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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
po chladném a pošmourném jaru, kdy
jsme si neužilili příliš sluníčka a nescházelo
jen na obloze, se snad konečně dočkáme
jara jak se patří a věřme, že nepůjde jen
o počasí. V době opětovného rozvolňování opatření proti šíření Covid-19 přicházíme s dalším vydáním našeho občasníku.
Je možná trochu tenčí než obvykle, ale
vzhledem ke skutečnosti, že se ze známých důvodů nekonaly téměř žádné společenské, sportovní či kulturní akce je to

pochpitelné. O to většího prostoru se tedy
dostává zprávám, informacím a článkům o chodu obce, pracech na jejím rozvoji a o činnosti jejího vedení. Tato oblast
zkrátka ani v přísném lockdownu omezit
nelze. Pojdmě si vše na násedujících stránkách shrnout.
Přejeme všem nerušenou četbu, sluncem prozářené dny, pevné zdraví a brzký
návrat k životu, na který jsme byli všichni
zvyklí. A věřme, že už napořád.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
aprílové počasí si námi hezky pohrávalo, ale nám konečně začíná svítat naděje,
kdy už si budeme moci více užívat volnosti, možnosti setkávání s přáteli a třeba
konečně snad i možnosti kulturních akcí
a volnočasových aktivit. Spolky měly
naplánované každoroční akce, ale zatím
hodně z nich se díky nařízení nemohlo
uskutečnit. Jakmile budou setkávání povolena, budete o všech akcích včas informováni.
Během uplynulých měsíců obec požádala o dotace na dobudování inženýrský
sítí v Podšpitálí, audiovizuální systém pro
semináře v knihovně a mobilní zařízení
ve formě nůžkových stanů a pivních setů
spolkům, pro podporu pořádaných akcí
a největší žádanou dotací byla žádost na
rekonstrukci zámku. Z dotací podaných na
podzim byla podpořena žádost na výměnu
veřejného osvětlení, nákup kompostérů
a velkoobjemových kontejnerů pro sběrné
místo a geografický informační systém
pro monitorování poruch a závad v obci
s možností nahlášení závady občany. Nyní
probíhají výběrová řízení na dodavatele.
Výměna veřejného osvětlení v celé obci
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proběhne do konce prázdnin, obnova sadu
Hrušoví by měla být započata přibližně
během srpna. Kompostéry, jelikož se bude
soutěžit pro více obcí Zlínského kraje, by
měly byt dodány do konce roku, stejně
tak i velkoobjemové kontejnery. Koncem
května budeme očekávat výsledek žádosti
o výstavbu multigeneračního hřiště nad
Pálenicí Přílepy a v průběhu léta i dotaci
na rekonstrukci zámku.
V průběhu měsíce března a dubna
byl opraven chodník podél zámeckého
parku. V parku byly provedeny poslední
ozdravné a bezpečnostní řezy stromů,
které byly podmínkou pro získání dotace.
Za pomoci obecně prospěšných pracovníků
a sboru dobrovolných hasičů se odstranil
polorozpadlý plot na jižní straně parku.
Plot bude obnoven a budou přidané nové
průchozí branky, které v původním plotu
chyběly resp. byly uměle vytvořeny rozpletením či povalením pletiva. V této jižní
části by pod oplocením měla vzniknout
zpevněná plocha, která bude umožňovat
stání příjíždějících návštěvníků zámku či
pořádaných akcí v zámeckém parku.
Již nyní ale musíme začít povolovat
naplánované akce, protože lhůty pro povolování staveb se díky pandemii značně
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prodloužily. Některé projekty se povolovaly i rok, část je už povolena, ale u některých akcí je vyjádření příslušných orgánů
zdlouhavé. Dokonce u povolení na sběrné
místo chybí legislativa, dle které se budou
tyto projekty povolovat. Proto se kontejnerů na papír dočkáme asi až ke konci
letošního roku.

Projektů máme v letošním roce na uskutečnění hodně, tak věříme, že se nám většinu podaří dokončit dle plánovaných
harmonogramů a občané je budou moci
také hojně využít díky uvolnění vládních
nařízení a oživení kulturního a společenského života.
Ing. Ivana Sehnalová – starostka obce

Příprava plochy pro nový herní prvek u rybníka.

SOUTĚŽILI JSME O NEJKRÁSNĚJŠÍ PERNÍČKY
Před Vánocemi byla vyhlášena soutěž
o nejhezčí perníček. Soutěže se nezúčastnil
překvapivě nikdo z kategorie mužů z čehož
je patrné, že pečení vánočních perníčků je
parketou především žen nebo oblíbenou
činností u dětí. V dětské kategorii se umístili a o odměnu se mohou přihlásit tito
soutěžící. Sladkou odměnu za 1. místo získává Kamilka Sovadinová, cenu za 2.místo
získává Josef Sehnal a Eliška Boháčiková
(nejmladší účastnice) a ocenění za 3. místo
získává Verunka Sovadinová a Kateřina
Sehnalová. Více dětí se do soutěže tentokrát
nezapojilo.
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V kategorii ženy také oceníme všechny,
protože se zúčastnily pouze čtyři soutěžící.
Na 1. místě se umístila Klára Dědičová,
2. místo získala Marie Chudožilová, na
3. místě skončila Kristýna Svobodová
a bramborovou medaili získala Božena
Úlehlová s vnučkou Terezkou.
Všem soutěžícím gratulujeme a o pěkná
ocenění se mohou přihlásit na obecním
úřadě. Věříme, že se příště zúčastní více
soutěžících.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se v období od posledního vydání zpravodaje, tedy od měsíce prosince
scházelo na pracovních schůzkách se starostkou obce a také v rámci jednotlivých výborů.
Zasedání zastupitelstva obce Přílepy se konalo dvakrát, a to v termínech 4. 3. a 12. 4.
Pro přehled předkládáme výčet přijatých usnesení, kterými zastupitelstvo obce Přílepy:

1. Schvaluje zprávu o činnosti
starostky obce za období od října 2020.
2. Schvaluje bezplatný pronájem části
pozemku p.č. 32/2 v k.ú. Přílepy
u Holešova o výměru 1,5m2 společnosti
Zásilkovna s.r.o. a pověřuje starostku
podpisem nájemní smlouvy.
3. Schvaluje záměr zastřešení časti
pozemku p.č. 621/1 v k.ú. Přílepy
u Holešova – restaurační zahrádka o rozměrech 5,25m x 8m.
4. Schvaluje rekonstrukci střechy budovy
č.p. 236 v majetku obce Přílepy s následujícím financováním: 50% nákladů
z rozpočtu obce a 50% nákladů nájemce
s posupným umořováním z odpuštěného
nájemného. Zároveň pověřuje starostku
zadáním vypracování cenové nabídky na
rekonstrukci.
5. Schvaluje podání žádosti ze SFPI
– programu Brownfieldy na projekt
Rekonstrukce 1. a 2. NP zámek Přílepy
a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy o poradenské a konzultační činnosti se společností ND Agentura s.r.o.
6. Schvaluje podání žádosti o dotaci
z MMR – výstavba technické
infrastruktury v lokalitě „Podšpitálí“
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a pověřuje starostku podpisem
smlouvy o spolupráci s RRA Východní
Moravy.
7. Schvaluje revokaci (zrušení) usnesení
č. 17 ze dne 10. 12. 2020 ve znění: Zastupitelstvo obce Přílepy schvaluje podání
žádosti o dotaci ze SFŽP – Projekt vodovodu Záhumenice.
8. Bere na vědomí rozpočtová opatření
č.7/2020 a č.1/2021.
9. Schvaluje zprávu o činnosti starostky
obce za období od března 2021.
10. Schvaluje Investiční záměr s názvem
„Rekonstrukce zámku Přílepy.“ Předmětem Investičního záměru je revitalizace
území se starou stavební zátěží (brownfieldů) v rámci programu Brownfieldy
formou dotace. Občanská vybavení,
která revitalizací vzniknou, jsou určena
převážně pro jiné než hospodářské
využití, dle podmínek stanovených
v nařízení vlády č. 496/2020Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
11. Schvaluje „Plánovací smlouvy
Podšpitálí“.
12. Schvaluje jmenování výběrové
komise veřejné zakázky
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„Obnova soustavy veřejného osvětlení
Přílepy“
ve složení: Zdeněk Chudárek – předseda, Rostislav Kutra – člen, Miroslav
Sovadina – člen.
13. Schvaluje jmenování výběrové
komise pro veřejnou zakázku „Obnova
sadu Hrušoví“ ve složení: Martina
Kvapilová – předseda, Ivana Sehnalová
– člen, Eva Husáková – člen, Rostislav
Hradecký – náhradník.

