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občasník zastupitelstva obce

SLOVO ÚVODEM
Léto je v plném proudu, počasí zatím přeje a jistě se mnozí z Vás rozjeli do blízkých či dalekých míst užít zasloužilého volna, dětí a společně si odpočinout do další práce. V tomto čase
Vám přinášíme po delší odmlce další vydání našeho Občasníku. Pololetí bylo rozhodující pro
některé očekávané informace, které v tomto vydání přinášíme.
Za uplynulý půlrok se toho dělo v naší obci hodně a důkazem toho jsou taktéž zaplněné
následující stránky. Přejeme Vám příjemný zbytek léta, prázdnin a dovolených a taky ničím
nerušenou četbu následujících informací.

S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v čase prázdnin
a dovolených informoval o tom, co se za uplynulé období událo, řešilo či připravovalo
v zastupitelstvu obce.
Začnu stavbami, které se dlouhodobě připravují a na kterých se průběžně pracuje. Příprava stavby pravostranného chodníku podél
silnice III/49011 pokračuje zpracováním projektové dokumentace pro územní řízení. Stále
však nebyla podepsána smlouva s jedním
majitelem pozemku, od kterého se nebude
vykupovat na tuto stavbu žádná část, pouze
se jedná o dočasný zábor, na kterém má
být provedeno zpevnění stávajícího příkopu
v délce 7 m kamennou rovnaninou. Tento
majitel nemá dořešené majetkové záležitosti
s ŘSZK, které se týkají jeho parcely zasahující do tělesa silnice.
U cyklostezky Přílepy–Holešov dochází
k převodu posledních Holešovských pozemků
do majetku obce Přílepy a po podpisu
smlouvy se ihned začne pracovat na dokumentaci pro územní řízení a po schválení
této dokumentace bude požádáno o stavební
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povolení na tuto stavbu. Předpokládaný termín výstavby tedy přichází v úvahu v prvním
pololetí roku 2017.
V minulosti jsme informovali o odkupu
domu Válkových do majetku obce. Obec
zadala zpracování projektové studie na nejefektivnější využití této nemovitosti, kterou
po mnoha konzultacích vypracovalo studio
Ing. arch. Jiřího Jílka. Jednou z řešených
variant je vybudování tzv. Obecního domu.
Pokud se ukáže tato možnost jako reálná,
pokusíme se ucházet o dotace na jednotlivé
etapy výstavby. Výstavbou tohoto areálu by
byl vyřešen problém umístění požární zbrojnice, garáží a skladů v případě realizované
rekonstrukce zámku a přilehlých prostor.
Další věc, o které bych se chtěl zmínit, je
požadavek Krajské hygienické stanice ZK
na doplnění stávajících hygienických prostorů
v MŠ. Na tento požadavek hygienické stanice byla vypracována jednoduchá stavební
dokumentace, která zahrnuje požadavky
hygieny. Rekonstrukce bude spočívat v rozšíření WC, sprchový kout a úklidovou místnost.
Na tuto rekonstrukci proběhne výběrové řízení na dodavatele, a pokud se najde stavební
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firma s volnou kapacitou, tyto stavební
úpravy budou provedeny v průběhu prázdnin.
Na pracovní poradě zastupitelů se starostou obce byla projednána žádost MŠ
Přílepy o převedení hospodářského zisku
za rok 2015 ve výši 24 166,– Kč, a taktéž
hospodářského zisku ZŠ Přílepy za rok 2015
ve výši 13 905,– Kč do rezervního fondu.
Zastupitelstvo obce v minulém roce odsouhlasilo výjimku v počtu žáků a zavázalo se
dorovnat mzdy učitelů. Na žádost ředitelky
školy bude obec čtvrtletně doplácet na mzdy
40 000,– Kč. V posledním čtvrtletí se tato
částka vyhodnotí a bude dofinancována
dle potřeby. Podotýkám také, že finance
nebudou použity na žádné nárokové složky,
jako jsou odměny nebo osobní ohodnocení
zaměstnanců.
V obci Přílepy se uskutečnilo ve dnech
14. 3. – 16. 3. 2016 konečné „Přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015“. Při dílčím
ani konečném přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b)
a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
Zajisté si většina občanů všimla, že obec
zakoupila nový malotraktor – VEGA 36HP
s příslušenstvím. Starý, dožitý traktor, jehož
údržba se stávala neúnosnou, byl poskytnut
jako částečná protihodnota nového traktoru.

