Přílepy
občasník Obce

květen 2022 / číslo 1 / ročník XX

www.prilepy.cz

Západ slunce v zámeckém parku

Tříkráloví koledníčci

Odhalená původní mozaika v zámku

Nově vysazený sad Hrušoví

Na řezbářích byl o skákací had zájem
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SLOVO REDAKCE
Letošní jaro na sebe nechávalo dlouho
čekat. Jako by jej ochlazovaly všechny
mrazivé události v Evropě i v celém světě.
Těchto velkých zpráv jistě najdeme plné
noviny, komunikační média, internet.
Pojďme se proto zaměřit na zprávy nám
nejbližší, tedy zprávy z naší obce.
I když vývoj globálních událostí se jistě
přehlížet nedá, dostává se vám do rukou
dvacátý ročník přílepského občasníku.
Zpravodaje o dění v naší obci a životě v ní.
Na jeho stránkách vám přinášíme již po
dvacet let zprávy, novinky, obrázky a zdá

se to být dlouhá doba. Co je však pouhých
20 let oproti 750 letům od první zmínky
o naší obci, kteréžto výročí letos oslavíme.
Kolik generací se za tu dobu asi v Přílepích vystřídalo, kolik lidí zde prožívalo
své každodenní starosti, radosti i těžkosti
které ta dlouhá doba sebou nesla a jaké
asi byly? Díky záznamům v historických
materiálech se o tom můžeme alespoň zlomek dozvědět. Věřme proto, že ke zmapování dnešních dnů pro další generace
stejně tak přispěje i náš zpravodaj, jehož
další vydání vám právě přinášíme.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí roku máme za sebou.
V letošním roce bylo schváleno v rozpočtu hodně investic a největší do budovy
zámku. Vítězná firma RAPOS nastoupila hned v druhém lednovém týdnu do
budovy a mění porodní a nemocniční
prostory k nepoznání. Začaly také intenzivní přípravy na oslavy 750. let od první
písemné zmínky o naší obci. V průběhu
několika týdnů se dokončila proměna
sadu Hrušoví. Toužebně jsme očekávali,
kdy nám vládní nařízení dovolí volně
dýchat a toto očekávání nám bylo překříženo další nečekanou světovou událostí.
Na některé občany tyto události dopadly
více či méně. Věřili jsme, že se věci urovnají dříve, ale bohužel toto zatím konce
nebere.
Naší obce se příliv válečných uprchlíků příliš nedotknul, protože obec nemá
vhodné prostory pro ubytování a máme
zde pouze několik jedinců, kteří nalezli
útočiště v rodinných domech našich spoluobčanů. Děkuji občanům za pomoc
nebo i toleranci tohoto dění, které bohužel ovlivnit nemůžeme. Spousta z Vás má
možná strach, ale s tím se žít nedá. Tyto
věci se dějí mimo nás, tak se nenechávejme
ovlivňovat negativními médii a žijme nyní
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a teď s těmi, co nás mají rádi a raději se
povzbuďme k další práci či dělejme věci,
co nás naplňují a motivují jít dál.
I letos máme naplánováno několik společenských akcí, které spolupořádá obec
a místní spolky. Asi největší bude právě
oslava 750 let Přílep, která bude probíhat 21. 5. od rána až do pozdních večerních hodin. Vystřídají se zde různé žánry
kapel a díky blížícímu se dni dětí si přijdou i tyto na své a poprvé zde budou
také kolotoče se střelnicí, které budou děti
vozit v sobotu i neděli.
Na dovybavení parku jsme zažádali
o dotaci Zlínský kraj z programu Obnovy
venkova, a pokud se zadaří, tak nám kraj
přispěje na nákup laviček, košů a altánku
do parku. Koncem dubna začnou intenzivní práce na výstavbě hřiště za Pálenicí
a také se již vyměňuje střecha Pálenice,
která již byla v havarijním stavu, a díky
mechu na mnohých místech, již do budovy
zatékalo. Byla dokončena přípojka plynu
k zámku, kde byly v podloží asfaltu nalezeny štětové kameny. Ty se použijí na
výstavbu kamenné zídky v sadu Hrušoví,
která má dle projektu sloužit jako místo
pro vyhřívání plazů a ještěrek. Mimo podporu dotace, zde ještě vznikne vyhlídkové
místo, které bude mít výhled na přehradu
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a budou zde umístěny lavičky se stojanem
na kola a informační cedulí.
Ke konci května proběhnou výběrová řízení na pozici ředitelů/ek školy
a školky, protože obě paní ředitelky
podaly žádost o ukončení funkce k 31. 7.
2022. Obě práci vykonávaly více než 20let
a vychovaly zde spoustu dětí, za což jim
patří velký dík.

Většinu věcí, které se udály už neovlivníme, ale můžeme se z nich poučit
a pokračovat dále, jiným směrem,
s novou energií a elánem.
Ing. Ivana Sehnalová – starostka obce

Konečně přišlo jaro

ZPRÁVY Z RADNICE
Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se v období od posledního vydání zpravodaje, tedy od
měsíce prosince 2021 scházelo na pracovních schůzkách se starostkou obce
a také v rámci jednotlivých výborů a pracovních skupin. Zasedání zastupitelstva
obce Přílepy se konalo dvakrát, a to v termínech 13. 12. 2021 a 17. 2. 2022.
Pro přehled předkládáme výčet přijatých usnesení,
kterými zastupitelstvo obce Přílepy:

1. Schvaluje zprávu o činnosti starostky
obce za období od srpna 2021.
2. Schvaluje rozpočet obce Přílepy na
rok 2022, ve výši - P: 13 274 500,- Kč,
V:38 640 500,- Kč, F: 25 366 000,- Kč
s podmínkou, že projekty, jejichž realizace je zahrnuta do výdajů a na
jejichž realizaci je možnost získat
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dotaci (mobiliář cyklotrasy Martinice,
hygienické zázemí sportoviště pod ZŠ),
budou realizovány pouze v případě, že
bude žádost obce o dotaci na daný projekt poskytovatelem dotace schválena.
3. Schvaluje střednědobý rozpočtový
výhled obce Přílepy na roky 2023-2025
s podmínkou, že navrhované schodky
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budoucích rozpočtů budou financovány
z přebytku minulých let.