15. Schvaluje podání žádosti o dotaci do
výzvy MAS č. 6 Programu rozvoje venkova
16. Schvaluje podání žádosti o dotaci
do programu MFČR – Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství.
17. Schvaluje rozpočtová opatření
č.2/2021.

14. Schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p.č. 58/2 v k.ú. Přílepy u Holešova o výměře 40m2 .

MULTIFUNKČNÍ SLOUP
NA CYKLOSTEZCE
Ke konci loňského roku byl na odpočívadle cyklostezky umístěn sloup, který zahrnuje osvětlení se solárním článkem, USB
rozhraní pro nabíječku, včetně držáku na
mobilní zařízení a neschází ani wifi hotspot
pro free připojení k internetu.
Nyní si mohou na odpočívadle projíždějící cyklisté či kolemjdoucí dobít mobilní
telefon a nebo si mládež může pustit hudbu
či najít cokoliv na internetu.
Věříme, že tato služba pro občany a projíždějící cyklisty bude hojně využívána,
zejména mládeží a že se zařízaní nestane
terčem vandalů.
-siMultifunkční sloup poskytuje osvětlení,
USB nabíječku i WiFi hotspot v jednom.
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VÝHLED HOSPODAŘENÍ S ODPADY V OBCI

Nová legislativa
2017
2018
2019
2020
v oblasti odpadů
11,7
10,9
11,97
13,919
LEDEN
nám od nového roku
11,05
10,5
12,27
11,98
ÚNOR
přinesla řadu změn,
které budeme muset
12,8
11,52
12,76
12,79
BŘEZEN
během letošního
13,6
13,68
14,42
20,8
DUBEN
roku přijmout do
18,75
19
20
13,92
KVĚTEN
odpadové vyhlášky.
11,95
12,18
13,53
14,12
ČERVEN
Přináší ovšem každý
rok přísnější poža12,9
13,28
13,96
12,82
ČERVENEC
davky na třídění
13,05
12,14
13,38
14
SRPEN
odpadů a navyšo10,65
12,94
13,12
22,02
ZÁŘÍ
vání poplatků za
12,15
18,39
20,97
12,27
ŘÍJEN
každé nevytříděné
kilo odpadu, které
18,24
13,73
13,25
13,77
LISTOPAD
bude odvezeno na
11,24
13,92
10,54
12,05
PROSINEC
skládku. Bohužel
i když obec umožCELKEM
158,08
143,18
150,17
174,45
ňuje vytřiďovat, co
nejvíce možných
Množství svezeného komunálního odpadu z obce
odpadů, stále se PRAVIDLA PRO PARKOVÁNÍ VOZIDEL
setkáváme s tím, že se v pytlech s kartony
Od nového roku jsou také nová pravidla
Stává
se zbytky
dnešnímjídel
standartem, že jedna domácnost disponuje dvěma i více do
objevuje papír. V plastech
jsou
pro přistavování nádob k výsypu. Domácprostředky. Doba je taková, že autobusové spoje jsou omezené a drtivá většina ob
(např. rohlíky) nebo elektronika.
nost s 1 - 4 osobami má nárok na popelnici
závislá na dojížďce do zaměstnání, do školy, za službami či zábavou. Dílem jd
o objemu 120l a 5 a více lidí má nárok na
praktičnost,
Na webu obce je seznam
míst,časovou
kde jenezávislost a naše pohodlí, zkrátka faktory na které jsme již
nádobu o objemu 240l. Pokud někomu
je měnit
a nelze je nikomu vyčítat. Co však vyčítat lze, je způsob parková
možné různé odpady nehodláme
vyvézt. Čím
více
odpovídající objem nestačí musí si domluvit
odpadů obec vytřídí, kde
tímodstavujeme
více peněžvozidla
se a občas i porušování dopravních předpisů. Zkusme být ohl
navýšení množství s technickými službami
nastavme si základní
vrátí obci za podíl vytříděnosti
od Eko-pravidla:
ve Zlíně s obchodním oddělením. Správkomu, který dává obcím odměny za vytříným tříděním lze ale tomuto navyšování
• Neparkujte
podél hlavní silnice, omezujete tak plynulost silničního provozu
děný komunální odpad (plast,
kov, papír).
kapacity nádoby zamezit. Obec platí za
Nevozte proto vytříditelný odpad
do
jiných
brání průjezdnostivýsyp
jízdnímnádoby
pruhem.120l
Jde 35Kč
také oa bezpečnost
za nádobuchodců
240l přecáze
obcí či do práce, protože obci
se snižuje
protější
chodník. 65Kč. Za odvoz pytle u popelnice 22Kč.
podíl vytříděných složek odpadu, který je
Dále 500Kč/t odpadu a nad 200kg/osobu
bohužel také jedním z ukazatelů,
které obce
• Neparkujte
byť částečně
na 800Kč/t.
chodníku. Kdo
Chodník
je pěšítřídit,
komunikace
je to již
nebude
tak si a mějte n
musí plnit. Nejvíce ceněný je plast,
ale
nesmí
že mezí pěší patří také
budekočárek.
muset za své odpady zaplatit. Větší
zde být příměsi ostatních odpadů. Pokud
část občanů ovšem třídí řádně a moc děkubudou ve svážených pytlích jiné odpady,
• Pro parkování používejte
pokud
garáž, dvorek,
vjezd či zpevně
jeme, že
jimmožno
záležívlastní
na životním
prostředí.
tak nebudou odebrány. Také se množí příI díky tomuto přístupu nebude obec muset
pady, kdy občané vozí ke kontejnerům
navyšovatplochách
základnía poplatek,
byltakletos
• Naparkujte
na nezpevněných
na trávníku,který
kde se
vyjíždí blátiv
u obecního úřadu odpady, které
zde nepatří
navýšen po 12 letech. Naopak zaplatí jen
(stará linolea, gumové hadice, matrace…).
ti,značení
kteří nebudou
třídit a do
popelnic
• Dodržujte
na místníchchtít
komunikacích
a místní
dopravní úpra
Velkoobjemový a nebezpečný
odpaddopravní
se
vyhodí vše i to, co vytřídit lze.
vozí od nového roku do technických slu-siRespektujte
vyhrazená parkoviště.
žeb do Holešova. Spousta• občanů
již této
možnosti využila a mohou kdykoliv odpad
odvézt ZDARMA.
• Mějte na paměti, že trvalé parkování na obecním pozemku je dle místní obecně
vyhlášky zpoplatněno.
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PRAVIDLA PRO PARKOVÁNÍ VOZIDEL
Stává se dnešním standartem, že jedna
domácnost disponuje dvěma i více dopravními prostředky. Doba je taková, že autobusové spoje jsou omezené a drtivá většina
obyvatel je závislá na dojížďce do zaměstnání, do školy, za službami či zábavou.
Dílem jde také o praktičnost, časovou
nezávislost a naše pohodlí, zkrátka faktory na které jsme již přivykli, nehodláme
je měnit a nelze je nikomu vyčítat. Co však
vyčítat lze, je způsob parkování, místa kde
odstavujeme vozidla a občas i porušování
dopravních předpisů. Zkusme být ohleduplní a nastavme si základní pravidla:

Zákaz stání v ulici Letná vymezuje dopravní značení.

• Neparkujte podél hlavní silnice, omezujete tak plynulost silničního provozu
a vozidlo brání průjezdnosti jízdním pruhem. Jde také o bezpečnost chodců
přecázejících na protější chodník.
• Neparkujte byť částečně na chodníku. Chodník je pěší komunikace a mějte na
paměti, že mezí pěší patří také kočárek.
• Pro parkování používejte pokud možno vlastní garáž, dvorek, vjezd či zpevněná stání.
• Naparkujte na nezpevněných plochách a na trávníku, kde se tak vyjíždí blátivé stopy.
• Dodržujte dopravní značení na místních komunikacích a místní dopravní úpravy.
• Respektujte vyhrazená parkoviště.
• Mějte na paměti, že trvalé parkování na obecním pozemku je dle místní obecně
závazné vyhlášky zpoplatněno.
• Buďme ohleduplní.