Nový malotraktor VEGA 36HP s příslušenstvím
a „zlepšovákem“ na zvedání kontejnerů
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V měsíci březnu podala obec žádost
o dotaci do programu obnovy kulturních
památek. Jde o projekt Stavební obnova
lesní kaple Panny Marie. O výši případné
dotace a průběhu rekonstrukce budeme dále
informovat.
Ne příliš potěšitelná informace se týká
přílepského zámku. Momentální situace
je taková, že existuje kompletní projektová
dokumentace, na základě které je vydáno
pravomocné stavební povolení, avšak není
investor, který by projekt realizoval, což prakticky vrací celou snahu o využití zámku jako
zařízení sociální péče či zdravotnického zařízení na samotný začátek a po odstoupení
dvou vážných zájemců v současné době neexistuje žádný zájemce se životaschopným
projektem.
Naše obec již několik let spolupracuje
s firmou EKO-KOM, a. s., která zajišťuje
zpětný odběr využitého odpadu z obalů. Díky
tomu, že občané zodpovědně třídí plasty,
sklo a železo dostali jsme do rozpočtu obce
od této firmy jen v minulém roce cca 70 tis.
Kč. To je velmi příjemná zpráva, přesto bych
chtěl požádat občany, aby si okolí kontejnerů
na plast a sklo nepletli se sběrným dvorem
a odkladištěm všeho nepotřebného v domácnostech. Na tyto nepotřebné věci jsou v obci
pravidelně přistavovány velkoobjemové kontejnery.
Možná si někteří z Vás všimli, že byla
provedena vysprávka místní komunikace
do Martinic, která na našem katastru je průjezdná i pro osobní automobily.
Vzhledem k tomu, že bude muset naše
obec pořídit nový územní plán obce do roku
2020, bylo projednáno a rozhodnuto
na zastupitelstvu, že se požádá o pořízení
nového územního plánu MěÚ Holešov – Útvar
územního plánování a stavebního řádu. Tato
záležitost je administrativně velmi náročná
a zdlouhavá a bude trvat minimálně 3 roky.
Před přezkoumáním hospodaření naší
obce za rok 2015 byl zpracován „Závěrečný
účet obce za rok 2015“, na základě zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Na pracovním zastupitelstvu 23. 5. 2016 s tímto byli všichni zastu-
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pitelé seznámeni a po projednání je možno
účetní rok 2015 uzavřít vyjádřením „Bez
výhrad“.
V souladu s ustanovením § 6 odst. 4
písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, provedla dne 14. 6.
2016 OSSZ plánovanou kontrolu plnění
povinností v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení. Bylo kontrolováno období od 1. 7. 2013 do 31. 5. 2016.
Ke kontrole byly předloženy požadované

doklady a to, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, výplatní listiny, účty mzdových
nákladů, stejnopisy evidenčních listů důchodového pojištění. Při kontrole nebylo uloženo
žádné nápravné opatření, ani nebyly zjištěny
nedostatky.
Toto jsou nejdůležitější záležitosti týkající
se chodu obce a o průběhu dalších akcí Vás
budu informovat na konci dalšího čtvrtletí.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta obce

ZPRÁVY Z RADNICE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
V sobotu 9. ledna proběhla také v naší
obci celostátní Tříkrálová sbírka na potřeby
Charity. Do nepříliš příznivého počasí se
vydaly tři skupinky malých koledníků, kteří
díky štědrosti a pochopení našich občanů
vykoledovali do zapečetěných pokladniček
v Přílepích celkovou částku 30 172,– Kč.
Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost.
Po návratu z přílepských ulic bylo pro koledníky připraveno malé občerstvení, kde obdrželi také drobný dárek od charity.
Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu záměrů pro
lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy
podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi
v tísni a pro další, jinak sociálně potřebné.
Sbírka má předem jasně daná pravidla pro
rozdělení výtěžku. Většina vykoledovaných
prostředků zůstává v regionu, kde byly
vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry,
na které se v daném roce vybírá. Výnos Tříkrálové sbírky 2016 bude rozdělen na více
než osm set záměrů. Zhruba desetina celostátního výtěžku je každoročně určena
na pomoc rozvojových projektů do zahraničí
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Účastníci Tříkrálové sbírky: Ondra Odstrčilík,
Pavel Janoš, Franta Olšák, Jirka Hudeček,
Andrejka Lakomá, Adam Závrbský,
Barča a Eliška Uličníkovi, Saša Sedlář a doprovod
Jaromír Grygera, Roman Žemba a Miroslav Sovadina

