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SLOVO REDAKCE
Prožíváme dobu adventní, po dalším
nelehkém roce se těšíme na Vánoce a jejich
neopakovatelnou atmosféru klidu, míru
a pohody. Ke svému závěru se blíží také
další kalendářní rok a v nastávajícím letopočtu přibude další dvojka, tedy 2022.
Pomalu se tak blížíme k magické číslovce
2222, ale ta nás, tedy naše potomky čeká až
za dvě stě let. Nikdo z nás nemůže vědět,
co vše se může za tu dobu udát a jak bude
naše planeta, země a obec vypadat, kdo
a jak zde bude žít.

Vraťme se proto do současnosti
a pojďme si na stránkách dalšího vydání
našeho občasníku shrnout vše, co se událo
za poslední období. Ale na budoucnost
přeci jen mysleme. I když žijeme dnes,
zanecháváme naší činností nesmazatelnou
stopu pro další generace. Snažme se proto,
aby to byly stopy pozitivní.
Za redakci Občasníku obce Přílepy přejeme všem čtenářům krásné a pohodové
Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2022.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
rok uplynul jako voda a opět nám
nastává čas Vánoc. I letošní rok byl ovlivněn děním kolem pandemie, ale obec se
připravovala na své vytyčené cíle a tyto
události nás ovlivnily minimálně.
Zastupitelstvo se potkalo v letošním roce
9 krát. Z podaných žádostí o dotace nám
dvě žádosti schváleny nebyly. Na zámek
jsme ale podávali žádost kromě Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) i do Státního
fondu podpory investic, která úspěšná
byla. A neschválená žádost na lokalitu
Podšpitálí byla znovu vypsaná a s dvojnásobnou podporou, tak se budeme o tuto
dotaci opět ucházet. Lokalita Podšpitálí
by měla být zasíťovaná do konce příštího
roku.
Nyní se připravuje nová žádost o dotaci
na dětské hřiště u rybníka, kde je již větší
část prvků ve špatném stavu a musel být
již demontován domeček, který byl na
mnoha místech prohnilý a dřevo ztrouchnivělé. Nyní je připravena projektová
dokumentace a budeme podávat žádost
o dotaci do programu z MMR, kde je možnost čerpat dotaci 80%.
Úspěšní jsme byli i v dotaci na podporu
spolků. V zasedací místnosti bude instalován projektor s ozvučením, promítacím
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plátnem a flipchart. A dále bude z této
dotace pořízen velkokapacitní stan 6x12m,
5 menších nůžkových stanů 3x3m a 20 pivních setů (skládací stoly a lavice).
Na jaře bude vysazen sad v Hrušoví a je
zde přivezeno několik kamenů a hlína,
která bude sloužit jako podklad a vyrovnání tzv. plazí zídky, která má vyrůst
u cesty a taktéž zpevnění vyhlídkového
místa. Vyhlídka a zídka není součástí
dotačního titulu a tyto součásti si bude
obec dělat částečně svépomocí a částečně
dodavatelsky.
Dodání kompostérů nám dodavatelská
firma opět posunula na jaro. O kompostéry
je velký zájem, tak věříme, že sezónu již
zahájíme s novými kompostéry.
V minulém měsíci proběhlo sedm schůzek s občany obce ohledně vybírání nového
poplatku za odpady. Účast na schůzkách
byla hojná a přišlo přes 100 zástupců
domácností. Někteří se informovali telefonicky a někteří přišli v jiném termínu.
Většina občanů uvítala možnost, že budou
platit za to, co skutečně do popelnice
vyhodí a některým (zejména starším) se
tak poplatek oproti letošnímu roku sníží.
Naopak ti, co třídit nebudou, si za odpady
připlatí. Více informací naleznete v samostatném článku.
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V příštím roce bude největší investicí
rekonstrukce zámku. Opravy budou probíhat v průběhu cca 3let. Dbejte proto
zvýšené opatrnosti při pohybu v parku,
protože zde budou zajíždět vozidla stavební firmy a část nádvoří a okolí zámku
bude uzavřeno. Věříme, že vybudování

kulturního sálu opět rozproudí společenský život v naší obci.
Nyní vám chci popřát příjemné prožití
svátků vánočních, pohodového Silvestra
a úspěšný rok 2022.
						
Ing. Ivana Sehnalová – starostka obce

ZPRÁVY Z RADNICE
Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se v období od posledního vydání zpravodaje, tedy od měsíce
května scházelo na pracovních schůzkách se starostkou obce a také v rámci jednotlivých
výborů a pracovních skupin. Zasedání zastupitelstva obce Přílepy se konalo třikrát, a to
v termínech 16.9., 8.11. a 29.11.
Pro přehled předkládáme výčet přijatých usnesení, kterými zastupitelstvo obce Přílepy:

1. Schvaluje podání žádosti do programu IROP na výstavbu cyklostezky
a pověřuje společnost BM asistent, s.r.o.
k úkonům administrace žádosti.

3. Schvaluje jako dodavatele stavby
Plynová přípojka zámku společnost
Gasmont Přerov s.r.o. a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo.

2. Schvaluje neuplatňovat pohledávku vůči dědičce p. Olšáka za umístění psa v útulku v soudním řízení.

4. Bere na vědomí výsledek hodnocení nabídek, v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce
„Dětské a fitness hřiště Přílepy“, zadat
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zakázku a uzavřít smlouvu s účastníkem Aleš Brűckner (IČ: 74853015), a to
na základě „Protokolu o hodnocení
nabídek a posouzení splnění podmínek
účasti“.
5. Rozhodlo o zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Dětské a fitness hřiště Přílepy“, účastníkovi Aleš Brűckner (IČ: 74853015).
6. Schvaluje smlouvu o dílo veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Dětské a fitness hřiště Přílepy“
se zhotovitelem - Aleš Brűckner (IČ:
74853015) a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
7. Bere na vědomí rozpočtová opatření č.5/2021.
8. Schvaluje nové uspořádání
pozemků v hranici k.ú. Martinice a k.ú.
Přílepy u Holešova a bere na vědomí
navýšení výměry pozemků dotčených
pozemkovými úpravami.
9. Schvaluje odměnu za přípravu IT
prostředí a technickou podporu při přípravě a zpracování výsledků voleb do
PSP ČR pro místostarostu obce.
10. Schvaluje jmenování výběrové
komise veřejné zakázky „Rekonstrukce
zámku Přílepy“ ve složení Miloš
Šťastný – předseda, Martina Kvapilová
– člen, Ivana Sehnalová – člen, Miroslav Sovadina – člen, Rostislav Kutra
– náhradník.
11. Schvaluje podání žádosti o dotaci
na MMR do Programu obnovy a rozvoje venkova a to podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku na rekonstrukci hřiště
u rybníka a pověřuje paní Janu Krejčovou k úkonům administrace žádosti.
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12. Schvaluje podání žádosti na
MMR do programu Technická infrastruktura pro rok 2022 a pověřuje společnost Regionální rozvojová agentura
Východní Moravy k úkonům administrace žádosti.
13. Schvaluje zařazení projektové
dokumentace sportovního areálu v Podšpitálí jako zmařenou investici ve výši
105 910,-Kč.
14. Schvaluje jako dodavatele díla
zalití spár a trhlin v povrchu obecních
komunikací společnost Grande Solution, s.r.o. a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy o dílo.
15. Schvaluje vyhlášku č. 1/2021
O místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
16. Schvaluje novelizovanou interní
směrnici o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
17. Schvaluje pronájem části hospodářské budovy zámku o celkové
výměře 45 m2.
18. Volí do funkce přísedícího soudce
Okresního soudu v Kroměříži Ing.
Ivanu Sehnalovou.
19. Schvaluje rozpočtová opatření
č.6/2021.
20. Schvaluje podpis dohody k projektu reg.č. 21/006/19210/672/012/001573.
21. Schvaluje rozhodnutí zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky u podlimitní veřejné zakázky Rekonstrukce
zámku Přílepy II. etapa - společnost
RAPOS, s.r.o. a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy o dílo.

5

OBECNÍ ÚŘAD PŘÍLEPY V ROCE 2022
Sídlo:
Obec Přílepy, Přílepy 4, 769 01 Holešov
obec@prilepy.cz
www: www.prilepy.cz
ID Datové schránky: 6xwaswn
IČO: 544531
Bankovní spojení: 24623691/0100

Kontakty:
starosta:
Ing. Ivana Sehnalová
tel: 573 397 992
mobil: 606 666 225
e-mail: obec@prilepy.cz
místostarosta:
Ing. Miroslav Sovadina, MBA
tel: 573 397 992 - v úředních hodinách
mobil: 723 433 505
e-mail: sovadina@prilepy.cz
ekonom:
Růžena Staňková
tel: 573 399 296
e-mail: ucetni@prilepy.cz

hospodář:
Jana Dujková
tel: 573 399 297
e-mail: hospodar@prilepy.cz

Úřední hodiny:
pondělí: 8-12 hodin
středa: 8-12 hodin
čtvrtek: 16-18 hodin
místostarosta:
pondělí: 17-19 hodin
čtvrtek: 17-19 hodin
Veškeré poplatky je možné platit platební
kartou, na OÚ je k dispozici systém Czech
Point.
Sledujte veškeré informace na svých chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní
aplikaci V OBRAZE. Návod na instalaci
a používání najdete zde: www.prilepy.cz/
obec/mobilni-aplikace.