14. Schvaluje rozpočtová opatření
č.7/2021.

4. Schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Přílepy na rok
2022 ve výši 1 000 000,- Kč.

15. Schvaluje zprávu o činnosti starostky obce za období od prosince 2021.

5. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní
školy Přílepy na roky 2023 - 2025.
6. Schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Přílepy na rok
2022 ve výši 350 000,-.
7. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřské
školy Přílepy na roky 2023 - 2024.
8. Schvaluje smlouvu o nájmu školního
bytu na dobu jednoho roku s možností
dalšího prodloužení. Cena nájemného
činí 4000,- Kč/měsíc.
9. Schvaluje navýšení nájemného
budovy č.p. 236 - bývalého horního
obchodu na 10 000,- Kč/měsíc od 1. 1.
2022.
10. Schvaluje navýšení sociálního fond
obce na částku 50 000,- Kč pro rok 2021
a na 6 0000,- Kč pro rok 2022.
11. Schvaluje podpis smlouvy o umístění
zatoulaných psů v útulku Zlín-Vršava.
12. Schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
13. Schvaluje odměnu starostce obce
ve výši jednoho měsíčního platu ve
výplatě měsíce prosinec 2021 a výši
stravenkového paušálu od 1. 1. 2022 na
100,-Kč/den.
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16. Schvaluje Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav k.ú. Martinice u Holešova
a doplňkovou cestu DC27 a část DC29
přijímá do vlastnictví obce Přílepy.
17. Schvaluje podání žádosti do programu Obnovy venkova Zlínského
kraje.
18. Schvaluje osazení dopravních
značek – vodorovná dopravní značka –
zákaz stání a svislých dopravních značek – vyhrazené parkovací místo
2x a omezení tonáže 20t .
19. Schvaluje změny v projektové
dokumentaci rekonstrukce zámku Přílepy.
20. Schvaluje výběrovou komisi pro
VŘ dodávka užitkového automobilu ve
složení: Rostislav Hradecký – předseda,
Rostislav Kutra – člen, Zdeněk Chudárek – člen.
21. Schvaluje smlouvu o poskytování
právní pomoci s JUDr. Ladislavou Palatinovou a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
22. Schvaluje dodatek č.8 ke smlouvě
o dílo č. 49/713/02/4O – Technické
služby Zlínsko, s.r.o.
23. Schvaluje rozpočtová opatření č.
1/2022
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ZÁMECKÝ INTERIÉR OŽÍVÁ
Druhý lednový týden nastoupila vítězná
firma RAPOS do vnitřních prostor našeho
zámku a začala dvouletou renovaci a přeměnu interiéru. Opravy se týkají zejména
I. a II. podlaží. Ve sklepních prostorách
budou vedeny rozvody a upraví se prostor
bývalé snížené kotelny. V přízemí dostane
větší prostor knihovna, jejíž součástí bude
i studovna s počítači. Ze tří místností bude
vytvořen společenský sál s oddělovací příčkou pro zmenšení prostor sálu. V severní
části bude barové zázemí pro společenské
akce. V západní části bude podpůrná místnost pro sál v podobě kuchyňky a možnosti
přípravy cateringu pro případné kulturní
akce. Vstupní hala bude zachována v historickém duchu dle požadavků Národního
památkového ústavu a všechny prvky zde
budou restaurovány podle původního
zámeckého vzhledu. V patře bude mít
sídlo obecní úřad, který bude od ostatních
prostor oddělený příčkou. Ostatní místnosti budou nyní sloužit pro setkávání
spolků a náplň jejich činnosti. Po udržitelnosti dotace, kterou jsme na zámek získali,
mohou být prostory nabídnuty pro služby
jako masáže, manikúra apod. Někteří
zájemci nás již oslovili. Pro bezbariérovost
úřadu bude sloužit výtah, který se posune
blíže k chodbě a v přízemí vznikne nástupní
prostor ke dveřím k výtahu a v případě
nepříznivého počasí se zde může maminka
s kočárkem, příp. vozíčkář schovat.
Součástí rekonstrukce bude obnova
původního vzduchového kanálu kolem
zámku, kterým probíhalo odvětrávání
budovy. K celkové koncepci přispěje také
akumulační nádrž včetně přepadových
krechtů, do které budou staženy veškeré
svody dešťové vody a tato bude poté sloužit
k zavlažování stromů a keřů v zámeckém
parku. Během bouracích prací bylo objeveno
na jižní straně v patře několik prohnilých
trámů v místech záchodů bývalé porodnice,
které se musely vyměnit a další dva trámy
se vyměnily v severní části, které také byly
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Ztrouchnivělá podlaha v místě
nemocničních umýváren

Zámecký interiér s odstraněnou omítkou
a vybouranými příčkami

Osazený vzorek nových oken pro schválení NPÚ

značně poškozené. Na některých místech se
odlehčily podlahy, které byly vysypané sutí,
aby neměly stropy takovou zátěž. Ostatní
práce probíhají dle harmonogramu.
-si-
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ZÁJEM O VÝSTAVBU V PŘÍLEPÍCH PŘEKRAČUJE
Přílepy jsou díky své poloze v úpatí Hostýnských vrchů, dostupnosti regionálních
center, atraktivnímu přírodnímu prostředí
a dostatečné vybavenosti vyhledávanou
lokalitou pro bydlení a výstavbu rodinných
domů. Momentální nabídka domů k prodeji
a stavebních pozemků však zdaleka převyšuje jejich nabídku. Nevýhodou je, že téměř
žádné stavební pozemky nejsou v majetku
obce, a tak je dispozice s pozemky v rukou
jejich soukromých majitelů.
Mezi nové lokality, kde momentálně
probíhá výstavba patří Špitál, Podšpitálí,
Poduličí, Podzámčí, Hačka a další výstavba
se chystá také v lokalitě Kopce.
Obec Přílepy se snaží ve všech lokalitách dobudovat sítě základní technické
infrastruktury, mezi které patří vodovod,

kanalizace, případně plynovod a místní
komunikace. Vzhledem k omezeným zdrojům rozpočtu obce a financování dalších
důležitých projektů je rozděleno budování
sítí do několika etap.
V nejbližším období proběhne dokončení
vodovodu ve Špitále, dobudování sítí ZTI
v Podšpitálí. Ve stádiu přípravy projektové
dokumentace se nachází lokality Hačka-Horní Kráčiny a Poduličí. Na výstavbu sítí
i projektovou přípravu se snaží obec využít
vhodné dotační tituly.
Posledním dokončeným projektem byla
rekonstrukce místní komunikace pod lesem
nad Letnou a náklady na tuto akci činily 109
000,- Kč.

Nová výstavba v lokalitě „Podzámčí“

Rekonstruovaná komunikace do ulice „Pod lesem“

-ms-

ZRESTAUROVÁNÍ PAMÁTNÍKŮ PADLÝCH
Během měsíce dubna probíhaly práce
na restaurování dvou místních pomníků –
památníků padlých občanů ve světových
válkách.
Pomník svatého Václava stojí před školou od roku 1928. Na dvou pamětních deskách je umístěno 28 fotografií a jmen našich
občanů, kteří padli za I. světové války na

OBČASNÍK PŘÍLEPY

straně Rakousko-Uherské armády v letech
1914 – 1918. Dala jej vystavět tehdejší
Lidová strana v Přílepích, za pomoci sbírek
u všech občanů.
V podvečer svátku sv.Václava se
u pomníku scházejí místní věřící ke společné modlitbě a prosbám.
Pomník T. G. Masaryka se rovněž nachází
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u hlavní silnice a později se stal současně
památníkem obětem II. světové války
(1939-1945). Na mramorové desce tohoto
pomníku jsou umístěny fotografie a jména
šesti našich občanů umučených za německé
okupace.
Tento pomník byl odhalen 21. října 1928
místními Sokoly. Taktéž tento pomník byl
postaven za velkého přispění celé obce.
U obou pomníků byl omyt a vyčištěn pískovec, očištěny pamětní desky a fotografie.
Dále byla obnovena a vyzlacena všechna
písmena, u sochy sv. Václava zrestaurovány
také klempířské prvky.
Všechny práce provedl na objednávku
obce MgA. Pawlas za cenu 36 685,- Kč.
Postupné zrestaurování je v plánu taktéž
u ostatních kamenných památek v obci.
Zrestaurovaný pomník sv. Václava

-ms-

SAD HRUŠOVÍ DOSTAL NOVOU TVÁŘ
Bývalý ovocný sad za mysliveckou chatou
dostal novou tvář. Koncem března se ukončily
všechny práce na první části obnovy lokality
Hrušoví. V dalších dvou částech bude realizační firmou KAVYL prováděna následná
péče ve formě sečení, hrabání a balíkování,
aby byla zaručena trvanlivost trávobylinné
a květové louky. Provedou také zneškodnění
nových náletů a ostružiníků. Po ukončení
péče z jejich strany převezme sad obec.
Bývalý dosloužilý renklódový sad se změnil i díky brigádnické pomoci řady místních
občanů na smíšený. Díky poloze ve svahu
a směrem k jihu má toto místo tendence
k vysychání, proto projektantky navrhly
v horní části u cesty listnaté stromy, které
budou vytvářet stín k procházce do lesa. Ve
spodní části je navržen v jedné části intenzívní ovocný sad skládající se z jabloní,
hrušní a švestek, který je do začátku opatřen oplocenkou kvůli okusu zvěří. Na druhé
straně jsou dvě menší oplocenky, které zahrnují zejména původní odrůdy stromů jako
mišpule, kdouloně a jeřáby. Samostatně je pak
vysazeno několik třešní a jeřábů.
U cesty nad mysliveckou chatou bylo
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pokáceno několik starých a vyhnilých stromů
a zbytek byl ošetřen zdravotními a bezpečnostními řezy. Poslední nálety myrobalánů
zůstanou zachované v jednotlivých seskupeních.
Nad rámec dotace bude ještě dodělaná
tzv. plazí kamenná zídka, na kterou budou
využity nalezené štětové kameny z původní
zámecké cesty a vyhlídkové místo pro posezení s pohledem na květovou louku a přehradu. Umístěna bude lavička se stojanem na
kola a informační tabulí.

