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SLOVO REDAKCE
Prožíváme čas vrcholícího advent u
a neodvratně se blíží konec roku. Připadá
mi jako včera, když jsem přesně před
rokem na tomto místě zmiňoval a zamýšlel se, co asi přinese rok s magickou číslovkou 2020. Tehdy ještě nikdo netušil, co
přinese šíření koronaviru a jak zásadně
to tento rok ovlivní. O všech omezeních
a nepříjemnostech v průběhu roku jistě
není třeba psát, jelikož je každý pocítil na
vlastní kůži. Shrňme si proto na stránkách
posledního letošního občasníku tu pozi-

tivní stránku roku a plány do následujícího
období.
I přes všechna omezení se toho v uplynulém roce událo hodně a hodně věcí se v naší
obci podařilo. Pojďme si to vše přiblížit na
následujících stránkách.

Přejeme všem čtenářům krásné prožití
Vánoc a rok 2021 ve zdraví a s co možná
největším návratem k „normálnímu“
životu, kterého si snad díky prožitým
zkušenostem budeme o to více vážit.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
i v dnešní všelijaké době jsme stihli
během prázdnin a do konce září opravit a zateplit rozpadající se fasádu školy
a vyměnit prostřelená okna včetně přidání
zastínění. Vyměněna byla také halogenová
světla v tělocvičně, která měla velmi vysokou spotřebu a také 23 let staré plynové
kotle. Také se změnila bazénová technologie, aby nemusela obsluha dávkovat veškeré přípravky ručně.
Během prázdnin a září probíhala anketa,
kde jsme vyhodnotili 100 dotazníků od
občanů. Všem zúčastněným děkuji za
zajímavé podněty, nápady a připomínky.
Některé náměty ale bohužel ani jako obec
nemůžeme realizovat, ale pouze ovlivnit
a apelovat na majitele. Např. hlavní silnice
není majetkem obce, tak můžeme pouze
urgovat majitele - ŘSZK, aby tuto cestu
opravilo a zrekonstruovalo, ale kdy bude
v plánu oprava, záleží na Zlínském kraji.
Díky uvolnění opatření o prázdninách
mohly být uspořádány hasičské závody
s večerním vystoupením Banjo bandu Ivana
Mládka. Den se velmi povedl a děkuji všem
pořadatelům za pěkný zážitek z koncertu
ve venkovním prostředí zámeckého parku
a bohaté zázemí. Poslední akcí před zpřísněním opatření, bylo tradiční opékání špe-
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káčků na konci prázdnin, na které přišlo
hodně dětí s rodiči.
Pak přišel podzim a s ním bohužel také
další opatření proti šíření koronaviru. I když
jsme nemohli akce dělat společně a setkávat
se, tak jsme nabídli alespoň možnost si společnou akci připomenout jiným způsobem.
Na dálku tak proběhla slavnost broučků
o Dušičkách či zpívání koled z domova
v rámci akce Česko zpívá koledy.
Také tradiční Beseda se seniory letos
nemohla proběhnout, protože se jí pravidelně účastní téměř stovka občanů, což
podzimní omezení nedovolily. Proto jsme
seniorům předali alespoň malou pozornost.
Začátkem srpna byla podána žádost
o dotaci na obnovu sadu v Hrušoví a byla
podpořena. V příštím roce provedeme
výběr dodavatele, který nám sad dle projektu obnoví. U žádosti o dotaci na kompostéry zatím ještě nevíme výsledek, protože
byla navýšená částka z důvodu velkého
zájmu obcí o kompostování. V lednu
budeme znát i výsledek žádosti o Geografický informační portál včetně aplikace
závad. Díky dotaci proběhlo také vysazení stromů v obci dne 24. 10., za pomoci
dobrovolníků. Schválena byla také dotace
na nákup velkoobjemových kontejnerů do
plánovaného sběrného dvora. Během října
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byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení a během prosince podáme žádost o dotaci na hřiště
nad Horním obchodem, na rekonstrukci
1. a 2. NP zámku a během ledna na vybudování akumulační nádrže u zámku a na
projekt vodovodu Záhumenice.
Od září máme také změny v MŠ, kde
byly děti rozděleny do dvou tříd a byly přijaty nové paní učitelky, z toho jedna na půl
úvazku. Předškoláci se tak budou připravovat do školy samostatně a nebudou rušeni
od menších dětí. Přeji novým paním učitelkám, ať se jim v naší školce líbí.
Přija li jsme ta ké několi k pracovníků, kteří obci pomáhají při výkonu

obecně prospěšných prací. K dnešnímu
dni jich bylo pět. Podílejí se především
na úklidu a demontáži obkladů a omítek před rekonstrukcí zámku. Prázdninoví brigádníci pomohli natřít plot
podél severní strany zámeckého parku
a bude provedena rekonstrukce celého
chodníku včetně zastávky.

Přeji všem hezké a klidné prožití
svátků vánočních a do nového roku přeji
všem občanům hlavně pevné zdraví.
						
Ing. Ivana Sehnalová – starostka obce

ZPRÁVY Z RADNICE
Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se v období od posledního vydání zpravodaje, tedy od měsíce srpna
scházelo na pracovních schůzkách se starostkou obce a také v rámci jednotlivých výborů.
Zasedání zastupitelstva obce Přílepy se konalo dvakrát, a to v termínech 1. 10. a 10. 12.
Pro přehled předkládáme výčet přijatých usnesení, kterými zastupitelstvo obce Přílepy:
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Schvaluje zprávu o činnosti starostky
obce za období od července 2020.
Schvaluje záměr směny pozemku
p.č. 107/1 v k.ú. Přílepy u Holešova.
Schvaluje plán společných zařízení
v rámci pozemkových úprav Martinice
dle přílohy usnesení.
Schvaluje revokaci usnesení č.j. 332/2019
bod č. 3 a 4 a č.j. 481/2019 bod č. 9.
Schvaluje Dohodu o společném záměru –
využití hospodářské budovy zámku 		
a pověřuje starostku obce podpisem
této dohody.
Schvaluje rozpočtová opatření
č.3 a č.4/2020.
Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Přílepy – revitalizace ZŠ.
Schvaluje realizaci projektu na výstavbu
dětského a fitness/workoutového hřiště
a podání žádosti o dotaci na projekt 		
výstavby dětského a fitness/workoutového
hřiště do dotačního programu MMR
"Podpora obnovy a rozvoje venkova"
pro rok 2021+.
Schvaluje rozpočet obce Přílepy na rok 2021.
Schvaluje střednědobý rozpočtový výhled
obce Přílepy na roky 2022-24.
Schvaluje rozpočet příspěvkové organizace
Základní škola Přílepy na rok 2021.
Schvaluje rozpočet příspěvkové organizace
Mateřská škola Přílepy na rok 2021.
Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace Mateřské školy
Přílepy na roky 2022 - 2023.
Bere na vědomí výsledky dílčího auditu
hospodaření obce.
Schvaluje složení finančního výboru 		
zastupitelstva obce, novým členem se
stává Ing. Jakub Heller.

Schvaluje dodatek č. 1 ke stanovám
Mikroregionu Holešovsko, kterým se
stává novým členem obec Lukoveček.
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy
a třídění využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Schvaluje smlouvu o nájmu školního
bytu na dobu jednoho roku s možností
dalšího prodloužení. Cena nájemného
činí 3500,- Kč / měsíc.
Schvaluje směnu části pozemku p.č. 107/1,
orná půda o výměře 110m2 ve vlastnictví
obce Přílepy v k.ú. Přílepy u Holešova za část
pozemku p.č. 107/7, trvalý travní porost
o výměře 110m2 manželů Žourkových v k.ú.
Přílepy u Holešova.
Schvaluje smlouvu o věcném břemeni
E-ON – Lokalita 9RD Větřice.
Schvaluje přijetí věcného daru – lanové
dráhy v zámeckém parku se všemi právy
a povinnostmi vlastníka.
Schvaluje výběr dodavatele díla „Obnova
chodníku podél zámeckého parku Přílepy“.
Schvaluje realizaci projektu na rekonstrukci
1. a 2. NP zámku Přílepy a podání 		
žádosti o dotaci na projekt rekonstrukci
1. a 2. NP zámku Přílepy do dotačního
programu MMR "Podpora obnovy
a rozvoje venkova" pro rok 2021+.
Schvaluje podání žádosti o dotaci ze 		
SFŽP – Projekt vodovodu Záhumenice.
Schvaluje podání žádosti o dotaci
z OPŽP – Hospodaření se srážkovými
vodami – Zámek Přílepy.
Schvaluje navýšení poplatku za pronájem
tělocvičny ZŠ Přílepy na 400,- Kč / hodina.
Schvaluje rozpočtová opatření č.6/2020.