ROZPOČET OBCE PŘÍLEPY NA ROK 2022
Rozpočet obce je bilance příjmů a výdajů,
které se vztahují k danému roku a z nichž
se většina pravidelně každoročně opakuje.
Vztahují se k jednomu rozpočtovému roku
a slouží k financování běžných (neinvestičních) potřeb jako je chod obce a financování
variabilních nákladů (investičních) ze kterých jsou financovány rozvojové projekty
v daném rozpočtovém roce.
Běžný rozpočet by měl být sestavován
jako vyrovnaný (příjmy se rovnají výdajům), respektive přebytkový (příjmy převyšují výdaje). Celkový rozpočet pak může být
sestaven jako schodkový. Tento schodek pak
musí být v rozpočtu krytý z přebytků minulých let nebo z externích finančních zdrojů.
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Sestavení rozpočtu je každoroční nelehký
úkol vedení obce. Sestavení rozpočtu obce
na příští rok bylo navíc komplikováno
zdražením nejistým nárůstem cen energií,
pohonných hmot, materiálu. Komplikací na
příjmové stránce je pak nejasná predikce na
příjmové části. Jelikož vzhledem k probíhající koronavirové krizi, inflaci a omezení
služeb je těžké odhadnout výkon celostátní
ekonomiky v následujícím roce, tedy faktoru který zásadním způsobem ovlivňuje
celostátní daňovou výtěžnost a rozsah jejího
municipálního rozložení.
Dle návrhu rozpočtu bude obec Přílepy
v roce 2022 hospodařit dle rozpočtu, který
nese na příjmové straně částku 13 274 500,-

6

Kč, a 38 460 500,- 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 zámku. Podrobný
rozpočet obce je k nahlédnutí na webu obce.
Z největších investičních akcí pro příští rok lze zmínit zejména rekonstrukce
i zámku Přílepy 20 000 000,- Kč, výstavbu
sítí ZTI v lokalitě Podšpitálí 3 000 000,- Kč,
hřiště pod Letnou a dovybavení hřiště pod

školou 2 000 000,- Kč, budování odstavných
a parkovacích ploch v obci 800 000,- Kč,
revitalizaci sadu Hrušoví 1 000 000,- Kč
a další drobnější akce jako pořízení kompostérů pro komunitní kompostování,
nové autobusové zastávky, opravy místních komunikací či pokračování revitalizace parku. Věřme, že se i přes zmiňované
výkyvy ekonomiky, inflaci a zdražování se
bude dařit rozpočet plnit.
				
-ms-

OD NOVÉHO ROKU ZAVÁDÍME NOVÝ ODPADOVÝ SYSTÉM
V minulém měsíci proběhla setkání s občany na téma nového placení poplatků, kde padlo
mnoho otázek. Pojďme si je teď shrnout a odpovědět, na co se občané nejvíce ptali.
Proč přecházíme na nový systém?
Od 1. 1. 2021 vyšel nový zákon podle,
kterého musí všechny obce zavést výběr
poplatku za odpady podle nového zákona.
Proč se vybral tento způsob platby
poplatků?
Doposud byl systém tzv. solidární a ti,
kteří třídili dopláceli na ty, kteří vyhazovali do popelnic nejen odpad z domácností, ale mnohdy i ze zahrad, a nebo
vůbec netřídili. Nový výběr poplatku je
spravedlivý, protože každý bude platit za
to, co do popelnic vyhodí.
Kolik platí obec za vývoz popelnic?
Platba za svoz odpadů je podle velikosti
nádoby a podle hmotnosti odpadu. Proto
jsme se rozhodli zavést poplatek dle hmotnosti, protože se vždy účtuje váha vyváženého odpadu. Za popelnici o objemu 120l
zaplatí obec 34,-Kč za 240l nádobu platíme
za manipulaci 56,-Kč. Od příštího roku
se bude platit skládkovací poplatek nad
190kg na občana 900,-Kč/t. Proto je také
vhodné přistavovat popelnice k vývozu až
jsou plné.
Kolik bude činit poplatek za odpad?
Poplatek za 1kg je 5,-Kč. Minimální
poplatek odpovídá 5kg na osobu a měsíc.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Musím platit za odpady, když popelnici
vystavuji před dům 1x za 2 měsíce?
Ano, minimální poplatek je stejný pro
všechny, takže i kdyby popelnici občan
neměl, tak poplatek 300,- Kč zaplatit musí.
Pokud nebudu třídit, zaplatím více?
Ano, horní hranice poplatku není omezená, tudíž při netřídění může občan za
rok zaplatit třeba i 1000,-Kč.
Proč jsou na popelnicích čárové kódy
i čipy?
Čipy slouží k identifikaci popelnice
a tyto čipy jsou propojeny s čárovými
kódy, které bude mít přidělené každá
domácnost. Do budoucna bude možné
tyto kódy použít při bonusovém systému,
kde můžou domácnosti dostat bonusy
za třídění plastů a později i dalších složek. O zavedení bonusového systému vás
budeme včas informovat.
Kdy a jak budu za odpady platit?
V příštím roce se bude platit pouze minimální základ a v následujícím roce (2023)
obdrží každá domácnost s přiděleným
čárovým kódem platební výměr s konečnou výší poplatku.
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Jak zjistím, kolik mi vyvezli odpadu?
Ke zjištění vyvezeného množství bude
občanům k dispozici databáze, dle které
podle svého kódu najdou i vyvezené
množství odpadu. Tato aplikace by měla
být přístupná v první polovině roku. Do
té doby je možné se na aktuální množství
dotázat na e-mailu či telefonicky na obecním úřadu.
Kolik je průměrná váha popelnice
a kolik tun se odveze za svoz?
Jelikož vážíme popelnice již od srpna,
tak víme, že průměr na svážené popelnice
je 18kg. Někteří občané měli v popelnicích
od 1,5kg do 10kg, naopak někteří rekordmani měli v popelnici 43kg a dokonce
i 61kg.
Které odpady jsou nejtěžší?
Odpady, které do popelnice nepatří
a mají být vytříděny. To jsou zejména
odpady z kuchyní jako slupky od zeleniny, slupky z ovoce nebo nahnilé ovoce
či zelenina. Tyto odpady tvoří průměrně
40% váhy popelnice, a pokud budou končit v kompostu a budou vytříděné mohou
občané na této položce značně ušetřit.
Tyto odpady také způsobují zápach popelnice, pokud v popelnici nebudou, tak přes
léto nemusí popelnice „smrdět“ i když ji
necháte vyvézt 1x měsíčně.
Jaké odpady patří do popelnice?
Keramika, porcelán, zbytky jídel, které
nejsou rostlinného původu, dětské pleny
a hygienické potřeby a silně zašpiněné
obaly od jídla, oleje apod.
Proč musíme třídit?
Dle nového zákona musí obce do roku
2025 vytřiďovat více než 60% veškerého
odpadu tvořeného na území obce. V současné době vytřídíme přibližně 40% všech
odpadů. Proto je lepší, když se veškeré
odpady vytřídí v obci, obec zaeviduje
jejich odvoz a lidé je nevozí do práce
nebo kontejnerů do Holešova, protože tím
se snižuje obci procento vytřídění. Pokud
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vytříděnosti obce nedosáhnou, hrozí jim
pokuta až do výše 200.000,-Kč.
Využívají tento systém i jiné obce?
Ano, ale pouze ty obce, kde jsou svozové
firmy vybaveny vozem na kterém je vážící
zařízení. Jedenáct obcí, které sváží TS Zlín,
již využívají motivační systém. Některé
obce odpady již také váží, jinde platí dle
naplněnosti popelnic. Tyto obce již mají ve
třídění odpadů náskok. Nejedná se tedy
o zcela nový a nevyzkoušený systém.
Hrozí mi pokuta za netřídění?
Pokud občané netřídí, porušují tím
vědomě vyhlášku obce, stejně jako kdyby
odpad ukládali na jiná místa, než místa
k tomu určená. Toto porušení povinnosti
lze sankcionovat až do výše 10.000,-Kč.
Budou se brát černé pytle?
Od nového roku už nebude svozová
firma brát černé pytle od popelnic, veškerý
domovní odpad musí být uložen v popelnici.
Co dělat v případě, že mi svozová firma
popelnici poškodí nebo ji pohltí svozové
vozidlo?
Stačí popelnici nafotit a poslat na email
resp. telefonicky poškození nahlásit a svozová firma popelnici opraví, případně
nahradí, pokud ji vůz pohltí, což se občas
skutečně stane, tak doveze popelnici
novou.

