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Zkultivovaná plocha po sadu v Petřejově

Nová střecha přílepského zámku

Noví prvňáčci se rozloučili s MŠ
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Stromy žijí dál
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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
uprostřed léta, kdy mnozí užívají prázdnin a zasloužené dovolené, přinášíme další
vydaní občasníku. Uplynulé období jsme
prožili poněkud jinak. Po většinu času ještě
platila opatření proti šíření koronaviru
a s tím související omezení. Naše životy zpomalily a nejen v naší obci se úplně zastavil
společenský život. Spolková činnost až do
června v podstatě neprobíhala a nekonalo se
mnoho plánovaných akcí, které vždy bohatě
plnily stránky občasníku.
Co však zastavit nelze je správa obce, příprava či realizace naplánovaných projektů

a s tím související činnosti. Takže stránky
bylo opět čím zaplnit a v této oblasti se
toho nedělo zrovna málo. Což každý může
při četbě následujících řádků posoudit.
I když se na některých fotografiích vyskytují
roušky, berme to jako znamení doby a opatření, ke kterým se snad již nikdy nebudeme
muset vracet. Důkazem návratu do normálu jsou též opětovně zařazené pozvánky
a upoutávky na připravované akce.
Užijte si zbytek léta a načerpejte hodně sil
do další práce.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v červenci jsme konečně mohli všichni
volně dýchat a zatím nemusíme nosit
roušky. Některé firmy se vracejí do běžného provozu, jinde je režim prázdninový
a není ani výjimkou propouštění. My jsme
i přesto fungovali v plném provozu i za
zavřenými dveřmi, což se i pozitivně projevilo a v červnu k nám přicházely velmi
dobré zprávy.
Díky včasnému podání žádosti na cyklostezku nám byla přiznána dotace ve výši
cca 3,3 mil. Kč prostřednictvím podpory
z IROPu přes MAS Moštěnka. Cyklostezka bude tedy zkolaudována a předána
do běžného provozu. Po přiznání dotace
na školu jsme uspořádali výběrové řízení
a vítězem se stala firma StaniOn, která
provede opravu školy, která potrvá do
konce září.
Zažádali jsme o přibližně 200 kompostérů pro občany obce, kteří se nechtějí
podílet na černých skládkách v okolí obce.
Před 6 roky bylo vydáno rovněž téměř
300 kompostérů. Zřídil se sběrný dvůr
na odpad ze zahrádek, a přesto se neustále tvoří skládka v lese nad Letnou a
v Hačkách jsou taktéž vysypané koše ze
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sekaček podél cesty a Přílepského potoka.
K Mojeně směrem k družstvu se také dlouhodobě vozí větve a další odpad. Obec po
konzultaci s policií nainstaluje kamery
a fotopasti, protože společnost Lesy ČR
požaduje vyčištění skládky nad Letnou po
obci, což bude nákladné a jakmile bude
někdo přistižen, bude mu uložena pokuta
a bude uklízet na vlastní náklady. Bohužel
se tyto úklidy skládek promítnou i do zvýšení poplatku za odpady v příštím roce.
Po jarním úklidu obecního sadu bylo
provedeno zmulčování celé plochy, která
má být nově dosazena a nějaké prvky
z původního sadu ještě zůstanou zachovány jako útočiště pro živočichy. Zmulčovány byly také náletové dřeviny pod
zámeckým parkem. Plocha bude ještě
dočištěna, aby se nepoškodily stromy,
které se mají ponechat. Odstraněn bude
také starý poškozený plot a nahrazen
novým oplocením. V parku provedla
firma Miriben poslední velkou dosadbu
keřů a nyní bude probíhat hlavně údržba
stromů, které jsou na některých místech
opět proschlé a po bouři i zlámané.
Dokončen byl nátěr střechy na zámku
a bude se pokračovat dalšími etapami,
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které si nyní zčásti uděláme svépomocí
a na nichž se podílejí i prázdninoví brigádníci či dobrovolníci. Budou zapravena
okénka, kterými zatéká do věže a hlavními pracemi tohoto roku budou odvedení
vody do akumulační nádoby vedle zámku
a přivedení přípojek k hlavní budově.
V letních měsících se počítá s nátěrem
plotu podél zámecké zahrady a v září
začne oprava přilehlého chodníku.
A n i naší ob ci se nev yh nou šk r t y
v rozpočtu a dle předběžných informací
budeme chudší o cca 1,1 mil. Kč. Protože
jsme však daňové příjmy neočekávali dle
příliš optimistických predikcí ministerstva financí, tak naštěstí ztráta nebude tak
velká a máme na ni v rozpočtu rezervu.
I přesto však nebudeme letos realizovat
všechny plánované projekty. Na přebu-

dování veřejného osvětlení podáme pouze
žádost o dotaci a výměnu provedeme až
v příštím roce. Stejné to bude i s inženýrskými sítěmi v Podšpitálí a s hřištěm pod
Letnou. Již nyní, ale počítáme také s nižšími příjmy v příštím roce a proto budou
realizovány již rozpracované projekty
nebo drobnější akce.
Rádi bychom také slyšeli i váš názor
a proto jsme si pro vás připravili v tomto
vydání anketu, která bude odrážet vaši
spokojenost či nespokojenost, co vám
chybí a co můžeme zlepšit. Podrobnosti
budou dále uvedeny na samotném anketním lístku či webu obce.
Přeji hodně zdaru a pevné zdraví.
						
		
Ing. Ivana Sehnalová - starostka

Kultivace pozemku pod zámeckým parkem

Odpad ze zahrad nepatří do lesa

ZPRÁVY Z RADNICE
Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se v období od posledního vydání zpravodaje, tedy od měsíce dubna
scházelo na pracovních schůzkách se starostkou obce a také v rámci jednotlivých výborů.
Zasedání zastupitelstva obce Přílepy se konalo třikrát, a to v termínech 28. 5., 22. 6., a 9.7.
Pro přehled předkládáme výčet přijatých usnesení, kterými zastupitelstvo obce Přílepy:
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Schvaluje záměr pachtu obecních
pozemků za účelem hospodaření zemědělských subjektů s podmínkou u pozemků
p.č. 136, 137 a 138. dle přílohy č.1 usnesení.
Neschvaluje odprodej obecního
pozemku p.č. 279/4 o výměře 180m2 v k.ú
Přílepy u Holešova.
Neschvaluje odprodej obecního
pozemku p.č. 279/4 o výměře 3941m2
v k.ú. Přílepy u Holešova.
Schvaluje podání žádosti o dotaci na
pořízení kompostérů a štěpkovače z Operačního programu životního prostředí prostřednictvím Regionální rozvojové agentury
Východní Moravy.
Schvaluje účetní uzávěrku obce Přílepy
a příspěvkových organizací Základní škola
a Mateřská škola Přílepy za rok 2019. Hospodářský výsledek obce ve výši 4 726 329,58
převést na účet 432 - Výsledek hospodaření
předcházejících účetní období. U MŠ hradit
ztrátu dle předložené žádosti a to z rezervního fondu částku ve výši 4 302,76 a částku
ve výši 2 783,80 bude kompenzovat obec ze
svého rozpočtu.
Neschvaluje rozdělení zisku ZŠ dle
návrhu ředitelky školy a to 69 437,19 Kč
do rezervního fondu, 25 000,- Kč do fondu
odměn.
Schvaluje rozdělení zisku ZŠ dle návrhu
finančního výboru a starostky obce a to 24
437,19 Kč do rezervního fondu, 60 000Kč do
rezervního fondu s přerozdělením do fondu
investic a 10 000Kč do fondu odměn.
Neschvaluje udělení finančního daru na
projekt Linka bezpečí.