SHRNUTÍ OBECNÍCH PROJEKTŮ A DOTAČNÍCH ŽÁDOSTÍ
Mezi významné příjmy rozpočtu obce patří
bezesporu dotace. Účelem systému dotací je
snižování rozdílů mezi regiony a zkvalitňování života obyvatel v oblasti ekonomické,
sociální a environmetnální. Jinými slovy,
dotace mají sloužit jako nástroj rozvoje
a umožňit tak obcím realizovat projekty nad
rámec omezených obecních rozpočtů. Každá
snaha o získání dotace začíná vypracováním
žádosti, která musí být podložena konkrét-
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ním projektem, povinnými přílohami a musí
být v souladu s Programem rozvoje obce,
který je dlouhodobým plánem jak měnit
podobu obce a zvyšovat kvalitu života jeich
občanů.
Poskytovateli dotací jsou Evropská unie,
stát prostřednictvím miniosterstev a fondů,
kraje, místní akční skupiny či dobrovolné
svazky obcí. Okrajově také nadace velkých
a ekonomicky silných společností či přímé

8

dotace menších firem v rámci tzv. společenské zodpovědnosti.
Vedení obce Přílepy věnovalo v posledním
roce velké úsilí přípravě rozvojových projektů, přípravě žádostí, organizaci veřejných
soutěží na dodavatele a naplňovaní zmiňovaného Programu rozvoje obce napříč jeho
Projekt
Podpora kultury a
spolků
Dovybavení a
úpravy
multifunkčního
sportoviště

Rekonstrukce 1 a
2NP - zámek
Přílepy
výstavba technické
infrastruktury v
lokalitě
„Podšpitálí“
Rekonstrukce 1 a
2NP - zámek
Přílepy
Dětského a
fitness/workoutové
hřiště Letná
Revitalizace sadu
Hrušoví
Nakládání s BIO
odpady v obci

Rekonstrukce VO
Sázíme budoucnost
Separace odpadů

GIS aplikace
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cíli a prioritami. V následujícím přehledu
přinášíme informaci o aktuálním přehledu
a stavu jednotlivých projektů, se kterými se
obec Přílepy uchází o dotace prostřednictvím
různých programů a výzev. Nedoufáme, že
se podaří na všecny dotace dosáhnout, ale
věřme, že alepsoň v některých uspějeme.
-ms-

Popis projektu
Vybavení knihovny audiovizuální technikou, pořízení
lavic a stanů pro společenské
akce.
Dovybavení sportoviště
dvěma unifikovanými
buňkami - hygienické zázemí
a skladovací prostory,
zbudovaní kanalizační,
vodovodní a el. přípojky,
oprava opěrné zídky,
chodníku a oplocení.
Rekonstrukce interiérů zámku
Přílepy na multifunkční
společensko kulturní a
komunitní centrum, a obecní
úřad s veškerým zázemím
Výstvaba sítí technické
infrasruktury – vodovod,
kanalizace v zástavbové
lokalitě „Podšpitálí“.

Dotační titul
MAS Moštěka výzva č. 6 Program rozvoje venkova.

Podíl
80%

Stav
Podaná
žádost

MFČR – Podpora rozvoje a
obnovy materiálně technické
základny regionálního
školství.

90%

Podaná
žádost

SFPI - program Brwnfieldy.

50% +
40%
bezúročná
půjčka

Podaná
žádost

MMR – výstavba technické
infrastruktury.

Podaná
žádost

Rekonstrukce interiérů zámku
Přílepy na multifunkční
společensko kulturní a
komunitní centrum, a obecní
úřad s veškerým zázemím
Zbudování dětského a
fitness/workoutového hřiště
na obecním pozemku za
horním obchodem (Novou
pálenicí)
Revitalizace, obnova a
výsadba bývalého obecního
sadu „Hrušoví“ v lokalitě
Petřejov.
Pořízení kompostérů pro
domácí kompostování,
obecních komposovacích sil a
štěpkovače.

MMR - Podpora obnovy a
rozvoje venkova" pro rok
2021+.

80 000,na
stavební
parcelu (8
parcel).
80%

MMR "Podpora obnovy a
rozvoje venkova" pro rok
2021+.

80%

Podaná
žádost

OPŽP prostřednictvím MAS
Moštěnka.

90%

Přidělená
dotace

OPŽP prostřednictví RRA
Východní Moravy.

90%

Přidělená
dotace

Výměna a doplnění svítidel
VO za LED technologii
v celé obci.
Výsadba ovocných stromů na
veřejných prostransvích
v obci.
Pořízení velkokapacitních
kontejnerů na tříděný odpad a
jeich osazení do sběrného
dvora
Pořízení GIS aplikace hlášení
závad v obci prostřednictvím
interaktivní mapy obce

MPO program Efekt.

50%

Přidělená
dotace

MŽP – program Sázíme
budoucnost.

100%

Dotace
vyplacena

SMO prostřednictví RRA
Východní Moravy.

80%

Přidělená
dotace

DSO Holešovsko
prostřednictví RRA
Východní Moravy.

80%

Přidělená
dotace

Podaná
žádost

-ms-
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ZÁMEK PŘÍLEPY JAKO BROWNFIELD?
Pojem Brownfield (v doslovném překladu
z angličtiny „hnědé pole“) je pozemek,
objekt, areál, zkrátka nemovitost, která je
nedostatečně využívaná, zanedbaná a může
být i zátěží pro životní prostředí. Vzniká
jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, zdravotnické, vojenské či jiné aktivity
a může se jednat o jednotlivé budovy, komplexy budov, areály s budovami nebo jen
plochy bez budov.
Definice agentury Czechinvest vymezuje brownfield jako nemovitost (pozemek,
objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná a nelze ji vhodně a efektivně využívat,
aniž by proběhl proces její kompletní revitalizce.
Výše popsaná definice, která přesně vystihuje stav zámku Přílepy, tedy s ohledem na
jeho předchozí přestavbu na zdravotnické

zařízení, následný provoz a jeho zrušení
byl motivem, proč vedení obce rozhodlo
o začlenění hlavní zámecké budovy do celostátního katalogu brownfields.
Snahou dotačních titulů Státního fondu
podpory investic je právě revitalizace
brownfieldů a navrácení jejich ekonomického, sociálního či environmentálního
přínosu pro společnost. Obec Přílepy se
o takový dotační titul s projektem rekonstrukce I. a II. NP zámku Přílepy, který již
byl ve zpravodaji několikrát popsán, uchází.
Ve spolupráci s ND agenturou byl zpracován investiční záměr a žádost o dotaci
včetně všech rozsáhlých povinných příloh
a nám nezbývá než doufat, že bude žádost
úspěšná a obec Přílepy tak bude moci zahájit plánovanou rekonstrukci našeho zámku.

-ms-

POHLEDNICE S PEXESEM A PROPAGACE SBÍRKY NA
REKONSTRUKZI ZÁMKU
Česká republika se pyšní bezpočtem krásných míst. Od velkých, turisticky známých
a hojně navštěvovaných center a lokalit
s věhlasnými památkami až po méně známé
kouty a památky, které jsou lidem milé
proto, že na ně mají osobní vzpomínku.
Snahou projektu Pohlednice s pexesem je
tato místa propagovat. Sám autor tohoto
projektu Štěpán Kraml říká: „cílem, je
nabídnout tento produkt turistům na zajímavých místech po celé České republice.
Každý turista si pak bude moci sestavit
vlastní pexeso z míst navštívených o dovolené, což bude zajímavé hlavně pro rodiny
s dětmi, ale bude možné si sestavit vlastní
pexeso z motivů vlastního zájmu (hrady
a zámky, rozhledny, města…“
Napadlo nás se do tohoto projektu zapojit a tím přispět také k propagaci zámku