Dodržujme tento systém, ať nemusíme sbírat
odpad po lese
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ODVOZ KOMUNÁLNÍH ODPADU
V ROCE 2022 V OBCI PŘÍLEPY
LEDEN 		
ÚNOR		
BŘEZEN		
DUBEN		
KVĚTEN		
ČERVEN
ČERVENEC		
SRPEN		
ZÁŘÍ 		
ŘÍJEN		
LISTOPAD		
PROSINEC		

13., 27.
10., 24.
10., 24.
7., 22.
5., 19.
2., 16, 30.
14., 28.
11., 25.
8., 22.
6., 20.
3., 17.
1., 15., 29.

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

SVOZ PYTLŮ S PLASTY V ROCE
2022 V OBCI PŘÍLEPY
LEDEN		
ÚNOR		
BŘEZEN		
DUBEN 		
KVĚTEN 		
ČERVEN		
ČERVENEC		
SRPEN		
ZÁŘÍ 		
ŘÍJEN		
LISTOPAD		
PROSINEC		

6., 20.
3., 17.
3., 17., 31.
14., 28.
12., 26.
9., 23.
7., 21.
4., 18.
1., 15., 29.
13., 27.
10., 24.
8., 22.

Lze použít žluté pytle (k zakoupení na OÚ
za 5 Kč/ks), nebo libovolné průhledné pytle
větší velikosti. Svoz každý druhý čtvrtek
-si-

ZPĚT K VOLBÁM DO PSP ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly ve dnech 8. – 9. října 2021.
V Obci Přílepy bylo ke dni voleb zapsáno 769 voličů, z nichž 576 navštívilo volební místnost
na OÚ Přílepy a odevzdalo svůj hlas. Volební komise 5 z nich prohlásila za neplatné, sčítalo
se tedy 571 hlasů. V přepočtu na procenta byla účast v obci Přílepy úctyhodných 75%.
Podrobné výsledky voleb a politické smýšlení našich občanů shrnuje následující tabulka.
Pořadí		

Počet hlasů

Číslo strany

Strana

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

166		
130		
88		
65		
34		
19		
18		
15		
11		
8		

20		
13		
4		
17		
12		
8		
5		
18		
1		
22		

ANO 2011
Spolu
SPD
Piráti a Starostové
Přísaha
TSS
ČSSD
KSČM
Strana zelených
Moravané

OBČASNÍK PŘÍLEPY

9

Pořadí		

Počet hlasů

Číslo strany

Strana

11.		
12.-13.		
12.-13.		
14.-15.		
14.-15.		
16.		
17.-18.		
17.-18.		

6		
3		
3		
2		
2		
1		
0		
0		

3		
2		
7		
9		
10		
21		
15		
16		

Volný blok
Švýcarská demokracie
Aliance národních sil
Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny
Otevřeme Česko normálnímu životu
Urza.cz
Koruna Česká

PŘIVÍTALI JSME DALŠÍ OBČÁNKY
První říjnovou neděli se začala zasedací
místnost obecního úřadu plnit miminky,
dětmi, rodiči a prarodiči a zástupci úřadu.
Tito všichni přišli přivítat další nové
občánky naší obce. Protože jsme kvůli různým nařízením museli vítání posunout, tak
se nám sešlo na přivítání dvanáct dětí, které
jsme rozdělily do dvou skupin. Nejdříve

Přivítali jsme nové občánky obce Přílepy

OBČASNÍK PŘÍLEPY

byly starší, kde nám již někteří i cupitali
po místnosti a v druhé skupině byly mladší
děti včetně toho tisícího občánka obce. Honzík kromě dětské knížky a ručníku obdržel
k tomuto hezkému výročí i pamětní stříbrnou minci s věnováním.
				
-si-

Tisící obyvatel obce Přílepy Jan Dohnálek s rodiči

10

OBNOVA SOUSTAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Na konci měsíce listopadu byla dokončena realizace projektu „Obnova soustavy
veřejného osvětlení v obci Přílepy.“
Stávající soustava veřejného osvětlení
byla tvořena zejména svítidly se zastaralou
technologií sodíková či rtuťová výbojka.
V obci bylo vlivem postupné obnovy a vznikem nových ulic v letech použito více než
7 typů zastaralých modelů svítidel. Všechna
svítidla, byla starší 10-ti let a vlivem stáří
vykazovala značné znečistění a poškození
optického krytu. Spolu s korozí optického
systému byla účinnost některých snížena
až o 50 %, čímž výrazně poklesla efektivita
veřejného osvětlení. Z důvodu znečištění
a stárnutí světelně činných prvků stávající
osvětlovací soustava zároveň nesplňovala
požadavky normy ČSN EN 13201 ve znění
z roku 2016.
Pro představu, v obci se vyskytuje celkem
168 stožárů, na kterých je umístěno 172 svítidel.

Přínosem obnovy svítidel s LED technologií bylo zároveň sjednocení svítidel
do jednoho typu s nároky na jednotnou
údržbu, snížení energetické zátěže a úsporu
el. energie. V neposlední řadě také dosažení vyšší kvality produkovaného světla
a snížení světelného smogu. Zjednodušeně
řečeno, ulice jsou dostatečně osvětleny, aniž
by obec v noci zářila do širokého okolí. Pro
představu, původní soustava spotřebovala
za rok svícení před současným navýšením
cen el. energie 147 000,- Kč. Nová světelná
soustava spotřebuje o 75% méně.
Dodávku svítidel a realizaci projektu
provedla společnost LAMA lighting, s.r.o.,
která ve veřejné soutěži na dodavatele díla
podala nejnižší nabídkovou cenu 2 144
080,- Kč. Z této celkové částky bylo 840 989,pokryto z dotace.
				
-ms-

DODAVATEL DÍLA REKONSTRUKCE ZÁMKU PŘÍLEPY JE JIŽ ZNÁM
V předchozím vydání zpravodaje jsme
přinesli zásadní zprávu o získání dotace
na rekonstrukci přílepského zámku, které
jak se zdá již nestojí nic v cestě. V dalším
kroku pak bylo třeba provést veřejnou soutěž na podlimitní veřejnou zakázku, která
probíhala prostřednictví m elektronického
nástroje. Nabídku v daném termínu podali
tři účastníci, z nichž nejnižší cenu dodávky
díla 25 978 030,59 Kč podal účastník společnost Rapos, s.r.o. Nabídka společnosti
Rapos, s.r.o. tak byla komisí vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější na základě
nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH při
splnění všech podmínek zákona a zadavatele. Komise jmenovaná k hodnocení zakázek dále konstatovala, že návrh smlouvy
předložený vybraným dodavatelem splňuje
požadavky zadavatele a obsahuje veškerá

OBČASNÍK PŘÍLEPY

ustanovení, na jejichž znění zadavatel trvá
a nezahrnuje omezení, která by mohly ovlivnit rozsah, kvalitu, nebo realizaci stavby.
Komise proto zastupitelstvu obce doporučila schválit rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky. Tyto kroky provedlo
zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
29. 11. 2021, přičemž pověřilo starostku obce
podpisem smlouvy o dílo.
Rekonstrukce zámku, jejíž rozsah, cíl či
způsob financování byl již mnohokrát představen a popsán tak bude zahájena předáním staveniště v lednu roku 2022. O jejím
průběhu, který je plánován dle harmonogramu na dobu dvou let vás budeme pravidelně informovat.
					
-ms-
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UKONČILI JSME PRVNÍ ETAPU OBNOVY ZÁMECKÉHO PARKU
Ke konci letošního roku byla konečně
dotažena 1. etapa projektu „Obnova historického parku“, ve které bylo ošetřeno přes
120 stromů. Většinu stromů ošetřila odborná
firma a část stromů byla ošetřena svépomocí obecními pracovníky a brigádníky.
Etapa také zahrnovala vybudování 3 broukovišt (položené stromy) a ptačí krmítka
a budky. Zde bychom chtěli poděkovat dobrovolníkům z řad občanů, kteří nám budky
a krmítka pro ptáčky zhotovili.
Za významné podpory paní Čablové se
podařil dát dohromady seznam stromů
z projektu, které měly být ošetřeny, protože
převzatý projekt nebyl předtím nikde evidován. Některé části z následujících etap jako
hřiště a výsadba byly provedeny již v minulých dvou letech za významného přispění
dobrovolníků z řad občanů, kteří přispěli
na výsadbu stromů, spolku Přílepy – náš
domov, který vybudoval bosonohý chodník
a koordinoval výběr prvků na hřiště a zhotovil lanovou dráhu a firmy FERONA a.s,
která dala dar na nákup prvků na dětské
hřiště v parku.
Ošetření stovky stromů v parku bylo
hodně finančně náročné a muselo se rozpustit do několika let. Nyní jsme po vyřízení
všech formalit obdrželi dotaci ve výši 150
000,- Kč za tuto první dokončenou etapu,
na kterou byla v roce 2018 podaná žádost.
Celkem bylo projektem navrženo 5 etap,
z nichž je tedy první již zcela ukončená.
Z druhé etapy jsou provedeny výsadby

Každý strom v parku nese tabulku
s názvem a popisem

stromů a část keřů a trvalek, které vysazují
i někteří dobrovolníci. Byly doplněny koše,
které jsou promítnuty do etapy 2 až 5, stejně
jako lavičky, které budou doplněny v příštím roce a místo do pěti etap je nainstalujeme najednou.
Dále byl již zhotoven plot v severozápadní části a příští rok nás čeká jižní strana.
Některé části z navržených etap realizovány
nebudou a naopak místo toho budou provedeny práce jiné. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na údržbě
parku a díky úpravám a údržbě evidujeme
zvýšený zájem a počet návštěvníků i z řad
turistů v parku.
						