Nová výsadba ovocných stromů v sadě Hrušoví
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NOVÁ PREZENTAČNÍ TECHNIKA NA OBECNÍM ÚŘADĚ
V měsíci únoru proběhla v zasedací místnosti OÚ Přílepy montáž a instalace nové
prezentační techniky. Kompletní sestava
spočívá z elektricky svinovacího projekčního
plátna, projektoru na stropní konzole, stereo
receiveru a systému reproduktorů se subwooferem. Vše je propojeno odpovídající kabeláží v lištách s HDMI a audio vstupem.
Audiovizuální technika bude využívána
k prezentaci materiálů při jednání zastupitelstva, veřejných projednáních či besedách
a přednáškách. Počítáno je také s využitím
pro místní knihovnu, kdy akce pořádané
knihovnu získají patřičnou úroveň díky možnosti promítání videa a přehrávání zvuku na
kvalitním audio systému.
Veškerá technika a instalace je uzpůsobena
tak, aby mohla být po dokončení rekonstrukce zámku přesunuta s obecním úřadem
do nových prostor.
Dodávku a instalaci zařízení provedla
firma Raab Computer.
-ms-

Technici firmy Raab Computer provádí
instalaci nové audiovizuální techniky

HŘIŠTĚ ZA PÁLENICÍ
Ke konci dubna začnou další práce na
výstavbě nového hřiště za Pálenicí. Ke
konci roku firma nachystala plochy pro
jednotlivé prvky, které musí být včetně
ochranné zóny v rovině. Došlo k několika málo úpravám a původní chodník
bude částečně zachován. Kolem budou
vysazeny listnaté stromy, aby případný
hluk z hřiště nerušil občany v sousedství.

Výstavba hřiště byla zahájena zemními pracemi

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti v okolí
zastávky, kde bude firma navážet jednotlivé
herní prvky a pomocné materiály. Do konce
června bude hřiště hotové a nejen děti budou
mít na prázdniny nový prostor pro hraní
a setkávání. Také bude současně probíhat
výměna střešní krytiny na budově Pálenice.

-si-
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Výměna střechy na budově pálenice
Přílepy před dokončením
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VELKÁ POCHVALA OBČANŮM
Od nového roku přešla naše obec na nový
systém platby odpadů. Na podzim se popelnice označily čárovými kódy a v průběhu
ledna a února svozová firma dala na všechny
popelnice čip, aby načítání a vážení probíhalo
automatizovaně. Již to, že přejdeme na nový
systém dávalo záruku, že nám bude svozová
společnost načítat přesné počty vyvezených
popelnic. Dříve se popelnice nepočítaly
a účtoval se počet nádob podle vydaných
známek na obci.
I díky seznámení občanů s novým systémem na listopadových schůzkách přispělo ke
zlepšení vytříděnosti a zároveň snížení počtu
vývozů jednotlivých popelnic. Oproti předchozím měsícům se odvezlo o cca 2t méně
směsných komunálních odpadů a na manipulačním poplatku se ušetřilo za měsíc březen
cca 10.000,-Kč. Tím se nám zajistila návratnost
platby za čipy na 2 měsíce.
Ušetřené peníze poputují zpět do zlepšení

odpadového hospodářství. Ať již do modernizace mobilní techniky, která slouží pro
svoz odpadů, tak zvažujeme i možnost svozu
papíru od jednotlivých domů. Školní sběry
pro děti zůstanou zachovány, aby mohly děti
soutěžit a ze získaných peněz se mohly zaplatit výlety a exkurze. Všem občanům, kteří se
do systému zapojili a aktivně třídí moc děkujeme.
A již se připravuje i systém, kde budete
moci nahlédnout, kolik kg odpadu v popelnici se vyvezlo. Do vyhlášky bylo dle doporučení ministerstva vnitra použito motivačně
5kg/občan/měsíc a průměrně na občana tato
váha opravdu vychází. Najdou se ale také ti,
kteří netřídí a ti si za váhu popelnice budou
muset připlatit. Některým váha odpadu
v popelnici za celý měsíc březen vyšla 1kg
a jiní měli i přes 50kg. Žádáme také proto
občany, aby pokud popelnice nebude plná,
tak ji nepřistavovali k vývozu.

PŘEHLED POPLATKŮ ZA ODPADY PRO ROK 2022:
Poplatek za manipulaci s popelnicí 120l			
Poplatek za manipulaci s popelnicí 240l			
Poplatek za tunu odpadu na skládku			
			
nad 190kg na občana/rok			

40,25
74,75
500Kč/t
900Kč/t

PLATBY ZA ODPADY V ROCE 2021:
Svoz nebezpečného odpadu:				
Svoz velkoobjemového odpadu:				
Svoz skla a plastů:					
Svoz směsného komunálního odpadu:			
Odhadovaný náklad na manipulaci všech odpadů v obci:

4 550,72 169,40 688,399 596,350 000,-

Produkce na občana/rok
200,0

180,0
160,0
140,0

162,0

165,0

173,0

2017

2018

2019

176,8

145,5

120,0
100,0
80,0
60,0

40,0
20,0
0,0
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Výtěžnost sběru (systémová) jednotlivých komodit v daném území v daném čase (kg/obyvatele a období)

Výtěžnost sběru (systémová) jednotlivých komodit v daném území v daném čase

Obec
Přílepy
(Kg/obyvatele
a období)
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Papír
9,5
16,7
21,9
16,5
17,6
15,4
18,0
14,5
15,7
17,5
15,4
19,8

Plast
6,2
5,8
5,4
6,2
4,9
6,8
8,3
6,4
6,7
8,4
10,4
15,1

Sklo
5,8
4,9
5,6
5,8
5,6
6,2
7,6
5,1
7,9
8,8
10,8
10,4

Nápojový
karton
0,1
0,1

0,2
0,3
0,2
0,0

Kov
3,1
5,7
34,8
18,7
15,2
9,0
11,4
14,0
6,9
2,8
1,4
6,6

Zbytkový odpad SKO
196,5
206,8
192,2
189,9
194,2
176,3
170,4
162,0
165,0
173,0
176,8
145,5

Celkový
součet
221,2
240,1
260,0
237,0
237,6
213,9
215,6
202,3
202,5
210,5
214,8
197,4

Množství odpadů
(v tunách/období)

Množství odpadů v tunách/období
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Papír (t)
8,5
15,4
20,1
15,2
16,2
14,5
17,2
14,2
15,5
17,3
15,2
19,7

Plast (t)
5,5
5,3
5,0
5,7
4,5
6,4
7,9
6,2
6,6
8,2
10,3
14,9

Sklo (t)
5,2
4,5
5,2
5,3
5,2
5,9
7,2
5,0
7,8
8,7
10,7
10,4

Nápojový
karton (t)
0,1
0,1

0,2
0,3
0,2
0,0

Kov (t)
2,8
5,3
32,1
17,2
14,0
8,4
10,9
13,7
6,8
2,7
1,4
6,6

Zbytkový
odpad (t)
176,3
190,7
176,9
174,8
178,9
166,1
162,7
158,1
162,2
170,2
174,5
144,3

Celkový součet
tříděný
odpad+SKO (t)
198,4
221,3
239,2
218,1
218,8
201,5
205,9
197,4
199,1
207,1
212,1
195,9

pozn. nápojový karton je vážený s plasty

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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DALŠÍ INFORMACE KE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Nové kompostéry, které si občané napsali
a budou zajištěny z dotace, mají termín
dodání do 3 měsíců od podpisu smlouvy.
Soutěžilo se do 25. 4. 2022 a pokud se nikdo
neodvolá a nenapadne soutěžní zakázku
(jako tomu bylo na podzim), tak se smlouva
uzavře do konce května. Firma bude dodávat pro 31obcí Zlínského kraje, tak nevíme,
kdy přesně na nás přijde řada, protože je
dodáváno celkově přes 3 500 kompostérů.
Velkoobjemový a nebezpečný odpad
je pro občany s trvalým pobytem v obci
zdarma a vybírá se celoročně v TS Holešov.
Opětovně žádáme občany, aby neházeli
do pytlů s plasty jiné odpady jako např.
zbytky jídla, kartonové obaly, kabeláž nebo
plechovky. Nevytříděné odpady nebudou
od domů odvezeny. Počítačové součásti,
kabely, pc myši apod. elektroodpad se
odevzdává u školy a škola za to získává
finance, zejména na platby dopravy dětem,
stejně tak i u jedlých olejů.
Nově je možné při sběru plastů přidat
zvlášť šedý pytel s kovovými obaly (plechovky, konzervy) a tyto budou, pokud zde
nebude i jiný odpad odvezeny. Šedé pytle je
možné vyzvednout zdarma na OÚ.
Od domů se tedy 1x za 14 dní sváží žluté
pytle pouze s plasty (větší polystyren a větší
plasty dávejte zvlášť), oranžové pytle pouze

Pro svoz odpadu používejte pytle 120l,
ne pytle větší než obecní pracovníci

s nápojovými kartony a šedé pytle s plechovkami. Mějte tyto komodity oddělené,
pokud budou smíchané v pytlích, nebudou
odvezeny.