(projekty na udržení zdrojů obživy a vzdělávání), případně jako rezerva pro případ
humanitárních katastrof, jako například
zemětřesení, povodně, hladomor apod.
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DOTACE NA OPRAVU KAPLE
V měsíci březnu vyhlásil Zlínský kraj výzvu podání žádostí do programu obnovy nemovitých
kulturních památek v kraji. Projektová dokumentace na rekonstrukci existuje již delší dobu
a čekalo se na vhodný dotační titul. Ve spolupráci se společností INNOVA jsme proto zpracovali žádost o dotaci na stavební obnovu lesní
kaple Panny Marie. V rámci podání žádosti
proběhlo také výběrové řízení na dodavatele
stavby, které bylo jednou z podmínek dotačního titulu. Ze čtyř podaných nabídek byla
vybrána firma RAPOS, s. r. o., která splnila
všechny náležitosti a podala nejnižší cenovou nabídku.
Dne 29. 6. 2016 schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraji dotaci v plné výši,
tj. 300 000,– Kč. Což fakticky znamená, že
žádost byla úspěšná a podepsání všech patřičných smluv bude firmě RAPOS předáno
Zchátralý štít lesní kaple
stanoviště a rekonstrukce bude zahájena.
O průběhu rekonstrukce, která má být dokončena do podzimu letošního roku budeme dále
informovat. Lesní kaple je společně se zámkem Přílepy zapsána v katalogu kulturních památek ČR pod katalogovým číslem 49658/7-8814.

PŘÍSPĚVEK NA NOVÝ SOCIÁLNÍ
AUTOMOBIL
Dne 14. června byl předán do užívání Centra pro seniory (domova důchodců) v Holešově nový, tzv. sociální automobil. Užitkový
automobil Dacia Dokker byl pořízen s příspěvků firem a obcí Holešovska a taky obec
Přílepy se na jeho pořízení finančně podílela.
Loga zúčastněných firem a znaky obcí jsou
na automobilu vyobrazena.

Nový automobil Centra pro seniory s logy firem
a znaky obcí

STUDIE MULTIFUNKČNÍHO OBECNÍHO DOMU
V minulosti jsme informovali o odkupu domu Válkových do majetku obce. Pro odkup této
nemovitosti se obec rozhodla z několika důvodů. Především to byla tehdejší aktuálnost přemístění obecních kapacit ze zámku v době, kdy bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci
zámku na projekt „Senior Domus“ a očekávali jsme proto zahájení rekonstrukce a s tím spojené vyklizení prostor. Dalšími aspekty bylo situování nemovitosti v centru obce u hlavní silnice
a v neposlední řadě její velikost a cena 550 000,– Kč.
Začátkem dubna bylo požádáno architektonické studio Ing. Arch. Jílka o komplexní studii
rekonstrukce tohoto domu a přilehlých pozemků. Studie řeší vznik tzv. Obecního domu, který
by sdružoval požární zbrojnici, obecní garáže a sklady, sběrný dvůr a komunitní centrum. Tedy
společenskou místnost pro cca 70 lidí se zázemím pro využití k setkávání občanů a různým
veřejným či soukromým příležitostem.
Po několika vzájemných konzultacích zainteresovaných stran jsou jednotlivé části areálu
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navrženy tak, aby bylo možné využít připravovaných dotačních titulů.
V první fázi byla zpracována a podána
žádost o dotaci na výstavbu požární zbrojnici k HZS Zlínského kraje. Do zmiňovaného
obecního domu, jak bylo řečeno, by měly
být přesunuty všechny kapacity, které obec
momentálně využívá v objektech zámku
a požární zbrojnice, jelikož projekt případné
rekonstrukce zámku počítá též s posunutím
Architektonická studie multifunkčního
křižovatky do místa staré klubovny (bývalé
Obecního domu
prodejny zmrzliny).
Vzhledem k současné situaci se zámkem však realizace obecního domu prozatím není
prvořadou prioritou. Navíc HZS Zlínského kraje pro rok 2017 nepodpořil žádný z projektů
na obnovu a stavbu požárních zbrojnic. Pokud se bude výzva k podání žádosti o dotaci v příštím roce opakovat, pokusíme se opět o tuto dotaci se zpracovaným projektem ucházet.