Schvaluje účast obce v projektu Cesta
k zaměstnání.
Schvaluje pacht obecního pozemku p.č.
52/1 o výměře 499m2 v k.ú Přílepy u Holešova na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 499,- Kč.
Schvaluje pacht obecního pozemku p.č.
70/1 o výměře 358m2 v k.ú Přílepy u Holešova na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 358,- Kč.
Schvaluje pacht obecních pozemků
dle vyvěšeného záměru viz. příloha v k.ú.
Přílepy u Holešova na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou ke konci hospodářského roku, za roční nájemné 16.615,Kč za ornou půdu a 1357,-Kč za TTP.
Schvaluje výběr dodavatele akce „Přílepy - Revitalizace základní školy“ – společnost StaniOn s.r.o., která podala za splnění
všech podmínek nejnižší cenovou nabídku
a pověřuje starostku podpisem smlouvy
o dílo.
Schvaluje členství obce Přílepy v MAS
Moštěnka, o.p.s..
Schvaluje závěrečný účet obce Přílepy za
rok 2019 bez výhrad.
Schvaluje zprávu o činnosti starostky
obce za období od února 2020.
Schvaluje podání žádosti o dotaci na
projekt revitalizace sadu Hrušoví do OPŽP
prostřednictvím MAS Moštěnka.
Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo 2020/04/002: Projekt rekonstrukce
I. a II. NP zámku Přílepy.

Schvaluje postup etapizace rekonstrukce
zámku Přílepy.
Schvaluje rozpočtová opatření č.1 a č.2
/ 2020
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Oznamujeme občanům,
že veškeré platební transakce na OÚ Přílepy

MOHOU PROVÁDĚT TAKÉ KARTOU
PŘES ON-LINE PLATEBNÍ TERMINÁL.

PŘÍLEPY ČLENEM MAS MOŠTĚNKA
Svým usnesením schválilo zastupitelstvo
obce zapojení Přílep do členství v MAS –
Partnerství Moštěnka, o.p.s. Jde o obecně
prospěšnou společnost, která funguje na
principu spolupráce veřejné sféry, podnikatelů a neziskových organizací. Působí na
území Zlínského a Olomouckého kraje v 51
obcích a významně přispívá k jejich rozvoji.
Hlavním cílem činnosti MAS (místní akční
skupiny) je zabezpečení koordinovaného
postupu při všestranném rozvoji zapojených obcí, soustředění sil a prostředků při
prosazování záměrů přesahujících svým
rozsahem a významem možnosti jednotlivých členů, včetně zajišťování příslušných
finančních zdrojů.
Obci Přílepy se takto plně otevře možnost
využívat konzultační, poradenskou a informační činnost při přípravě a realizaci projektů v oblasti obnovy a rozvoje venkova,
při získávání grantů a dotací z evropských,
národních, krajských a jiných zdrojů včetně
realizace výběrových řízení.
Z programu MAS je například možné

čerpat také prostředky na podporu spolků
a jimi pořádaných veřejných společenských
akcí. Za zvýhodněné ceny lze půjčit skákací
hrad, stany a další materiál.
MAS dále pomáhá mateřským a základním školám v programu MAP na tzv. příspěvky. Což konkrétně znamená, že v lednu
chceme již jako členská obec žádat o dotaci
na multiboard (elektronický předškolně
vzdělávací nástroj) pro naši MŠ.
Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že prostřednictvím MAS obec získala podporu na
zaměstnance na 6 měsíců a zejména dotaci
na vybudovanou cyklostezku Přílepy –
Holešov ve výši 3,3 mil. Kč.
Členské obce na zmiňovanou odbornou
činnost a chod o.p.s. přispívají. Příspěvek
za obec Přílepy ročně činí 24.700 (5000,+ 20,-/obyvatel).
Hlavním mottem MAS Moštěnka pro
období 2014–2020 je „POMÁHÁME ROZVÍJET VENKOV“. Rozvíjejme ho společně.
						
-ms-

DOTACE – VÝZNAMNÝ NÁSTROJ ROZVOJE OBCE
Dotace z evropských, národních či regionálních zdrojů patří mezi významné
nástroje rozvoje obce. Bez dotačních titulů
pro různé socio-ekonomicko-environmentální oblasti v souladu s programem rozvoje
obce by mnohé projekty nebylo možné realizovat, rozpočet obce by na ně jednoduše
nestačil.

Každá dotace má však svá specifika
a přísně stanovená pravidla a základem
úspěchu je dobře připravený projekt. To
však neznamená, že každé úsilí, snaha
a vynaložené prostředky musí být vždy
korunovány úspěchem. Shrňme si ve stručnosti projekty a dotace, které obec Přílepy
řeší v roce 2020.
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KNIHOBUDKA VZBUDILA ZÁJEM JIŽ PRVNÍ DEN
Nápad s knihobudkou vznikl při
pohledu na hromadu vyřazených knih
z místní knihovny. Místostarosta tehdy
domluvil truhláře, aby knihobudku vyrobil. S paní knihovnicí jsme vyřazené knihy
schovaly, a že by se mohla umístit budka
na knížky do parku, ať knihy slouží dál.
Původně jsme chtěli jen domeček na
nožce, ale při brouzdání po internetu jsem
našla, že jsou knihobudky i vyřezávané
a ta by se nám do parku hodila. Chtěli jsme
k tomu využít akce Řezbářů a oslovit tam
umělce, který by nám budku vyhotovil.
Vybrali jsme pana Rostislava Zimka, který
nám v zámku dělal již v minulém ročníku
"zámecká" křesla. Bohužel kvůli koronaviru se akce zrušila, tak jsme si pana
Zimka pozvali k nám do zahrady, aby nám
z pokácené a poškozené lípy knihobudku
vyřezal. Vzniklo úžasné dílo, které všichni
obdivovali, avšak k funkčnosti chyběla
stříška, police a dvířka. To už jsme necha-
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Zájem o knihobudku je velký
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lana zmiňovaném místním truhláři, který
měl dělat i knihobudku původně zamýšlenou. Nejdříve zaměstnanci obce vybetonovali základ na místě, které jsme vybrali, že
je dobře viditelné již od hlavní cesty, chodí
kolem většina návštěvníků parku a opodál
jsou lavičky k posezení.
Po umístnění na podstavec dostala knihobudka nejdříve stříšku a po nějaké době
i dvířka. Jelikož je budka dílo umělecké,
tak ani dvířka nebyla rovná a dělala se
na míru a truhlář pan Roman Navrátil
dodělal i vlnkování dvířek, aby to nebylo
rovné a ke knihobudce se vlnky na dvíř-

kách více hodily. Uvnitř vznikly rozdělením 4 přihrádky, do kterých se vejde cca
80 knih. Zaměstnanci obce pak dílo natřeli
a s dětmi jsme ještě večer vybrali několik
prvních knih pro naplnění. Po zveřejnění
na internetu byl o knihobudku hned druhý
den velký zájem a začala se plnit dalšími
knihami, převážně dětskými tituly. Zájem
mne těší o to víc, že chceme v dětech probudit aspoň o něco více zájmu o čtení
a myslím, že i to, kde jsou knihy umístěny
k tomuto zájmu přispěje. Umístěn bude
ještě řád pro půjčování a výměnu knih, jak
by mělo v každé knihobudce být.
					
-si-

PŘIVÍTALI JSME DALŠÍ NOVÉ OBČÁNKY
Nové občánky jsme měli v plánu přivítat
již v dubnu, ale kvůli nošení roušek jsme
tuto slavnostní akci přesunuli až na období,
kdy se roušky nosit přestaly. Akce proběhla
druhou červencovou neděli a přivítali jsme
občánky narozené od září 2019 do ledna
2020. Za lahodných tónů houslí, flétniček
a dětského zpěvu byli přivítáni čtyři občánci
naší obce, kteří zde mají trvalé bydliště. Další
společné uvítání občánků je plánováno opět
na říjen za další období roku. Je pěkné přivítat nové občánky takovouto akcí a popřát
rodičům hodně úspěchů při výchově dětí,

k lásce k vlasti, k lidem, k přírodě a ke vzbuzování v nich touhy po vědění a pravdě,
vštěpování jim úcty k práci a stáří.
Další ojedinělou akcí v červenci byla
svatba manželů Poláchových. V sobotu
odpoledne jsme se s paní matrikářkou dostavily na zahradu svatebčanů v Přílepích, aby
si manželé mohli říct své „ANO“. V plánu
bylo mít svatbu i v parku, ale díky nevyzpytatelnosti počasí se raději svatba uskutečnila
na zahradě rodinného domu. Novomanželům přejeme hodně štěstí.
					