Schvaluje přejmenování výboru pro
revitalizaci zámku a zám. parku Přílepy.
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ÚSPĚCH V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB 2020
Myšlenka ocenit nejlepší a poskytnout
ostatním vzory stála v roce 1999 u zrodu
soutěže Zlatý erb – celostátní soutěže
o nejlepší webové stránky a elektronické
služby měst a obcí. Za léta existence přispěla soutěž nejen k šíření dobré praxe,
ale také motivace pro obce se v této oblasti
stále zlepšovat.
Výjimkou nebyla ani naše obec, která
slavila v krajských kolech soutěže již
několik úspěchů. První v roce 2011 ziskem
3. místa za elektronickou službu – hlášení
místního rozhlasu e-mailem, druhý v roce
2013 – cena veřejnosti v kategorii nejlepší
webové stránky a poslední v letošním roce.
Se službou „On-line katalog přírůstků
v místní knihovně“ jsme získali 2. místo
v kategorii nejlepší elektronická služba.
V úterý 8. září se konal v sídle Zlínského
kraje slavnostní ceremoniál, na kterém za
obec převzali cenu starostka obce Ivana

Sehnalová a místostarosta a správce webu
a elektronických komunikací Miroslav
Sovadina z rukou tehdejšího hejtmana
Jiřího Čunka a krajského radního Petra
Gazdíka.
Obec Přílepy si uvědomuje význam
internetu jako mocného komunikačního
a informačního média, proto se snaží co
nejvíce využít tohoto kanálu k informování občanů i široké veřejnosti. Kromě
webových stránek se stalo v posledních
letech samozřejmostí také zmiňované zasílání hlášení místního rozhlasu e-mailem,
které má více jak sto odběratelů a přenášení informací prostřednictvím aplikace
V obraze přímo na váš chytrý mobilní
telefon. Informace ke všem službám
a jejich zprovoznění najdete na webu obce
www.prilepy.cz.
					 -ms-

Ocenění na slavnostním ceremoniálu v sídle Zlínského kraje převzali starostka Ivana Sehnalová
a místostarosta Miroslav Sovadina
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MÁME NOVÉ ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY!
Od nového roku můžou všichni občané
vozit velkoobjemový a nebezpečný odpad
ZDARMA do sběrného dvora do Holešova. Byla sepsána smlouva s Technickými
službami v Holešově o celoročním odběru
těchto odpadů. Při vjezdu se občan prokáže
občanským průkazem a odpad mu bude
odebrán. Maximální množství na jednoho
občana je 500kg za rok. Do obce již tedy
nebude zajíždět firma Biopas se kterou
byla smlouva ukončena a nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery.
Občané tedy nebudou muset dvakrát ročně
čekat na kontejnery, ale mohou kdykoliv
tento odpad odvézt do sběrného dvora dle
jejich otevírací doby.

PROVOZNÍ DOBA
Letní období (duben - říjen)
Po - Pá		
8.00 - 10.30 / 11.00 - 17.00
Sobota		
8.00 - 10.30 / 11.00 - 17.00
Zimní období (listopad - březen)
Po, St		
Út, Čt, Pá
Sobota		

8.00 - 10.30 /11.00 - 15.00
8.00 - 10.30 / 11.00 - 16.00
8.00 - 12.00

Budou se brát lednice, televizory, nádoby
od barev, motorových olejů, pesticidů, také
velké sklo, polystyren, nerozebrané PC, tiskárny, zářivky, výbojky, nábytek, koberce,
objemný plast, který nelze lisovat apod.
Jediné, co se nebude vybírat ve sběrném
dvoře je stavební suť a pneumatiky. Zpětný
odběr pneumatik nám bude zajišťovat firma
Koltico, s.r.o., která sídlí kousek od vjezdu
do sběrného dvora Technických služeb
Holešov. Občan může odevzdat zdarma
1sadu pneumatik za rok.

Sběrný dvůr a místo odběru pneumatik
v Holešově najdete zde

!!! Od ledna bude svozová společnost odvážet komunální odpad
ve čtvrtky a začínají 14. 1. 2021!!!
Od 1.1.2021 bude v platnosti nový Zákon
o odpadech, který zvyšuje poplatek za skládkování a nevytříděný komunální odpad,
tak i obec bude muset přistoupit ke zvýšení
poplatku za odpad, který bude od příštího
roku navýšen na 600 Kč. Neustále se také
apeluje na obce, aby co nejvíce občané třídili
a i dle tohoto koeficientu bude obcím účtován poplatek. V důsledku toho dojde také
k omezení množství popelnic na rodinu.
Domácnost se 4 členy bude mít nárok
na popelnici o objemu 120l. Domácnost
s 5 a více může mít nádobu o objemu 240l.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Svozová společnost bude mít během
příštího roku dva vozy, které budou
popelnice vážit a netypické nebo upravované popelnice mohou mít problém s výsypem. Také se uvažuje
o placení poplatku dle váhy odpadu vyhozeného do popelnice. Čím více vytříděného
zejména bio odpadu, tím nebude obec muset
navyšovat poplatek, protože budeme schopni
dodržet množství vytříděného odpadu, dle
směrnic daných do roku 2025.
						
				
-si-
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ODVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ROCE 2021

SVOZ PYTLŮ S PLASTY
V ROCE 2021V OBCI PŘÍLEPY

LEDEN

14., 28.

LEDEN

21.

ÚNOR		

11., 25.

ÚNOR		

4., 18.

BŘEZEN

11., 25.

BŘEZEN

4., 18.

DUBEN

9., 22.

DUBEN

1., 15., 29.

KVĚTEN

6., 20.

KVĚTEN

13., 27.

ČERVEN

3., 17.

ČERVEN

10., 24.

ČERVENEC

1., 15., 29.

ČERVENEC

8., 22.

SRPEN

12., 26.

SRPEN

5., 19.

ZÁŘÍ 		

9., 23.

ZÁŘÍ 		

2., 16., 30.

ŘÍJEN		

7., 21.

ŘÍJEN		

14., 27.

LISTOPAD

4., 18.

LISTOPAD

11., 25.

PROSINEC

2., 16., 30.

PROSINEC

9., 23.

Na zdejším obecním úřadě je možno
zakoupit popelnice a odpadové pytle.

Lze použít žluté pytle (k zakoupení na OÚ
za 5 Kč/ks), nebo libovolné průhledné pytle
větší velikosti. Svoz každý druhý čtvrtek
(s výjimkou 27. 10. 2021 – středa)

SÁZELI JSME BUDOUCNOST
V srpnu obec obdržela kladné stanovisko k žádosti o dotaci na výsadbu
stromů v intravilánu (zastavěné území)
obce v rámci iniciativy Nadace partnerství
„Sázíme budoucnost.“ Projekt bude financován ze 100% ze Státního fondu životního
prostředí. Jedinou podmínkou bylo, že se
stromy vysází svépomocí. Výsadba byla
naplánována na sobotu 24. 10. 2020. Jelikož již platila vládní omezení, tak většina
sázejících dorazila přímo na místa, která
jim byla určena dopředu, aby se zabránilo
shromáždění více lidí. Celkem se dobrovolnické akce zúčastnilo 28 lidí z Přílep
a Holešova. Někde sadili manželské páry
jinde jednotlivci. Vysadili jsme 21 stromů.
Dvě třešně u Letné, dvě hrušně u odbočky
ke Skale, šest okrasných dubů v parku
a nejvíce stromů se nasadilo u Rybníka.
Tam byly dvě renklódy a jabloně, u dět-
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V rámci akce Sázíme budoucnost bylo vysazeno
21 nových stromů
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ského hřiště okrasné. V rámci této akce
si také zasadili svůj svatební strom manželé Randárovi ze Zlína, kteří dostali
dárkový certifikát na výsadbu stromu
svatebním darem z iniciativy Sázíme
stromy, z.ú. Svůj svatební strom si zasadili v zámeckém parku, který si pro svůj
strom vybrali z několika možných nabídek

výsadby. Všechny stromy byly zajištěny
proti okusu a byly k nim dodány i zavlažovací vaky. Věříme, že se stromy dobře
uchytí a budou po dlouhou dobu dělat
radost nejen nám, ale i dalším generacím.
Všem dobrovolníkům moc děkujeme.
					 -si-

MÁME NOVÉ SUVENÝRY
Existuje mnoho způsobů jak vyjádřit příslušnost ke svému spolku, klubu či domovině - obci, která je pro mnohé občany nejen
bydlištěm, ale také domovem a vyjádřit jí
podporu. Obec Přílepy proto nabízí občanům a ostatním zájemcům spousty propagačních předmětů a suvenýrů, které jsou
k dispozici nejen na společenských akcích,
kterých se však v těchto časech mnoho
nekoná, ale také na obecním úřadě. Zájemci
si tak můžou pořídit knihu Přílepy v historii a současnosti, otvírák, reflexní přívěsek,
svítilničku, plastový pohárek či propagační
samolepku se znakem obce. V letošním
roce k suvenýrům přibyly také obrázkové
magnetky s leteckými snímky jednotlivých
částí Přílep a letecký snímek obce a okolí byl
použit také na tradiční kalendářík pro následující rok, který je společně s občasníkem
a PF roznášen v předvánočním čase.
					 -ms-

Tyto a další suvenýry jsou pro vás k dispozici
na obecním úřadě

JINÁ DOBA ADVENTNÍ
Stejně jako období příchodu jara a Velikonoc jsme díky opatřením proti šíření koronaviru nuceni také dobu adventní prožívat
poněkud komorně. První adventní neděli se
sice tradičně rozzářila zvonice a stromeček
na návsi, avšak tentokrát bez účasti veřejnosti, společného zpívání koled a lahodné
vůně punče. Kdo však chtěl, mohl si zazpívat v teple domova, před domem či na
zahradě, a tak se zapojit k akci Česko zpívá
koledy alespoň na dálku. Ke sladění společného zpěvu zněly koledy ve středu 9. prosince v 18 hodin z místního rozhlasu.
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Také vánoční stromečky, které letos obec
osadila jak na návsi, tak u horního obchodu
(pálenice) zdobili občané na výzvu starostky
individuálně. Každý mohl k výzdobě přispět
dle libosti na vycházkách okolo a postupně
sledovat jak výzdoba přibývá a stromečky
krásní. Jen těžko však dětem vysvětlit, proč
k nim letos domů nemůže přijít Mikuláš
a přinést dárečky přestože nezlobily, nebo
jen malinko.
Mikuláš se svou družinou tedy přišel za
dodržení všech aktuálních vládních nařízení nadělovat na přílepskou náves před
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zářící zvonici. I přes větrné počasí, díky kterému nesvítilo veřejné osvětlení se sešlo asi
50 lidí a v přítmí byla atmosféra ještě kouzelnější. Po úvodním slovu starostky obce
přišel Mikuláš se svou družinou a společně
s andělem naděloval všem hodným dětem.
Samozřejmě nechyběl ani čert, který kontroloval situaci a dohlížel, zda si pro nadílku
náhodou nepřijdou i zlobivé děti. Těm zlobivějším promluvil Mikuláš do duše a čert
nakonec nikoho nesebral ani nenadělil uhlí.
Všichni jsme se na závěr rozešli s přáním
Mikuláše, aby nám Ježíšek nadělil konec
všech opatření a omezení, návrat k normálnímu životu a hlavně pevné zdraví.