DOTACE – JAK TO VLASTNĚ FUNGUJE
O dotacích často slyšíme ze všech stran.
Zdálo by se, že z nich lze pořídit téměř
všechno a jednoduše, ale opak je pravdou.
V následujících řádcích se pokusím stručně
přiblížit tento administrativně, časově
a kapacitně náročný proces.
Dotace se dají získávat ze tří úrovní, krajská, národní a dotace z EU, pomineme-li
úroveň nejnižší, což je mikroregion. Správci
dotačních titulů jsou dle zmiňovaných úrovní
kraj, příslušná ministerstva a státem zřízené
fondy, které řídí také čerpání dotací z EU.
Jednotlivé dotační programy jsou příslušnými
orgány a vládou předem připraveny na plánovací období EU, což je sedm let.
Pokud se hodlá obec ucházet o dotaci,
musí mít dopředu vypracovaný projekt, ze
kterého je patrné co chce vybudovat, k čemu
a pro koho bude toto sloužit, co to komu
přinese a hlavně co to bude stát, do kdy
to bude hotovo a jak a za co to bude dále
fungovat. Tyto projekty musí být dopředu připraveny, jelikož vyhlašování výzev o podání
žádosti je nepravidelné a časově omezené.
V případě vyhlášení vhodné dotace zpracuje
obec k příslušnému projektu žádost o dotaci
a společně s dopředu připraveným projektem
a povinnými přílohami předloží ke schválení
příslušnými orgány. Při vypracování žádostí
spolupracují obce s k tomu určenými agen-
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turami, jelikož jde o vypracování dokumentů
vyžadujících znalostí práva, ekonomie,
současné legislativy, stavebního zákona,
zákona o veřejných zakázkách a z dalších
oborů.
V případě kladného schválení žádosti je
podepsána smlouva o poskytnutí dotace,
která zahrnuje přesně stanovená pravidla
a sankce při realizaci projektu. Dotace nikdy
nečiní 100% nákladů a každý projekt musí
obec dofinancovat z vlastních zdrojů. Proto
je třeba vždy zvážit, jestli je vůbec v silách
rozpočtu obce toto dofinancování zvládnout
a financovat také provozní fázi projektu.
Pokud jde o dotaci na dodávku jakýchkoliv
služeb či stavebních prací, musí zároveň
proběhnout veřejné výběrové řízení na dodavatele, v některých případech ještě před
podáním žádosti a této soutěže se můžou
zúčastnit firmy z celé ČR, přičemž směrodatným kritériem je nejnižší podaná cenová
nabídka.
Po dokončení projektu – tedy realizační
fázi (např. dokončení stavby, rekonstrukce,
zprovoznění zařízení…) musí proběhnout
vyhodnocení a kontrola, zda proběhlo vše
podle stanovených pravidel. Na tomto se
také podílí agentura, která řešila zpracování žádosti. Po tomto dokončení nastává
takzvaná provozní fáze projektu, kdy tento
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projekt musí sloužit svému účelu a být
životaschopný minimálně po dobu pěti
let. Nedodržení stanovených kritérií, nebo
i administrativní chyba mohou vést k velkým
finančním sankcím, v extrémním případě
i vrácení dotace.
Jelikož jak bylo zmíněno, musí být vše
připraveno předem, nastávají často situace, že dotace není schválena a obci fakticky zůstává „hromada dokumentů“ řádově

v desítkách až stovkách tisíc korun a lze jen
doufat, že se bude stejná dotace za pár let
opakovat.
Toto v žádném případě neznamená, že
by se obec Přílepy nesnažila o dotace usilovat a s připravenými projekty se snažíme
dle možností reagovat na všechny vhodné
výzvy. Některé žádosti jsou úspěšné, některé
nikoliv.