-si-

Přivítali jsme čtyři nové občánky
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STAVEBNÍ PRÁCE NA REVITALIZACI ZŠ ZAHÁJENY
Začátkem měsíce července byla zahájena
revitalizace přístavby Základní školy Přílepy. Rozsah a účel této akce byl podrobně
popsán v minulém vydání občasníku, připomeňme si jen, že jde o výměnu oken,
zateplení vnějšího pláště, kompletní přestavbu kotelny, a výměnu osvětlení v
tělocvičně bazénové technologie. Všechna
opatření povedou především ke snížení
energetické náročnosti, zlepšení funkčnosti
budovy a úsporám provozních výdajů.
Tedy výdajů rozpočtu ZŠ, potažmo obce
Přílepy jako zřizovatele. Dodavatelem
předmětného díla je společnost StaniOn,
s.r.o. z Bystřice pod Hostýnem, která se
stala vítězem veřejné soutěže s nabídkovou cenou 4 700 028,52 Kč bez DPH. Na
tento projekt se podařilo obci získat dotaci
Ministerstva financí ČR z podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí ve výši
90% uznatelných výdajů.
Harmonogram prací je připraven v souladu se školními prázdninami tak, aby
práce pokračující v měsíci září nenarušily běžný provoz školy a zejména výuku
a bezpečnost žáků.
					
-ms-

Práce na rekonstrukci začaly zateplením vnějšího
pláště tělocvičny

STROMY ŽIJÍ DÁL
Na jaře po skácení borovice jsme přemýšleli, co udělat ze zbylého kmene, protože byl celý vyhnilý a pro potřeby řezbářů
již byl nepoužitelný. Po hledání inspirace
na internetu jsme i za pomoci zaměstnanců obce rozhodli udělat z borovice tři
okrasné květináče, které jsou umístěny
u chodníčku do školky. Jelikož byla cestička vyšlapaná rovně a původní chodník
se využíval minimálně, tak jsme jej nechali
napřímit. Také jsme se na internetu inspirovali k vyřezávané knihobudce a v neposlední řadě i k vláčku. Na knihobudku
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jsme si řezbáře pozvali k nám, protože
akce řezbářů se kvůli Covidu nemohla
uskutečnit. Vláček byl zadán panu Pavlu
Solařovi. Použili jsme na něj dřevo z
popadaných stromů z obecního pozemku
U Mlýna, kde byly na jaře kmeny nakráceny a dovezeny ke zpracování. Nyní je
již vláček připraven svézt děti na konci
prázdnin zpět do školky.
					
-si-
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Kmen vykotlané borovice slouží dál jako květináče

Po prázdninách sveze děti do školky nový vláček

ETAPIZACE REKONSTRUKCE ZÁMKU
Také v letošním roce se zabývalo zastupitelstvo obce, ale zejména starostka obce
intenzivně rekonstrukcí zámku a jednotlivými kroky v přípravné fázi. V červenci
byl dokončen nátěr střechy hlavního křídla a zbývá provedení nátěru střechy věže
s použitím lezecké techniky specialisty na
výškové práce. Zároveň byla provedena
revize krovu věže a uzavření věžních světlíků, aby bylo zabráněno nejen možnému
zatékání při přívalovém dešti, ale zejména
přístupu holubů, kteří zde hnízdí a znečišťují prostory agresivním trusem.
Intenzivně je momentálně ve spolupráci
s projektantem a specialisty na odvlhčení budov hledáno účinné a zároveň
ekonomicky nejvýhodnější řešení odvlhčení budovy a zejména řešení akumulace
spodní vody ve sklepních prostorech
bývalé kotelny. Jako nejvhodnější řešení se
prozatím jeví zasypání propadliště kamenivem s betonovým záklopem s revizní
šachtou, která by zároveň sloužila k odčerpávání vody do akumulačních nádrží. Při
hledání vhodného řešení byla objevena
větrací šachta, která pravděpodobně kopíruje celý obvod základů budovy a jde
tak o původní způsob odvlhčení základů
budovy. Pokud kamerové zkoušky tuto
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domněnku potvrdí, jeví se toto řešení jako
nejúčinnější způsob jak zabránit dalšímu
vlhnutí základů a zdiva a zahájit vysušování dolního patra zámku. Toto je nutné
provést před zahájením rekonstrukce.
Z důvodů různých odstávek úřadů
a institucí v době opatření proti šíření
koronaviru byl podepsán dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo „Projekt rekonstrukce I.
a II. NP zámku Přílepy“, Kterým byla
pověřena zlínská projekční kancelář PROJEKT – TÝM, s.r.o. Dle tohoto dodatku
bude projektová dokumentace dokončena
do konce září letošního roku. Kompletní
projektová dokumentace včetně detailního položkového rozpočtu je důležitá pro
další rozhodování etapizace s ohledem ke
stavu disponibilních financí obce, finanční
náročnosti rekonstrukce (jednotlivých
etap) a stávajícímu vnějšímu ekonomickému prostředí.
Jak již bylo zmíněno, stávající etapou je
docílení „zdravé“ stavby a s tím související
odvlhčení budovy. V rámci řešení odvedení
dešťových vod bude ještě v letošním roce
realizován systém akumulačních nádrží,
které budou částečně zakopány do svahu
nad dolní loukou a voda bude využita
k zalévání a závlaze zámeckého parku.
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V letošním roce je zároveň v plánu
realizace či obnova přípojek technické
infrastruktury (elektřina, voda, plyn, kanalizace) k hlavní budově. Rozpočet obce s
těmito pracemi i přes nutnost některých
přesunů v rámci snížení na příjmové
straně počítá. O dalších krocích a etapizaci
rekonstrukce zámku budeme nadále informovat.

Zastupitelstvo obce zároveň děkuje
všem přispívatelům do veřejné sbírky na
rekonstrukci zámku Přílepy, na jejímž
kontě je ke dni 8. 8. 2020 připsána částka
420 237,95 Kč.
					
-ms-

Společně se střechou byly opraveny také
zámecké komíny

Původní odvlhčovací šachta okolo
zámecké budovy

JAK SE CHOVAT V ZÁMECKÉM PARKU
S jarem a létem začala opět sezóna
návštěv zámeckého parku. Park je udržován a dle možností postupně vybavován
mobiliářem k účelnému využití k aktivnímu či pasivnímu odpočinku. Na jaře
byly instalovány nové informační tabule,

které návštěvníkům přibližují minulost
a současnost tohoto místa. V parku je často
spousta lidí, zároveň však probíhají údržbové práce, a proto je třeba dodržovat určitá
pravidla. Dodržujte prosím alespoň tato
základní pravidla a poučte o nich i své děti.

Park neslouží k venčení psů.
Po svých mazlíčcích sbírejte exkrementy a využijte sáčků na stojanech a odpadkové
koše. Toto platí zároveň pro veškerá veřejná prostranství v obci.
Jízda na kolech, koloběžkách či odrážedlech je dětem povolena, je však třeba dbát
opatrnosti, aby nedošlo ke vzájemné srážce, střetu s chodci či s obecní technikou.
Ke vstupu či vjezdu na kolech používejte branku u hlavního vstupu nebo branku
v zadní části, ne branku do technického nádvoří. Branky za sebou zavírejte.
V parku udržujte pořádek, odpadky patří do košů, kterých je zde dostatek.
Neničte úmyslně mobiliář parku.
Herní prvky jsou určeny dětem, ne dospívající mládeži.
Chovejte se k tomuto místu jako ke státem chráněné kulturní památce.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Přes veškerou snahu udržovat park a historické dřeviny v dobrém stavu hraje svou
nedílnou roli jejich stáří a příroda. Červencová bouře a vichr měly na svědomí pád dalšího z krásných stromů.