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Přílepy a probíhající sbírky na jeho rekonstrukci. Na druhé straně pohlednice jsou
proto uvedeny údaje o zámku a porodnici,
sbírce a web odkazy na další informace.
S každým výtiskem občasníku se vám
dostává také této pohlednice s pexesem.
Pokud máte někoho blízkého či známého,
který má na Přílepy, zámek či porodnici
nějakou vzpomínku, neváhejte mu tento
pozdrav poslat.
Pomůžete tak šířit povědomí o probíhající
sbírce a snaze, vrátit na zámek život. První
sérii těchto pohlednic poskytla tiskárna
Kraml zdarma, jako příspěvek k propagaci
veřejné sbírky. Pohlednice jsou k dispozici
také na obecním úřadě. Informace o projektu Pohlednice s pexesem naleznete na
www.fotovizitka.cz.
-ms-
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V RÁMCI AKCE UKLIĎME ČESKO JSME UKLÍZELI TAKÉ PŘÍLEPY
Na začátku měsíce dubna se obec zapojila do akce „Ukliďme Česko“. Zúčastnilo se
přibližně 38 občanů, z toho 17 dětí a nasbíralo se téměř 300kg odpadků. Posbíraly se
odpadky kolem cyklostezky, okolí Přílepského potoka, kolem cesty na Martinice
a v zámeckém parku. V horní části obce
se čistila lokalita nad Letnou, kde neukáznění občané dlouhodobě vyváželi odpady
ze zahrad a majitel pozemku požadoval
po obci odklizení. Odpady ze zahrad do
lesa NEPATŘÍ!!! Další lokalitou byla zalesněná část pod Železným. Zde byly poklady

jako eternitové části střechy, pánve, rámy
z motorky či plechová rýna. Zde se vyklidilo
přibližně 10 pytlů odpadků včetně vozíku
za auto a ještě několik kilo železného šrotu.
Lokalitou, která se bude čistit při další akci
je okolí řeky Mojeny, kde již nebyl dostatek
dobrovolníků pro úklid. Tak snad to vyjde
v září, kdy je plánovaná další akce tohoto
typu. Všem zúčastněným moc děkujeme za
pomoc obci s úklidem a přispění ke zlepšení
vzhledu naší obce.
-si-

Přílepy uklízeli dospělí i děti.

Pytlů se sebranými odpadky bylo hodně.

NOVÝ CHODNÍK PODÉL ZÁMECKÉHO PARKU
V měsíci dubnu proběhla realizace projektu „Obnova chodníku podél zámeckého
parku“. Smlouva o dílo byla sice podepsána
již v závěru prosince minulého roku, avšak
neustupující zima a sněžení bránilo zahájení
stavby. Předmětem této investiční akce byla
demontáž stávajícího dlážděného chodníku,
který byl vystavěn v osmdesátých letech 20.
století v rámci akce „Z“, provedení terénních
úprav a výstavba nového chodníku ze zámkové dlažby zpevněné obrubníky.
Demontáž stávající dlažby a odvoz starých

OBČASNÍK PŘÍLEPY

betonových dlaždic provedli zaměstnanci
obce a brigádníci, vlastní stavbu pak realizovala společnost DPS geo, s.r.o, z Bystřice pod
Hostýnem. Nabídka této společnosti zvítězila
ve veřejné soutěži na dodavatele s cenou 397
494,16 Kč bez DPH, přičemž nabídku podali
čtyři účastníci. Celá investice byla hrazena
z rozpočtu obce Přílepy, v jejímž rozpočtu
byla tato částka vyhrazena.
V rámci výstavby chodníku byl osazen
také nový podzemní hydrant a zbudována
odbočka z vodovodního řadu pro připravo-
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vanou rekonstrukci vodovodní přípojky pro
zámecký areál.
V současné době jsou dokončeny stavební
práce a zbývá doplnění zeminy podél obrubníků, finální úprava terénu a osetí trávníku.
Demontované betonové dlaždice budou použity pro zpevnění povrchů v připravovaném
rozšíření sběrného místa.
Nový chodník přispěje nejen k bezpečnosti
chodců, ale také dodá odpovídající vzhled
obci a prostorám podél zámeckého parku.

-ms-

Nový chodník podél zámeckého parku je dokončen.

KOMPOSTÁRNA V ROCE 2021
Od dubna je prodloužena provozní doba
kompostárny. Nově je otevřena ve čtvrtek od
15 do 17h a v sobotu od 9 do 12h. Odděleně
dovážejte větvě ze stromů a zvlášť trávu a bioodpad z domácností, který patří do kompostu.
Větve se štěpkují, proto nelze mezi ně přidávat trávu a ostatní odpad, protože potom se
poškozuje a ucpává štěpkovač. V celé obci je
zakázáno vysypávat trávu a odpady ze zahrad
po příkopách a na ostatní pozemky. Postupně
jsou umísťovány kamery a původci těchto
odpadů budou tento odpad uklízet a pokud
bude činnost opakovaná, bude uložena pokuta

za poškozování životního prostředí. Obec se
snaží, aby občané mohli veškeré bioodpady
zužitkovat, jak ve formě domácího kompostování nebo komunitního. Bohužel, tyto
odpady v celorepublikovém srovnání pořád
tvoří více než 30% objemu popelnice a v roce
2029 nesmí být v popelnicích žádný z vytřiditelných odpadů. Každý občan má povinnost
tyto odpady soustřeďovat odděleně v kompostérech nebo právě v komunitní kompostárně.
Bioodpady do popelnice NEPATŘÍ!!!

-si-

ÚDRŽBA ZELENĚ V OBCI
Doba vegetačního klidu se využívá
k údržbě zeleně v obcích. Obec v průběhu března ošetřila několik ovocných
stromů v sadu ve Skale a několik přestárlých a ztrouchnivělých stromů muselo být
pokáceno. Sad bude postupně obnovován,
protože původní nájemníci již o pacht sadu
nemají zájem. Pokud by někdo z občanů
měl o pacht stromů ve Skale zájem, může se
přihlásit na obecním úřadu. Na návsi byly
provedeny hlavové řezy lip. U předních
dvou lip se zjistilo značné poškození a usychání stromů a proto byly nahrazeny novými

OBČASNÍK PŘÍLEPY

stromy, ktré byly vzsazeny před tyto lípy.
Původní poslouží alespoň jako materiál pro
řezbáře. Tyto lípy již v minulém roce značně
prosychaly. Naopak lípy v pozadí jsou
zdravé a brzy obrazí novými výhony větví.
Na Letné byla pokácena hlošina úzkolistá
(česká oliva), která zasahovala do drátů elektrického vedení a pracovníci EONu ji nešetrnými ořezy, aby nezasahovala do drátů,
ořezávali pouze z jedné strany. Tím došlo
k jejímu postupnému značnému naklonění
nad cestu. Ponechal se pouze jeden mladý
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kmínek, který bude ošetřován tak, aby nezasahoval do drátů ani do cesty. Starý kmen
byl již uprostřed vyhnilý a můžeme jen spekulovat, kdy by se zejména při poryvu větru
strom zřítil.
V dubnu byla dokončena poslední část
první etapy obnovy zámeckého parku dle
projektu z roku 2018, na kterou byla v tom
roce žadána a schválena dotace. Mělo být
ošetřeno celkem 103 stromů. V letošním
roce bylo ošetřeno posledních 53 stromů,
které chybělo dle projektu ořezat, abychom
dodrželi podmínky dotace, i když další
etapy (výsadba stromů a dětské hřiště) již
byly uskutečněny. Díky obecně prospěšným
pracovníkům bylo ušetřeno cca 30.000,- Kč
za údržbu, kterou nemusela dělat odborná
firma. Ořezané větve budou seštěpkovány
a použity k nově zasazeným stromům,
aby udržely vlhkost v okolí stromů a také
jako dopadová plocha u prvků na dětském hřišti. V dalších etapách je plánováno
oplocení parku a vybudování komunitní
kompostárny, která bude muset splňovat
nové podmínky odpadového zákona.

hojně rozšířilo jmelí, které stromy vyčerpává.
Postřik je plánovaný ke konci roku, protože vyřezání všech napadených větví není
mnohdy možné a spíše by stromům ublížilo.
Naopak u některých stromů ošetření nebylo
ani navrženo, ale v průběhu několika let
některé větve uschly a bez ošetření by ohrožovaly návštěvníky parku, který je čím dál
více navštěvován i lidmi z blízkého okolí.
-si-

Dobrovolníky byly také ošetřené stromy
podél spojovací komunikace na Martinice
pod zámkem, které byly také značně obrostené planými výhony a odnožemi.
Ošetřování stromů musí probíhat průběžně každý rok, protože se na Moravě

Ořez lip na přílepské návsi.