-si-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LETOS OPĚT KONTAKTNÍ
Také tříkrálová sbírka se po loňské
odmlce, kdy koledování proběhlo pouze
prostřednictvím statických pokladniček
a on-line nástrojů jako bankovní převod,
složenka a DMS se letos opět konala jako
obvykle, do ulic se vydali malí koledníci
a od domu k domu zpívali koledu a psali
na dveře vinšování posvěcenou křídou.
O smyslu kontaktní sbírky propojené

OBČASNÍK PŘÍLEPY

s tradicí tříkrálového koledování svědčí
rekordní částka, která díky štědrosti přílepských dárců činila 42 689,- Kč. Rekordy
ve vybraných částkách však padaly také
v okolních obcích a na webu organizátora
sbírky – Charity Holešov je doslova uvedeno:
„Vážení a milí, chtěli bychom vám poděkovat za podporu letošní Tříkrálové sbírky. Moc
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si toho vážíme v této nelehké době. Celkový
výtěžek nám vyrazil dech. Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky činí úctyhodných 786 474 Kč.
Děkujeme za podporu vedení města Holešova
- p. starostovi Mgr. Rudolfu Seifertovi a všem
starostům a starostkám obcí Mikroregionu
Holešovsko. Naše poděkování patří těm, kteří
umožnili ve svých obchodech, provozovnách
a na úřadech umístění statické pokladničky. Za
propagaci a pomoc děkujeme Bc. Haně Helsnerové a Mgr. Petru Chvátalovi. Moc děkujeme
ještě jednou všem koledníkům a vám všem,
kteří jste přispěli ke zdaru této akce.“
Putování tříkrálových koledníků bylo
jako každým rokem zakončeno svačinou
a malým občerstvením na obecním úřadě.
Jménem Charity a jménem svým děkuje
také obec Přílepy všem zúčastněným za
pochopení a za každý i sebemenší příspěvek. Poděkování patří také koledníčkům
a všem co se na sbírce v Přílepích podíleli.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v
nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc
Charity Česká republika. Desetina výnosu
sbírky je každoročně určena na rozvojovou
a humanitární pomoc v zahraničí.
Výnos sbírky je rozdělen podle pevně
daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní
projekty, 10 % putuje do krizového fondu,
odkud jsou uvolněny při mimořádných
událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 %
využije na své projekty Charita Česká
republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.
O využití vykoledovaných prostředků se
můžete podrobněji dozvědět na webu charity či tříkrálové sbírky.
-ms-

Účastníci Tříkrálové sbírky 2022 zleva: Amálka Poláková, Verunka Sovadinová, Kamilka Sovadinová,
Libuška Odstrčilíková,Týnka Halašková, Eliška Uličníková, Kuba Uličník, Hynek Odstrčilík,
Denďa Halašková a doprovod: Roman Žemba, Miroslav Sovadina a Bohuš Uličník

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZAHÁJENÍ ROKU 2022
Nový rok 2022 jsme ve škole zahájili v pondělí 3. ledna. Čekalo nás 2x v týdnu pravidelné testování na covid, ale na to už jsme byli zvyklí. Koncem ledna postihla všechny třídy
karanténa, ale naštěstí jen opravdu krátce. Pokračoval také plavecký výcvik žáků 3. – 5.
ročníku na bazéně v Kroměříži, tento byl ukončen těsně před pololetními prázdninami – ve
čtvrtek 3. února.

ZMĚNA V PEDAGOGICKÉM SBORU
Na konci 1. pololetí nás po svém rozhodnutí opustila paní vychovatelka Drahomíra
Semencová, která na naší škole pracovala 24 let. Bylo to její rozhodnutí, které jsme, ač
neradi, museli respektovat a hledat jejího nástupce. Tím se stala paní učitelka Mgr. Marie
Řiháková ze Žeranovic. Do její další práce jí přejeme, ať se jí u nás líbí a v našem ustáleném kolektivu najde své místo a vydrží!

ZDRAVÁ PĚTKA
Zdravá pětka je unikátní celorepublikový
vzdělávací program pro základní i mateřské
školy, který je zaměřený na zdravý životní
styl, především v oblasti zdravé stravy.
Naši žáci 1. a 2. třídy absolvovali tento
program v měsíci březnu. Hravou formou
byli seznámeni se zásadami zdravé výživy
a vhodného sestavení jídelníčku. Žáci si
ve skupinách tvořili talíř plný zdravých
potravin, kde převažovala zelenina a ovoce.
Program se dětem líbil a aktivně se všichni
zapojili do plnění zadaných úkolů. Teď už
jen zbývá, aby se k té zdravé zelenině hlásili
i ve školní jídelně!

Děti se seznámily s pravidly zdravé výživy

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
17. března nás navštívil pan Stratil, aby s žáky 4. a 5. třídy napsal vědomostní test z pravidel silničního provozu. Po společném zopakování důležitých pravidel se dali žáci do psaní
testu.
Po dvouleté „přestávce“ tak mohli splnit první krok k získání průkazu pro cyklisty. Ten
druhý krok je bude čekat ještě v červnu, kdy budou muset splnit praktickou zkoušku jízdy
na kole v Kroměříži na nově opraveném dětském dopravním hřišti.
Žáci se připravovali ve škole, ale i doma. Sami si vypracovávali testové otázky, které jsou
přístupné na internetu. Za tuto domácí přípravu žákům děkujeme a všem přejeme úspěšné
zvládnutí červnových praktických zkoušek.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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MATEMATICKÝ KLOKAN
V pátek 18. března 2022 se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický
klokan. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník
SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu,
takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve
své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase,
přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti. Za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků,
dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. V olomouckém centru se
vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku. V letošním ročníku jsme sice
neměli žádného žáčka, který by postoupil do oblastního kola, ale i tak jsme rádi, že se žáci
snažili vyřešit zadání ve své kategorii co nejlépe a získali tak nové zkušenosti při řešení
logických úloh.

BESEDY V KNIHOVNĚ
KVIDOVY PŘESLECHY
V úterý 22. března jsme se školní družinou navštívili místní knihovnu vedenou
paní Marií Smolkovou. Téma besedy inspirované stejnojmennou knihou Kláry Smolíkové bylo Kvidovy přeslechy. Děti společně
s paní Hanou Zaoralovou z holešovské
knihovny přicházely na význam některých
ustálených slovních spojení. Je to legrace,
když si představíme, že bychom některá
z nich vzali doslova. Jak by vypadal člověk
zamilovaný d po uši? Co by bylo s naším
chrupem, když bychom si na těžkém úkolu
vylámali zuby? S dětmi jsme také mohli
prohlížet další lákavé knížky, které byly
připraveny k nahlédnutí.
A představte si, že i u nás ve škole máme
žáčka s tímto neobvyklým jménem – Kvido.
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Další z našich plánovaných návštěv do
místní knihovny proběhla v úterý 19. dubna
2022. Besedou nás opět provázela paní
Hana Zaoralová. Tentokrát se děti ze školní
družiny zamýšlely nad tím, co znamená,
když se řekne "taková normální rodinka".
Jak to v rodinách může vypadat, pokud se
rodiče rozejdou? Jaké to je, muset si zvykat
na nevlastní sourozence? Paní Zaoralová
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Kvidovy přeslechy – beseda v místní knihovně

měla po ruce knihy, které s tímto tématem
souvisely. Dětští hrdinové v nich zažívají
podobné vztahové peripetie, jaké někdy
potkají i dnešní děti. Příběh v knize může
i v něčem pomoct lépe vzniklou situaci chápat. Protože obecné povídání o knížkách
v úvodu besedy se vždy stočilo ke knihám
o Harry Potterovi, téma příštího setkání se
nám krásně nabízí samo.
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Děti na besedě o knížkách s tématem rodinné vztahy