Poryvům vichru podlehl dub vedle
dětského hřiště

Park byl vybaven stojany se sáčky
na psí exkrementy

OPRAVY A ÚPRAVY KOMUNIKACÍ
V jarních měsících proběhlo několik drobnějších akcí na hlavní i místních
komunikací, které přispějí ke zvýšení bezpečnosti provozu. Komunikace III/49011
mezi Holešovem a Lukovečkem byla opatřena středovou vodící čárou. Tohoto bylo
dosaženo po mnohých dopisech obce na
Správu a údržbu silnic či přímo na Zlínský
kraj.
Na místních komunikacích byly vyměněny poškozené a zrezivělé dopravní
značky a doplněny scházející. V zatáčce na
Letnou bylo osazeno zrcadlo.
Po mnoha letech a vynaloženém úsilí se
podařilo přimět město Holešov k opravě
mostu přes Přílepský potok v lokalitě
Hačka – Větřice, který byl v havarijním
stavu. Most je hojně využíván obyvateli
přilehlé ulice a jako točna pro sběrný vůz
komunálního odpadu. Zároveň proběhla
oprava místní komunikace okolo zmiňovaného mostu.
					
-ms-
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Nový most přes Přílepský potok
a opravená přilehlá komunikace
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PRAVIDLA PRO SBĚR PLASTŮ
Žádáme občany, aby nevhazovali objemnější plasty (kýble, plachty, nefunkční hračky,
židle) do kontejnerů u obecního úřadu. Dochází pak k jejich vzájemnému zasekávání
a obtížnému vyprazdňování kontejnerů.
Rozměrné plasty odložte prosím vedle kontejneru. Pracovníci je denně kontrolují a velké
plasty ukládají na určené místo.
Nevhazujete obaly se zbytky obsahu jako barvy, chemikálie či potraviny.
Ke svozu plastových obalů užívejte pouze velkých pytlů o objemu min. 60l, se kterými se
snadno manipuluje a nedochází k rozházení po ulici jako např. u 10 sáčků na rohlíky
naplněných plasty.
Žluté pytle je možno zakoupit na obecním úřadu. Pytel je pevný a je možno do něj stlačit
velké množství plastových obalů.
Pytle, kde se nachází červi apod. a zbytky jídel či jiných odpadů, nebudou sváženy.
Děkujeme všem, kteří se do pytlového
sběru zapojili a přispěli tak k většímu vytřídění odpadů z popelnic. V příštích letech
očekáváme nárůst cen za svoz a uložení
komunálního odpadu z popelnic. V tomto
roce obec platí 500 Kč/t odpadu v popelnici
a v příštím roce by se mohl poplatek zvýšit až na 800 Kč/t. Vláda ČR proto navrhuje, aby občané platili za skutečný objem
odpadu v popelnicích.

Nyní se platí paušálně na poplatníka bez
ohledu na to, kolik má popelnic nebo zda
přistavuje popelnici ke každému svozu.
Na třídění odpadů pak bude kladen vyšší
důraz!
-si-

Takto plasty ke svozu
prosím nepřipravujte!

Používejte pytle velikosti min 60l,
ideálně k tomu určené

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Vedoucí školní jídelny oznamuje, že

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY PO PRÁZDNINÁCH
BUDE OPĚT ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 24. 8. 2020.
Zájemci o stravování z řad veřejnosti se můžou přihlašovat
k pravidelnému či občasnému odběru obědů do jídlonosičů
(nabídka jednoho jídla) za cenu 75,- Kč.
Aktuální jídelní lístek je pravidelně
uveřejňován na webu ZŠ i obce.

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
VÝUKA V DOBĚ KORONAVIRU
Celý tento školní rok byl zvláštní, jiný,
divný. Po počáteční euforii z volna se brzy
u většiny z nás dostavila touha – vrátit se
do školy. Jak již jistě víte, učili jsme přes
internet – přes skype a byli jsme rádi, že
se můžeme alespoň takto denně setkávat,
vidět, plnit různé úkoly, i když to bylo
trochu jinak. Mnohá veřejnost si myslela,
že učitelé nic nedělají, že mají volno, ale
opak byl pravdou. Bylo to mnohdy mnohem náročnější a unavující. Kromě toho, že
se distančně snažili v dětech udržet školní
a v sobě pedagogickou ostražitost, museli
horempádem přemýšlet, co je opravdu
potřeba a co je možné odložit.
Na konci května se za určitých podmínek otevřela možnost pro žáky 1. stupně
chodit do školy. Této možnosti využilo
na naší škole 84 % žáků. Jejich rozhodnutí
bylo dobrovolné. Naplnit patnáct žáků
ve skupině pro nás nebyl problém. Využitím vchodu z přístavby jsme vyřešili
i problém, aby se žáci jednotlivých skupin
nepotkávali. Po chodbách si děti zvykly
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chodit v rouškách, ve třídě se automaticky
řadily k umyvadlu, aby si umyly ruce
a použily dezinfekci. Každý den jsme každému dítěti měřili teplotu.
Od začátku jsme se s učitelkami domlouvaly na tom, aby byla zátěž přiměřená,
bylo nám jasné, že toho děti nezvládnou
tolik, jako kdyby probíhala normální
výuka. Musíme přemýšlet, co je probráno
zčásti, co se bude probírat znova. Podle
toho bude vypadat i začátek školního roku.
A jaká je zkušenost z koronavirové doby?
Promýšlení závažnosti a potřebnosti učiva,
využití počítačů a tabletů, spolupráce
s rodiči. Ale podle nás, je nám líp ve škole.
Škola není jen o výuce, ale i o socializaci
dítěte, o kamarádech, o tom, jak se chovat
k dospělým, respektovat autoritu….. A to
přes internet neuděláte. Osobní kontakt
mezi učiteli a žáky je nenahraditelný.
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Útržky z reakcí rodičů:
…, děkujeme i my, super přístup a pevné nervy. Nebylo to pro Vás vůbec jednoduché. Ještě jednou
díky,….
…. myslím, že toto uplynulé období ukázalo kvalitu jednotlivých učitelů i škol napříč celou Českou
republikou. Jelikož způsob překlenutí tohoto období nebyl řízený nikým "shora", zůstalo jen na daných
školách a jednotlivých učitelích, jak k výuce přistoupí. Velmi si vážíme a oceňujeme online-výuku, kterou Vaše-naše škola poměrně rychle zavedla. Díky tomu nejen že děti se nemusely prokousávat novou
látkou samy s pomocí rodičů, ale zůstaly jak v kontaktu s Vámi, tak i se svými spolužáky a nevypadly
díky tomu i ze sociálního kontaktu, který je pro ně neméně důležitý. Víme, že tento způsob výuky nebyl
pro vás z hlediska času i náročnosti přípravy a koordinaci vůbec jednoduchý. O to víc si toho vážíme,
že toto vzešlo dobrovolně z Vaší iniciativy a právě v tomto jsou vidět největší rozdíly ve školách a
jednotlivých učitelích, o kterých jsem mluvila na začátku. Opět se nám potvrdilo, že jsme pro naše děti
zvolili správnou školu…..
…velké DĚKUJI za snahu, obětavost, trpělivost, pohodový průběh online výuky... a mohla bych
pokračovat...
…taky moc děkujeme za vše, co jste pro své žáčky dělali. Přestože to bylo určitě velmi náročné, vy
jste to zvládli na 1…….
…předně bych vám chtěl poděkovat jako zástupce zřizovatele, člen školské rady, ale především jako
rodič, za vynikající zvládnutí a organizaci výuky v době opatření proti šíření koronaviru a veškeré úsilí
a snahu co jste v tomto období vyvíjeli….
… my jsme byli s distanční výukou spokojeni velmi. Myslím, že to bylo moc fajn a dostačující….

Návrat prvňáčků po „koronavirových“ prázdninách

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis do 1. třídy naší školy proběhl letos
ve dvou dnech – 21. – 22. dubna 2020. Konal
se bez přítomnosti dětí, pouze rodiče docházeli v půlhodinových intervalech a proběhla
tak pouze formální část zápisu. Ta motivační
část nám letos jaksi chyběla. Některé děti
známe ze sousedství, jako sourozence starších žáků,….jiné jsme nikdy vůbec neviděli.
Je to zvláštní situace.