ZÁMEK AKTUÁLNĚ
V závěru loňského roku jsme podali informaci, že po odstoupení společnosti Seniordomus
od projektu využití zámku převzala mírně upravený projekt sanatoria následné péče zlínská
společnost MUDr. Starnové a začala tak nová naděje pro přílepský zámek. V měsíci květnu
nám zástupci zmiňované společnosti oznámili, že po analýze všech možností financování projektu dospěli k závěru, že od realizace taktéž upouští.
Momentální situace je taková, že existuje kompletní projektová dokumentace na základě
které je vydáno pravomocné stavební povolení, avšak není investor, který by projekt realizoval.
Což prakticky vrací celou snahu o využití zámku jako zařízení sociální péče či zdravotnického
zařízení na samotný začátek a v současné době neexistuje žádný zájemce se životaschopným
projektem.
Kolem zámku panuje mezi veřejností mnoho otázek a dohadů, pojďme si proto základní
odpovědi na tyto otázky shrnout.
Je zámek prodaný? NE! Zámek, hospodářská budova a park jsou plně v majetku obce bez
jakýchkoliv břemen a závazků.
Je zámek nabízen k prodeji? NENÍ nabízen k prodeji, je nabízen k využití. To znamená, že
pokud se objeví zájemce, který přijde s konkrétním projektem, prokáže skutečný zájem záměr
realizovat a k tomuto se smluvně zaváže, dotáhne vše do vydání stavebního povolení a prokáže schopnost projekt financovat bude k prodeji přikročeno.
Co stály obec dosavadní neuskutečněné projekty? NIC, vše si hradili jednotliví zájemci.
V případě projektu Senior Domus existuje dokonce kompletní projektová dokumentace a stavební povolení, které marně uplyne.
Proč zámek nevyužije obec? Ať už by zde vzniklo cokoliv, není v silách obce financovat
rekonstrukci. Rekonstrukce památkově chráněného objektu je natolik finančně náročná, že
ji nelze realizovat ani s využitím případné dotace. Druhý problém je provozní fáze. Musí zde
fungovat něco, co na sebe dokáže vydělávat a nezatěžovat rozpočet obce, jelikož náklady
na provoz a údržbu takto rozlehlých budov jsou obrovské.
Proč právě zdravotnické zařízení nebo zařízení sociální péče? Toto využití se po všech analýzách jeví jako nejlepší. Šlo by o využití pro širokou veřejnost, které by navíc znamenalo mnoho
příležitostí zaměstnání a dodávek služeb přímo v obci. U těchto zařízení je navíc minimální
riziko úpadku, jelikož provoz je hrazen z velké části z veřejných zdrojů. V podobě gynekologicko-porodnického oddělení zde navíc zdravotnické zařízení mnoho let spolehlivě fungovalo
a existuje tak jakási tradice, na kterou by šlo navázat.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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PÉČE O PARK JAKO ZÁJMOVÁ ČINNOST
Před začátkem prázdnin přišla paní Martina Kvapilová s nápadem, že by chtěla dát dohromady partu dětí, která by pečovala o pořádek v zámeckém parku a starala se o zeleň a novou
výsadbu a zároveň by v rámci schůzek probíhaly různé hry. Jelikož obec uvítá každou iniciativu o smysluplné vyplnění volného času dětí, které navíc povede k péči o vzhled obce, vyšli
jsme v tomto nápadu vstříc a tak se mohlo v poslední školní den 30. června uskutečnit první
setkání přímo v parku a hned pracovní.
„Na první schůzce děti se mnou zametaly
rozbité sklo po celém parku na všech betonových cestičkách. Obec nám na skleněný
odpad poskytla jednu popelnici, potřebné
nářadí si děti přinesly svoje a nějaké nám
zapůjčili mladí hasiči. Děti měly spoustu
dotazů týkajících se zeleně v parku a práce
je velmi bavila.
Na závěr schůzky jsme měli domluvené
od obce malé občerstvení, které proběhlo
na zahrádce restaurace U Miloša. Závěr
nám mírně pokazila bouřka, ale věřím, že
to nikoho z nás neodradilo“. Hodnotí první
setkání paní Kvapilová a nastiňuje další
plány do budoucna.
„Na dalších schůzkách máme v plánu
pokračování v úklidu parku, vysazování keřů
a stromků.
Domlouvám prohlídku našeho zámku se
zajímavým výkladem a mám připravené pro
děti hry v parku. Těším se na další setkávání
s dětmi.“
Věříme, že prvotní nadšení na všech stranách vydrží a že se podaří navázat na dřívější
činnost paní Vlasty Čablové, která v rámci
kroužku mladých zahrádkářů podobnou
činnost v parku s dětmi vykonávala. Jde
především o to, aby děti našly vztah k příMladí přátelé parku na první schůzce
rodě, rostlinám a zeleni a hravou formou se
zároveň učily, že „bez práce nejsou koláče“.
Jinak řečeno, příroda bez cílevědomé práce
sama vše nezvládne. „V naší partě uvítáme
každého, kdo bude mít o uvedenou činnost
zájem. Rodiče, či děti samotné mě mohou
kontaktovat na tel.: 724 029 922 či e-mail:
makva78@gmail.com.“ Dodává paní Kvapilová závěrem.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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AKTUALITY Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
V místní knihovně pro rok 2015 byla vyhlášena soutěž – o nejlepšího dětského čtenáře
a to s jedním cílem, že do knihovny nalákáme nové dětské čtenáře, ale nedopadlo to
tak, jak jsme si mysleli, vše zůstalo při starém, nikdo.
Soutěž byla začátkem tohoto roku vyhodnocena a nejlepším čtenářem se stal Daniel
Svoboda, žák zdejší školy, který knihovnu
navštěvuje pravidelně již několik let. Vyhodnocení proběhlo 8. 4. 2016 ve škole za přítomnosti všech žáků, p. učitelek, hostů
a pana starosty, který jmenovanému předal
věcný dar, dalším dárkem byl potlesk přítomných.
Další akcí v letošním roce byla beseda
o Karlu IV., která se uskutečnila 1. 6. 2016
a to pro žáky školní družiny při zdejší škole.
O Karlu IV. poutavou formou vyprávěla
p. Lucie Zavadilová z Holešova. Zájem dětí
byl překvapující, přednášející doplňovaly
o své poznatky, téma jim nebylo cizí.
Jinak počet čtenářů pro letošní rok zůstává
stejný, přibylo mnoho pěkných knih, za což
dík obecnímu úřadu. Na webových stránkách knihovny a ve vývěsní skříňce obecního
úřadu jsou uvedeny dny, kdy bude knihovna
v době prázdnin otevřena.
Závěrem bych popřála všem čtenářům příjemné letní měsíce, dětem pěkné prázdniny.
Smolková Marie, knihovnice