Poslední akcí byly Zámecké adventní trhy,
které se letos musely konat „ na sucho“ bez
občerstvení a oblíbeného svařáku a punče.
Přes všechna omezení a při dodržení všech
vládních nařízení ohledně shromažďování
a dodržování hygieny se akce nakonec těšila
slušné účasti nejen občanů Přílep a s atmosférou vyzdobeného zámeckého nádvoří,
kterým zněly koledy, byli spokojeni také
zúčastnění stánkaři.
Před nejkrásnějšími svátky roku nás ještě
čeká tradiční Betlémské světlo, které budou
naše skautky předávat ve středu 23. prosince v chodbě obecního úřadu.
		
-ms-

Vánoční stromeček na návsi jsme letos
zdobili individuálně

Mikuláš se svou družinou letos naděloval
u zvonice na návsi

Adventní trhy na zámeckém nádvoří

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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DOTAZNÍK KE STAVU A ROZVOJI OBCI
Na sklonku letošního léta probíhalo
v Přílepích dotazníkové šetření, které spočívalo ve vyplnění tištěných či elektronických
dotazníků, jejichž prostřednictvím chtěli
představitelé obce zjistit Vaše názory na
stávající situaci a představy občanů o dalším rozvoji obce. Zjištěná data z dotazníků
budou zároveň zdrojem pro aktualizaci
Programu rozvoje obce. Tento program je
důležitým dokumentem nejen pro rozhodování zastupitelstev o dalším směrování obce
a jejího rozvoje, ale i nedílným dokumentem
v získávání finančních prostředků z dotačních titulů.
Anonymní dotazník byl určen pro všechny
občany starší 15let s trvalým bydlištěm
v obci.
Vyplněno a odevzdáno bylo 96 dotazníků
a anketa se tak dá považovat za použitelnou.
Je škoda, že se neúčastnilo více respondentů,
zjišťované údaje by měly mnohem větší
vypovídající hodnotu.
Podrobné vyhodnocení dotazníků je zveřejněno na webu obce a vzhledem k jeho
rozsahu zde uvádíme pouze stručné shrnutí.
Nejlepší průměrnou známkou 1,41 ohod-

notili respondenti úroveň základní školy.
Správa obce, práce OÚ a úroveň informovanosti je pak hodnocena průměrnou známkou
1,65.
Naopak nejhůře hodnotili respondenti
vybavenost obce, úroveň MŠ a stav místních
komunikací včetně zimní údržby.
Nejžádanějším projektem dle priorit uvedených v dotaznících je rekonstrukce zámku,
přičemž pouze 4 občané by zámek nevyužili
jako kulturně společenské centrum. Následují opravy místních komunikací a volná
herní plocha. Naopak nejméně žádané jsou
besedy a přednášky, i když i tyto několik
málo zájemců mají. Nejvíce občanům schází
kontejnery na papír. Uvádí, že ne vše lze
odevzdat ke škole. Úplně všichni se shodli
v otázce třídění odpadu a je tak vidět, že toto
téma je pro všechny důležité. Naopak místní
prodejnu využívají dle dotazníku pouze
4 respondenti a místní knihovnu 6.
Vedení obce děkuje všem, co se ankety
zúčastnili za podnětné náměty a připomínky,
kterými se bude zabývat.
					 -ms-

ROZPOČET A ROZVOJOVÉ PROJEKTY 2021
Sestavení rozpočtu je každoroční nelehký
úkol vedení obce. Sestavení rozpočtu obce na
příští rok navíc komplikovala nejasná predikce
na příjmové části. Jelikož vzhledem k probíhající koronavirové krizi je těžké odhadnout
výkon celostátní ekonomiky v následujícím
roce, tedy faktoru, který zásadním způsobem
ovlivňuje celostátní daňovou výtěžnost a rozsah jejího municipálního rozložení.
V této souvislosti bylo nutné naplánovat též
výdajovou část rozpočtu, která pokrývá provozní a rozvojové výdaje. Obec Přílepy bude
v příštím roce hospodařit dle rozpočtu, který
nese na příjmové straně částku 13 703 300,- Kč,
a 25 071 565,- Kč na straně výdajové. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji je v plánu pokrýt z dotací
a přebytků (úspor) z let minulých, které byly
tvořeny zejména na financování rekonstrukce

OBČASNÍK PŘÍLEPY

zámku. Podrobný rozpočet obce je k nahlédnutí
na webu obce. Z největších investičních akcí pro
příští rok lze zmínit zejména první fázi rekonstrukce zámku Přílepy, rekonstrukci veřejného
osvětlení, výstavbu sítí ZTI v lokalitě Podšpitálí, Hřiště pod Letnou, budování odstavných
a parkovacích ploch v obci, revitalizaci sadu
Hrušoví, pořízení kompostérů pro komunitní
kompostování, nové autobusové zastávky
a spousta drobnějších akcí. Velké investiční
akce jsou však přímo závislé na úspěšných
žádostech o dotace, o které se bude obec v příštím roce intenzivně ucházet.
Rozvojové projekty v příštím roce může
ovlivnit také zmiňovaná krize a zpomalení
národní ekonomiky. Věřme však, že se rozpočet bude dařit bez velkých výkyvů plnit.
				
-ms-
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ZÁMEK - MOMENTÁLNÍ STAV PŘÍPRAV REKONSTRUKCE
Začátkem měsíce září byla dokončena
a předána projektová dokumentace rekonstrukce zámku Přílepy. Kompletní projektovou dokumentaci včetně všech průvodních
zpráv, výkresů a položkového rozpočtu
stavby a instalací vypracovala projekční kancelář Projekt tým Zlín, s.r.o. pod vedením Ing.
Milana Nevrta za smluvní cenu 565 070,- Kč.
Na základě vypracovaného projektu a jeho
celkového rozpočtu, jehož výši vzhledem
k budoucí veřejné soutěži na zhotovitele díla
nelze uvést, bude vypracována etapizace
rekonstrukce včetně plánu financování.
První etapou, rekonstrukce bude řešení
hospodaření se srážkovými vodami a zbudování nových přípojek plynu, pitné vody
a revize stávají splaškové kanalizace.
Vlastní projekt rekonstrukce zámku byl
vypracován dle zadání a potřeb obce v souladu s nároky památkářů a účelností budovy.
Projekt dělí budovu na dvě nezávislé sekce
pro společenské a komerční využití, které jsou
rozloženy v jednotlivých podlažích hlavní
zámecké budovy. Sekce pro společenské
a kulturní vyžití je situována v 1. NP a k tomu
je přizpůsoben účel a rozložení jednotlivých
místností s novou dispozicí propojených stávající centrální chodbou. Společenský sál
s kapacitou cca 80 osob vznikne probouráním příček ze tří stávajících místností
a bude osazen prostorem pro pódium, zasouvací stěnou pro zmenšení prostor k menším
akcím a východem na terasu přístupnou ze
zámeckého parku. Sál bude propojen průchodem do salonku k podávání nápojů s posezením z jedné strany a přípravnou pokrmů
se zázemím pro konání společenských akcí
ze strany druhé.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Sekci pro společenský život dále doplňují
dvě místnosti s využitím jako knihovna, čítárna
či klubovna nebo mateřské centrum, které
počítají se samostatným přístupem. Podlaží
bude dále vybaveno patřičnou kapacitou WC,
skladem, technickou místností a bezbariérovým vstupem skrze stávající výtahovou šachtu
s novým výtahem.
Ve 2. NP počítá projekt s komerčním využitím prostor členěných do samostatných
užitných sekcí. Ve druhém podlaží s bezbariérovým přístupem prostřednictvím výtahu
je projektována ordinace praktického lékaře
s pracovnou sestry a čekárnou, místností pro
rehabilitace a provozovnou kadeřnictví a WC.
Samostatně přístupnou sekci pak tvoří prostory
pro obecní úřad, které sestávají ze tří kanceláří,
archivu, kuchyňky a úklidové místnosti.
Kromě stavebních úprav a změny dispozice
místností řeší projekt kompletně také nové
podlahy, otvorové výplně či infrastrukturu
vytápění, vzduchotechniky , elektroinstalací
a zmiňované hospodářství s dešťovou vodu.
Tato etapa proběhne jako první a vzhledem
k finanční náročnosti celého projektu obec
podává žádat o dotaci ze SFŽP na realizaci projektu „Hospodaření se srážkovými vodami“
– Zámek Přílepy. Projekt bude realizován jako
samostatná etapa v souladu s projektovou
dokumentací, která sestává v odvedení dešťových vod ze zámecké budovy do rezervoárů
nad dolní loukou.
Vedení obce se v současnosti intenzivně
zabývá harmonogramem další rekonstrukce,
jejím financováním a ekonomikou projektu
v jeho realizační i provozní fázi.
O dalších krocích vás budeme opět
podrobně informovat.
-ms-
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OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PRÁZDNINY? ANI NÁHODOU…
Přesně tak by se dala popsat situace na
naší škole během léta. Zatímco děti si užívaly léta, ve škole se naopak spustila velká
rekonstrukce. Naše přístavba se dočkala
opravdu velké rekonstrukce. Po 23 letech
od svého otevření si to opravdu zasloužila. Některé opravy jste jistě viděli při
procházkách kolem, ale jiné zůstaly skryté
uvnitř.
Dnešní doba se žene vpřed a různé technologie se vyvíjejí opravdu rychle. Náš
školní bazének prošel technickou obnovou
– byl nainstalován automatický dávkovač
chlóru, pH a vločkovače. UV lampa ničí
bakterie. Rovněž byl zakoupen automatický vysavač bazénového dna i stěn. Byly
vyměněny staré rezavé vodovodní baterie
i sprchy. I rezavé radiátory a jejich kryty
dostaly nový kabát. Došlo i na novou
výmalbu zdí. Nezaostala ani kotelna, která
také potřebovala obnovu – byly vyměněny