PEDAGOGICKÁ PRAXE U NÁS NA ŠKOLE
Každý z nás si jistě pamatuje, jaké to bylo, když jsme se připravovali na své budoucí
povolání. Můžete mít teoretické znalosti, ale nejlepší přípravou je praxe. Proto naše škola
neodmítá žádosti studentů o pedagogickou praxi. V letošním školním roce jsme vyhověli
žádosti naší bývalé žačky Magdy Závrbské, která vykonávala svou pedagogickou praxi
zaměřenou na výuku výchov – hudební, výtvarnou a tělesnou. Dalším žadatelem o praxi byl
student Jan Sanitrák. Jeho praxe byla zaměřena na výuku ve spojených ročnících. Příchod
muže do naší školy vzbudil u dětí velkou zvědavost. Studenti si vedli výborně a věříme, že
nabyté zkušenosti zúročí ve své pedagogické činnosti.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
Jsi šikovný předškolák? Pojď si s námi hrát.
Tuto akci jsme připravili pro naše budoucí žáčky a jejich rodiče. Díky době covidové
byly dveře naší školy pro veřejnost uzavřené. Proto jsme velmi rádi tyto dveře znovu otevřeli a pozvali je dále. Mile nás překvapil zájem rodičů i počet našich budoucích prvňáčků.
Děti si vyzkoušely, jaké to je – být školákem.
Seznámily se s prostředím školy, procvičily
si matematické představy, řeč, myšlení, grafomotoriku i prostorovou orientaci.
Rodiče jsme po škole provedli a zodpověděli jim jejich dotazy. V době uzávěrky
časopisu nebyl zápis do 1. ročníku ještě
uzavřen. Proto přesný počet budoucích
prvňáčků zatím nevíme. Nicméně, dětí je
opravdu hodně a zdá se, že povolená kapacita školy bude úplně naplněna.
Jsi šikovný předškolák? Pojď si s námi hrát

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ŠIBŘINKY
Každý z nás si jistě pamatuje, jaké to bylo, když jsme se připravovali na své budoucí
povolání. Můžete mít teoretické znalosti, ale nejlepší přípravou je praxe. Proto naše škola
neodmítá žádosti studentů o pedagogickou praxi. V letošním školním roce jsme vyhověli
žádosti naší bývalé žačky Magdy Závrbské, která vykonávala svou pedagogickou praxi
zaměřenou na výuku výchov – hudební, výtvarnou a tělesnou. Dalším žadatelem o praxi byl
student Jan Sanitrák. Jeho praxe byla zaměřena na výuku ve spojených ročnících. Příchod
muže do naší školy vzbudil u dětí velkou zvědavost. Studenti si vedli výborně a věříme, že
nabyté zkušenosti zúročí ve své pedagogické činnosti.
MALÁ DIGI UNIVERZITA
Malá digitální univerzita představuje
dětem nižšího školního věku názorně
a jednoduše svět ICT (informačních
a komunikačních technologií). Mnozí by
čekali práci na PC, tabletech či mobilních
telefonech, ale nenechejte se zmýlit. Děti
poznávají svět ICT díky tomuto programu
na koberci a s prožitkem.
V první části nazvané „Malý datový
expert“ se žáci dozvěděli mnoho informací o přenosu dat, šíření signálu, jak se
dostane obrázek z tabletu do tabletu, co je
to kabelový a bezdrátový přenos dat, …
Všechno si děti vysvětlovaly bez techniky,
pomocí stavebnice, dřevěných kostek,
kousku provázku,… Takže jste mohli na
naší škole vidět 31. 3. 2022 žáky rozebírající obrázky na dřevěných kostkách, posilující signál pomocí paží, procházející se
po provázku, který jim znázorňoval kabelový přenos dat, …
V druhé části nazvané „Co je to internet“ si žáci povídali o internetové počítačové síti, kterou měli znázorněnou pomocí
„pavoučí sítě z provázků“. Žáci se 13. 4.
2022 stali informacemi pohybujícími se na
internetu, dozvěděli se o sdílení osobních
informací na internetu, které při zveřejnění
už nedokáží „smazat z celého internetu“,
o základní prevenci šíření „fakenews“
(„falešných zpráv“), … Děti si snad posílily vědomí o tom, že internet je dobrým
pomocníkem, ale je důležité informace
nejen vyhledávat, ale i prověřovat, že je
důležité si chránit své soukromí.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Malá DIGI univerzita přibližuje dětem
hravou formou svět ICT
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EXKURZE DO BRNA
Konečně se můžeme vrátit k tradičním akcím naší školy. Jednou z nich je exkurze do
Brna pro žáky 4. a 5. ročníku. Při této akci spolupracujeme se ZŠ Martinice a ZŠ Žeranovice.
Společně jsme se letos vydali na Špilberk, kde jsme navštívili Kasematy – systém dlouhých
chodeb s valenou klenbou, jejichž útrobami prošlo mnoho těžkých zločinců z celé Habsburské monarchie. Pocítili jsme chlad, tmu i tíseň prostor, které byly určeny vězňům, a moc rádi
jsme vyšli opět ven, kde jsme si hned užívali sluníčka.
Z podzemí jsme se vydali do vesmíru. V brněnském planetáriu jsme se pohodlně usadili
v Digitáriu, kde jsme viděli noční oblohu se souhvězdími a zadívali jsme se na program
Úžasné planety. A věřte, bylo to opravdu „úžasné“. Děti byly překvapené, jak rychle jim ten
čas uběhl. Načerpali jsme nové znalosti a celý den si náramně užili.

Přílepští čtvrťáci a páťáci v brněnském planetáriu

APRÍLOVÉ UČENÍ
Navštívíme dneska spolu aprílovou
školu…“ Těmito slovy z básně Jiřího Žáčka
jsme zahájili vyučování 1. dubna –tzv. „NA
APRÍLA“. Udělat si z někoho legraci není
tak těžké. Ale otočit si role a z dětí udělat
učitele je podstatně těžší. Starší žáci naší
školy ukázali, že jsou opravdoví kamarádi.
Připravili si různé vzdělávací úkoly a hry
pro mladší děti. Pomůcky si vytvořili sami,
nebo využili ty školní. Někteří vyučovali
ve třídě, jiní k výuce využili celé prostory
školy. Pracovalo se společně i v týmech.
Všichni se snažili a odměnou byla písnička
z filmu Lví král i s tanečkem. Zkrátka byla
legrace!
Navštívíme dneska spolu aprílovou školu

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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DEN ZEMĚ
Den Země je celosvětově známá událost, která má podporovat ochranu životního prostředí. Slaví se od roku 1970. Již přes padesát let nám tento svátek naší planety připomíná,
že se máme dobře starat o přírodu, o naše prostředí, o náš domov. Nejen tento den nás
inspiruje k zamyšlení, co všechno nám Země dává – rostliny, jídlo, nerostné bohatství,
vzduch, životadárnou vodu, … Vždyť naši planetu nemůžeme jen využívat… Musíme ji
hlavně chránit a pomáhat jí. To je naše motivace. S žáky naší školy jsme 22. duben využili
k zamyšlení nad tím, jak přiložit ruce k dílu. Žáčci 1. a 2. ročníku vysbírali spoustu odpadků
podél cyklostezky do Holešova (opravdu jich bylo dost) a žáci 3. – 5. ročníku pomohli přírodě nejen od odpadků, ale i od plevele v okolí školy. Přejeme si, aby si lidé Země vážili,
poznávali ji a snažili se ji co nejvíce chránit!

Kolektiv pedagogů ZŠ Přílepy

V rámci Dne země jsme uklízeli odpadky okolo školy

Dokonale jsme vyčistili také plevel z chodníků

STŘÍPKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
MASOPUSTNÍ KARNEVAL V MŠ
Ve středu 2. 3. 2022 se mateřská škola proměnila v pohádkovou říši princezen, superhrdinů, všech možných zvířátek a dalších pohádkových bytostí. Moc jsme se všichni těšili na
náš tradiční maškarní karneval, který jsme zahájili taneční diskotékou. Během ní děti plnily
různé úkoly, jako třeba tanec s nafukovacím balónkem ve dvojicích. Poté následovala módní
přehlídka, kde nám postupně všechny děti představily své kostýmy. Na závěr nesmělo chybět ocenění v podobě diplomu a sladké odměny. Celý průběh slavnosti jsme nezapomněli
dokumentovat. Všichni jsme si to moc užili a těšíme se opět na příští rok.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Masopustní karneval byl plný krásných masek

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „SEDMIKVÍTEK 2022“
V měsíci únoru se děti ze třídy Soviček účastnily výtvarné soutěže „Sedmikvítek 2022“
pořádané střediskem volného času TYMY Holešov na téma „Mimozemšťani mezi námi“.
Pro děti bylo téma velmi zajímavé. Společně jsme procestovali sluneční soustavu, seznámili jsme se s planetami prostřednictvím pohádky a také reálných obrázků.
Uvidíme, zdali se v některém kole umístí „Venušánek z Venuše“ či „Kvído ze Slunce“,
které děti v rámci soutěže vytvořily.