ZÁSILKOVNA JIŽ MÁ SVŮJ BOX
I V PŘÍLEPÍCH
V minulém měsíci vyrostla vedle informačních nástěnek u TGM šedá skříň
s šuplíky s názvém Z-box. Nyní si všichni
občané mohou stáhnout aplikaci Zásilkovna do mobilu a pokud budou nakupovat přes internet, mohou si zásilku nechat
doručit do tohoto boxu. Když bude e-shop
podporovat toto doručení, tak si můžete
nechat balíček zaslat pomocí služby Zásil-

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Nový box zásilkovny je umístěn
u pomníku T. G. Masaryka.

13

kovna do boxu a nemusíte nikam dojíždět do obchodu či na poštu, které mají
omezenou pracovní dobu a balíček si
můžete kdykoliv vyzvednout přes aplikaci
v mobilu z tohoto boxu. Box má na sobě
solární panely, takže je dobíjen přes solární nabíjení a přes aplikaci se vám vždy

otevřou příslušná dvířka s vaším balíčkem.
Do budoucna zásilkovna plánuje i odesílání balíčků pomocí tohoto boxu. Věříme,
že tato bezkontaktní služba opět urychlí
a zjednoduší přijímání a do budoucna
i odesílání zásilek.
si-

CHYTRÁ SPRÁVA MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVIŠTĚ
Multifunkční sportoviště pod základní
školou bylo uvedeno do provozu na podzim roku 2019. Díky pozdějším omezením
však nemohlo být plnohodnotně využíváno
a vedení obce tak využilo čas k realizaci jednotlivých dílčích kroků a postupnému zbudování kompletní „chytré správy areálu“.
Dle dnešního standardu digitalizace
a vzdáleného přístupu tak bylo sportoviště postupně vybaveno on-line kamerovým
systémem, byl zaveden elektronický rezervační systém prostřednictvím webové aplikace a nově bylo zprovozněno také ovládání
vstupních branek na multifunkční hřiště
a tenisový kurt prostřednictvím čipu či GSM
modulu ovládaného správcem na dálku
mobilním telefonem.
Co si pod chytrou správou areálu představit? Zájemci o sportování, ať již skupiny či
jednotlivci si mohou prostřednictvím webu
rezervovat svůj čas na sportovišti pro svoji
pravidelnou či nahodilou aktivitu, pokud
bude sportoviště volné. Pravidelné skupiny
budou disponovat čipem, kterým si v určenou dobu odemknou patřičnou branku
a použití čipu bude zaznamenáno do systému. Nahodilí zájemci pak mohou jedno-

duše zavolat správci areálu, který dokáže
odemknout branku pomocí mobilního telefonu. Po skončení aktivity správce prostřednictvím on-line kamery provede kontrolu
sportoviště a branky na dálku uzamkne. Vše
prostřednictvím aplikací na svém mobilním
telefonu.
Celý systém tak umožní sportování kdykoliv, aniž by muselo dojít k fyzické účasti
správce, nebo jeho neustálé přítomnosti
doma či na dosah, vydávání klíčů či předávání a přebírání sportovišť.
Věříme, že se tento systém brzy zažije
a multifunkční areál bude po dlouhém lenošení v době covidové opět plně využíván.
Připmeňme, že veškerý provoz na sportovišti je monitorován a zaznamenáván
prostřednictvím kamerového systému
a na základě záznamu lze zpětně vyhledat
všechny nepravosti jako neoprávněný vstup,
projevy vandalismu či neohlášená poškození.
Všehny informace, provozní řád, rezervační systém a kontakty na správce jsou uvedeny na webu www.prilepy.cz v sekci Obec
/ Víceúčelové sportoviště.

-ms-

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
DISTANČNÍ VÝUKA

V novém roce 2021 jsme nastoupili do
školy v pondělí 4. ledna, ale bohužel ne
všichni žáci. Nařízením MŠMT to bylo
dovoleno pouze žákům 1. – 3. ročníku, čtvr-
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ťáci a páťáci se museli učit opět distančně.
Ach jo! A ti, kteří směli do školy, se nesměli
navzájem potkávat – ani mezi třídami, ani ve
školní jídelně, ani v družině. Kromě neustá-
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lých změn v rozvrhu to přineslo i problém
– zajistit chod školní družiny ve dvou skupinách. Díky ochotě paní učitelek a rodičů jsme
to zvládli.

Děkuji všem za vstřícné gesto, pochopení,
pomoc a nasazení všech sil. Byli jsme moc
rádi, že můžeme vůbec ve škole být.

Učili jsme se i venku na čerstvém vzduchu.

PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLE

Naše škola každým rokem realizuje programy, které se zaměřují na problematiku
rizikového chování. Je důležité poskytnout
žákům potřebné informace formou, která je
přiměřená jejich věku.
V 1. ročníku se realizoval program
„Zdravý životní styl“, který byl zaměřen
na prevenci zdravé stravy, pohybu, kouření
a dobrému vztahu ke svému tělu.
2. a 3. ročník absolvoval program „ZOO
on-line“, který nastínil základy a zásady
bezpečného chování na internetu. Zvířata

v ZOO se přenesla do světa moderních
technologií a ukázala dětem, jaká nebezpečí na ně mohou číhat v on-line prostoru.
(Např. Antilopa Agáta a Adam se na internetu seznámily s jinou antilopu. Ve skutečnosti to byl Lev). Žákům se tato přednáška
velmi líbila a dokázali o problematice otevřeně hovořit a přemýšlet o ní. Je ale na nás
dospělých, rodičích, abychom je před tímto
„neviditelným“ nebezpečím dostatečně chránili. Obzvláště v dnešní nelehké „covidové“
době.

DEN SLABIKÁŘE

V 1. třídě se učíme číst metodou Sfumato,
kterou nám tak trochu narušila distanční
výuka. Snažíme se všechno dohnat, a tak
jsme se koncem ledna také dočkali svého
Dne Slabikáře. Ale nebylo to takové, jako jiné
školní roky. Museli jsme se obejít bez obecen-
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stva – tedy rodičů. To je velká škoda, protože děti se vždy rády pochlubí maminkám
a tatínkům, co všechno už umí. A rodiče mají
zase zpětnou vazbu, jak na tom jejich dítko
je, mohou si srovnat jednotlivé výkony dětí.
Doma tuto možnost nemají. Novým Slabiká-
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řem autora Jiřího Žáčka se tedy žáci pochlubili až doma. Stalo se tak ve čtvrtek 28. ledna
a v pátek 29. ledna si všichni žáci užili jeden

den pololetních prázdnin. Domů si přinesli
Výpis z vysvědčení.

Den slabikáře děti prožily v rouškách, ale s radostí.

SBĚR PAPÍRU

Díky covidové době odpadla spousta akcí,
které jiný školní rok běžně probíhaly – předčasně nám skončil plavecký výcvik, museli
jsme zrušit již naplánovanou návštěvu
divadla ve Zlíně, nemohly se konat tradiční
Šibřinky,…atd. Co se naopak nezastavilo,
byl sběr druhotných surovin. Za tu dobu
bylo dvakrát potřeba vyklidit školní sklep
a naložit sběr papíru do přistaveného kontejneru. V tomto nám moc pomohli někteří
rodiče a všichni zaměstnanci školy i svými
rodinnými příslušníky. Všem zúčastněným
patří velký dík.

Kontejner na starý papír byl opět plný.

DISTANČNÍ VÝUKA PRO VŠECHNY

Hned 1.března přišla pro všechny smutná
zpráva – žáci všech ročníků přešli opět na
distanční výuku. Již z dřívějška jsme na
tento typ byli zvyklí, ale není nad to, být
ve škole – v kolektivu, s kamarády, prostě
spolu. Tato situace, kterou není jistě nutné
popisovat znovu, trvala až do pondělí 12.
dubna, kdy nám bylo dovoleno vrátit se
opět do školy. Podmínkou bylo testování na
covid antigenními testy dvakrát za týden.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Namísto hodin tělocviku probíhá v tělocvičně
testování na Covid-19.
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Naše (v tomto školním roce ještě nijak
nevyužitá) tělocvična se proměnila v testovací centrum, kde se po určitých časových
intervalech vystřídali žáci jednotlivých tříd.
V dobrovolné přítomnosti rodičů (hlavně
u těch mladších) si žáci pod dozorem pedagogů sami prováděli antigenní testy, které

školy obdržely ze zásilky MŠMT. Výjimku
měli žáci, kteří covid sami prodělali a mohli
to prokázat zprávou od lékaře. Na toto testování „padly“ hodiny tělocviku, jelikož
cvičení i zpěv jsou ve škole zakázány.