-si-

ADVENTNÍ DOBA V PŘÍLEPÍCH
Také letošní doba adventní probíhá poněkud jinak, než jsme byli v minulých letech
zvyklí. Navzdory všem pozitivním očekáváním s přicházejícím podzimem opět zesílela
virová situace, četnost onemocnění Covid-19
a pozitivní očekávání se tak proměnilo akorát v další pozitivní testy.
Přesto, se v podvečer před první adventní

OBČASNÍK PŘÍLEPY

nedělí rozzářil před domem č.p. 12 vánoční
strom tisíci barevných světýlek. Rozsvícení
připravilo včelařství Rostislava Kutry a Přílepský kulturní spolek a kdo šel „náhodou“
kolem mohl se zastavit.
Nemohla se také konat mikulášská
besídka v základní škole, Sokolu a podobně.
Mikuláše se ale přesto děti dočkaly, ať už
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v teple svých domovů nebo na návsi u zvonice, kam mikulášská družina zavítala
v podvečer 5. prosince.
V doprovodu rodičů či prarodičů dorazily samé hodné děti. Čert nikoho nesebral do pytle, jen občas děti lehce pošimral
metlou, aby zapátraly ve svém svědomí
a přemýšlely, co bylo špatně a co ve svém
chování zlepšit. Mikuláš za asistence anděla
pak rozdal dětem nadílku a vyzval je ať
jsou hodné a nepřidělávají rodičům starosti, kterých mají v současné době i tak až
nad hlavu. Všem zúčastněným pak popřál
pevné zdraví a krásné prožití času adventu
a nadcházejících Vánoc.
Mikulášský večer byl zároveň večerem
rozsvěcení. Kromě tradičního osvětlení
zvonice a stromečku na návsi jsme rozsvítili také světlo v novém Betlémě u zámku.
Vytvořit tento vyřezávaný betlém bylo
nápadem spolku Přílepy – náš domov a jednotlivé sochy hlavních postav Panny Marie,
Josefa a Ježíška doplňuje oslík a ovečky. To
vše vytvořili mladí řezbáři a jejich mistři
v rámci červencového řezbářského sympó-

zia v zámeckém parku. Výrobu přístřešku
a instalaci pak provedli zaměstnanci obce.
Spolek je s obcí dohodnut na postupném
rozšiřování betléma a lipové dřevo pro
dalších sochy je již předběžně domluveno.
Za tuto iniciativu patří spolku i řezbářům
velký dík.
Z důvodu zrušení celostátní akce Česko
zpívá koledy, jsme si stejně jako v minulém
roce zazpívali společně, i když každý doma
u okna s místním rozhlasem a punč si tak
každý mohl připravit vlastní. Atmosféru
dotvořil i první sníh.
V sobotu 11. prosince jsme se sešli na
zámeckém nádvoří na tradičním jarmarku
řemeslných výrobků. Asi deset stánků nabízelo drobné dárky, vánoční ozdoby, svíčky
ze včelího vosku, obecní suvenýry či maso
a uzeniny.

Mikulášská družina s dětmi u přílepské zvonice

Rozsvítili jsme nový vyřezávaný betlém u zámku

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Teď nám zbývá jen zapálit poslední svíce
na adventním věnci, stavit se pro betlémské
světlo a těšit se klidné a pohodové Vánoce,
ty nejkrásnější svátky v roce.
					
-ms-

13

Zámecké nádvoří obsadil tradiční jarmark
řemeslných výrobků

Svůj stánek měla také obec
a zahrádkáři

ROK 2021 V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Končí se nelehký covidový rok, ale přesto
knihovna žije, je tu pro vás, i přes omezení
počátkem roku.
Během roku proběhly 2 besedy, obou
besed se zúčastnili žáci naší školy. Beseda
29. 9. s názvem - Kdo krade dětem čtení,
povídání o knihách a knihovně, přednášela
slečna Zaoralová z knihovny Holešov.
Další beseda byla 20. 10. s názvem
Knihovna hrou, k této besedě trochu
vysvětlení. V létě 2021 nám nabídl MAS
Moštěnka v rámci aktivity implementace
MAP možnost zúčastnit se projektu „Místní
akční plán vzdělávání II. pro ORP Holešov“. Tento projekt byl spolufinancován
EU a to částkou 6 000,- Kč. Podmínkou byla
součinnost knihovny a školy, dána jednotná
pozvánka, muselo to být podložené čestným
prohlášením školy a pořízené fotky z akce
(webové stránky knihovny). Za peníze byly
nakoupeny kouzelné knížky, Albi tužka
a deskové hry.
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Knihovna hrou

Po splnění všech těchto podmínek beseda
mohla proběhnout, lektorem byla paní
Barotová z knihovny Holešov, která seznámila žáky s nakoupenými hrami. Pak si
knihovna doopravdy začala hrát, odměnou
byly spokojené úsměvy a sladkosti, které
nesměly chybět. Zakoupené hry zůstávají
v majetku knihovny, od ledna 2022 bude
možnost si je půjčovat, nebo si každé úterý
od 14, 30 hod. přijít do knihovny zahrát.
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Žáci přílepské školy na besedě „Kdo krade dětem čtení.“

Znovu si Vás dovoluji pozvat k návštěvě
knihovny, přijďte a rozšiřte řady čtenářů,
doopravdy je z čeho vybírat, díky obecnímu
úřadu, který financuje nákup knih z rozpočtu obce.

Závěrem, bych chtěla všem občanům
popřát příjemné svátky vánoční a vše jen
to dobré v celém novém roce 2022.
						
Marie Smolková, knihovnice

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok jsme zahájili ve středu 1. září 2021. Bývalo vždy dobrým zvykem, že jsme
se všichni (celá škola) sešli v 1. třídě, společně se pozdravili a přivítali a teprve potom se
rozešli do svých tříd podle jednotlivých ročníků. Letos tomu tak kvůli zpřísněným covidovým pravidlům nebylo.
Pouze v 1. třídě jsme uvítali i rodiče, ale v omezeném počtu a v rouškách. Do jednotlivých
tříd přišla děti přivítat i paní starostka Ing. Ivana Sehnalová.
Celá škola má v letošním roce celkem 48 žáků, z toho 43 místních a 5 dojíždějících. Prvňáčků je letos 8, z toho jsou 4 děvčata a 4 chlapci.
ROZDĚLENÍ TŘÍD:
1. třída:
2. třída:
3. třída:

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

8		
11 + 7		
13 + 9		

Mgr. Alice Kučerová
Mgr. Monika Obšivačová
Mgr. Yveta Kojetská

Další vyučující je Mgr. Jana Macháčková.
Ve školní družině je přihlášeno 29 žáků, vychovatelkou je paní Drahomíra Semencová.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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První den ve škole

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Hned začátkem září navštívil žáky 4.
a 5. ročníku p. Stratil z Dopravního hřiště v Kroměříži. Opět žáky seznámil se
základními pravidly silničního provozu. Na
praktických ukázkách si zopakovali, jak se
na cestě pohybovat při jízdě na kole nebo
jako chodci. Snad se současným čtvrťákům
a páťákům podaří na konci školního roku
získat tolik očekávaný Průkaz cyklisty.

Řidiči při dopravní výchově

BESEDA V KNIHOVNĚ
KDO KRADE DĚTEM ČTENÍ? Toto
bylo názvem i tématem besedy v místní
knihovně, kde jsme přijali pozvání od
místní paní knihovnice Marie Smolkové.
Knihovnice dětem vyprávěla, že i s knihou mohou děti zažít ve své představivosti
spoustu zajímavého. Dětské knihy nejsou
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jenom pohádky, ale i dětské příběhy, detektivky, dobrodružné, sci-fi i horory. A právě
počítače, chytré telefony, televize, konzoly
kradou dětem jejich snění – představivost.
Není to škoda?
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NÁVŠTĚVA VÝSTAVY
8. října se všichni žáci naší školy vydali
pěší cestou do Městské knihovny v Holešově, která slavila sté výročí založení. Při
této příležitosti jsme se setkali s českou spisovatelkou, ilustrátorkou a autorkou obřího
leporela Dějiny udatného českého národa
paní Lucií Seifertovou. Toto leporelo, které
bylo oceněno několika cenami, jsme viděli
v rámci výstavy na vlastní oči.
Paní Seifertová stručně děti seznámila,
jak vzniká kniha. Naučila děti jednoduše
nakreslit
mamuta i pravěkého člověka.
Žáci 4. a 5. ročníku si společnými silami
vyrobili knihu dějin, která byla obohacena autogramem paní spisovatelky. Také
žáci nižších ročníků si stihli nakreslit
jednu stránku z pravěku. Paní ilustrátorka

všechny práce dětí ohodnotila jedničkou.
Děkujeme holešovské knihovně za nabídnutý program a příjemně strávené dopoledne.

