Radek KREČMER / Brušperk
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MÍSTO PRO VÁS

Včelař Rostislav Kutra nabízí k prodeji

KVALITNÍ MED Z MÍSTNÍCH STRÁNÍ
květový
pastový
smíšený květový
medovicový
Informace na tel: 603 351 520 nebo na adrese Přílepy č.p 12

Občasník zastupitelstva obce Přílepy. Vydává zastupitelstvo obce Přílepy zdarma pro své občany.
Redakce a nepodepsané články: Miroslav Sovadina
Připomínky na OÚ, tel.: 573 397 992, e-mail: obec@prilepy.cz
Tisk a grafické zpracování: Tigris, spol. s r. o.
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