opotřebované a zastaralé kotle za nové,
kondenzační. Nový je i zásobník pro ohřev
teplé vody.
V celé přístavbě došlo k výměně oken
i dveří. S nimi byly nainstalovány venkovní elektricky ovládané žaluzie v tělocvičně a školní družině. Kdo chodí do naší
tělocvičny sportovat, ví, jak bylo nepříjemné hrát proti slunci. S tím souviselo
vymalování vnitřních prostor – schodiště
přístavby, kuchyňky u tělocvičny. Celou
rekonstrukci zakončil nový kabát pro celý
objekt. Celkovým zateplením určitě dojde
k úspoře plynu při vytápění tak rozsáhlého objektu. Tímto chceme vyslovit velký
dík našemu zřizovateli – obci a hlavně
paní starostce, která celou rekonstrukci
sledovala a společně jsme řešili případné
vzniklé problémy.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Celá rekonstrukce zasáhla i do začátku
školní roku. Celé 1. září bylo úplně jiné než
obvykle. Děti se sešly ve svých třídách se
svou paní učitelkou. Žádné hromadné přivítání neproběhlo. I paní starostka přišla do
každé třídy zvlášť přivítat postupně všechny
do nového školního roku. Nicméně jsme byli
všichni rádi, že se zase vidíme a můžeme se
ve škole učit.

Letošních prvňáčků je 10
(6 děvčat a 4 chlapci).
Tři prvňáčci jsou dojíždějící
– 2 z Holešova a 1 z Dobrotic.
Celá škola má 52 žáků.
Místních je 46, dojíždějících je 6.

Složení tříd je letos následovné:
1.
2.
3.

třída – 1. ročník
třída – 2. + 3. ročník
třída – 4. + 5. ročník

– 10 žáků – Mgr. Alice Kučerová
– 13 + 7 žáků – Mgr. Yveta Kojetská
– 7 + 15 žáků – Mgr. Monika Obšivačová

Ve škole ještě učí Mgr. Jana Macháčková a paní vychovatelka Drahomíra Semencová.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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4. září 2020 nás ve škole zasáhla velmi smutná zpráva

o úmrtí paní školnice a uklízečky Libuše Košínové.
Pracovala na naší škole od roku 1995, téměř 25 let. Této zprávě nechtěl uvěřit nikdo ze školy,
ale ani z občanů či početné skupiny sportovců, kterým mnohá léta zajišťovala
pronájem tělocvičny nebo hřiště. Za ta léta se samozřejmě stala dobře známou osobou.
Zemřela ve věku nedožitých 57 let. Naposled jsme se s ní rozloučili v pátek 11. září 2020.

Pro nás ve škole vyvstal nový problém –
najít novou paní školnici uklízečku, kterou
se stala paní Hana Kutrová. Přejeme jí, ať
se jí u nás líbí a zůstane nám dlouho věrná.
Školní rok se rozběhl na plné obrátky.
Žáci 3. a 4. ročníku zahájili povinnou výuku
plavání v Holešově.

Prvňáčci se stihli vyfotit na tradiční fotografie „Můj první školní rok“.
Žáci 4. ročníku se jeli seznámit s Dětským
dopravním hřištěm v Kroměříži. Vyzkoušeli si jízdu na kole i roli chodců. Při jejich
počínání je sledovali policisté, kteří je upozorňovali na přestupky a seznamovali je
s pravidly silničního provozu.

Seznámení s dopravním hřištěm v Kroměříži

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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DOKONČENÍ REKONSTRUKCE PŘÍSTAVBY
Začal měsíc říjen a rekonstrukce přístavby skončila. Všichni jsme se těšili do
tělocvičny, jak si zahrajeme hry, zaběháme, zkrátka zasportujeme. Jenže bylo
všechno jinak.

Provoz v nové tělocvičně trval asi týden
a veškerý sportovní ruch opět utichl.

Součástí rekonstrukce byla také nová kotelna
a další technologická zařízení

Tělocvična má také nová okna a dveře
s ochrannými mřížemi

KORONAVIRUS NA PODZIM OPĚT ZAVŘEL ŠKOLY
Od 14. října byla naše škola z rozhodnutí
MŠMT uzavřena. Stejně jako všechny školy
v celé České republice. Děti opět zasedly
ke svým počítačům a rozběhla se distanční
výuka. Starší žáci už věděli, co a jak, ale
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naši prvňáčci se všemu teprve učili. Ještě
se ve škole nestihli pořádně rozhlédnout
a už se ocitli zase doma. Přišla zatěžkávací zkouška nejen pro ně, ale i pro jejich
rodiče. Obojí ji zvládli na jedničku.
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V čase nouzového stavu přišla další smutná zpráva a na škole tak v krátkém čase
zavlál opět černý prapor. Na následky nákazy koronavirem

zemřela ve věku 78 let paní učitelka Vlasta Opršalová.
Na zdejší škole učila již dlouho před tím, než se na delší čas odstěhovala s rodinou do Karviné
a než byla naše škola na dlouhou dobu zavřena.Od znovuotevření školy v roce 1992 u nás učila až
do svého odchodu do důchodu v roce 1998 a pravidelně se za námi do školy vracela na milou návštěvu.

POKRAČOVAL SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN
Žádná epidemie nezastaví přírodu,
a tak přesto, že se děti učily z domu, stále
pokračoval sběr kaštanů, starého papíru,
sušené pomerančové kůry i elektroodpadu. To tak intenzivně, že se naše sklepní
prostory zcela zaplnily.
Tímto děkujeme několika ochotným
tatínkům v rouškách za pomoc při nakládání papíru do přistaveného kontejneru.
S nakládáním sběru papíru nepomáhali jen tatínci

NÁVRAT ČÁSTI ŠKOLÁKŮ DO ŠKOLY
Přišel 18. listopad 2020 a žáci 1. a 2. ročníku se konečně vrátili do školy. Jelikož
u nás druháci tvoří homogenní skupinu
s třeťáky, mohli se do školy vrátit i žáci
třetího ročníku.
Návrat proběhl v době přípravy na
advent, proto jsme mohli i letos s dětmi
vyrobit adventní věnce. Jejich nádhera
a různost byla opět neskutečná. Starší žáci,
kteří se ještě učili distančně si vyrobili
adventní věnce doma s rodiči. Bylo hezké,
že neporušili tuto tradici a své domovy na
Vánoce připravili.
Nakonec se i čtvrťáci a páťáci dočkali
a 30. listopadu 2020 se do školních lavic
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vrátili také. Každý návrat dětí do školy
provázela radost ze setkání a snad
i těšení se na učení. Život ve škole se začal
pomalu zabíhat do zajetých kolejí. Sice
s rouškami, s organizačními změnami, ale
byli jsme zase ve škole. HURÁ.
Zajímavostí letošního školního roku je,
že od 1. září do 30. listopadu se žáci učí již
podle páté varianty rozvrhu hodin, který
se vždy musel přizpůsobit organizačním
změnám. Všichni si moc přejeme, abychom
se mohli vrátit k tomu původnímu, se kterým jsme školní rok zahájili.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci,
za přístup a ochotu. Bez Vás by to nešlo.
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Hodiny tělocviku probíhají
také na sněhu

Po návratu 1. - 3. ročníku do školy jsme stihli
vyrobit adventní věnce

Namísto tělocviku v rekonstruované tělocvičně se věnujeme pohybu na čerstvém vzduchu

ČERTOVSKO ANDĚLSKÝ DEN
V pátek 4. prosince 2020 se svatý Mikuláš
spustil z nebe na stříbrné niti a přinesl dětem
do školy nadílku. Letos ji díky koronaviru
nepřinesl přímo do tříd, ale nechal ji položenou u dveří i s Knihou hříchů. Jeho pomocnice čertice a anděl (paní učitelky), přečetly
dětem zápisky z Knihy hříchů i se všemi jeho
vzkazy. Každého v nich pochválil (někoho
víc, jiného míň), někomu poradil, v čem
se má polepšit, ale některým dětem poslal
vzkaz i trošku pekelný. Však také děti byly
ten den převlečené za anděly nebo čerty.
Každý z nich si vybral převlek podle svého.
Celá škola se proměnila na Mikulášovu družinu. A i když v rouškách, tak jsme si tento
den užili.
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Mikulášovi pomocníci čekají na jeho příchod
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Kalendářní rok se blíží ke svému konci
a situace kolem covidu nám nedovoluje
uspořádat tradiční Vánoční besídku. Před
Vánoci se proto rozloučíme jen ve svých
třídách. Lidé se zamýšlí i nad svým přáním či předsevzetím do nového roku. My
ve škole si moc přejeme, aby už zůstala jen
prezenční výuka.
V dnešní hektické době, kdy musíme
rychle reagovat na měnící se podmínky, jsme
všichni pod obrovským tlakem.
Za všechny žáky i zaměstnance školy Vám
všem přejeme, ať se tento tlak zmírní, ať
jsme všichni zdraví a v pohodě. Lepší nový
rok 2021!
Kolektiv pedagogů ZŠ Přílepy