Na besedě o tom, jak vzniká kniha

DESKOVÉ HRY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ - KNIHOVNA HROU
20. října jsme šli s družinou do knihovny
ne na pravidelnou besedu o knihách, ale šli
jsme si hrát. Paní knihovnice představila
spoustu deskových her, se kterými si hned
děti hrály. Nyní si mohou malí čtenáři
přijít do knihovny nejenom půjčit knihy,
ale mohou se tu sejít a zahrát si spolu. Do

knihovny také přibyly elektronické knihy
s tužkou Albi, které umí číst, vyprávět
i zpívat. Děti se dověděly, kdo tyto knihy
namluvil, nazpíval a jak se vlastně takováto
kniha vyrábí. Bylo to moc pěkné odpoledne
a děkujeme paní Smolkové za pozvání.

Zábava u deskových her

Šachová partie na nové šachovnici

OBČASNÍK PŘÍLEPY

17

HALLOWEEN – ORANŽOVÝ DEN
Barevné dny se staly na naší škole již tradicí. Navíc po všech změnách a online výuce
v loňském školním roce jsme se všichni těšili
na „běžný“ školní provoz. Na akce, které
dětem zpestří výuku a zároveň jim ukážou,
že i ve škole je legrace a zábava, při které
se něčemu novému naučí. Vše začalo vyřezáváním dýní tzv. Jack O´Lantern. Vyzdobili jsme prostor před školou a naladili se
tak na další akci - přijít do školy v oranžovém tričku nebo převlečený za dýni. To je

přece sranda. Navíc, když pokyn zní, nenos
si učení, ale jen pouzdro a něco dobrého
na zub. Někteří donesli napečené cukroví
v podobě lidských prstů, barevné muffiny,
jiní si koupili různé dobroty ve tvaru netopýrů či jiných příšerek. Učení s prvky daltonské výuky jsme si všichni užili. Domů si
každý odnesl nafukovací balónek s obrázkem netopýra, strašidelného domu nebo
vyřezané dýně.

Oranžový - helowínský den ve škole

I upír musí umět počítat

DISTANČNÍ VÝUKA – KARANTÉNA
Ještě v pátek 12. listopadu jsme se rozcházeli ze školy na víkend – nic netušíc, co
nás čeká. Během víkendu se vše radikálně
změnilo. U některých žáků i pedagogů byly
potvrzeny pozitivní výsledky na Covid-19,
u žáků napříč různými třídami. Po dohodě
ředitelky školy se zřizovatelem a KHS Zlín
přešla celá škola do karantény a izolace na
dobu 14 dní. Vyučovalo se distančně. Žáci,
rodiče i učitelé zvládli výuku na jedničku
a po 14 dnech jsme se mohli opět vrátit
s radostí do školy. Snad už jsme dostatečně
promořeni a máme u nás ve škole to nejhorší za sebou.
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Distanční výuku v karanténě
zvládly děti s úsměvem
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ADVENTNÍ VĚNCE
Jak jsme se těšili! Promyslet si výzdobu
věnce, do jaké barvy bude naladěn, pořídit doplňky, kterými vše ozdobíme…..Člověk míní a Covid mění. Tato naplánovaná
akce se musela odložit. Naštěstí jen o týden.
Hned po návratu z distanční výuky jsme
nelenili a vše dohnali. Opět nás ve škole
podpořila paní Vlasta Čablová. Moc děkujeme za dlouholetou spolupráci. Děti si to
moc užily. Každý si odnášel svůj osobitý
výrobek, který bude zdobit domácnost až
do Vánoc.
Zároveň jsme si třídy vyzdobili adventními kalendáři. Ovšem bonbóny ani čokoládu
v nich nehledejte. Místo toho si každý školní
den až do Vánoc vytáhnout děti z pytlíčku
nějaký zajímavý vánoční rébus. Už slovo
„rébus“ bylo pro některé nové a nevěděly, co
znamená. Tak zkuste luštit i vy. Malou ochutnávku najdete na vloženém letáčku.

Adventní věnce se povedly všem

PLAVECKÝ VÝCVIK
2. prosince 2021 jsme zahájili výuku plavání v Kroměříži. Pouze žáci 3. a 4. ročníku
mají výuku plavání povinnou, přesto jezdí
na bazén do Kroměříže i letošní páťáci.
Když se jich loňský školní rok týkala tato
povinná výuka, byly uzavřeny všechny
bazény v ČR. Do konce roku se nám nepodařilo výuku dokončit. Letos jsme vzhledem k náročné covidové situaci s napětím

sledovali, zda bude možné výuku zahájit.
Naštěstí jsou bazény otevřeny, tak si užíváme změnu ve výuce. A proč Kroměříž?
V Holešově totiž probíhá velká rekonstrukce krytého bazénu. Věříme, že bude
oprava či přestavba brzy dokončena a my
budeme moci absolvovat plavání o něco
blíž.

ČERVENÝ DEN
V pátek 3. prosince jsme si na naší škole
užili Mikulášsko – čertovsko – andělský
den s prvky daltonské výuky. Žáci měli za
úkol využít co nejvíce červených kousků
oblečení ze svého šatníku. Červená nebyla
však jedinou barvou. Ve škole se objevila
spousta čertíků. Pro děti to byla snad milá
změna i s Mikuláškou nadílkou. I když…
Mikuláš vlastně nedorazil… asi se chysČekání na Mikuláše
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tal na nedělní nadílku, přesto se ve škole
objevil velký koš s dobrůtkami pro hodné
žáčky. A že někteří zlobí??? Je pravda, že se
objevila zlobidla, která musela slíbit, že se

polepší a poslat Mikuláši alespoň na dálku
nějakou básničku, koledu, násobilku, abecedu či jiný kousek vědomostí.

Děti si užily červený den

TRADIČNÍ PEČENÍ PERNÍČKŮ
Ve středu 8. prosince se školou rozvinula
sladká vůně upečených vánočních perníčků.
Děti se na toto pečení vždy moc těší. Přinesou si vlastní vykrajovátka, paní vychovatelka přinese těsto dle rodinného receptu
a paní kuchařky dozlatova upečou. Pokud
chcete vyzkoušet upéct, zde je recept:

500 g hl. mouky, 250 g ml. cukru, 2 celá
vejce, 2 lžíce medu, 1 lžíce rumu, 1 prášek do perníku, půlku másla a na špičku
nože sody.Rozehřát med. Mouku s cukrem
a práškem smícháme, přidáme máslo, vejce
a med. Tak co? Vyzkoušíte to také?

VÁNOČNÍ HODINY
Vánoční prázdniny jsou letos jedny z nejkratších (oproti jiným rokům) a ani žádné
nařízení vlády (kvůli covidu) nám je neprodlouží. Nám to ale nevadí. Poslední den
ve škole před Vánoci se už stejně neučíme,
protože máme tradiční Vánoční hodiny ve
třídách.
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Sedneme si u vánočného stromečku,
zpíváme koledy, povídáme si o vánočních
zvycích, popíjíme čaj, ochutnáváme cukroví
a rozdáváme si dárky. Také vyrábíme svícínky nebo přáníčka. Uvidíme, jaké to bude
letos překvapení.
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Ani letos nám situace okolo covidu nedovoluje
uspořádat tradiční Vánoční besídku. Za všechny žáky
i zaměstnance školy Vám všem přejeme krásné prožití
vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2022.
Kolektiv pedagogů ZŠ Přílepy

STŘÍPKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
ŽIVOT V NAŠÍ MŠ
„Podzim, to je září, říjen a po říjnu listopad…“
Školní rok 2021/22 začal spoustou aktivit, ke kterým nám přálo krásné počasí.
V lese jsme stavěli domečky z přírodnin pro
podzimní skřítky a učili jsme se rozeznávat
stromy, šišky a lesní plody.
Koncem září se konala podzimní „Drakiáda“ spojená s opékáním špekáčků na školní
zahradě.
V měsíci říjnu proběhla opět v prostorách
školní zahrady další akce pod názvem
„Dýňování“. Děti si společně s rodiči
vydlabali dýně, které nám ozdobily vstup do
mateřské školy.

Předvánoční příprava na adventní období
začala výzdobou všech prostor školy. Děti
se podílely na přeměně šatny ve veselé
peklo. Naučily se spoustu čertovských písní
i tanečků. Z perníkového těsta si upekly
nejen klasické perníčky, ale i střapatého čertíka.
Přišel k nám i Mikuláš s Andílkem.
Všechny děti moc pochválil a obdaroval
mikulášskou nadílkou. Celý adventní čas se
v naší školce ponese v duchu čekání na příchod Ježíška, který si budeme krátit tvořením, plněním úkolů z adventního kalendáře
a zpíváním koled. Také se seznámíme s pranostikami, lidovými zvyky a pověrami.