V době oficiálního dubnového zápisu jsme
zapsali 9 dětí, z toho 4 chlapce a 5 děvčat.
U jednoho chlapce byl ihned potvrzen
odklad školní docházky. Během dalších dvou
měsíců se ale situace vyvinula ještě jinak.
Přibyly nám další děti. Do 1. třídy by tedy
mělo nastoupit 10 dětí, z toho je 6 děvčat
a 4 chlapci.

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Každý školní rok jednou skončí. Nepsanou
tradicí naší školy je loučení se školním rokem
pohádkou, kterou hrají naši žáci. Letošní rok
nám však takové loučení neumožnil. Škola
v důsledku krizových opatření nesměla
pořádat žádné veřejné akce ani míchat skupiny dětí z jednotlivých tříd. Všichni jsme
však cítili, že rozloučení nám chybí. Že
páťáky nemůžeme jen tak nechat odejít na
jiné školy. Naštěstí máme báječné rodiče
našich žáků, kteří celou akci zaštítili. Klub
rodičů při naší škole ve spolupráci s učitelkami ZŠ a OÚ Přílepy zorganizoval závěrečné loučení v zámeckém parku. Proběhlo
vyhodnocení celoročních sběrů, rozloučení
s žáky 5. ročníku i přivítání budoucích prv-

ňáčků. Vše bylo proložené písněmi a tancem
žáků naší školy. Ti, oblečení v jednotných
školních tričkách zatančili na písničku „Cizí
zeď“, „Když nemůžeš tak přidej“ od skupiny
Mirai a „Hned teď“ od skupiny Kryštof. Celé
loučení jsme uzavřeli opékáním špekáčků
a nekonečným povídáním o tom, jak každý
vše doma zvládl, jak celé to složité období
prožíval a jak je bezva, že se zase všichni
vidíme. Velký dík patří paní Iloně Cholastové a paní Romaně Sedlářové, které se zhostily organizace celé akce. Na prázdniny se
děti rozešly zvesela a moc se těší na prázdninová dobrodružství, která je bezpochyby
čekají. Tak ať se nám všem vydaří!

Nacvičování na závěrečnou besídku bylo náročné

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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VÝSLEDKY SBĚRŮ NA ŠKOLE
Kaštany:
1. Brázdilová Kristýna		

3. ročník 103,00 kg

2. Folknerová Nela		

5. ročník 91,50 kg

3. Halašková Kristýna		

3. ročník 91,00 kg

Celkově odevzdala škola myslivcům 470,00 kg.
Pomerančová kůra:
1. Sovadinová Kamila		

4. ročník 21,05 kg

2. Sehnal Josef			

4. ročník 6,80 kg

3. Smékalová Lucie		

1. ročník 5,60 kg

Celkově odevzdala škola 61,10 kg.
PET víčka:
1. Smékalová Lucie		

1. ročník 30,45 kg

2. Sovadinová Veronika		

1. ročník 28,90 kg

3. Hrbáčová Adéla		

1. ročník 15,10 kg

Celkově jsme nasbírali 160,35 kg.
Papír:
1. Sedlář Alexandr		

5. ročník 2667 kg

2. Obšivač Václav		

5. ročník 2443 kg

3. Folknerová Nela		

5. ročník 2203 kg

4. Macková Aneta		

3. ročník 1806 kg

5. Sedlářová Sabina		

1. ročník 1801 kg

6. Uličník Jakub			

1. ročník 868 kg

7. Brázdil Lukáš			

4. ročník 828 kg

8. Tvrdoň Samuel		

2. ročník 453 kg

9. Smékalová Lucie		

1. ročník 447 kg

10. Ides Adam			

2. ročník 422 kg

Celkově jsme odevzdali 19106 kg starého papíru.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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NÁVŠTĚVA VÝSTAVY „IQ – POZNÁVEJ SE“
V pátek 26. 6. 2020 navštívili žáci naší
školy na zámku v Holešově interaktivní
výstavu „IQ – POZNÁVEJ SE“. Původní
záměr byl spojit návštěvu výstavy i s pěší
túrou do Holešova a zpět. Počasí nám
ráno moc nepřálo, proto jsme se museli
do Holešova vydat autobusem. Výstava
k nám zavítala z libereckého science centra
iQPARK, které vědu a techniku předkládá
dětem prostřednictvím interaktivních
exponátů, kterých je přímo přikázáno se
dotýkat!
Žáci měli možnost si vyzkoušet, jestli je
neklamou vlastní smysly. Bylo zajímavé
sledovat, jak někteří zkouší pořád dokola,
jestli přijdou na řešení sami či využijí
nápovědu… Děti si prozkoumaly, jakou
mají sílu v ruce, jak mají pružné tělo, zda
by byly schopné přečíst Braillovo písmo,
jestli vydrží sedět na hřebících jako fakíři,
zda mají prostorovou představivost, …
Na chodbách holešovského zámku jsme
si prohlédli výtvarné práce žáků ZUŠ
Holešov. Někteří naši žáci si našli svá
umělecká díla a mohli nám popsat techniku, kterou své obrazy vytvářeli. Jsme
moc rádi, že máme na škole nejen budoucí
vědce, ale i umělce, kteří si již v dětském
věku poradí s tak náročným tématem, kterým byl Jan Sarkander. Snad bylo Komenského heslo „Škola hrou“ naplněno a žáci
si užili celé dopoledne, které bylo zakončeno „procházkou“ po cyklostezce domů
– do přílepské školy.

Nechyběla ani zkouška držení rovnováhy

Děti si mohly vyzkoušet různá smyslová vnímání

OCHOD PÁŤÁKŮ
Z pátého ročníku letos odchází do holešovských škol celkem 10 žáků. Devět
páťáků přechází na 1. ZŠ Holešov (z toho
4 do matematické třídy, 1 do sportovní
třídy) a žák Václav Obšivač byl po úspěš-
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ných přijímacích zkouškách přijat na osmileté gymnázium v Holešově.
Všem žákům přejeme úspěšné vykročení
do další etapy jejich života.
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Deset páťáků se rozloučilo s naší školou před nástupem do holešovských škol

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok 2019/2020 jsme ukončili v úterý
30. června předáním vysvědčení a s radostí
se rozešli na vytoužené prázdniny. Tak ať
jsou hezké, příjemné a pohodové.
Totéž přejeme ze školy i všem rodičům,

přátelům školy i spoluobčanům.
Za všechny žáky, pedagogy i ostatní
zaměstnance se loučí
						
Mgr. Alice Kučerová, ředitelka školy

všem rodičům, jejichž děti jsou žáky naší ZŠ Přílepy

- za skvělou spolupráci
- za trpělivost a výdrž během distanční výuky
- za dohled, aby se žáček včas připojil

k online výuce

- za přemlouvání školáka do práce

- za sledování všech pokynů ze školy
- za pevné nervy
kolektiv učitelek ZŠ Přílepy

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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STŘÍPKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
KVĚTEN – ČERVEN 2020
Na základě organizačních pokynů
MŠMT ČR a KHS Zlínského kraje ze dne
30. dubna 2020, vydaných k omezení
pravidel provozu mateřských škol, jsme
po dohodě s paní starostkou Ing. Ivanou
Sehnalovou otevřeli znovu mateřskou
školu dne 4. května. Provoz byl zahájen
za přísných hygienických i epidemiologických opatření pouze pro děti předškolní
a děti rodičů, kteří pokračovali v pracovním procesu a projevili o docházku dětí do
MŠ zájem.
Před zahájením provozu jsme poslali
dopis pro děti a rodiče, který byl zveřejněn na webových stránkách školy. Dětem,
které nebudou navštěvovat MŠ, jsme
doporučili, co si mají opakovat a procvičovat. Rodičům pak nabídku, pokud budou
mít zájem, že pro jejich děti připravíme
pracovní listy a úkoly.