Nejlepší dětský čtenář Danek Svoboda spolu
s knihovnicí a starostou obce

Děti přednáška v knihovně zaujala

O K É N KO D O N A Š Í Z Á K L A D N Í Š KO LY
VÁNOČNÍ BESÍDKA ŠKOLY – POPELKA

Myšky z pohádky O Popelce

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Sice začaly letní prázdniny, ale ve vzpomínkách se ještě vrátíme k naší vánoční besídce.
K Vánocům neodmyslitelně patří všem
známá Popelka. I my jsme se rozhodli pro její
divadelní ztvárnění. Kromě Popelky, prince,
macechy a sester nechyběly ani myšky, které
Popelce pomáhaly, kuchaři, dvořané a kouzelník – průvodce celým představením. To
bylo protkáno mluveným slovem, zpěvem
i tancem. Rozloučili jsme se tak se starým
rokem a vykročili jsme do roku nového.
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA ŽÁKŮ
5. ROČNÍKŮ
se letos konala 19. ledna 2016. Za naši
školu jeli matematické záludnosti řešit tři
žáci – Petr Bárta, Danek Svoboda a čtvrťák
Adam Filák. Z 35 zúčastněných se kluci
umístili na pěkných pozicích.
8.–9. místo: Petr BÁRTA a Adam FILÁK
17. místo:
Daniel SVOBODA
Za pěknou reprezentaci školy děkujeme.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
se na naší škole konal v pátek 12. února
2016. V době od 13:00 – 17:00 hodin jsme
zapsali celkem 15 žáků. Opět převažují
chlapci, 11 žáků je místních, 4 dojíždějící.
Po vyšetřeních v pedagogických poradnách a na doporučení dětských lékařů
budou nakonec na žádost rodičů realizovány
2 odklady. Do 1. třídy v Přílepích tedy od září
nastoupí 13 dětí (9 chlapců a 4 děvčata).