Děti si postavily v lese domečky
z přírodního materiálu

Drakiáda přílepské školky

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Společně s rodiči dlabaly děti na
zahradě dýně

Mikuláš nadělil dětem dárečky

INTERAKTIVNÍ TABULE A TABLETY
V říjnu naše mateřská škola obdržela
interaktivní tabuli a tablety z dotace MŠMT,
jak jsme Vás již na jaře informovali. Tabule
byla namontována ve třídě Soviček. Součástí tabletů i tabule jsou rozsáhlé vzdělávací programy pro děti předškolního věku.
Dětem se tabule ihned zalíbila a práce je pro
ně zajímavým zpestřením.
V prosinci se nám úspěšně podařilo
získat další dotaci i na druhou interaktivní
tabuli z Programu rozvoje venkova MAS
– Partnerství Moštěnka, o.p.s. Tato tabule
včetně tiskárny i mikrofonu na logopedii je
umístěna ve třídě Koťátek a obsahuje vzdělávací programy pro mladší děti.

Práce s interaktivní tabulí je poučná i zábavná

Příjemné prožití svátků
vánočních, spoustu dárků
pod stromečkem a mnoho zdraví,
štěstí v novém roce 2022 přeje
kolektiv MŠ Přílepy

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
PODZIMNÍ ZÁJEZD - OKRUH SLOVÁCKEM
Po loňské covidvé přestávce se hasiči, jejich
rodinní příslušníci a kamarádi opět vydali na
tradiční podzimní zájezd za poznáním krás
českých a moravských krajů. Letošním tématem byl život na Slovácku. Program byl tedy
sestaven tak, abychom se seznámili nejen
s krásami moravských měst a krajiny plné
vinné révy, ale taky se životem lidí ve staletích. Každodenní život, dřinu, zvyky, obyčeje
a kulturu od chudých lidí obdělávajících malá
políčka až po život šlechty na milotickém
panství.
Naší první zastávkou bylo muzeum lidových pálenic a pálenky ve Vlčnově. Tady jsme
se nejprve posilnili tradiční hasičskou snídaní
– klobáska, škvarky, koblížky u autobusu.
Pak už jsme mohli v krásné expozici poznat
historii výroby pálenky na Slovácku a s tímto
spojené zvyky a tradice. V bývalé stodole
staré zemědělské usedlosti jsou ke shlédnutí
především různá destilační zařízení, mnohdy
zabavená celní správou při zjištění „černého“
pálení. Viděli jsme tak velkou nápaditost
Moraváků, kteří dokázali uzpůsobit jako
destilační aparát sud, lázeňská kamna, pračku
na prádlo či hrnec na brambory.
Životem prostých lidí, jejich příbytky,
vybavením domácnosti a jejich zvyky i tradicemi nás provedla ve strážnickém skanzenu
moravské vesnice sympatická průvodkyně
s krásným slováckým nářečím. Skanzen je
uspořádán do jednotlivých historických etap,
postavení obyvatel vesnice a v každém stavení je malá výstavka, která se týká významných milníků v životě lidském jako narození,
svatba, pohřeb a s tímto související zvyky
slováckých vesnic. Nechybí ani představení
řemesel a počátky vinařství a vinohradnictví
v dnes vyhlášených vinařských oblastech.
Po vydatném obědě v kyjovském pivovaru
a ochutnávce místních pivních speciálů jsme
pokračovali do Milotic. Milotické panství patřilo po mnoho let stejně jako přílepský zámek

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Exkurze ve skanzenu slováckého venkova

šlechtickému rodu Seilern-Aspang. Expozice
zámku a jednotlivé komnaty jsou aranžovány
tak, že budí dojem, jako by je tehdejší obyvatelé právě opustili. Milotická větev rodu také
často navštěvovala ostatní spřízněné členy
rodu, a tak jsme mohli na dobových fotografiích vidět také přílepský zámek.
Závěr prosluněného podzimního dne patřil vycházce vinařskou oblastí Mutěnice, kde
jsme se rozešli mezi stovky sklípků nasát
atmosféru slunce zapadajícího za podzimem
zezlátlé vinice a ochutnat poslední burčák,
hroznovou šťávu či mladé víno. U společného
stolu jsme se opět sešli v restauraci Mutěnka,
kde jsme nejen povečeřeli, ale při společné
besedě také zhodnotili zážitky z celého dne.
Prožili jsme tak krásný den plný poznání,
zajímavostí, ale hlavně pohody v dobré partě
napříč generacemi a mohli se také odreagovat
od všech těžkostí, které v posledním roku přinášelo a přináší dění okolo Covid-19. Všechna
navštívená místa byly jistě inspirací na další
rodinné výlety, zájezdy či rekreace. V naší
krásné zemi je zkrátka pořád co objevovat
a obdivovat.
					
-ms-
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V Mutěnických búdách jsme okoštovali poslední letošní burčák

Sbor dobrovolných hasičů
Přílepy přeje všem občanům
krásné Vánoce a nový rok ve
zdraví bez požárů a pohrom
PŘÍLEPY OPĚT SVÍTILY
Nedělní podvečer před dušičkami pohltila Přílepy na jednu hodinu tma. Nebyl
to tentokrát výpadek osvětlení, ale záměr,
aby si děti mohly připomenout slavnost
světlušek a broučků a podívat se na hezky
osvětlené okna či vchody domů. Především
děti vydlabaly dýně a ukázaly své osvětlené
výtvory v celé své kráse. Některé dýně byly
strašidelné a jiné veselé, jiné byly vyrobené tak důmyslně, že měly dvířka, okna
i schůdky. Kdo chtěl, mohl si vesnici obejít
a pozorovat světýlka samostatně. Od zámku
ale vyrážela skupina dětí s lampiony a ti se
šli na tu krásu podívat společně se svými
světýlky. Když člověk přivykl tmě a prošel
obcí, tak bylo pak malinko nezvyklé, když
se přibližně po hodině rozsvítila všechna
světla v obci.
I když dlabání dýní je tradice, která přišla
ze světa, tak děti baví. Naopak u nás jsou
tradiční dušičky a zapálení svíček pro vzpo-
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mínku. Proto zachováme tuto tradici společnou pro radost všem.
					
-si-

Přílepské ulice ozářily desítky dýní vystavených
před domy
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POŽÁR OSOBNÍHO AUTOMOBILU
Dne 4. 12. 2021 byl jednotce SDH Přílepy vyhlášen požární poplach. Jednalo
se o požár osobního automobilu tovární
značky Citroen, který se vznítil za jízdy.
Na místo vyjela naše jednotka do 4 minut
od vyhlášení poplachu v počtu 1+4. Po
příjezdu na místo zahájila hasební práce
pomocí hasicích přístrojů. Do pár sekund
po našem příjezdu přijeli hasiči z HZS ZL
kraje ze stanice Holešov kteří auto uhasili
proudem vody. Naše jednotka v průběhu
zásahu usměrňovala dopravu. Po ukončení hasebních prací jednotka provedla
úklid vozovky a následně se v čase 11:43
vrátila na základnu, kde je připravena opět
k výjezdu.
				
Broňa Kutra

Požár osobního automobilu 4. prosince 2021

ZAHRÁDKÁŘI VYUŽÍVAJÍ RE-USE SYSTÉM
Pro mnohé byl letošní rok na úrodu
bohatý, a proto kdo nedal ovoce do kvasu,
tak se letos hojně moštovalo a vařily povidla. Po renovaci provozovny si všichni
návštěvníci pochvalovali nově zbudovaný
záchod a kuchyňku, kde se mohou občerstvit aniž by si to připravovali „na koleně“.
Začátkem října proběhl tradiční bazárek
a zahrádkáři tak svým způsobem využívají
tzv. re-use systém. Tento termín se používá
u zboží, které má být znovu použito. Již
naši předkové tento systém znali a používali. Nenutila je k tomu žádná ekologie či
směrnice, ale něco na co teprve přicházíme.
Lepší, než něco vyhodit, je použít to znovu
nebo tomu prodloužit životnost. A tím, že

zahrádkáři odebírají od občanů věci, které
pro ně již nejsou potřebné zase dají možnost
použít tuto věc u někoho jiného, který tomu
dá třeba i jiný účel využití, ale nestane se
věc odpadem. Jako tradičně byla vyhodnocena soutěž o nejlepší marmeládu, kde
bylo přibližně 20 vzorků a nejlépe byla letos
vyhodnocena marmeláda paní Ludmily
Kopřivové. Koncem listopadu byla uzavřena soutěž o tradiční výpěstek, ale bohužel přišly výpěstky pouze od čtyř pěstitelů,
kteří vyfotili různé tvary mrkví, brambor
a jedno jablíčko. Oceněni byli tudíž všichni
pěstitelé.
						