Děkujeme maminkám na mateřské a rodičovské dovolené i těm, které byly doma se
školáky, že omluvily své děti z pobytu MŠ
a pomohly tak snížit počet dětí ve třídě.
Moc si toho vážíme a už teď se na Vás
v novém školním roce moc těšíme.

Děti slaví narozeniny kamaráda

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OMEZENÉM REŽIMU:
DEN MATEK
Neopomněli jsme svátek všech maminek,
který se slaví vždy druhou květnou neděli
v roce. Vyzdvihli jsme úlohu maminky
v rodině, namalovali si její podobiznu, naučili se písničku „Sluníčko pro maminku“
a připravili pro ni hezký dárek.
PŘÍRODA A JEJÍ ZÁZRAKY
Krásy jarní přírody a hmyzu se dají vnímat a pozorovat určitými způsoby. Proto
jsme se vydali během měsíce května pozorovat tuto nádheru dětskými lupami. Děti
si tak upevnily základní znalosti o přírodě
a hmyzu formou prožitkového učení. Jsou
vedeny k tomu, aby přírodu chránily a ne
ji ničily.
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DEN DĚTÍ
Mezinárodní den dětí slavíme každoročně
i v MŠ. Vysvětlili jsme si, že 1. června mají
všechny děti z celého světa svátek a využili
tematický celek „Já a ti druzí“. Již od ranních hodin si děti prohlížely encyklopedie
a podle obrázků vyhledávaly spolu s námi
nové informace o dětech a státech, ve kterých žijí a které je nejvíce zaujaly. Tento den
byl pro děti odlišný od těch ostatních i tím,
že po vzdělávacím programu proběhlo sportovní dopoledne na školní zahradě. Děti při
běhu na krátkou vzdálenost kličkovaly mezi
kužely, házely malé kruhy na cíl a míč do
basketbalového koše. Vyzkoušely si také skok
do dálky s dopadem do pískoviště a jízdu
na koloběžce na našem betonovém okruhu.
Na závěr si pochutnaly na sladké odměně.
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VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Jak jsme již veřejnost informovali
v minulém čísle Občasníku, naše děti
se zapojily do Výtvarné soutěže „Voda
v zahradě“, kterou pořádalo Ústředí ČSZ
ČR. Pro naši Michalku Kroutilovou byl 24.
červen dnem plným překvapení.
Za účasti paní starostky Ing. Ivany
Sehnalové a paní Vlasty Čablové si převzala diplom, drobné dárky a sladkosti.
Z 2 500 účastníků různých kategorií celostátního kola skončila na sedmém místě.
Gratulujeme!

Úspěch Michalky ocenila i starostka obce

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY
Přestože se koronavirová opatření začala
rozvolňovat, museli jsme respektovat
pokyny Covid – 19 vydané MŠMT pro organizaci závěru školního roku a letošní rozloučení s budoucími školáky proběhlo dne 29.
června v dopoledních hodinách bez účasti
rodičů. Nastrojené a natěšené děti si užily
slavnostního pasování s doprovodným programem. Po převzetí Kuliferdova vysvědčení
a předání dárků na rozloučenou se ško-

láci individuálně i společně s námi vyfotili
a zazvonili si naposledy na zvonek MŠ. Za
doprovodu mladších kamarádů a rytmických nástrojů se odebraly ke škole, kde na
ně po prázdninách budou čekat paní učitelky
ze základní školy. Přejeme jim, ať se jim zde
líbí a rodičům dělají v učení samou radost.
Přejeme všem dětem hezké prázdniny,
rodičům příjemnou dovolenou plnou sluníčka a pohody.

Pasování a přísaha prvňáčků

Rozloučení se skřítkem před odchodem do školy

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ORGANIZACE NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021
Ve spolupráci s paní starostkou plánujeme
v příštím školním roce rozdělit 28 zapsaných
dětí do dvou tříd. Pokud se nám podaří získat dotace z KÚ Zlínského kraje na prodloužení provozní doby MŠ (06:30 – 16:30 hod.)
a finance na mzdy nových pedagogických

pracovnic, bude mít naše mateřská škola
v novém školním roce navíc dvě nové pedagogické pracovnice.
Zdenka Chmelařová
ředitelka MŠ

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
ZAHRÁDKÁŘI ODSTARTOVALI PRVNÍ AKCI PO ROZVOLNĚNÍ
První akcí po uvolnění opatření, ale za
zpřísněných hygienických opatření, byl na
konci května v provozovně zahrádkářů
další dobročinný bazárek. Stále více oblíbenější setkávání za účelem zakoupení zánovních či zachovalých předmětů, spotřebičů
nebo zahrádkářských výpěstků neodradilo
zájemce z řad veřejnosti k návštěvě, i když se
v uzavřených prostorách ještě nosily roušky
a používala dezinfekce. Téměř každý zákazník si vybral dle svého gusta a neodcházel
s prázdnou. Výtěžek z této akce bude použit na údržbu vnitřních prostor provozovny
a opravu chátrajícího plotu. Provozovna se
opraví, aby co nejvíce sloužila pro potřeby
zahrádkářů a zákazníků, kteří si zde přijedou zpracovat vypěstované ovoce.
					
-si-

Na letošním bazárku byl jako vždy také velký
výběr z dětských oblečků

Místní organizace ČZS nabízí nejen občanům Přílep v rámci
své provozovny tyto zpracovatelské služby:
SLUŽBA			CENA člen

CENA ostatní

vaření povidel		

20 Kč / h

25 Kč / h

drcení ovoce		

30 Kč / q

35 Kč / q

moštování ovoce

100 Kč / q

150 Kč / q

Kapacitu a termín si sjednejte u p. Lakomého na tel. 604 789 128.
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NOVÁ VÝSTROJ JEDNOTKY SDH OBCE
V rámci dotačního titulu Zlínského kraje
RP 12-20 – určeného pro jednotky SDH ve
svém územním obvodu, podala obec Přílepy jako zřizovatel jednotky PO žádost o
dotaci na její vybavení zásahovým oděvem, obuví, přilbou a rukavicemi.

Věřme však, že vybavení bude sloužit
více k prezentaci a cvičení než ke skutečným
výjezdům k nešťastným událostem v obci.
					
-ms-

Na tuto dotaci se podařilo dosáhnout
a tím bylo přispěno k modernizaci a zejména
zajištění bezpečnosti členů PO při zásahu,
nahrazením zastaralého a neodpovídajícího
vybavení.
Obec Přílepy patří vzhledem ke své poloze
v okraji lesa a v sousedství rozsáhlých lánů
k rizikovým místům vzniku požáru. Takto
byla vybavena jednotka v počtu 5+1 (pět
členů + velitel). Dotace 74 000,- Kč činila
69,48% z celkových nákladů projektu.

Nová výstroj členů jednotky požární ochrany

SPORTOVNÍ DRUŽSTVO SDH A TROCHU JINÁ SEZÓNA
Co se týče sportovní sezóny v tomto roce,
tak jak všichni víme, od března nás provází
různá opatření ohledně nemoci Covid-19,
která bohužel znemožnila i pořádání hromadných akcí pod které patří také požární
sport. Po dobu zákazu soutěží jsme se snažili
trénovat sami za sebe a připravovat se tak
na rozvolňování a začátek opožděné sezóny,
který nastal na konci měsíce června. To již
bylo možné závodit. Období nečinnosti
jsme věnovali údržbě techniky a vzdělávání
v oblasti požární ochrany a zdokonalování
v činnosti zásahové jednotky obce, které jsme
členy.
První soutěž, které jsme se zúčastnili, se
konala až začátkem srpna v Zahnašovicích,
kde jsme i přes velkou pauzu od tohoto
sportu zabojovali a skončili na 22. místě,
a to ze 46 zúčastněných týmů. Od začátku
srpna se snažíme pravidelně jezdit i trénovat,
a doufáme, že i po krátký zbytek sezóny si
budeme moci užívat činnosti, která nás baví.
						