Ve škole se učila družina malých čertíků

STŘÍPKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
DRAKIÁDA
Naše mateřská škola pořádala dne 22. 9.
2020 tradiční Drakiádu pro děti a rodiče.
Díky ideálnímu podzimnímu počasí zanedlouho oblohu nad polem zaplnili draci různých velikostí, tvarů a motivů, podomácky
vyrobených i koupených. Ve výškách se
draci vznášeli velmi dlouhou dobu a děti
nadšeně povzbuzovaly své dráčky k lepším výkonům. Velkou pochvalu si zaslouží
rodiče, kteří trpělivě pomáhali svým dětem
dostat draky do vzduchu. Jeden z draků,
který odletěl a zapletl se do větví vysokých
stromů v nedalekém parku se stal veselou
vzpomínkou na toto krásné odpoledne.
Děkujeme zúčastněným dětem i jejich
rodičům za udržení tradic i v těchto nelehkých dnech.
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Na podzim to drakům lítalo
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SOUTĚŽ O NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ DÝNI
V měsíci říjnu jsme vyhlásili podzimní
soutěž o nejstrašidelnější dýni. Vzhledem
k současné koronavirové situaci se však
nemohla uskutečnit přímo v prostorách
MŠ, tak jak bylo původně plánováno. Děti,
které se do soutěže zapojily, měly za úkol
dýni vydlabat, vyzdobit doma společně
se svými rodiči a hotový výrobek poté
přinést do školky. I přes tuto skutečnost
byla účast hojná. Po skončení následovalo
vyhlášení odbornou porotou, čehož se

ujaly všechny děti. Rozhodování to ovšem
nebylo nikterak snadné, jelikož každá
z dýní byla velmi vydařená. Porota se
nakonec po krátké debatě vzájemně shodla
a spravedlivě určila tři vítězné dýně, které
se jim zdály nejstrašidelnější. Jejich autoři
si odnesli věcné ceny v podobě sladké
odměny. Ani ostatní účastníci soutěže neodešli s prázdnou. Za svou kreativitu byli
také náležité odměněni. Na závěr pochopitelně nesmělo chybět společné foto.

Děti se na zahradě školky pochlubily svými výtvory

SENIOŘI A DĚTI
Počátkem adventního období nás seznámila paní Petra Osokinová s možností
zapojení do projektu Senioři a děti, který
uspořádala holešovská Charita. Smyslem
akce bylo potěšit obyvatele holešovského
Centra pro seniory, které v době přetrvávající koronavirové epidemie nemohou
navštěvovat ani jejich nejbližší rodinní
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příslušníci. Děti i učitelky projekt nadchl
a vytvořily malá přáníčka PF 2021 včetně
věnování, která seniorům na Vánoce předají
pracovnice Charity. Doufáme, že je potěší
a nebudou tak osamoceni s vědomím, že
i malé děti na ně myslí.
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ADVENT V NAŠÍ ŠKOLCE
I v době nouzového stavu zapříčiněného
Covidem19 se snažíme vytvářet příjemné
prostředí a radostnou atmosféru. Proto děti
s netrpělivostí očekávaly první adventní
neděli v tomto roce. Společně s učitelkami
vyzdobily vnitřní i vnější prostory školy,
zhotovily adventní věnce a kalendáře. Moc
se těšily na právě začínající prosinec, který
je pro ně plný radostí a očekávání z připravovaných akcí. Ve čtvrtek 3.12. jsme si
upekli vánoční cukroví. Za zvuku známých
písní a koled si děti vykrajovaly z těsta
tvary, které si samy vybraly. Nic se nepřipálilo, cukroví se nám podařilo a provonělo
celé prostory naší školičky.

Pečení vánočního cukroví si děti užily

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Naši mateřskou školu navštívil v pátek
4. Prosince svatý Mikuláš, aby nadělil dětem
sladkou odměnu za to, že byly celý rok
poslušné. Letos přišel sám, bez čerta, který
čekal venku před školkou, protože naše děti
byly hodné a žádné z nich nemusel přijít
strašit. Děti zazpívaly svatému Mikuláši
písničky „Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady
děti straší“ a „Mik, Miku, Mikuláš“, které se
mu velmi líbily a děti pochválil, že krásně
zpívají. Všechny dostaly balíček se sladkou

odměnou, na které si hned po odchodu
vzácné návštěvy pochutnaly. Děkujeme za
krásný den, kdy si děti připomněly tuto tradici a budeme se na svatého Mikuláše těšit
zase příští rok.
A co nás ještě čeká? No přece vánoční
posezení u nazdobeného stromečku s rozbalováním dárků. Už se moc těšíme.
		

Kolektiv pracovníků MŠ Přílepy

Ani letos Mikuláš naši školku nevynechal
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Příjemné prožití svátků vánočních a pevné zdraví
v nadcházejícím roce 2021
Vám všem přejí děti a zaměstnanci
mateřské školy.

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
CO JE NOVÉHO V ZÁMECKÉM PARKU
V letošním roce je vše jinak. Spousta
akcí neproběhla a je nesnadné cokoliv plánovat. To, co jsme si pro park v letošním
roce předsevzali my, se však splnit podařilo. Možná právě proto, že moc jiných akcí
nebylo. Hlavní zásluhu na všem má samozřejmě Vlasta Čablová, která parku věnuje
neuvěřitelné množství své energie a času,
často spolu se svými nejbližšími. V dubnu
bylo vysázeno šest jehličnanů a další kaštanovník, v říjnu pět dubů v rámci iniciativy
Nadace Partnerství Sázíme budoucnost, do
níž se obec zapojila. Výsadba stromů je tak
dle projektu završena. Svah naproti zámku
zase obohatily rododendrony a hortenzie, na několika místech byly zasety jarní
cibuloviny. Průběžně jsme pak po celý rok
vytrhávali plevel, stříhali a zalévali, co bylo
třeba. Bylo nutné také zasáhnout dalšími
prostředky, jelikož vysazené rododendrony
napadl lalokonosec, jehož brouk okusuje
listy a larvy se živí na kořenech. Proto byl
proveden povrchový postřik listů i půdy.
A postřiku proti zavíječi se nevyhnuly ani
buxusy (zimostráz či také krušpánek), které
jeho housenky trápí již několik let.
Zdravotní a bezpečnostní ořezávání
stromů je v parku, jako je ten náš, nutností.
Mnoho jasanů je celostátně zasaženo chorobou, jež se projevuje prosycháním velkých
větví. Což je nebezpečné zvláště v místech,
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kudy vedou cesty a kde se pohybují děti
a další návštěvníci. Tyto stromy jsou ale už
tak velké, že zásah do jejich korun se musí
dělat jen s technikou a odborníky, na tuto
práci vyškolenými. Další odbornou údržbu
si vyžádají skupiny tisů a jalovců a keřů
vysázených kolem plotu na severní straně
parku. Také odstranění náletových dřevin
(akátů, javorů a ostružiníků), které prorůstají rododendrony, a zmlazení těchto pěnišníků si vyžádá odbornou péči zahradníků
a zahradnic.
Mobiliář parku obec doplnila zásobníky
na sáčky na psí exkrementy. Na několika
místech v parku je nainstalován kamerový
sytém, aby se tak mohlo prokázat nežádoucí jednání některých jedinců. K informační ceduli o nejvzácnějších stromech
v parku přibyly letos další dvě, kde se
příchozí dozvědí o historii zámku a obce.
Rozšířilo se i dětské hřiště, více v samostatném článku.
Vynaloženou práci a veškeré úsilí
návštěvníci ocení zejména na jaře, kdy jejich
pozornost upoutá plně rozkvetlý park, na
podzim pak zaujmout obvyklými plody
či zbarvením listů svídy, brsleny, dříny
a další keře. Park se stává stále častěji cílem
vycházek a her lidí všech věkových kategorií. Výjimkou nejsou návštěvníci z okolních
obcí, kteří si váží možnosti se v klidném
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a krásném prostředí projít. Mnozí se sem
vracejí jako do svého rodiště se svými
dětmi a vnoučaty. Obdivují dominanty
starých stromů, zastaví se u informačních
tabulí. Zajímají se o historii zámku a parku
i o jejich budoucnost, není jim lhostejný

osud těchto našich památek. Jsme rádi, že
se můžeme na jejich obnově podílet, poděkování za spolupráci patří paní starostce,
zaměstnancům obce a všem dobrovolníkům
a dobrovolnicím.
		