PROJEKTOVÝ DEN: NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
V měsíci březnu v mateřské škole proběhly dva projektové dny v rámci Šablon III. dotovanými Evropskou unií. Jako
první jsme v návaznosti na „Březen měsíc
čtenářů“ navštívili městskou knihovnu
v Holešově. Paní knihovnice děti seznámila s prostory a historií budovy. Během
připravené přednášky si děti upevnily
správné zacházení s knihou. Dále je čekala
prohlídka dětského oddělení, kde měly
děti možnost volného prohlížení knih. Na
závěr jsme si poslechli pohádku a zapůjčili si dva díly knihy „Opičko netrucuj“ od
Petra Stoličného. Humornou formou autor
pojednává o tom, jak se správně chovat
např. v dopravním prostředku, obchodě či
v divadle. Hlavní hrdinkou je pohádková
opice Skořice.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Povídání v holešovské knihovně se dětem líbilo
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PROJEKTOVÝ DEN: VÝROBA ZAHRADNÍHO TRUHLÍKU
Druhý projektový den byl zaměřen na polytechnickou výchovu. Tématem byla výroba
dřevěného zahradního truhlíku. Děti si tak mohly na vlastní kůži vyzkoušet práci se dřevem. V teoretické části se děti dozvěděly, jak dlouhá je cesta od stromu až k hotovému
výrobku, co znamenají letokruhy nebo také jak člověku dřevo slouží a co všechno se z něj
vyrábí.
Praktická část byla pro děti velmi atraktivní. Vyzkoušely si pod dohledem např. smirkování dřeva smirkovým papírem a vrtat aku vrtačkou. Hotový truhlík jsme si na školní
zahradě v závěru společně natřeli a v dalším projektovém dnu si do něj zasadíme bylinky.

Na výrobě zahradního truhlíku si děti mohly
vyzkoušet práci se dřevem

Svoji šikovnost děti ukázaly taky při
velikonočním tvoření

MALÁ DIGITÁLNÍ UNIVERZITA
Naše MŠ se od měsíce března zapojila do programu „Malá digitální univerzita“, kterou
pořádá nezisková organizace, zabývající se vzděláváním dětí a pedagogů v oblasti polytechnické a digitální gramotnosti. Malá digitální univerzita umožňuje pedagogům názorně
a jednoduše představit dětem svět ICT (informačních a komunikačních technologií).
Jedná se o 4 lekce v rozmezí 45 - 60 minut určené pro děti ve věku od 5 do 8 let. Každá
z těchto lekcí bude probíhat v prostorách naší MŠ pod vedením zkušeného lektora a bude
zaměřena na jiné téma. Originální vzdělávací program nabízí čtyři následující témata: Malý
datový expert, Co je to internet?, Malý IT expert, Malý programátor – seznámení s robotem.

Kolektiv pedagogů MŠ Přílepy

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ZÁPIS

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023,
které zajišťuje MŠ Přílepy proběhne

v pondělí dne 9. května 2022
od 14:00hod. do 16:00hod.

K zápisu je nutné doložit tyto dokumenty:
žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
evidenční list dítěte a přihlášku ke stravování
občanský průkaz zákonného zástupce a kopii rodného listu dítěte.

Tiskopisy a bližší informace k organizaci zápisu jsou zveřejněny
na webových stránkách školy: www.ms.prilepy.cz

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
MASOPUST OPĚT V ULICÍCH
Po loňské covidové pauze, kdy ulicemi
Přílep prošel pouze symbolicky medvěd
s myslivcem a několika málo maskami se
letos opět 26. února vydal do ulic masopustní průvod s dechovkou a veselím co
k masopustu patří. Bylo tomu nejen u nás,
ale také snad ve všech obcích mikroregionu, kde se tento zvyk snaží udržet.
S ránem se připojilo k průvodu také
mnoho dětských masek a tak společně
s medvědem a myslivcem vyrazilo do ulic
na 60 masek. Děti však v průběhu dne
zahnala do svých domovů nepřízeň počasí
a dlouhá trasa všemi ulicemi Přílep, a tak
průvod během dne o něco zeštíhlel. Přesto
však do kroku, pro radost i do skoku medvědovi vyhrávala řízná dechovka a samozřejmě nechyběly voňavé koblihy na různý
způsob, masité pochoutky a štamprička
slivovice.
Samotný medvěd je v masopustním

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Tanec s medvědem má hospodyňkám přinést hojnost

průvodu nejstarší tradiční maskou již od
středověku a je symbolem hojnosti, plodnosti a nového života po zimním spánku.
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Některé zdroje uvádějí, že hospodyně při
tanci s medvědem vyskakovaly do výšky,
aby jim v daném roce vyrostl vysoko len
a konopí. Tyto plodiny však již dávno
naše hospodyňky nesejí, proto si náš medvěd vystačil s valčíkem a polkou na cestě
či chodníku.
Také letos jsme kromě tradičních masek
mohli vidět například kostičky lega, sličnou zahradnici, šíleného chemika či mouchy s dlouhými sosáčky a spousty dalších.
Zaznamenat masopustní veselí ve vesnicích Holešovska letos vyrazil také štáb
Holešov TV, a tak můžete reportáž nejen
z Přílep shlédnout on-line na www.holesovtv.cz.
-ms-

V letošním masopustním průvodu nechyběl houf dětí

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY OPĚT JAK SE PATŘÍ
I když počasí o letošních šibřinkách
bylo hodně jarní a táhlo spíš na výlet nebo
aktivity v přírodě, tělocvičnu místní ZŠ
v sobotu 26. března zaplnily děti v maskách v mnohačetném doprovodu rodičů,
prarodičů a ostatních příbuzných. Po dvou
covidových letech se totiž opět v plné
parádě konaly dětské šibřinky.
Tuto akci pořádá tradičně klub rodičů
při ZŠ Přílepy ve spolupráci s dobrovolníky z řad rodičů a ostatních místních
spolků.
Ani v letošním roce tak nechyběl rej
masek, diskotéka s vyhazováním a chytáním bonbónů a spoustou soutěží pro
děti a tentokrát i dospělé. Rodiče se totiž
ochotně a s vervou zapojili do přetahování
lanem a s popěvkem „zabereme hejhou“
tak udělali radost dětem a pobavili svým
nadšením a soutěživostí všechny přítomné.
Díky sponzorům z řad firem i jednotlivců se letos podařilo shromáždit neobvykle bohatou tombolu plnou užitečných
a hodnotných cen a nebylo snad jediné
masky, která by si nevytáhla minimálně
jednu výherní ruličku s číslem ceny.
Vydání cen pak bylo třešničkou na dortu
celé akce. I když tento dort byl pouze
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Přetahování lanem je atraktivní soutěží

pomyslný, na skutečných, chutných sladkých i slaných výtvorech, které přinesly
maminky či babičky dětí, si mohli smlsnout všichni do sytosti.
Krásný slunečný den plný optimismu
tak rychle uplynul a nadešel čas k odchodu
domů. Všichni zúčastnění si jistě odnesli
pocit z příjemně stráveného odpoledne
plného dětského jásotu a mnozí také obtěž-
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káni množstvím, ve zmíněné tombole vyhraných cen. Nejen za sponzorské příspěvky
k tombole, ale i za přiložení ruky k dílu v akci patří poděkování všem, co se na zdárné
přípravě a organizaci jakkoliv podíleli.
Největším poděkováním pro všechny byl však jistě dětský úsměv a prožitá radost.