-si-

STUDÁNKY SE STALY TRADICÍ
Pro skupinu příznivců studánek se tato
akce stala již tradicí. Každoročně se vydáváme první dubnovou a listopadovou
sobotu na otvírání a zavírání studánek. Ne
jinak tomu bylo i tentokrát. Sraz účastníků
bývá většinou v 9 hodin na návsi. I když
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cesta bývá dlouhá přibližně 13km nejmladší
účastníci měli 7 let a nejstarší 71 roků.
I letos počasí přálo a sluníčko nám do zad
hřálo. Jako první byla nejmladšími účastníky uzavřena Hradová studánka, která
bohužel kůrovcovou těžbou nejvíce utrpěla.
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Poté naše kroky zamířily k asi pro všechny
nejoblíbenější Stříbrné studánce. Děti klouzaly z blízkého kopce po nohách a někteří
i po zadku, zatímco jim rodiče či prarodiče
opékali špekáčky. Někteří si dali i nášup,
protože na čerstvém vzduchu a v lese úplně
jinak chutná a což až přišla na řadu kávička
ze studánkové vody. Ta chuť je nezapomenutelná. Každý účastník k ní ještě přidá
něco sladkého na zub nebo nějakou veselou
příhodu a to se potom nikomu nechce toto
úžasné místo opouštět. Děti na jaře prohrnou odtok ze studánky, někdy si postaví
hrázičky a občas pošťouchnou i žabku,
která jim skočí do cesty. Na cestě domů

procházíme kolem místa, které se nazývá
„U obrázku“ a dojdeme k hadí studánce.
Občas se dělával i tady oheň, ale nyní se
studánka i s odtokem hlavně čistí. Letos
jsme zde potkali hledače kovů a mýtických
oltářů, který nám ukazoval mapu, která
měla ukazovat, že jeden z kamenů u studánky sloužil v dřívějších dobách jako oltář.
U Večeřky, která je obci nejblíž doplníme
zásoby čerstvé vody a zamíříme kolem 15
hodiny k domovům. Někteří, co měli vody
hodně si ji někdy jdou ještě naředit do
pohostinství, aby té zdravoty nebylo zase
tolik.
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SPORTOVNÍ KOUTEK
ORIENTAČNÍ BĚH - ÚSPĚŠNÁ ZÁVODNÍ SEZONA UKOČENA
S nástupem zimy ukončil oddíl orientačního běhu závodní sezónu, jež lze považovat nejen za premiérovou, ale také za velmi
úspěšnou. V rámci jarní i podzimní valašské
ligy se pravidelně na stupních vítězů objevovali ve svých věkových kategoriích přílepští členové, ať už Kristýna Brázdilová,
Adam Boledovič nebo Marie Kroutilová.
Nejúspěšnější se v sezóně staly jarní i podzimní závody v nedaleké Hvozdné, kde
se obě děvčata umístila na medailových
pozicích pokaždé. Cenné body a zejména
zkušenosti však v nových dresech sbírali
také Lukáš Brázdil, Milan, Matěj a Míša
Kroutilovi a Antonín a Václav Fuksovi, jež

však už podzimní závodní seriál vynechali.
S úspěchy se pak oddíl vyrazil pochlubit i za
silnější konkurencí a na nové tratě mimo
hranice kraje, konkrétně do Kobeřic u Brna
nebo do Bystrce.
Velký dík tak patří i vstřícnosti obce, jež
poskytla zázemí pro konání zářijových ligových závodů i pravidelných tréninkových
setkání. Závodníci proto nebudou zahálet
ani přes zimní měsíce a pilně se připravují
na další závodní akce.
Martina Kroutilová

SOKOLSKÝ PODZIM
Ačkoli aktivity přílepského sokola byly
do letních prázdnin díky pandemii značně
omezeny, v září se činnost oddílů opět
obnovila a uskutečnila se i tradiční a oblíbená akce pro školní děti, sportovní den.
Zázemí již tradičně poskytl les a prostředí
tamní myslivecké chaty, namísto sobotního,
však bylo tentokrát zvoleno nedělní zářijové
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odpoledne s číslicí 26. Tuto akci již tradičně
doprovází krásné počasí, které opět nezklamalo a i přes všechna minulá i současná
omezení zůstala také přízeň rodičů a jejich
ratolestí. A tak se mohli organizátoři radovat z téměř sedmi desítek závodníků. Pro
děti předškolního a školního věku nechyběla oblíbená projížďka na koních, opékání
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špekáčků, sladká odměna i hodnotné výhry,
ale samozřejmě až jako odměna za splnění
úkolů prokazujících šikovnost, rychlost
i bystrost na třech různě dlouhých tratích.
Poslední úspěšnou sportovní akcí, v níž
přílepské děti opět excelovaly, byly závody
ve šplhu.Ty se konaly 30. října v Holešově
a 5 přílepských děvčat ve věku 7-11 let
zápolilo na tyči s délkou 4,5 m. Ve svých
kategoriích obsadily zlaté pozice Veronika
Sovadinová a Kristýna Halšková, stříbrné Tereza Kvapilová, Denisa Halašková
a Michaela Kroutilová, a to v konkurenci
soupeřek z Třebětic, Bystřice pod Hostýnem
a Holešova.
Přílepský Sokol se v posledních letech
angažoval také v tradici mikulášského nadě-

lování. Bohužel už loňský rok tuto tradici
kvůli koronavirové pandemii a s tím souvisejícími opatřeními přerušil. A ani letos
se nakonec kvůli zhoršující se situaci a rostoucí nemocnosti akce v plné parádě neuskutečnila. Avšak děti, navštěvující kroužky
všestrannosti, se své odměny v podobě
mikulášského sportovního balíčku za celoroční sportování a skvělou reprezentaci i ve
ztížených a omezených podmínkách nakonec dočkaly. I když namísto Mikuláše, čerta
a anděla jen z rukou svých trenérů. Děkujeme všem členům za přízeň i pomoc.

Vyhlášení výsledků sportovního dne

Veronika Sovadinová si šplhá pro zlatou medaili

			

Martina Kroutilová

Mikulášské „míčovky“
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ZAJÍMAVOSTI
PROMĚNY PŘÍLESKÉHO ZÁMKU V LETECH A ŽIVOT V NĚM

První zmínku o vzniku Přílep lze dohledat
v archivech v roce 1272, i když naši předci
žili u potoka Mojena v osadě zvané Hynčina
již v 9. Století.
Důkaz osídlení v naší oblasti nalézají
archeologové na kopci Hrádek (517mnm)
a v legendách přežívající i na kopci Hrad
(563mnm). Původní přílepská tvrz se datuje
v letech 1603 se jménem Vávlava Krasovského z Krasovic. Tuto tvrz v roce 1643
přebudovává Albert Kotulínský na rytířské
sídlo, neblaze známý podílem na stíhání
a mučení holešovského kněze Jana Sarkandra. Po šesti letech jsou tvrz a statek zpustošeny švédy a jejich obnova se uvádí dále
v roce 1671. Za vlády Marie Terezie sídlí na
tvrzi manželé rytíř Rudolf a Marie Komínkovi. Za jejich působení zanikají přílepské
vinohrady a na návsi je v roce 1764 postaveno sousoší s křížem
Nejvíce doložených údajů o příleském
zámku je doloženo z doby vlastnictví šlechtického rodu Seilern - Aspang. Tento rod
zakoupením hradu Lukova v roce 1721 od
Rottalů vstupuje na Moravu.V 18. Století
nabývají Seilernové značné majetky, skupují vesnice, statky, staví lešenský zámek
či chudobinec ve Štípě. V roce 1883 Karel
Maxmilián Seilern vlastní dědinu Přílepy
a v místě zmiňované tvrze staví v roce 1852
menší zámek bez věže. Za jeho působení je
dále v roce 1858 vystavěna lesní kaple Panny
Marie a v roce 1864 kamenný kříž ve Špitále.
Obec v této době čítá 75 domků s 512 obyvateli. V roce 1882 nabývá příleský majetek ve
svých 24 letech syn Julius Seilern, který se za
tři roky poté ožení s Terezií. Za jejich působení je vystavěna příepská škola a je přestavěn zámek do dnešní podoby a je přestavěno
též laboratorium v hospodářské budově.
Mladým manželům se narodil syn Ladislav,
který dále žije v Miloticích, stejně jako sestra
Matie Terezie provdaná za hraběte Galena.
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Jejich sourozenec Jan roku 1900 ve svých 13
letech umírá a je pohřben v Žeranovicích.
Potomek Ladislava Seilerna a Antonie
z Milotic Karel Max Seilern s chotí Gabrielou
se svými syny Ladislavem a Peterem navštívili Přílepy v roce 2003 a v roce 2005 se účastnili oslav 100 let přílepské školy. Vrátíme-li
se k posledním hrabatům manželům Seilernům, Julius zemřel v roce 1932 ve svých 74
letech a jeho žena Terezie, která pobývala
v Příepích až do roku 1945 zemřela v Tyrolsku ve věku 85 let.
Přílepský zámek, tak jako celá vesnice
zaznamenal v letech řadu změn. Původní
stavba z roku 1852 neměla špičatou věž
a z pohledu od západu byla o 8m kratší,
neboť těsně vedle budovy vedla cesta.
Rušení šlechty selskými povozy vedlo
k vykoupení pelíškova gruntu a přesun cesty
dále od zámecké budovy směrem k sovadinovu gruntu č.p. 31. Poté bylo dostavěno
západní křídlo a věž a zámek tak získal
rozměr a podobu jakou známe dnes. Ještě
v padesátých letech, kdy byly prostory využívány jako učňovský internát a ozdravovna
se prostory nijak zvlášť neměnily. Park se už
tenkrát užíval pro taneční zábavy. Od roku
1945, kdy byl zámek zestátněn, v něm sídlil
správce. Výrazné změny nastaly po rozhodnutí upravit objekt na zdravotnické zařízení.
Interiér a zámecké komnaty se proměnily na
nemocniční pokoje, ordinace a porodní sál.
Do objektu je dovedena přípojka z vodovodu v Hačkách. Z jižní strany je přistavena
šachta pro výtah a přestavěna a rozšířena je
také hospodářská budova, kde zaniká laboratorium, maštale a nové prostory slouží
jako stravovací provoz, ubytovna personálu a technické zázemí. V té době zaniká
též jezírko s altánkem v zámeckém parku.
Nová porodnice v příleském zámku byla
uvedena do provozu v roce 1955 pod vedením primáře MUDr. Kvize a asistenta Šubrta.
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Původní podoba zámku bez věže a křídla z roku 1852