Spolek Přílepy – náš domov

Výsadba tulipánů v zámeckém parku

Nové informační tabule shrnují
historii zámku a parku

DO PŘÍLEP ZAVÍTAL IVAN MLÁDEK S BANJO BANDEM
V letošním roce jsme si příliš kulturních
či společenský akcí neužili a nemá smyslu
zmiňovat proč, jelikož jde o důvod již nadmíru známý. Po jarním „utažení šroubů“
pořadatelé s oprávněnou nervozitou očekávali, zda se jimi dlouho plánované akce
uskuteční či nikoli. Sobota s Ivanem Mládkem a Banjo Bandem nakonec byla jedinou
velkou akcí, kterou se u nás v roce po všech
stránkách zdeformovaném podařilo uskutečnit. Vlastní vystoupením bylo však pouze
zlatým hřebem pestré soboty 15. srpna
v zámeckém parku.
Ten den spojili síly dva zkušení organizátoři, a to Spolek recesistů Přílep a SDH
Přílepy a všichni jsme si přes spousty práce
a starostí tento pro nás náročný den velmi
užili.
Program v zámeckém parku začal již
dopoledne soutěží v požárním útoku
„O zámecký pohár“ o který přijelo bojo-
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vat 33 družstev z blízkého či vzdálenějšího
okolí. Dopoledne a časné odpoledne se neslo
v soutěživém duchu a návštěvníci mohli
obdivovat výkony sportovních družstev
a fandit domácímu týmu.
Odpoledne pokračovalo vystoupením
Harmonikářů, kteří „přepnuli“ přítomné
na hudební atmosféru, která pak pokračovala v různé podobě až do pozdní noci.
Pořadatelé přitom vyhlíželi příjezd hlavní
hvězdy. Cesta z Prahy proběhla hladce
a po krátkém uvítání a pozdravech nastoupil všem známý mistr zábavy Ivan Mládek
se svým Banjo Bandem, aby přehrál a zazpíval publiku všechny notoricky známé hity,
které společně s komiky prokládal vtipnými
bonmoty, příběhy a scénkami. Bylo úžasné,
s jakou energií a nasazením dokázali tito
postarší umělci bavit asi 300 přítomných
dospělých i dětí.
Po hodinovém vystoupení pak dostali
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prostor nejen pořadatelé, ale fanoušci
potřást si rukou, požádat o podpis či prohodit pár slov a pořídit si společné foto
s Ivanem Mládkem, čímž si pořadatelé z řad
SRPu splnili svůj dlouho očekávaný sen.
V průběhu vystoupení věnoval Roman
Navrátil Ivanu Mládkovi vlastnoručně vyrobené banjo a fotografii členů SRPu maskované jako členy Banjo Bandu, které umělci
s nadšením přijali.
Vystoupením Banjo Bandu však program
dne zdaleka nekončil. Ivana Mládka vystřídalo na pódiu trio nazvané Ripteto, které
svým akustickým provedením známých
hitovek s přicházejícím večerem roztančilo
snad všechny přítomné. O to větší byl pak
kontrast mezi jejich vystoupením a finální
části večera, kterou pořadatelé nazvali
„Dysko 90´s“ a v níž sázeli DJ Mira a DJ
Peťa hity známé z dob největší slávy televizní hitparády ESO, a všichni starší si tak
mohli připomenout mladá léta.
Celá akce od časného rána byla zabezpečena bohatým občerstvením a nechyběl
ani program pro děti, které mohly skotačit
na skákacím hradě a užít si oblíbené hasící
pěny.
I přes náročné přípravy, vlastní zabezpečení hladkého průběhu akce a následný
úklid si pořadatelé užili pocit z dobře odve-

dené práce a dokázali, jak se umí semknout
pro dobrou věc, pobavení ostatních a reprezentaci naší obce v širokém okolí. Doufejme,
že se naše životy vrátí k normálu a v příštím
roce si užijeme spousty dalších akcí.

Ivan Mládek s Banjo Bandem na pódiu
v zámeckém parku

Společné foto pořadatelů a hvězd odpoledního programu

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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TÁBORÁK NA KONCI PRÁZDNIN
Vůně ohně, škvířící se špekáčky a beseda
kamarádů okolo táboráku neodmyslitelně
patří k létu a prázdninám. Pokud někdo
neměl možnost užít si tento zážitek přes
prázdniny, alespoň na jejich konci se o to
postarali přílepští hasiči. Tradiční Táborák
na konci prázdnin se letos konal v pátek
28. srpna a byl jednou z mála společenských
akcí, které se podařilo mezi první a druhou
vlnou šíření nemoci Covid-19 a s tím souvisejícími omezeními svobody občanů a jejich
shromaždování uskutečnit. Pro děti byl jako
každým rokem připraven „proviantní set“
sestávající ze špekáčku, chleba a pitíčka
a hasiči předváděli svoji výzbroj a zásahový
vůz, ve kterém se děti mohly také povozit.
Došlo také na experiment s hořícím olejem na pánvičce a předváděním správného
a nesprávného hašení, zkrátka řešením situace, se kterou se může při smažení setkat
každá hospodyňka.
Rodiče pak měli možnost probrat záležitosti pondělního nástupu svých ratolestí do
školy, popovídat si o dovolených a dalších
zážitcích z prázdnin a děti rejdily v zámeckém parku. Zkrátka závěr prázdnin jak
se patří.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Přílepští hasiči vnímají tuto akci jako možnost přiblížit dětem svoje poslání a nenásilně
tak svoji činnost přiblížit dětem na pozadí
hořícího táboráku. Zkrátka oheň je dobrý
společník, ale zlý pán.
					 -ms-

Děti měly o prohlídku zásahového vozidla
a projížďku v něm zájem
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V PARKU
Také zážitkové a herní prvky dětského
hřiště dostaly nové kamarády – bosonohý
chodník a lanovku, dřevěné sochy i šneci
a housenka zase nový kabát v podobě
nátěru. Někteří o prázdninách odpočívali,
my jsme kolem tisů u dětského hřiště budovali bosonohý chodník. Je delší, než bývá
obvyklé, práce nám zabrala tři celá odpoledne. Výsledek však stojí za to. Co to vlastně
bosonohý chodník je, se dočtete na jiném
místě občasníku.
Pokud jde o vybavení hřiště, základní
herní prvky jsme darovali počátkem roku
obci. V projektu obnovy parku je zahrnuta
i lanová dráha. Její pořizovací hodnota v dřevěném provedení, které je vhodné do parku,
na rozdíl od kovového, se však blíží k dvěma
stům tisícům korun. Suma je to pořádná,
a tak na popud Milana Staňka vzešel návrh
na vlastní výrobu. Vhodné dřevo dodal
Zdeněk Novák, Milan sehnal projektanta,
potřebné součástky, zjistil certifikační podmínky. Má hlavní zásluhu i na samotném
opracování dřeva, nátěru, sestavení, doladění detailů i umístění lanovky. Především
díky Milanovu úsilí se nakonec dílo podařilo. Ostatní vypomohli také, když bylo
třeba. Certifikaci, že splňuje požadavky příslušného zákona a technických norem, získala lanová dráha v říjnu. Svézt se na ní je
tedy nejen zábavné, ale i bezpečné. Platí však
dodržování základních pravidel, tedy jedno
dítě ve věku 3 až 14 let o váze do 80 kg.
Tímto je také rozsah hřiště dle projektu na
obnovu parku kompletní. Uvažuje se ještě
o dřevěném domku či altánu, jehož výrobu

by měli zajistit studenti bystřické střední
školy, kteří s námi spolupracují při Řezbářích. Jak bylo řečeno v úvodu, plánování
v současné době je nesnadné, uvidíme. Či
spíše uvidíme se v parku. Neboť ať už jsme
se v parku sešli přes týden či o víkendu, zdaleka jsme tam nebyli sami, což nás velmi těší.
Náš velký dík patří všem, kteří nám s budováním hřiště pomáhali.
						
		
Spolek Přílepy – náš domov

Stavba lanovky se neobešla bez chlapské práce
a patřičné techniky

BOSONOHÝ CHODNÍK ČI STEZKA PRO BOSÉ NOHY
V Africe je to běžné, my, civilizovaní
lidé, jsme na to již téměř zapomněli. O čem
je řeč? O chození naboso. Možná ještě tak
doma. Ale venku? V přírodě? Proč bychom
to vůbec měli zkoušet? Důvodů je více, na
prvním místě je přirozenost bosé chůze pro
naše tělo. Jakmile se bosá chodidla při chůzi
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dotýkají povrchových nerovností, stimulují
se jednotlivé akupresurní body, které zodpovídají za funkci tělesných orgánů. Při chůzi
naboso dochází také k dráždění nervových
receptorů a tím k aktivaci činnosti i těch
svalů, které bývají při chůzi v obuvi nečinné.
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CHŮZE NABOSO TEDY:

✔ uzdravuje nohy, které dennodenně obouváme do těsných bot
✔ rozvíjí spolupráci mezi nervovou a pohybovou soustavou
✔ skvěle trénuje svaly držící nožní klenbu
✔ stimuluje krevní oběh v dolních končetinách
✔ preventivně působí proti křečím, plochým nohám a deformacím prstů
✔ zlepšuje držení těla
✔ posiluje imunitu
Víte, že jedním z prvních propagátorů
chůze naboso byl bavorský léčitel Sebastian
Kneipp? Dnes je již všeobecně známa Kneippova koupel, kde střídavě chodíme ve
studené a teplé vodě, v ideálním případě
s valouny na dně. Kneipp doporučoval chodit každý den pět minut v ranní rose právě
z výše uvedených důvodů.
Čím členitější povrch pro bosou chůzi
zvolíte, tím lépe. Vyzkoušejte tedy náš chodníček v přílepském zámeckém parku. Boty
i ponožky dolů a zkuste procítit, jaké to je
chodit po klacíkách, kamínkách či šiškách.
Spolek Přílepy – náš domov