-ms-

Pořadatelský tým letošních šibřinek

PŘÍLEPSKÝ KOŠT SLIVOVICE
Nejen slivovice se koštovala v sobotu 26.
března v hospodě U Páralů na tradičním
koštu pořádaném přílepskými zahrádkáři.
O přízeň komise se tentokrát ucházelo 35
vzorků slivovice a 10 vzorků ovocných
pálenek, které tentokrát předkládali také
pěstitelé mimo dosah přílepských strání.
Každý z jedenácti předem ustanovených
hodnotitelů měl k dispozici škálu 0 – 20
bodů a po okoštování vzorek patřičně ocenili záznamem do protokolu. Po posledním
vzorku přišel čas pro sčítací komisi, která
se ujala vyhodnocení záznamů z protokolů
hodnotitelů. Pak už stačilo jen zpracované
výsledky vytisknout, vypsat diplomy za
jednotlivá umístění a připravit slavnostní
ceremoniál předání cen těm nejúspěšnějším, mezi kterými letos byli v kategorii
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ovocná: 3. místo Roman Navrátil, 2. místo
Tomáš Boledovič a 3. místo Pepa Čechman.
V kategorii slivovice: 3. místo Pavel
Karas, 2. místo Ruda Solař a 1. místo
Honza Macháček.
Ještě před dokončením výsledků začala
vyhrávat harmonikářská kapela a všichni
zúčastnění průběžně hodnotili také předložených 8 vzorků kysaného zelí. Kapela
vyhrávala k poslechu i tanci a všichni se
dobře bavili při besedě u štamprličky
a masitých pochoutek.
Kromě hodnocení letošních vzorků
mnozí vzpomněli na pana Zdeňka Kuchaře,
který před mnoha lety přílepské koštování
založil a až do své smrti v loňském roce
stál v jeho čele. Čest jeho památce!
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Na závěr nezbývá než poděkovat všem co se o přípravu a průběh akce starali a taky
sponzorům, díky kterým se podařilo pořídit hodnotné ceny pro ty nejlepší pěstitele.
Věřme, že letošní rok bude opět plodný a přinese mnoho dobrého, nejen co se slivovice
týká. Tak na zdraví!
-ms-

Komise okoštovala celkem 45 vzorků

Bronzovou slivovici vypálil Pavel Karas

ŘEZBÁŘI POČTVRTÉ
Letos se řezbáři v Přílepích sešli
v obvyklém dubnovém termínu, lákadla
pro návštěvníky jsme soustředili do jednoho víkendového dne. Přestože předpověď nebyla vůbec pozitivní, pro sobotu
23. dubna naštěstí nevyšla. Vál sice svěží
vítr, nicméně obloha bez mráčku umožnila
slunci svítit po celý den. Do přílepského
parku tak zavítala spousta návštěvníků,
aby si prohlédli letošní výtvory řezbářů,
prošli se parkem či se setkali s přáteli.
Studenti a mistři Střední školy nábytkářské a obchodní z Bystřice pod Hostýnem
v tomto roce pokračovali v rozšiřování
postav přílepského betlému. Práce s kvalitním lipovým dřevem jim šla od ruky
– vyřezali pro nás tři krále, dalšího osla
a ovci. Své umění předvedli i další řezbáři
a tentokrát také košíkář. Na děti čekaly
oblíbené atrakce: skákací hrad, lanová
dráha, malování na obličej, přibyla vyřa-
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zená školní tabule pro volnou tvorbu.
Dopoledne se představil kouzelník Mág
Radek R, semifinalista soutěže Česko Slovensko má talent. Jeho vystoupení zaujalo
děti i dospělé. I tentokrát zpestřila celou
akci výstava. Zapůjčil ji Národní památkový ústav a nesla název Architektura ve
službách první republiky aneb Sto podob
nové doby.
Přestože se nakonec nepředvedl kovář
a bohužel se nekonalo ani avizované divadelní představení, považujeme IV. Řezbáře
v Přílepích za zdařilou akci. Její konání
podpořil Zlínský kraj a samozřejmě také
obec Přílepy, a to jak finančně tak organizačně, čehož si velmi vážíme. Moc děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří nám
pomohli s organizací.

Spolek Přílepy – náš domov
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Řezbáři letos pokračovali na přílepském Betlému

Děti okouzlil svým uměním mág Radek

STUDÁNKY
Jarnímu otevírání studánek počasí
zrovna nepřálo a současně v tomto týdnu
byla vyhlášena akce Ukliďme Česko.
Účastníci studánek sbírali odpadky cestou
v lese a několik málo odpadků také posbírali jiní dobrovolníci, ale tato akce se přesune až na září.
I když téměř mrazivé počasí nepřilákalo
tolik účastníků k otvírání studánek jako
obvykle, přesto se nás sešlo dost, abychom
vyrazili na každoroční již tradiční akci. Po
probuzení první studánky jsme se vydali
kolem hradu k nejoblíbenější studánce
– Stříbrné. Tam nás už čekala nejmenší

účastnice (3,5roku) a děda, který již rozdělával oheň, u kterého jsme se zahřáli.
Teplé špekáčky nás po chůzi v sychravém
počasí posilnily na zpáteční cestu a káva ze
studánkové čerstvé vody nás povzbudila
k návratu. Vzhledem k nejmenším účastníkům jsme dvě studánky vynechali a řekli
si, že se k nim vrátíme koncem května.
Děti i přes nabranou sílu z jídla a občasným dodáním energie z bonbonů, ke konci
cesty sotva pletly nožkami, ale celou zpáteční cestu ušly, za což zaslouží velkou
pochvalu.
-si-

Studánky při odemykání ještě pokrývala jinovatka, táborák proto příjemně zahřál

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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SPORTOVNÍ KOUTEK
OBLASTNÍ ZÁVODY V ORIENTAČNÍM BĚHU
Ani deštivé a větrné počasí neodradilo
druhou dubnovou sobotu na dvě stovky
nadšenců orientačního běhu všech věkových kategorií od startu dalšího seriálu
oblastních závodů jarní valašské ligy,
pořádané tentokrát holešovským oddílem, ve spolupráci s klubem SKOB Zlín
(Gigant Orienteering). Zázemí krátkých
tratí poskytla po roční pauze opět zdejší
myslivecká chata a lesy okolo vodní
nádrže směrem na Lukoveček. Místy těžké
podmáčené terény, studený vítr, teploty
lehce nad nulou, popadané větve, špinaví
a promrzlí závodníci po návratu do cíle,
bohaté občerstvení a překvapení v podobě
krátkého výletu vrtulníkem nad obcí pro ty
nejmenší. Tak lze stručně charakterizovat
atmosféru závodního dopoledne, kterou
postupně zlepšoval také ustávající déšť
i vítr a stoupající teploty a později dokonce
i sluneční pohlazení.
Z domácího oddílu na úspěšné starty
v jiných závodech jarní i podzimní ligy

navázala Kristýna Brázdilová, která ve své
kategorii dosáhla opět na stupně vítězů,
tentokrát „pouze“ bronzem. Pro některé
členy holešovského oddílu byl zase start
na závodech v domácím prostředí premiérou a zkouškou odvahy. Nejmladší benjamínci přitom sotva sahají na školní kliky.
Naopak nejstarším v cíli, a ve své kategorii
90+ současně i jediným účastníkem, byl
Stanislav Valla ze spolupořadatelského
zlínského oddílu.

Bronzová Kristýna Brázdilová přebírá cenu

Účastníci závodů čekají na přistání vrtulníku
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Mimo závody však přílepští ani holešovští členové oddílu orientačního běhu
nezahálejí. Výsledkem je přibývající počet
členů, nová tréninková mapa zámeckého
parku v Přílepích či stanoviště pevných
kontrol s mapovým podkladem v areálu
holešovského Amerického parku, dostupné
pro širokou veřejnost.

Martina Kroutilová
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POCHVALA OD TRENÉRA ORIENTAČNÍHO BĚHU
V sobotu 2. 4. 2022 se uskutečnil další ze
závodů v orientačním běhu, tentokrát ve
Vlčnově. Závody uspořádal oddíl z Luhačovic. Prví závod byl přebor Valašské
oblasti a naši závodníci dosáhli velmi dobrých výsledků: V kategoriích D12C - Kristýnka Brázdilová 2. místo, H12C- Adam
Boledovič 19.místo, H14C - Lukáš Brázdil
6.místo.

Odpoledne se běžel druhý závod - lesní
sprint. V tomto závodě byly výsledky
následující: kategorie. D12C - Kristýnka
Brázdilová 3. místo, H12C- Adam Boledovič 11. místo, H14C - Lukáš Brázdil
5.místo.Všem reprezentantům přílepského
oddílu patří velká gratulace.