VELIKONOČNÍ VÝZDOBA

Všechny děti ze školy se zapojily do velikonočního úkolu v rámci výtvarné a pracovní výchovy. Úkolem bylo vymyslet
a vyrobit nějakou velikonoční ozdobu. Úkol
byl o to těžší, že výrobky měly odolat dešti.
Nejvíce se nám sešlo obarvených vajíček,
ale i dekorací ze dřeva, pletená pomlázka
či zápichy. Všechny výrobky byly nápaditě
zpracované a byly vystaveny před školou.
Některá vajíčka byla zavěšena na kvetoucí
zlatý déšť u školy, který je každoročním
symbolem příchodu jara.
Dětem děkujeme za výzdobu a věříme,
že všichni kolemjdoucí obdivovali tvořivost
našich žáků.

Na velikonoční výzdobě se podíleli
všichni školáci.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Jelikož se přiblížila doba zápisu dětí do 1.
třídy a v této nelehké době předškolní děti
nikdy nebyly v naší škole, rozhodli jsme se
8. a 9. dubna uspořádat Dny otevřených
dveří. Každá rodina s předškolákem obdržela pozvání do svých poštovních schránek. Ostatní rozhodnutí už bylo na nich.

Za dodržení všech hygienických podmínek
a předpisů jsme rodiče a jejich děti provedli
v předem domluvených časových intervalech celou školou, ukázali všechny prostory
a zodpověděli případné dotazy.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Samotný zápis letos probíhal online, tedy
přes počítač. Na přihlášení a odevzdání přihlášek a potřebných dokumentů měli rodiče
čas od 12. – 30. dubna. Musíme všechny
moc pochválit, protože všichni splnili vše
tak, jak měli a v požadované kvalitě. Při-
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hlásilo se 11 dětí, z toho 3 budou mít povolený odklad povinné školní docházky. Do 1.
třídy by tak mělo v září nastoupit 8 nových
prvňáčků (4 děvčata a 4 chlapci).
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NÁVRAT VŠECH ROČNÍKŮ DO ŠKOLY

Všichni jsme rádi, že od 12. dubna opět
chodíme do školy a učíme se „naživo“.
K tomu se nám podařilo obnovit i činnost některých kroužků. Homogenní skupiny jsme schopni dodržet, tak vzhůru do
toho. Jediným placeným kroužkem je na
naší škole keramika. Děti zde tvoří nádherné výrobky, rozvíjí jemnou motoriku
i estetické cítění. Další kroužky jsou pro
děti realizovány zdarma. Ve Čtenářském
klubu děti čtou (jak jinak), hrají si s texty,
povídají si o přečtených knihách, získávají
informace o autorech či novinkách ve světě
knih a sdílejí své zážitky z četby. Dalším
kroužkem jsou Malí Einsteinové aneb
kroužek zábavné logiky a deskových her.
Deskové, karetní, logické i jiné hry jsou
u dětí velmi oblíbené. Navíc vedou k rozvoji intelektových schopností v různých
oblastech. Děti zde řeší hádanky, kvízy
či hlavolamy nebo pracují na počítači.
Kromě toho v tomto kroužku objevujeme
různé např. fyzikální zákonitosti a poznáváme svět kolem nás. Pro děti, kterým jde
učení obtížněji, máme kroužek Smajlíci
aneb s úsměvem jde všechno líp. Děti si
zde procvičují učivo, které je pro ně náročnější, a které potřebují ještě více procvičit.
Všechny tyto kroužky vedou pedagogové
z naší školy. Ve škole se děti nejen učí, ale
také si hrají, objevují a tráví svůj volný čas.
Jsme konečně všichni ve škole a doufáme, že to tak zůstane alespoň do konce
školního roku. Dalším naším přáním je,

ať můžeme konečně i zpívat a sportovat. Když ne v tělocvičně, tak alespoň
venku. Dětem i Vám přejeme pevné zdraví
a výdrž při překonávání překážek současné doby.
kolektiv zaměstnanců ZŠ Přílepy

V kroužku Malí Einsteinové dělají děti také
různé pokusy.

SDH Přílepy zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

TÁBORÁK NA KONCI PRÁZDNIN
V pátek 27. srpna 2021 od 17:00 hodin
/Na přední zahradě zámeckého parku/
Občerstvení zajištěno, špekáček děti dostanou

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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STŘÍPKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK

V měsíci únoru jsme se přihlásili do
výtvarné soutěže Pionýrský Sedmikvítek,
kterou pořádalo SVČ TYMY Holešov. Soutěž se skládala ze tří oblastí – výtvarný projev, rukodělné práce a keramika. Sešlo se
přes 300 prací. Porota se skládala ze sedmi
odborníků. Simonka Poláchová z naší školičky postoupila z oblastního kola do finále
celorepublikové soutěže, kde po vyhodnocení získala první místo za dvojrozměrnou
výtvarnou práci. Gratulujeme za reprezentaci naší MŠ.

Rukodělné práce našich dětí.

KARNEVAL V MŠ

Ve středu 17. 2. 2021 se v naší mateřské
škole již tradičně jako každý rok, uskutečnil masopustní karneval. Na tento den se
všechny děti moc těšily, jelikož si sebou
do školky přinesly kostýmy, do kterých se
po svačince převlékly, a mohly tak ukázat
svým kamarádům, kdo je jejich oblíbená
pohádková postava. Mohli jsme tak během
přehlídky zhlédnout všemožné kostýmy
od elegantní kočičky až po siláckého
Hulka či ohnivého draka. Po představení
všech kostýmů následovala masopustní
diskotéka. Děti tak celé dopoledne řádily,
tancovaly a plnily různé úkoly, jako třeba
tanec s nafukovacím balónkem ve dvojicích. Celý průběh slavnosti byl zdokumentován.
Děkujeme všem zúčastněným dětem za
super atmosféru. Všichni jsme si to moc
užili a těšíme se opět na příští rok.

Přes všechna omezení si děti karneval užily.

DISTANČNÍ VÝUKA V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ

Z důvodu nařízení Vlády ČR začala
od 1. března distanční výuka i v mateřské škole. Děti prostřednictvím nových
webových stránek dostávaly úkoly vždy
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na jeden týden dopředu. Úkoly byly
vypracovávány podle VVP. Snažily jsme
se, aby děti úkoly bavily, proto jsme
jim vymýšlely různé zábavné činnosti:
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pozorování jarních květinek – vyhotovení herbáře, pokusy se semínky, klíčení,
pozorování a pečování; skládání papíru,
vystřihování, nalepování, návody na velikonoční tvoření. Doporučeny byly i hry
s míčem (házení, chytání, koulení) a cviky
na správné držení těla. Děti si společně
s rodiči mohly procvičovat také gymnastiku mluvidel s úkoly žirafky Žofky, naučit
se básničky o jaru a veršovanou pohádku
O perníkové chaloupce. Součástí distanční
výuky byla i naše „Jarní hra“, ve které děti
plnily úkoly zavěšené na plotě okolo MŠ
a končící v zámeckém parku. Děti měly
například nasbírat kamínky a seřadit je

podle velikosti, nakreslit křídami obrázek na chodník nebo poznat květinky na
obrázcích. Do distanční výuky se zapojily
i mladší děti ze třídy Koťátek, které plnily
vlastní úkoly připravené na webových
stránkách. Koťátka se naučila jarní písničku, skládat zvířátka z papíru nebo cvičit podle říkanky. Nejstarší děti pracovaly
s přípravným sešitem Kuliferda, který jim
byl doručen do schránek, dále plnily další
úkoly, grafomotorické cviky, labyrinty
a úkoly rodiče vždy v pondělí hodili do
schránky MŠ jako zpětnou vazbu pro nás,
paní učitelky.

V jarní hře děti plnily mnoho úkolů.

Třeba nasbírat kamínky a seřadit je podle velikosti.