Členové spolku při výstavbě chodníku
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Přijďte si vychutnat pocit z bosé chůze
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ROK 2020 SDH/JSDH PŘÍLEPY OČIMA MLADÝCH HASIČŮ
Tak jako každý rok, i ten letošní byl pro
nás přes všechna ta omezení velmi nabitý.
Každý rok začíná tradičním voděním medvěda pořádaným naším sborem, kde se sejde
plná škála různých masek a společně obejdeme pro pobavení všech, co o to stojí celou
naši vesnici. Vždy jsme rádi, když vidíme,
že se Vám událost líbí a společně s námi
si událost užijete.
Další tradiční akcí měl být Svatý Florian
u místní kapličky. Bohužel jak jistě všichni
víme, tento rok z hlediska pandemie není
nejlehčí, a tak se mše a celá slavnost k poctě
našemu patronovi konat nemohla. O prázdninách naštěstí nemoc na chvíli ustoupila
a my jsme tak začali být o něco aktivnější.
Naše sportovní družstvo mužů začalo trénovat a objíždět závody, kde jsme si nevedli
vůbec špatně a obsazovali přední příčky
v tabulkách výsledků. Následovalo pár
týdnů příprav na naše závody. Tento rok
jsme se snažili opět dát do toho co nejvíce,
aby se to tu všem návštěvníků moc líbilo
a soutěž si jak se patří užili.
Nová základna, upravená trať, cennější
odměny a spousta dalších změn. Samozřejmě i nás postihují nepříjemné okolnosti
a den před soutěží to nevypadalo z hlediska
počasí vůbec optimisticky. Nakonec v den

závodů bylo vše v pořádku a vše vyšlo tak,
jak jsme si představovali. Děkujeme všem
divákům, pořadatelům, obci a především
33 týmům za účast. Dva týdny na to jsme
pořádali pro děti Táborák na konci prázdnin,
kde všechny přítomné děti dostaly špekáček
a pitíčko zdarma. Krom jídla a dobré atmosféry nechyběly ani ukázky naší techniky
a děti se tak mohly povozit v zásahovém
autě a vyzkoušet vybavení, které naše jednotka má. Na konec roku jsme jako vždy
uspořádali sběr železného šrotu a provedli
úklid ve zbrojnici, skladu a hospodářské
budově zámku.
Také pro jednotku SDH byl tento rok velmi
přínosný. Z dotací Zlínského kraje určené
pro vybavení jednotky a dofinancování obce
bylo pořízeno 6 nových kompletních zásahových obleků (helma, kabát, kalhoty, rukavice, boty) z Výzbrojny Zlín s.r.o.
Kromě nových věcných prostředků je pro
hasiče potřeba i vzdělávání a teorie. Naši
3 členové letos zahájili školení velitelů jednotky. Bohužel kvůli pandemii bylo v půlce
kurzu školení odloženo na dobu neurčitou.
Výjezdy: letos jsme vyjížděli naštěstí jen
na jeden výjezd a to 23. 3., kdy se jednalo
o požár kůlny rodinného domu.
			
Broňa Kutra

Sportovní družstvo SDH Přílepy
na domácí půdě

Skotačení dětí v hasící pěně připomnělo zimní
radovánky uprostřed léta

OBČASNÍK PŘÍLEPY

27

ROZSVÍTILI JSME SI PŘÍLEPY
„Probíhající opatření nám sice nedovolují
se v tomto čase shromažďovat, ale společné
věci dělat přeci můžeme!“ Tato myšlenka
byla hlavním motivem akce „Rozsviťme
si Přílepy“, do které se zapojilo v sobotu
31. listopadu mnoho z nás a před domy se
rozzářily vydlabané dýně různých tvarů
a vzezření, lucerničky či lampióny.
Halloween je u nás spojen nejvíce s Amerikou, vychází však z kultury starých Keltů
a jedná se o noc, kdy předěl mezi světem
živých a královstvím neživých je nejmenší.
Pro Kelty to prý byla nejmagičtější noc
v roce, kdy zapalovali obřadní ohně, které
měly ukázat cestu bloudícím duším.
Naše Dušičky vycházejí z křesťanského
učení a lidové víry našich předků. Od nepaměti lidé přemýšlí o tom, co je asi po smrti.
Většina světových náboženství věří, že smrtí
život nekončí, a právě tady najdeme symboliku, kdy zapálené svíčky představují věčný
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život a naději pro duše v očistci.
U nás se tyto svátky různých kultur
koncem října a začátkem listopadu spojily
a krom tradičních svíček a lucerniček rozsvěcují lidé vydlabané dýně, představující různé
obličeje. Ty pak večer a v noci svítí nejen pro
zmiňovanou symboliku, ale zejména pro
radost dětí, které se na výrobě dýňových svítidel rády a s nadšením podílí.
V uvedený sobotní podvečer, kdy bylo
pro podporu akce a efekt světýlek vypnuto
veřejné osvětlení, jsme mohli v ulicích Přílep potkat mnoho rodin s dětmi na vycházce
za obdivem svítících výtvorů. V neveselých
časech opatření proti šíření koronaviru jsme
tak udělali radost především dětem, v jejichž
zářících očích se odrážela všechna ta rozsvícená světýlka, i když původní význam – kterým je vzpomínka na naše zemřelé, se jistě
také nevytratil.
					 -ms-
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Některé svítící dýně byly větší, než je obdivující děti

ZAHRÁDKÁŘI VYBRALI NEJHEZČÍ SLUNEČNICE A ZÚČASTNILI SE
ARANŽOVÁNÍ NA FLORII
Začátkem října se sešli zahrádkáři k důležitému úkolu. Ze zaslaných fotografií se měly
vybrat nejhezčí slunečnice. Zúčastnilo se celkem 14 občanů s 31 zaslanými fotografiemi
slunečnic. Svoji slunečnici vyfotili také dvě
děti. Jelikož bylo zasláno hodně různorodých
slunečnic nebyl výběr a vyhodnocení těch
nejhezčích zrovna nejlehčí. Deseti členná
komise nakonec vyhodnotila toto pořadí:
1.místo Vojtáškovi, 2.místo M. Sovadinová,
3.místo V.Čablová, 4.místo L.Kopřivová

a 5.místo L.Šafařík. Všem zúčastněným
děkujeme a také dětem, že se do akce zapojili.
Začátkem srpna byly vyslány dvě členky
naší organizace na výstavu Floria, kde
v rámci prodejní výstavy aranžovaly různé
květinové dekorace z mečíků a chryzantém. Děkujeme za pěkné reprezentování
našeho svazu.
Věříme, že v příštím roce bude více možností zapojit se do dalších společných akcí.

Vítězný výpěstek manželů Vojtáškových

Členky ČZS Přílepy aranžovaly květiny na Florii
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SPORTOVNÍ KOUTEK
DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN SOKOLA
Přestože letošní koronavirová pandemie
spoustu akcí a aktivit nedovolila konat,
organizátoři z přílepského sokola si dovolili zariskovat a k uskutečnění tradiční
a oblíbené akce, sportovního dne (dříve
zálesáckého závodu), si namísto jarního
opět zvolili zářijový termín a prostředí
myslivecké chaty. Alespoň na chvíli tak
pomohli několika desítkám dětí a jejich
rodičům zapomenout na všechna omezení
a problémy, jež nás již od jara provázejí.
Každoročně slunečné a teplé počasí opět
přispělo k vydařené akci, na níž i za zvýšených hygienických opatření nechyběla
oblíbená projížďka na koních, opékání špekáčků, sladká odměna i hodnotné výhry,
ale zejména úkoly na šikovnost, rychlost
i bystrost a tři různě dlouhé tratě pro
děti předškolního a školního věku. Stejně
jako loni, i letošní ročník byl zaměřen již
pouze na domácí účastníky, kteří si kromě
střelby ze vzduchovky užili třeba skákání
v pytlích, chůzi po natažených lanech nebo
nebezpečím a výškami lákající stromole-

zecké stanoviště. Bystré hlavy, všímavost
a znalost naší přírody prokázaly u poznávání zvířat a jejich stop nebo druhů rostlin
a stromů.
						
		
Martina Kroutilová

Zájem dětí vzbudily nejvíce lanové aktivity

Houf dětí při bojové poradě před startem
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POSLEDNÍ ZÁVOD OBLASTNÍHO MISTROVSTVÍ ORIENTAČNÍHO
BĚHU VALAŠSKÉ LIGY HOSTILY PŘÍLEPY
Původně optimisticky vyhlížela podzimní sérii závodů oblastního žebříčku
Valašské ligy v orientačním běhu. Nepříznivým vývojem druhé vlny koronaviru
a vládními opatřeními však zůstal optimismus nenaplněn a sezóna skončila předčasně. Naštěstí termín v neděli 4. října,
vyhrazený pro přílepský závod na krátké
trati, byl ten poslední, před definitivním
ukončením všech organizovaných hromadných aktivit.
Také počasí si s organizátory, oddíly
Gigant Orienteering z Vizovic a OB KČT
z Holešova v čele s Antonínem Peškou
a s podporou přílepských příznivců, nepříjemně před samotnými závody zahrávalo.
Propršený podzim s podmáčenou půdou
vzbuzoval obavy o celkový výsledek akce,
které se, přes krátkou naději slunných
dní těsně před závodem, opět v noci před
samotnou akcí naplnily. Vítr a vytrvalý
déšť si v lese nachystali pro závodníky
rozblácený těžký terén, místy doplněný
o popadané větve i stromy. Naštěstí alespoň místo vyhrazené parkování zůstalo
nedotčeno. Čekalo se i s organizátory
zhruba 300 účastníků z celé republiky
a stovka automobilů.
Zázemí závodu se usídlilo na chatě
mysliveckého sdružení Horní Roveň. Les
v jejím okolí se nádherně podzimně
probarvil oranžovobílými kontrolními
lampiony i pestrými dresy pobíhajících
závodníků. Ti nakonec přijeli v očekávaném počtu z Kroměříže, Zlína, Luhačovic, Vizovic, Otrokovic, Vsetína, ale
také ze vzdáleného Hradce Králové nebo
Prostějova. Tratě různé délky i obtížnosti
a množství kontrol byly připraveny pro
více než dvacítku kategorií dětí, žen a
mužů, přičemž nejstarší účastník oslavil
již 89. narozeniny! Přílepské naděje, ve složení Lukáš a Kristýna Brázdilovi, Antonín
a Václav Fuksovi, Matěj, Marie a Micha-
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Matěj při skvělé orientaci v terénu

ela Kroutilovi, opět nezklamaly. I když
kroužek orientačního běhu pod taktovkou Antonína Pešky navštěvují teprve rok
a sotva se mohou chlubit výraznými
závodními zkušenostmi. Na medailové
pozice si přesto sáhla Kristýna Brázdilová
(3. místo), těsně zůstala Marie Kroutilová (4. místo) a Lukáš Brázdil (5. místo).
Antonín a Václav Fuksovi a Matěj Kroutil otevírali druhou desítku. Velké uznání
závodníků za teplou polévku a výbornou sekanou pak sklidily také přílepské
kuchařky i všichni přílepští dobrovolníci,
kteří přispěli k pohodě všech zúčastněných sladkou tečkou v podobě domácích
koláčů a pomocí při organizaci závodu.
Odpoledne se pak okolí myslivecké
chaty jako mávnutím kouzelného proutku
vylidnilo. V Holešově totiž probíhala
druhá část závodů, ta sprinterská. Atrak-
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tivitu závodu zvyšovalo prostředí města,
konkrétně zákoutí židovské čtvrti a zámeckého areálu. Zázemí tentokrát poskytl renovovaný atletický stadion.
Dopolední nesmělé sluníčko se odpoledne
pro Holešov obléklo do slavnostního, a to
i pro výkony přílepských dětí.
Marie Kroutilová si doběhla pro 6. místo,
Kristýna Brázdilová pro 7. a Lukáš Brázdil pro 8. místo, těsně za branami první
desítky skončil Antonín Fuksa. Václav Fuksa
a Michaela Kroutilová v kategorii s rodiči
uzavírali výsledkovou listinu 17. a 25. místem.
Martina Kroutilová