			
Broňa Kutra
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Požární útok na soutěži v Zahnašovicích
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SDH Přílepy zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

TÁBORÁK NA KONCI PRÁZDNIN
V pátek 28. srpna 2020 od 17:00 hodin
Na přední zahradě zámeckého parku
Občerstvení zajištěno, špekáček děti dostanou

SPORTOVNÍ KOUTEK
NOVÝ KROUŽEK ORIENTAČNÍHO BĚHU
Nový kroužek orientačního běhu v Přílepích, který od října 2019 vede zkušený orientační běžec a nadšenec pan Antonín Peška
z Holešova, již nese své ovoce. Kroužek,
který je určen dětem školního věku za podpory přílepské základní školy, jenž poskytla
zázemí tělocvičny v čase družiny, navštěvuje zhruba desítka dětí. A i přes vynucenou pauzu, spojenou s vládními opatřeními
počátkem roku, hned při nejbližší příležitosti
tyto děti ukázaly, že se za necelý půlrok
již stihly naučit alespoň základní orientaci
v mapě, práci s busolou, pohyb v terénu.
Dvě poslední červnové soboty se konaly
v Lukovečku a Mysločovicích závody
Valašské ligy, jejichž odlišnost nemohla
být větší. Ten první se běžel v krásném lesním prostředí v blízkosti myslivecké chaty,
v rozbahněném terénu a za pořádného vytrvalého deště. Mysločovice zase ukázaly
slunné horké počasí a terén vyhlášeného
bikeparku. Z Přílep se na svou první orientační zkušenost do Lukovečku vydali Lukáš
a Kristýna Brázdilovi, Antonín Fuksa a Matěj
a Marie Kroutilovi, do Mysločovic přijeli
ještě posíleni Kristýnou a Denisou Halaškovými. A za výkon, zejména v deštivém a roz-

OBČASNÍK PŘÍLEPY

bláceném terénu, ale i dosažené výsledky se
rozhodně nemuseli stydět.
Aby dohnali ztracený čas a na podzimní
ostrý závodní start byli dobře připraveni, trénují i o prázdninách. A pokud všechny plány
nesmete další koronavirová vlna, představí
se v říjnu na závodech i v domácím prostředí.
		
Martina Kroutilová

První trénink přílepských orienťáků
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PROVOZ MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO AREÁLU
V letošním roce byla provedena rekonstrukce asfaltového hřiště pod školou.
Úpravy se týkaly oplocení a hlavně byl
položen nový kvalitní povrch. Díky zabudování branek na kopanou, konstrukci na
košíkovou a novému pískovému doskočišti
se z něj stalo multifunkční hřiště.
Na stávajícím tenisovém kurtu byly svépomocí nainstalovány stínící sítě pro zkvalitnění hracích podmínek.
V měsíci dubnu začal na sportovištích
kvůli pandemii omezený provoz, ale nyní
po uvolnění již obě sportoviště fungují
v normálním režimu. Hlavně multifunkční
hřiště je vytíženo, a to volejbalisty, nohejbalisty a oddíly předškoláků a žáků ze Sokola
Přílepy. Čas na sportování si našli i fotbalisté a mládež, kteří nejsou členy TJ Sokol.
O tom, jak tato dvě sportoviště mohou
využít i další zájemci, se lze informovat

na internetových stránkách obce Přílepy
(http://www.prilepy.cz/obec/viceucelove-sportoviste/). Zde najdete i provozní řád, kterým je
třeba se řídit a návod, jak si vytvořit rezervaci pro svou danou sportovní aktivitu.
Upozorňuji však, že objednávka pro multifunkční hřiště a tenisové hřiště jsou každá
zvlášť! Je nutné zarezervovat si hodiny alespoň den dopředu. Případné informace rád
podá správce areálu.
Jak již bylo zmíněno v dubnovém občasníku, je provoz na sportovištích monitorován kamerovým systémem.
Všechny uživatele také prosíme o velmi
ohleduplný přístup v případě, že se jim
podaří „přehodit“ míče na pozemky sousedící s hřišti. Uvědomte si, že vstupujete na
cizí pozemek.
				
Správce areálu

Multifunkční hřiště čeká na vás!

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ČINNOST SOKOLA V DOBĚ OMEZENÍ
Přestože s vyhlášením nouzového stavu
a uzavřením škol náhle utichla činnost všech
oddílů přílepského Sokola, s prvními vlaštovkami a uvolněními se činnost v omezené míře
znovu rozeběhla. Pozadu kromě jógy nezůstal kroužek míčových her a i přes všechna
omezení od května obnovil svou činnost,
i když kvůli vládním omezením stále nebylo
možné využívat prostoru tělocvičny. K setkávání tak posloužil zámecký park, atletický
trénink umožnilo nové multifunkční hřiště
s dráhou a pískovým doskočištěm pro skok
do dálky. Přestože počasí občas zazlobilo,
podařilo se stihnout nejen několik tréninkových hodin, ale pro děti také na jaře slíbené
a neuskutečněné opékání špekáčků a závěrečnou oblíbenou vycházku do Martinic.
Nového multifunkčního hřiště u školy
využili po uvolnění epidemiologických
opatření také sportovní oddíly přílepského
Sokola, takže místní i přespolní nadšenci
odbíjené a nohejbalu nepřišli o své oblíbené
tréninky a vyhlášené turnaje.
			

Martina Kroutilová

Sokolíci se vrací z vycházky do Martinic

TJ Sokol Přílepy srdečně zve na

SPORTOVNÍ DEN
12. září 2020 od 9:00 hodin
v areálu myslivecké chaty
Nejen děti školního věku, ale i ti nejmenší si prověří
své pohybové schopnosti a sportovní dovednosti a pobaví se
u bohatého doprovodného programu.
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PŘÍLEPSKÝ ŽBLUŇK
V poslední době jsou čím dál populárnější
OCR závody, především tzv. Spartan. Je to
vlastně běh s překonáváním různých překážek. Takovéto podobné běhání zažívali
především muži (nyní jsou už středního
a vyššího věku) na vojně, když s plnou polní
absolvovali rychlý přesun z místa na místo.
Mladší ročníky, pokud nejsou profesionální
vojáci nebo aktivní záloha, tento pocit běhání
v blátě, brodění se v řece a plazení se po rozbahněné cestě, neznají. Možná, že mladším
ta povinná vojenská docházka trochu chybí,
proto závody s podobným zaměření získávají na atraktivitě.
Jeden takový se 11. července konal i u nás
v Přílepích u přehrady. Jednalo se o druhý
oficiální ročník závodu pod názvem Přílepský žbluňk. Hlavní organizátor, Lukáš
Foltýn, který v současné době závodí v barvách týmu Spartan Training Group Zlín
a zároveň je ve stejném klubu i trenérem,
chtěl tímto závodem přiblížit OCR těm, kteří
vždy chtěli tento sport vyzkoušet, nebo těm,
kteří si chtěli pořádně zatrénovat.
Jednalo se o necelých 13 km běhu s 25 různými překážkami typu šplh (na laně), ručkování, plazení, tahání a přenášení břemene,
střelba z luku, hod pneumatikou, přechod
kladiny, slackline (natažená kurtna), skákání s gumou, atd. Nechyběla ani povinná
svačinka v podobě jedlých (živých) červíků
a téměř nakonec i přeplavání přehrady (to
abychom do cíle přiběhli všichni umytí
a čistí. Za nesplněnou překážku musel každý
závodník udělat 15 „angličáků“ (klik s hrudí
na zem a výskok s rukama nad hlavou).
Přesto, že počasí bylo vyloženě sparťanské: pršelo, chvílemi se jen lilo, tak se nás
na startu sešlo 37 z různých koutů celého
kraje. Startovalo se po jednom s minutovými intervaly směrem od přehrady na
Horní Lapač, potom Žeranovice a zpět na
Horní na hřiště. Odtud přes pole do Martinic
a přes družstvo do Přílep. Potom pod starou pálenicí a za potokem zpět k přehradě.
Po červíkové občerstvovačce se běželo smě-
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rem ke studánce, ale až do Petřejova a odtud
zpět k přehradě. Přeplavat, vytáhnout se na
klouzavé gumě na hráz a potom už jen cíl.
V průběhu celého běhu byly nachystané už
zmiňované překážky. Celá trasa je ke shlédnutí na www.prilepskyzblunk.cz.
Všichni se dostali v pořádku do cíle,
nikomu se nic – kromě nějakých odřenin
a namožených svalů – nestalo. Jen je škoda,
že se nás tam z Přílep nesešlo víc. Protože
tento konkrétní závod je přizpůsobený pro
širokou veřejnost (mládež nejdřív až od 15
let) a dá se zvládnout, i když člověk není
vrcholový sportovec. Po vyhlášení výsledků
se pořadatelé vyjádřili, že příští ročník ještě
vylepší tím, že objednají slunečnější počasí,
takže: Uvidíme se na startu!
Zuzka Odstrčilíková