Šlechtické sídlo za nejvyšší slávy začátkem 20. století

První personál přílepské porodnice

V roce 1984 bylo zrušeno porodnické oddělení a o deset let později byl zdravotnický
provoz ukončen úplně. Narodilo se zde 21
000 dětí, které se rozběhly do celého světa.
Připomínkou místa rodiště pro ně byla akce
Sjezd rodáků – setkání nejvíce lidí narozených na zámku, který se zapsal do české
knihy rekordů. Zároveň byl představen plán
obnovy přílepského zámku a podpořena
sbírka na jeho opravu. V roce 2019 proběhla
rekonstrukce střechy a výměna dřevěných
stropů ve druhém podlaží. V letech 2022 –
2024 bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce
interiérů, která do zámecké budovy opět
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navrátí život.
Mění se vzhled zámeckého parku, mizí
odumírající staré stromy a je vysazována
nová zeleň. Nabytím vlastnictví zámku naší
obcí je zájmem obyvatel uchovat poměrně
zachovalý historický objekt dalším generacím. Od roku 1990, kdy nabyla obec Přílepy
opět samosprávy, to bylo a je snahou vedení
obce. Ať tento realizovaný projekt slouží
nám i budoucím a je stále ozdobou a dominantou naší obce.
						
				
Zdeněk Němec
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VÍTE, JAK VZNIKÁ VOSK?
Včelí vosk je základním materiálem pro
stavbu pláství. Vzniká ve speciálních orgánech v zadečku včel a dříve byl pro lidi
prakticky nenahraditelný. Dodnes pro něj
máme mnoho možností využití a to nejen
v kosmetice.
Včelí vosk je přirozený produkt, který
vzniká metabolickou přestavbou medu
a pylu v těle některých druhů včel. Vosk
vylučují mladší včely dělnice. U čerstvě
vylíhlých včel není voskotvorná žláza zcela
vyvinuta, vosk produkují včely ve věku 12 –
18 dní. Voskotvorné žlázy jsou umístěny na
třetím až šestém zadečkovém článku. Matky
a trubci voskotvorné žlázy nemají vůbec.
Žlázový sekret po vyloučení tuhne a velmi
rychle se změní na bílé voskové šupinky.
Včely si je vzájemně sbírají a zpracovávají
kusadly. Přidají k nim sekret, díky němuž
má vosk svou vláčnou a plastickou konzistenci. Po této úpravě z něho začínají stavět
plástve. Ke vzniku 1 kg vosku včely spotřebují 3,5-10 kg medu a kolem 50 g pylu,
je potřeba 1,25 milionu malých voskových
šupinek. Tyto ploché oválky mají velikost 1
mm a váží okolo 0,8 mg.
Nové voskové dílo má bíložlutou barvu.
Včelařská odborná terminologie ho označuje termínem panenská souš. Každá vylíhlá
včela zanechá v buňce košilku - dílo díky
tomu mění barvu a postupem času tmavne
přes odstín propečené žemle až k tmavohnědé. Několikaleté plásty jsou zčernalé.
Včelí plásty mají naprosto unikátní fyzikální
vlastnosti, které není možné uměle napodobit. Ve včelstvu mají význam dokonce i pro
komunikaci včel, a to díky své tepelné izolaci a tepelné roztažnosti vosku.
Včelí vosk se využívá pro:
Farmaceutický průmysl – v potahové látce
tablet, snižuje rychlost rozpouštění léčiva
a prodlužuje jeho účinnost.
Medicína – součástí sterilní směsi tmelící
látky při operacích lebeční kosti.
Kovoprůmysl – konzervace především
zbrojních systémů.
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Lehký průmysl – impregnace dřeva, leštění obuvi, speciální nátěrové hmoty.
Restaurátorství – součást dobových technologií při restaurování historických předmětů.
Potravinářství - je uváděn pod značkou
E901 (například lesklý povrch lentilky).
Vyrábí se z něj různé druhy bylinných
mastí – řepíková, měsíčková, jitrocelová,
heřmánková, kostivalová a další.
Hořící svíčka ze včelího vosku dokáže
navodit díky svému tvaru, barvě plamínku
a vůni úžasnou atmosféru klidu, pohody
a třeba i Vánoc.
Krásné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a úspěchu v nadcházejícím roce Vám
všem přeje včelařství Rostislava Kutry Přílepy.
				

Rostislav Kutra

Voňavé svíčky ze včelího vosku
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STATISTIKY NA KONCI ROKU
Ke dni 10. 12. 2021 mají Přílepy 388 čísel
popisných, z toho 18 objektů je bez trvalého
pobytu. V letošním roce byly zkolaudovány 3
nové domy a 17 je momentálně rozestavěno.
Co se obyvatel týká, v naší obci je k trvalému pobytu přihlášeno 995 obyvatel, což je
o 12 více než loni. Z uvedeného počtu obyvatel je 498 mužů a 497 žen. V letošním roce 7
občanů zemřelo a 5 nových občánků se narodilo, 16 obyvatel se z Přílep odstěhovalo a 30
se přistěhovalo.

Díky porodnosti a přírůstku mladých rodin
do obce činí průměrný věk našich obyvatel 41,16 let. Nejmladším občánkem je Elena
Vymazalová, které je jeden měsíc, nejstarším
mužem je pan Miloslav Kalát, kterému je 92
let a nejstarší ženou a zároveň nejstarší občankou Přílep je 98letá paní Marie Sovadinová,
které jménem zastupitelstva obce blahopřejeme a přejeme do dalších let pevné zdraví
a Boží požehnání.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI 2022
Leden
Marie SOVADINOVÁ 		
Miloslav PEŠKA 			
Zdeněk JANOŠ			
Vlasta SOVADINOVÁ		
Marie REIMEROVÁ 		
Břetislav NEDBAL		
Ludmila ANDRÝSKOVÁ		
Emilie VRUBELOVÁ		
Únor
Františka ŠŤASTOVÁ		
Milan VRZALA			
Zdeňka PEŠKOVÁ		
Františka POULÍČKOVÁ		
Březen
Marta HORÁKOVÁ		
Josef POULÍČEK			
Miloslav KALÁT 		
Alenka CHOLASTOVÁ		
Alois KUTRA			
Helena SOUKUPOVÁ		
Jaroslava SOVADINOVÁ		
Zdenka STAŇKOVÁ 		
Zdeněk NĚMEC			
Jarmila PUSTKOVÁ		
Duben
Ludmila ONDRAŠÍKOVÁ		
Svatoslava SOUKUPOVÁ		
Ludmila DOLEŽELOVÁ 		
Zdeňka ČERNÁ			
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NAROZENÉ DĚTI
Elena VYMAZALOVÁ
99 let
89 let
81 let
80 let
86 let
82 let
88 let
70 let
83 let
80 let
85 let
83 let
83 let
83 let
93 let
81 let
75 let
82 let
81 let
90 let
82 let
81 let
70 let
75 let
84 let
82 let

listopad

SŇATKY
Červen
Šárka KULOVÁ
Daniel KAHAJA

Září
Andrea TICHÁ
Vít KARAS

Červenec
Barbora ŽŮRKOVÁ
Marek LOJ

Říjen
Vladimíra JUŘICOVÁ
Vladimír PECA

ZEMŘELÍ OBČANÉ V ROCE 2021
Ludmila MATULÍKOVÁ
Josef HRBÁČEK		
Jaromír KLEČK		
Jindřiška ŽOURKOVÁ
Pavel PÁTEK		
Zdeněk KUCHAŘ
Marie PILÁTOVÁ

28. 1. 2021
25. 2. 2021
19. 5. 2021
9. 6. 2021
31. 8. 2021
11. 7. 2021
8. 12. 2021

DÁRCOVÉ KRVE
– JUBILEJNÍ ODBĚRY
Ludmila Kopřivová - 60x
Stanislav Dujka - 100x
Za jejich mimořádný a příkladný postoj jim
patří veřejné uznání a poděkování
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PŘIDEJTE SE K NÁM!
PŘÍLEPSKÝ ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU
HLEDÁ NOVÉ ČLENY.
Pokud je vám 6 - 9 let a chcete si vyzkoušet tento krásný sport
v přírodě, ať rodiče kontaktují vedoucího oddílu pana
Antonína Pešku na tel: 608 221 606,
606 který sdělí všechny
potřebné informace.
Pravidelné schůzky a tréninky probíhají jedenkrát týdně v Přílepích
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