I ŠKOLIČKA

Distanční výuka byla také doplněna
„iŠkoličkou“ Barevné kamínky. Ta obsahovala 16 interaktivních programů, které
děti za pomoci rodičů mohly pod přístupovým heslem plnit na PC. Každý program nabízel řadu úkolů, motivačních
říkanek a písniček pro radost. Animované

sluníčko, které je doprovázelo se spolu
s nimi radovalo při splnění úkolu na jarní
téma. Hlavním vzdělávacím záměrem bylo
obohatit vzdělávání dítěte v oblasti počítačové techniky a zapojení rodičů se svým
dítětem do her v interaktivním programu.

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

V pondělí 12. 4. 2021 jsme opět otevřeli naši školičku, ale zatím v omezeném
režimu. Mateřská škola je otevřena jen
pro děti předškolní, s odkladem školní
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docházky a děti rodičů integrovaného
záchranného systému. Účast na vzdělávání je však podmíněna pravidelným testováním. Rodiče o této skutečnosti byli
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informováni e-mailem. Návod na správný
postup použití antigenních testů si mohli
prohlédnout na webových stránkách školy.
Nástup dalších dětí byl podmíněn pokle-

sem nakažených na onemocnění Covid
19 v jednotlivých krajích. Na tyto děti se
těšili nejen jejich kamarádi, ale i personál
školy.

PROJEKTY

Naše mateřská škola se zapojila do dvou
vyhlášených projektů v rámci rozvoje
vzdělávání.
Prvním je projekt: MAS – Partnerství
Moštěnka, o.p.s. „Program rozvoje venkova“. Jelikož všechny činnosti v naší
mateřské škole probíhají hravou formou
s prožitkovým učením, chtěli bychom
v dnešní moderní době nabídnout dětem
další zajímavější vzdělávací činnosti
a aktivity v rámci doplnění Školního vzdělávacího programu. Proto jsme využili
nabídkových katalogů a zažádali o dotaci
k zakoupení mobilní interaktivní tabule.
Tabule má standartní displej, rozlišení
4K, 20 dotyků, 6per, předinstalované
programy, nízkonákladovou barevnou
tiskárnu, bezdrátovou klávesnici s myší
a mikrofonem pro logopedii. Tato sestava,
která bude děti provázet hravou formou,
nám také poslouží k naplňování dílčích
vzdělávacích cílů. Přispěje k vytváření
základů klíčových kompetencí a rozvoji
celkové osobnosti dítěte (učením, poznáváním, osvojováním základních lidských

hodnot) při plnění školního vzdělávacího
programu. K procvičování logopedie je
výhodný nabízený program „Mluvení
do mikrofonu“ a následné přehrávání
záznamu, jak dítě mluví. Při grafomotorických cvičeních na displeji si děti uvolní
ruku i zápěstí.
Základní škola v obci již interaktivní
tabule má. Pro naše děti, které se naučí
s interaktivními programy pracovat, bude
tato tabule velkým přínosem a ulehčí jim
bezproblémový vstup do 1. třídy ZŠ. Zda
tuto dotaci získáme, se dozvíme na podzim roku 2021.
Další projekt s názvem Šablony III.
vyhlásilo MŠMT. Po vyplnění vstupního
dotazníku vzdělávání a vyřízení všech
formalit žádosti, jsme od 1. 2. 2021 získali
schválenou dotaci ve výši 140 094 Kč. Jeho
platnost je 24 měsíců a skládá se z projektových dnů v mateřské škole i mimo ni.
Část finanční dotace bychom chtělivyužít
na nákup tabletů pro předškolní děti.

Pedagogický kolektiv MŠ Přílepy

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
KULTURA, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT A TRADICE V DOBĚ COVIDOVÉ

Když jsme minulý rok na jaře začali slýchat z médií zprávy o šíření nákazy koronavirem a onemocnění Covid-19, začali
jsme celou záležitost brát vážně a postupně
jsme se ponořili do různých opatření, která
bránila „normálnímu“ životu a začali jsme
přivykat omezením s nadějí, že s našim přičiněním vše brzy skončí. Smířili jsme se se
skutečností, že oželíme tradiční společenské
akce, překonáme všemožná omezení a že
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se tak vše brzy vrátí k normálu. V té době
snad nikdo netušil, že začátek letošního roku
a jaro chladné a pošmourné jako situace
sama proběhne v ještě mnohem přísnějším
režimu.
Pokud pomineme ekonomické dopady,
snad nejvíce postiženou skupinou byli školáci, kterým byl zamezen veškerý sociální
kontakt a vyučování a setkávání se spolužáky probíhalo pouze formou monitoru PC
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a chladných komunikačních technologií,
tedy přesným opakem, než by měla výchova
mladé generace probíhat.
Od začátku roku se také nemohly uskutečnit tradiční společenské akce a od března
nastalo něco co bylo nazváno „lockdown“
a věřme, že toto období se mezi tradice nikdy
nezařadí.
Ty naše tradice jsme si však navzdory situaci alespoň připomněli.
13. února, neproběhlo v ulicích Přílep tradiční masopustní veselí s dechovkou, tanečkem a koblihami. Masopust jsme si alespoň
připomněli, kdy za dodržení hygienických
podmínek prošel hlavními ulicemi Přílep
alespoň medvěd s myslivcem a malým
doprovodem maškar. Každý kdo chtěl, mohl
medvědovi zamávat z okna, nebo vidět
maškary na protějším chodníku. Pro přiblížení atmosféry vyhrával místní rozhlas.
Dětslé šibřinky se nekonaly vůbec, stejně
jako Tříkrálová sbírka, Přílepský košt slivovice, Klobása cup, velké Otevírání studánek či Floriánská slavnost. Konat se letos
nebude ani festival Přílepské Békal. Prokazovat se u vstupu potvrzením, vyhradit
počet míst v hledišti či u táboráku a zahalit
úsměv rouškou, to zcela boří smysl této akce.
Hrkání v čase Velikonoc proběhlo také letos
individuálně a koledování s pomlázkou jen
v rámci rodiny.
Posledení akcí, kterou jsme si alespoň
v malém připomněli bylo Pálení čarodějnic.

O masopustu vyrazil do ulici pouze medvěd
a myslivec se symbolickým doprovodem.

V souladu s opatřeními, tedy s rouškami,
rozestupy a za přísného požívání desinfekce
proletěl ulicemi Přílep malý rej čarodějnic.
Kdo měl štěstí, mohl roztodivná stvoření
potkat, zahlédnou z okna, pozdravit a zamávat.
Rej nekončil jako tradičně filipojakubskou nocí plnou lidí, kouzel a překvapení
v zámeckém parku, ale čarodějnice sbalily
košťata a poroučely se do svých domovů.
Věřme, že na symbolickém ohni tu noc
shořelo všechno zlé, že přijdou lepší časy
a že se budeme moci brzy a natrvalo vrátit
k životu na který jsme zvyklí. Stránky občasníku pak budou opět plnit články a zprávy
o konaných či připravovaných společenských, kulturních a sportovních akcích a náš
komunitní život stávající situace jen posílí.
-ms-

Rej čarodějnic byl také podstatně menší než obvykle.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Sbor dobrovolných hasičů Přílepy zve všechny na tradiční letní akci

ROCK NA ZÁMKU
se skupinou

v sobotu 14. SRPNA 2021 od 20:00 hodin
/zámecké nádvoří/
ZAHRÁDKÁŘI MAJÍ V PROVOZOVNĚ NOVÉ HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

Návštevníci provozovny ČZS Přílepy
v tomto roce ocení nově vybudované splachovací záchody. Doposud se chodilo
na venkovní suchý záchod. Zahrádkáře
a návštěvníky při zpracování ovoce dlouhodobě trápilo zastaralé zařízení, které
neodpovídalo podmínkám 21. století. Zásluhou aktivních členů při pořádání bazárků
a částečně za přispění obce došlo v zimě
k dlouhoočekávané úpravě provozovny
v podobě nových záchodů ve vnitřní části
provozovny. V letošním roce chtějí zahrád-

káři obnovit padající oplocení pozemku za
budovou. Příspěvky z bazárků a zpracování
ovoce jsou použity pro další zvelebování
provozovny, bohužel jiné příjmy zahrádkáři
nemají a podílí se na nich pouze aktivní členové svazu. Do budoucna se plánuje obnova
zařízení a výměna oken. Jakákoliv podpora
činnosti zahrádkářů je vítána, jak zakoupení zboží v bazárku nebo zpracování ovoce
v naší provozovně.