Tonda Peška, trenér OB

ZAJÍMAVOSTI
PŘÍLEPY OSLAVÍ 750. VÝROČÍ OD PRVNÍ ZMÍNKY
Obec Přílepy se rozkládá na jižní stráni
Hostýnských vrchů a tvoří tak pomyslnou,
zdaleka viditelnou bránu do krajiny sv.
Hostýna.
Dle Zemských desek v Olomouci se
vznik Přílep datuje k roku 1272, i když
první osídlení se připomíná již v 9. století
za současnou vesnicí u potoka Mojena.
V průběhu staletí se vystřídalo mnoho
vlastníků Přílep, z nichž nejvýznamnější
byli manželé Komínkovi na bývalé tvrzi
(1758-1778) a rod Seilern-Aspang (17781945). Za jejich působení vznikl zámek
s rozsáhlým parkem, který získal dnešní
podobu přestavbou původní tvrze v roce
1885 a mnoho místních památek jako lesní
kaple a kamenné kříže.
Hranolovitá zámecká věž, která je vyobrazena i ve znaku obce je dominantou
Přílep. Díky rozsáhlým úpravám se stal
zámecký park odpočinkovou zónou s dětským hřištěm a za tímto účelem je hojně
využíván nejen občany obce. Za zmínku
stojí, že v zámku fungovala po dobu 30 let
porodnice a téměř 21 000 dětí tak získalo
rodný list s místem narození Přílepy.
Historie obce je velmi podobná ostatním
vesnickým obcím a po mnoho staletí se
zdejší usedlíci živili zemědělstvím, prací
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v lese a řemesly, které vyžadoval prostý
život. Historicky okolí vesnice obklopovaly
vždy lesy a políčka, nechyběl ani vinohrad,
vodní mlýn, kovárna, palírna, hospody ani
obecná škola.
Také přílepští občané prošli mnoha útrapami dvou světových válek, kolektivizací
zemědělství či pozbytím samostatnosti
a integrací pod město Holešov, ale nechyběl ani odpočinek na společenských akcích,
činnost v mnoha společenských organizacích a radost ze společného díla.
V roce 1990 byla obnovena samospráva,
začala se tak psát novodobá historie naší
obce, která se postupně proměňovala do
dnešní podoby. Kromě toho, že obec staví
svůj rozvoj na dávno položených základech, přibývá nová vybavenost, domy
a obyvatelé, jejichž počet dosáhl v roce
2021 číslovky 1000.
V letošním roce slavíme 750. výročí od
první zmínky o obci Přílepy. Důstojnou
oslavou chceme vzdát holt všem našim
předkům a mnoha generacím, které se
po těch mnoho let v Přílepích vystřídaly,
našly svůj domov a prožili svůj život nebo
jeho část v krásném koutku Moravy zvaném PŘÍLEPY.
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sobota
21. května 2022

OFICIÁLNÍ PROGRAM
8:30			
Budíček na návsi
			s Moravskou Veselkou
8:30 – 9:15		 Přivítání oficiálních hostů a snídaně
			v restauraci U Miloša
9:30 – 10:30		
Slavnostní mše svatá na návsi 		
			
u zvonice, žehnání nového obrazu 		
			sv. Floriána
10:30 – 11: 00		
Průvod obcí s dechovkou
			a mažoretkami, položení věnců
			u pomníků občanů 			
			
padlých ve světových válkách
10:00 – 12:00		

Prohlídka Základní školy Přílepy

12:00 – 13:00		
Oběd v restauraci u Miloša
			(pozvaní hosté)

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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PROGRAM V ZÁMECKÉM PARKU
10:00 – 11:00
		

Animační program pro děti – Hry
a soutěže s prasátkem Cecil o ceny

11:00 – 11:10

Zahájení programu v zámeckém parku

11:15 – 11:45

Úvod s Moravskou Veselkou

11:50 – 12:10
		

Pódiové vystoupení mažoretek Stars
Bystřice pod Hostýnem

12:15 – 13:00

Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Přílepy

13:00 – 14:00

Koncert Moravské Veselky

14:00 – 14:30

Projev starostky a předání cen obce Přílepy

15:00 – 17:00

Ellen Lenská band (Věra Špinarová tribute)

17:15 – 17:30

Vystoupení dětí Sokol Přílepy

17:30 – 17:45

Folklórní soubor Jabloňka Martinice

18:00 – 19:30

Dětská kapela, překvapení večera

19:30 – 21:00
		
		

Jistě přijde i kouzelník (balónková show, 		
pódiové vystoupení)...a možná nás
navštíví známý rodák

21:00 – 21:30

Světelná a ohnivá show

21:30 – 23:30

Waťák - Kabát revival k tanci i poslechu

PROGRAM MIMO PÓDIUM:
Kolotoče, skákací hrad, vláček Pacifik, lety vrtulníkem,
výstava o historii obce Přílepy, výstava trofejí mysliveckého spolku Přílepy,
ledový bar, prezentace místních spolků, bohaté občerstvení, místní speciality…
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI 2022
Září

Květen
Helena REIMEROVÁ
Marie REIMEROVÁ
Antonie JURČÍKOVÁ

70 let
84 let
83 let

Červen
Zorka HOTAŘOVÁ
Miroslav JANÁL		
Jana MACHÁČKOVÁ
Zdenka CHYTILOVÁ
Miloslav KOCANDA
Anna PUSTKOVÁ
Stanislav OBŠIVAČ

88 let
70 let
75 let
92 let
81 let
86 let
82 let

Červenec
Jindřiška ZBRANKOVÁ
Vladislav SOVADINA
František VIČAR
Ludmila LIŠKOVÁ

94 let
84 let
70 let
83 let

Srpen
Alois SOVADINA
Josef SYN		
Marie DOHNÁLKOVÁ
Zdenka PAŠTĚKOVÁ
Františka DUJKOVÁ
Stanislav ROMÁNEK
Jaromír PUSTKA
Ladislav SOVADINA
Miroslav OTÉPKA
Pavel PERGER		
Milan PECHANEC

84 let
80 let
85 let
75 let
83 let
90 let
80 let
84 let
75 let
75 let
85 let

Jiřina KREJČÍ		
Ludmila TOMŠÍKOVÁ
Václav CTIBOREK
Josefka JURČÍKOVÁ
Josef NAVRÁTIL
Ladislav ZÁVRBSKÝ
Rudolfa MACKOVÁ
Jarmila NĚMCOVÁ

80 let
88 let
70 let
93 let
81 let
81 let
81 let
83 let

Říjen
Antonín DOLEŽEL
Milada KROUTILOVÁ
Jarmila VRZALOVÁ
Oldřiška OLŠÁKOVÁ

86 let
81 let
75 let
70 let

Listopad
Augustin SOUKUP
Metoděj CTIBOREK
Anna FOJTÍČKOVÁ
Josef BÁRTA		

82 let
75 let
85 let
70 let

Prosinec
Ludmila PŠENKOVÁ
Vojtěch GAJDŮŠEK
Marie MACHOVSKÁ
Jaroslava CTIBORKOVÁ

81 let
70 let
86 let
91 let

NAROZENÉ DĚTI
Leden 2022 / Martin KRŇÁVEK
SŇATKY
Duben 2022
Pavel TOMŠÍK
Lenka KUBÍKOVÁ
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sobota 21. května 2022
PROGRAM OSLAV

PROGRAM V ZÁMECKÉM PARKU

8:30

Budíček na návsi s Moravskou Veselkou

10:00 – 11:00

8:30 – 9:15

Přivítání oficiálních hostů a snídaně
v restauraci U Miloša

Animační program pro děti – Hry
a soutěže s prasátkem Cecil o ceny

11:00 – 11:10

Zahájení programu v zámeckém parku

9:30 – 10:30

Slavnostní mše svatá na návsi u zvonice,
žehnání nového obrazu sv. Floriána

11:15 – 11:45

Úvod s Moravskou Veselkou

11:50 – 12:10

Pódiové vystoupení mažoretek Stars
Bystřice pod Hostýnem

10:30 – 11: 00

Průvod obcí s dechovkou a mažoretkami,
položení věnců u pomníků občanů
padlých ve světových válkách

12:15 – 13:00

Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Přílepy

10:00 – 12:00

Prohlídka Základní školy Přílepy

13:00 – 14:00

Koncert Moravské Veselky

12:00 – 13:00

Oběd v restauraci u Miloša (pozvaní hosté)

14:00 – 14:30

Projev starostky a předání cen obce Přílepy

15:00 – 17:00

Ellen Lenská band (Věra Špinarová tribute)

17:15 – 17:30

Vystoupení dětí Sokol Přílepy

17:30 – 17:45

Folklórní soubor Jabloňka Martinice

18:00 – 19:30

Dětská kapela, překvapení večera

19:30 – 21:00

Jistě přijde i kouzelník (balónková show,
pódiové vystoupení)...a možná nás
navštíví známý rodák

21:00 – 21:30

Světelná a ohnivá show

21:30 – 23:30

Waťák - Kabát revival k tanci i poslechu

1272-2022
PROGRAM MIMO PÓDIUM:

Pouťové atrakce / skákací hrad / vláček Pacifik / lety vrtulníkem / výstava o historii obce Přílepy /
výstava trofejí mysliveckého spolku Přílepy / prezentace místních spolků / ledový bar /
bohaté občerstvení / místní speciality

750 LET OBCE PŘÍLEPY
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