Meta v zámeckém parku v Holešově dosažena

ZAJÍMAVOSTI
DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY – TO BÝVAL ČAS
NA POVÍDÁNÍ O LEGENDÁCH
Zkracující se dny a přibývající tma nám
připomíná zimní slunovrat 21. prosince 2020.
Nic na tom však nemění ani svátek Lucie dne
13. prosince, kdy si lidé připomínali přísloví
„Lucie noci upije, ale dne nepřidá“. Práce
na polích již skončila a tak pobývali dříve
lidé ponejvíce času doma. Zůstala jen práce
kolem hospodářství, což bylo téměř v každé
chalupě nebo práce v lese.
Na Štěpána dne 26. prosince byly ukončeny pracovní úvazky služek a pacholků
s hospodáři. Tyto smlouvy buď zcela
zanikly, nebo byly prodlužovány. Tento den
byl pro sloužící zcela volný, a proto vzniklo
přísloví „Na Štěpána není pána“, které
zůstalo v paměti lidí dodnes. Dlouhé zimní
večery umožňovaly besedování lidí navzájem, zvláště při drhnutí peří, což umožňovalo sdělovat si různé záležitosti ze života
obce nebo okolí. Velkým pokrokem bylo
zavedení vysílání rádia a místního rozhlasu
v Přílepích roku 1946. Ještě výrazněji se
ovlivnilo informování lidí ve zprávách či kultuře vstupem televize roku 1955. Jako první
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Pomníček „U Panenky Marie“, dnes na
cyklostezce Přílepy - Holešov
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měl televizi Ing. Rudolf Sovadina (Ve Špitále) a porodnice na zámku. Při zmíněných
večerních besedách sousedů se přednášelo
i o pověstech a legendách v naší obci Přílepy.
Nejznámější je pomníček Panenky Marie stojící při vjezdu do naší vesnice od Holešova.
Ten se připomíná od roku 1755 a váže se
k němu tato legenda: na podzim toho roku
se do Přílep dostala dívka z Valašska, která
byla vyhnána ze svého domu proto, že měla
poměr s mladým myslivcem, a jejich láska
nezůstala bez následků. Dívka v požehnaném stavu předtím, než přišla k naší vsi, přešla několik vesnic v okolí a ani u nás nenašla
přístřeší. Dívka v žalostné situaci ulehla pod
hruškou mezi „Hačkami a Špitálem“, kde
porodila dítě, oba však zemřeli. Až pak se
u lidí probudilo svědomí a zesnulé pochovali
a pověsili obrázek na kmen hrušky. Obrázek byl po přeměně pastviny v ornou půdu
a skácení hrušky přenesen k cestě a pomníček v této podobě nám připomíná tuto smutnou událost minulosti dodnes.
Další pověstí se v kronice uvádí zjevení
zakleté dívky denně v pravé poledne, kterou vysvobodí mladík, který se narodí
v kolébce v Přílepích. Kolébka však musí být
z lesa u Hradu a to z buku třikrát vykáceného. V neposlední řadě povídek je jeskyňka
„Šimákova“. Tato se nachází v Hostýnských
horách na Hradě (563m). Pár metrů níže
k jihu pod vysokým „Čertovým kamenem“.
Zde krátce pobýval tulák „Šimák“, coby loupežník jako Ondráš, Šuhaj nebo Jánošík. Za

Čertův kámen nad „Šimákovou dírou“

více než sto let se její prostory zúžily tak,
že je téměř nepřístupná. V současnosti se
nazývá „Šimákova díra“. V tyto dny, když
se blíží vánoční čas a září kolem nás rozzářená vánoční výzdoba, kolik asi bylo radosti
v den před Štědrým dnem 23. prosince 1938,
kdy byl rozsvícen střed obce a v den 30. prosince 1938 konec obce Hlinčina. Poslední
rozvod elektřiny 6. 1. 1939 byl v části Hačka.
Petrolejkám bylo odzvoněno. Byly užívány
po staletí v každé chalupě a nyní ji již nenajdeme, ani jako školní pomůcku. Zimním slunovratem začíná první zimní den a jsou tu
Vánoce, které však nemohou být takové, jak
je známe doposud. Přejme si na dálku především zdraví a udělejme každý něco proto,
abychom překlenuli i toto svízelné, dosud
nepoznané období. Hodně zdraví a štěstí do
nového roku 2021 přeje
			
Zdeněk Němec

STATISTIKY NA KONCI ROKU PŘÍLEPY – STAV K 8. 12. 2020
K dnešnímu dni mají Přílepy 371 čísel popisných, z toho 25 objektů je bez trvalého
pobytu. V letošním roce byly zkolaudovány 4 nové domy a 13 je momentálně rozestavěno.
Co se obyvatel týká, v naší obci je k trvalému pobytu přihlášeno 983 obyvatel, což je
o 4 více než loni. Z uvedeného počtu obyvatel je 495 mužů a 488 žen. V letošním roce
11 občanů zemřelo a 11 nových občánků se narodilo, 23 obyvatel se z Přílep odstěhovalo
a 27 se přistěhovalo.
Díky porodnosti a přírůstku mladých rodin do obce činí průměrný věk našich obyvatel
40,96 let. Nejmladším občánkem je Matěj Krečmer, kterému je jeden měsíc, nejstarším
mužem je pan Miloslav Kalát, kterému je 91 let a nejstarší ženou a zároveň nejstarší
občankou Přílep je 97 letá paní Marie Sovadinová, které jménem zastupitelstva obce
blahopřejeme a přejeme do dalších let pevné zdraví a Boží požehnání.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 2020
Březen

Listopad
Augustin SOUKUP
Anna FOJTÍČKOVÁ

Marta HORÁKOVÁ		
Josef POULÍČEK		
Miloslav KALÁT 		
Alenka CHOLASTOVÁ		
Zdeněk NOVÁK			
Helena SOUKUPOVÁ		
Jaroslava SOVADINOVÁ		
Zdenka STAŇKOVÁ 		
Alena NEDBALOVÁ		
Zdeněk NĚMEC		
Ladislav ŠIKULA		
Jarmila PUSTKOVÁ		

80 let
83 let

Prosinec
Marta PERGEROVÁ
Marie MACHOVSKÁ
Jaroslava CTIBORKOVÁ

70 let
84 let
89 let

Jubilanti 2021

82
82
92
80
70
81
80
89
70
81
70
80

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Leden
Anna SOVADINOVÁ		
František LAKOMÝ		
Marie SOVADINOVÁ 		
Miloslav PEŠKA 		
Růžena NEDBALOVÁ		
Vladimír VRUBEL 		
Zdeněk JANOŠ			
Marie REIMEROVÁ 		
Břetislav NEDBAL		
Ludmila ANDRÝSKOVÁ		

75 let
70 let
98 let
88 let
75 let
70 let
80 let
85 let
81 let
87 let

Únor
Jaromír KLEČKA		
Františka ŠŤASTOVÁ		
Zdeňka PEŠKOVÁ		
Františka POULÍČKOVÁ		
Vladislav REIMER		

85
82
84
82
70

let
let
let
let
let

Ocenění dárců krve:
Stanislav Dujka
Zlatý kříž za 80 bezplatných odběrů
Jaromír Grygera
Zlatá medaile za 40 bezplatných odběrů
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Sňatky 2020
Říjen
Milan BAŽAN
Monika KONEČNÁ
Narozené děti
Zuzana HORÁKOVÁ srpen
Sofie GRYGEROVÁ srpen
Richard ŠŮSTEK srpen
Matyáš POLÁCH listopad
Matěj KREČMER listopad
Zemřelí občané
Danuše ROMÁNKOVÁ
Daniel ŘEHÁK		
Antonín CHLADNÍČEK
Emilie MENŠÍKOVÁ
Ludmila SEHNALOVÁ
Miloslav DOHNÁLEK
Jiří KASALA		
Anežka SOVADINOVÁ
Libuše KOŠÍNOVÁ		
Rudolf OPRŠAL
Vlasta OPRŠALOVÁ

28. 1. 2020
21. 2. 2020
2. 3. 2020
1. 4. 2020
23. 6. 2020
27. 6. 2020
31. 7. 2020
6. 8. 2020
4. 9. 2020
27. 10. 2020
31. 10. 2020
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Bosonohý chodník v parku

Mikuláš letos naděloval u zvonice na návsi

Informační cedule Zámek vypráví...

Na dožínkách mikroregionu reprezentovali Přílepy starostka obce a hasiči

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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