Vytažení po klouzavé gumě patří
k náročnějším překážkám
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Myslivecké sdružení HORNÍ ROVEŇ Přílepy pořádá v sobotu 29. srpna 2020

STŘELECKOU SOUTĚŽ
na brokové střelnici myslivecké chaty v Přílepích.

Přijďte pobesedovat v krásném prostředí
a ochutnat speciality myslivecké kuchyně.

ZAJÍMAVOSTI
ŽIVOT V OBCI V DOBĚ KARANTÉNY
Letošní jaro a začátek léta jsme všichni
prožili poněkud netradičně a jinak než
v posledních mnoha letech. Ve světě, v naší
republice, naší obci i v našich rodinách
se ve všech pádech skloňovalo doposud
neznámé slovo koronavirus a běžný život
se poněkud zpomalil či zastavil. Na čas
jsme museli opustit naše běžné činnosti,
zvyky, koníčky a někdo dokonce i práci.
Každý den jsme sledovali zprávy a další
vývoj situace. Taky život a dění v naší obci
vypadalo trochu jinak než obvykle.
Zastavilo se společenské dění, mnoho
plánovaných a připravených akcí nebylo
možné uskutečnit, a tak jsme se nemohli
setkat na Velikonočním jarmarku, Pálení
čarodějnic, Řezbářích, Floriánské slavnosti,
Přílepským Békalovi ani na dalších menších akcích. Snad každý si musel odpustit
něco ze svých koníčků a zábavy. Zavřely
se kostely, restaurace, sportoviště, kulturní
zařízení, zkrátka všechno kde lidé mohou
trávit volný čas a nedalo se cestovat.
A tak jsme najednou měli více času na
sebe, na rodinu či na blízké. Více jsme si
povídali, četli, hráli společně hry a chodili
na vycházky. Mnozí rodiče tak mohli uká-
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Poznávejte krásy okolí a vyšlápněte si
s dětmi třeba na Lysinu
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zat dětem zapomenutá rejdiště v potoce,
místa v lese kde jako děti stavěli bunkry
a hráli si na vojáky či na četníky a na zloděje. Lesní pěšiny a polní cesty byly plné
lidí a rodin, které si společně vyšly na
vycházku a jistě tak poznali dosud nenavštívené a krásné kouty v okolí naší vesnice. Mohli jsme si hodně povídat o tom,
jak naše vesnice vypadala dříve a vracet
se třeba i k zapomenutým tradicím jako
pečení domácího chleba, čehož důkazem
byl i nedostatek droždí v obchodech. Více
času jsme trávili společně u stolu a užívali si „tepla rodinného krbu“. V mnoha
rodinách za deštivého počasí možná oprášili stará alba s černobílými fotografiemi
a povídali dětem o starých časech.
Mnozí rodiče se najednou učili společně
s dětmi, dávali si různé úkoly a nad rámec

školní výuky na dálku si tak s dětmi zopakovali zapomenutou školní látku a navzájem si rozšířili obzory.
Zkrátka říká se, že všechno zlé je na něco
dobré a právě v tomto byly naše zpomalené životy obohaceny. Někdo dokonce
říká, že i příroda si odpočinula od každodenní zátěže a počasí se začalo vracet do
normálu. I když to není vědecky potvrzeno, něco na tom bude. Teď se těšíme
z návratu do normálu, ale to dobré z doby
tzv. koronakrize si přeci jen občas zopakujme a věřme, že náš úsměv už nikdy
nebude halit žádná rouška.
						
					
-ms-

ČZS Přílepy
připomíná soutěž

O NEJKRÁSNĚJŠÍ
V Y P Ě STOVA NO U
SLUNEČNICI
Fotografie pěstitelských úspěchů posílejte
během léta na e-mail zahrádkářů
5984@seznam.cz
nebo přineste vytištěné na OÚ.

Soutěž bude vyhodnocena
v září.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oznamujeme občanům, kteří budou mít zájem o vyvěšení vzpomínky na zemřelé
či úmrtního oznámení na vývěsce u pomníku TGM, že tyto tisky je možné dávat do
schránky nebo osobně paní Alici Kučerové, č.p. 220.
Jubilanti 2020

Narozené děti

Červenec
Jaromír OLŠÁK		
Anna NOVÁKOVÁ
Jindřiška ZBRANKOVÁ
Zdeňka BRÁZDILOVÁ
Vladislav SOVADINA
Ludmila MATULÍKOVÁ
Ludmila LIŠKOVÁ

70
70
92
70
82
86
81

let
let
let
let
let
let
let

Naďa BAKALOVÁ
Eliška GÁBOVÁ		
Lenka Hrušková
Nina BĚLÍČKOVÁ
Barbora BAČÍKOVÁ
Oldřiška ADÁMKOVÁ
Jonáš ORAL
Matěj KUPKA		

únor
březen
duben
duben
květen
květen
květen
červen

Sňatky 2020

Srpen

Červenec
Josef HRBÁČEK
Alois SOVADINA
Marie ZACHOVALOVÁ
Marie DOHNÁLKOVÁ
Františka DUJKOVÁ
Stanislav ROMÁNEK
Jana SOUKUPOVÁ
Ladislav SOVADINA
Milan PECHANEC

81
82
70
83
81
88
70
82
83

let
let
let
let
let
let
let
let
let

70
86
84
91
81

let
let
let
let
let

84
75
70
75
75

let
let
let
let
let

Září
Zdeňka DUSÍKOVÁ
Ludmila TOMŠÍKOVÁ
Zdeněk KUCHAŘ
Josefka JURČÍKOVÁ
Jarmila NĚMCOVÁ

Markéta MIKEŠKOVÁ
Josef DUJKA		

Přílepy
Přílepy

Andrea HLINSKÁ
Tomáš POLÁCH

Přílepy
Přílepy

V měsíci červnu a srpnu slaví své
70. narozeniny Václav a Jana Soukupovi
a zároveň 50 let společného života.
Chceme jim oběma popřát nejvíc zdraví, štěstí.
Pohodu a poděkovat za vychování.

Říjen
Antonín DOLEŽEL
Antonín SMOLKA
Eva SOLAŘOVÁ		
Ivan PERLÍK		
František NEDBAL
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Synové Petr a Marek s manželkami Jitkou
a Lenkou a vnuci Tomáš, Monika, Daniel a Matěj.
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Zkultivovaná plocha po sadu v Petřejově

Nový most přes Přílepský potok

Nová informační tabule v zámeckém parku

Dolní zámecká louka z ptačí perspektivy

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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MÍSTO PRO VÁS

VÝZVA FIRMÁM
A ŽIVNOSTNÍKŮM
Chcete se podílet na rozvoji obce a nevíme o vás?
Zašlete nám svou nabídku služeb či řemesel
a my vás v případě zakázek z vašeho oboru rádi oslovíme.

HODINOVÝ MANŽEL
PRÁCE VŠEHO DRUHU
Martin Hradecký

Přílepy 268,

hmhradecky@email.cz

Holešov 769 01

tel.: +420 704 144 259

IČ: 74854941

www.hmhradecky.cz
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