-si-

Nové hygienické zázemí v provozovně zahrádkářského svazu v Přílepích .

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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KOBEREC A ZÁTKY

Co mají společné koberec a zátky?
V tomto případě jde o prvky, které doplňují dětské hřiště v zámeckém parku.
Koberec byl nedávno umístěn pod lanovku
jako „protibahenní“ prostředek. A další
korkové zátky od vína zase přibyly do
příslušného pole bosonohého chodníčku.
Pokud chcete také přispět k rozvoji tohoto
koutu naší obce, můžete je začít sbírat.

Že víno nepijete? Nevadí, s jeho konzumací
se dá začít v každém věku. O blahodárných
účincích vína toho bylo napsáno dost, náš
bosonohý chodníček přidává další rozměr.

Nový koberec jako protibahenní prvek
pod lanovkou v parku.

Snad se bude pole bosonohého chodníku plnit
korkovými zátkami i vaším přičiněním!

Eva Husáková,
Spolek Přílepy – náš domov

Spolek Přílepy – náš domov pořádá další ročník akce

ŘEZBÁŘI V PŘÍLEPÍCH
10. a 11. července 2021 v zámeckém areálu
• práce řezbářů
• doprovodný program
pro děti i dospělé
• občerstvení

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Pořad pobožností v lesní kapli Panny Marie nad obcí
květen

červen

denně Po – So

18:00 hod.

pátek

18:00 hod.

neděle		

17:00 hod.

neděle

17:00 hod.

od července do 2. neděle v říjnu
neděle		

17:00 hod.

SPORTOVNÍ KOUTEK
ORIENTAČNÍ BĚH V PŘÍLEPÍCH, ANEB OD KROUŽKU V DRUŽINĚ PO ZÁVODNÍ ODDÍL

Zdá se to neuvěřitelné, ale orientační běh
v Přílepích, ač o něm nejde moc slyšet (jen
občas trošku v ulicích a lesích vidět), funguje
již třetím rokem. Začalo to nejprve zájmovým kroužkem ve školní družině, kde si
školáci mohli tento atraktivní, v porovnání
s jinými však nepříliš známý, sport nezávazně jednou týdně pod vedením zkušeného
Tondy Pešky z Holešova vyzkoušet. Zájem
byl u dětí i rodičů veliký, bohužel pandemická opatření znemožnila pokračování tréninkových aktivit v rámci školy, a to mnoho
dětí odradilo. Stabilní členská základna se
však i přesto podařila vytvořit z několika
sourozeneckých týmů, což vedlo k obnovení
tréninkové činnosti v loňském roce a hlavně
prvním závodním zkušenostem. Opět pod
vedením neúnavného A. Pešky. A již také
leccos naznačujícím výsledkům. Díky tomu,
a ve spolupráci s již fungujícím závodním
oddílem z Holešova i novému přemapování
okolních lesů, na podzim hostily Přílepy
a Holešov premiérově úspěšné a současně
také poslední závody.
Od té doby se nezávodí. Přičemž v „normální“ době by již závodní orienťácká
sezóna byla v plném proudu, včetně dalšího
závodu ve zdejších lesích. Přesto přílepský
oddíl nezahálel a od letošního roku je tedy 8
jeho členů registrovanými závodníky oddílu
orientačního běhu KČT Holešov. A jelikož
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své aktivity myslí trenér i děti opravdu
vážně, tak ač po delší pauze teprve pozvolna
oživují již zaprášené orientační schopnosti,
letošní závodnickou sezónu absolvují rovnou
ve zbrusu nových dresech. S premiérou už
v polovině května. Snad!!!
Pokud má někdo zájem se k tréninkům
přidat, pro více informací kontaktujte A.
Pešku, viz www.obholesov.webnode.cz/hlv/
Martina Kroutilová

Legenda a zakladatel holešovského
orienťáku Antonín Peška
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ZAJÍMAVOSTI
CO DOKÁŽE STROM..

Blíží se léto, a pokud bude horké, pak si
možná uvědomíme, co pro nás znamená stín
stromu, chládek, jenž najdeme pod ním, nám

slunečník nenahradí. Tak jen pár informací,
které si běžně neuvědomujeme:

•Dospělý strom, jehož koruna zaujímá 25m čtverečních ochladí při dostatku vody
svoje okolí výkonem jako klimatizační jednotka o výkonu 3kW,bez nároku na dodávku
el. proudu. Přitom nehlučí, voní, stíní, dělá radost svou zelení, či květy, má delší život
než člověk, takže slouží několika generacím.
•Takový strom dokáže za slunečného dne odpařit do ovzduší až 400 litrů vody
a vyprodukuje 1000 litrů kyslíku, což je dostatečné množství pro dýchání 10 lidí.
•Brání půdním erozím, zadrží vodu v krajině, zmírňuje vítr.
•Jediný strom dokáže za 40let absorbovat až tunu kysličníku uhelnatého (CO 2)
• Poskytuje potravu a ubytování mnoha druhům hmyzu a ptactva.
• Z listnatých stromů je největším hostitelem hmyzích druhů dub, má jich až 500.
• Lípa je významná hlavně pro hmyzí opylovače.
• Stromy a jejich koruny pohlcují prach a tlumí hluk, zlepšují kvalitu vzduchu i vody.
Nejvíce škodlivých částic zachytí borovice a cypřiše. Z listnatých stromů je
nejúčinnější jeřáb, povrchem svých ochlupených listů zachytí i hrubé částice prachu. 		
Proto se mnohde vysazují kolem silnic. Vysoké duby zachytí 40-50% prašnosti.
• Stromy jsou jedny z největších a nejdéle žijících organismů na světě.
• Lesy, aleje a parky mají obrovský léčivý potenciál.

V našem zámeckém parku máme podle
inventarizace asi 270 stromů. Většina z nich,
má věk kolem 80-100let. 150 letých jedinců
máme také několik a v poslední době se
vysázely nové stromy, které budou postupně
nahrazovat ty, které musely být již odstraněny.
Tyto významné, staré stromy, ale i nově
vysázené budou označeny tabulkou, na níž
si návštěvníci mohou přečíst základní informace o každém, takto označeném stromu.
Náš park je jedním z dendrologicky zajímavých parků svým složením dřevin na celé
Moravě.
Vlasta Čablová
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Habr převislý je ozdobou zímeckého parku.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÉ DĚTI

JUBILANTI 2021

Laura Icela		
Šimon Svozílek		

DUBEN
Ludmila DOLEŽELOVÁ 		
Zdeňka ČERNÁ			

březen
březen

83 let
81 let

KVĚTEN
Božena ŠOTOLOVÁ			
Božena ÚLEHLOVÁ			
Marie STAŇKOVÁ			
Marie REIMEROVÁ			
Antonie JURČÍKOVÁ		

70
70
70
83
82

let
let
let
let
let

ČERVEN
Antonín STANĚK			
Anna PETRÁŠOVÁ			
Zorka HOTAŘOVÁ 			
Zdenka CHYTILOVÁ			
Miloslav KOCANDA			
Anna PUSTKOVÁ 			
Stanislav OBŠIVAČ			

OBČASNÍK PŘÍLEPY

75 let
70 let
87 let
91 let
80 let
85 let
81 let
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MÍSTO PRO VÁS

Vážení spoluobčané,
vážení klienti,
Jsem poradcem společnosti
Avenir Financial Group s.r.o.,
která mě vybavila moderní
on-line technologiemi, čímž
Vám mohu poskytovat špičkový
servis a profesionální
poradenství.
Poskytuji služby v oblasti
investic (stavební a penzijní
spoření), komodit, pojištění,
úvěrů, úsporu na energiích až
po odbornou pomoc při řešení
pojistné události.
Máte-li nějaký požadavek,
dotaz, neváhejte mě kontaktovat. Nabízím radu, zodpovím
otázky, které chcete řešit.
Přeji Vám hodně zdraví,
síly a víry!

Drahomíra Semencová / Tel. : 731 459 915 / email: dsemencova@avenirgroup.cz
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Za věcnou a jazykovou správnost článků odpovídají jejich autoři.
OBČASNÍK PŘÍLEPY

28