VESELÉ ZOUBKY
Každý člověk pečuje o své tělo a také
ve škole vedeme děti k dodržování všech
hygienických zásad. V rámci výuky prvouky
jsme se tentokrát zaměřili na péči o dětský
chrup v rámci projektu „Veselé zoubky“.
Naši nejmladší prvňáci a druháci si donesli
do školy svůj kartáček na zuby i zubní pastu
a zdokonalovali se ve správném čištění svých
zoubků. Vše bylo navíc podpořeno získáním nových poznatků i z oblasti teorie. Děti
vypracovávaly pracovní listy a aktivně pracovaly s interaktivní tabulí. Tento projekt je
podpořen DM Drogerií, takže všichni dostali
dárkovou tašku s novým kartáčkem na zuby,
zubní pastou, přesýpacími hodinami a dalšími drobnostmi.

Kamilka Sovadinová u zápisu do 1. třídy

VÝUKA DOPRAVNÍ VÝCHOVY
NA ŠKOLE
V březnu 2016 navštívil naši školu pan
Radovan Stratil, učitel dopravní výchovy
na dopravním hřišti v Kroměříži. Jeho přednáška měla žákům 4. ročníku pomoci s přípravou na zkoušky, jejichž cílem je získat
průkaz cyklisty. Žáci si zábavnou formou
vyzkoušeli několik dopravních situací, zopakovali si dopravní značky a pravidla silničního provozu.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Adam Cholasta s dárkovým balíčkem Veselé zoubky
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DIVADLO ZLÍN – CESTA DO PRAVĚKU

PYTHAGORIÁDA ŽÁKŮ 5. ROČNÍKŮ

Návštěva divadla patří ke kulturním zážitkům, na které se naši žáci vždycky moc těší.
Jako obvykle i letos jsme přizvali děti z mateřské školy, aby se s námi vydaly do divadla
ve Zlíně na představení „Cesta do pravěku“.
Než jsme se však usadili v hledišti, podívali
jsme se do zákulisí divadla. V maskérně si
děti vyzkoušely různé paruky, v kostymérně
kostýmy a také stály na prknech, co znamenají svět. Potom jsme se již usadili na místa
a najednou se ocitli na cestě proti proudu
času. Věci ze skříně se změnily ve zvířátka,
divan v loď, koště a kytara v pádla. Viděli
jsme oživlá pravěká zvířata, boj šavlozubého
tygra se Stegosaurem, hodného Brontosaura
i hrozivého Tyranosaura. Všichni jsme byli
plní zážitků a dojmů.
Tímto děkujeme paní Martině Kroutilové,
která návštěvu divadelního zákulisí zprostředkovala.

Toto slovo zní jako zaklínadlo, ale jde opět
o matematickou soutěž, kterou pořádala
1. ZŠ Holešov. Na této soutěži nás reprezentoval Danek SVOBODA, který z 24 účastníků
obsadil krásné 11. místo. Blahopřejeme.

PRO PRVŇÁČKA JE TO HRAČKA
To je název zábavné soutěže, kterou
pořádá pravidelně Městská knihovna Holešov k Měsíci knihy. Tříčlenná družstva
prokazují nejen znalosti a vědomosti, ale
i pohotovost a zručnost. Letos se soutěž
konala ve čtvrtek 17. března 2016 v dětském oddělení knihovny, kde soutěžilo
12 družstev. ( 1. a 3. ZŠ Holešov, ZŠ Martinice a ZŠ Přílepy). Naši prvňáčci získali
1., 2. a 5. místo.
1. místo: Adam CHOLASTA, Vašík
OBŠIVAČ a Ema OLŠÁKOVÁ
2. místo: Nela FOLKNEROVÁ,
Toník HANÁK a Saša SEDLÁŘ
5. místo: Honza KAMRÁD, Andrea
LAKOMÁ a Sabina TESÁRKOVÁ
Blahopřejeme.

Zadané úkoly byly hračkou taky pro Andrejku
Lakomou a Sabinku Tesárkovou

OCHUTNÁVKA EXOTICKÉHO OVOCE
Díky firmě Wastex Holešov, se kterou spolupracujeme v projektu „Ovoce do škol“,
měli žáci naší školy dne 5. dubna možnost
dozvědět se zajímavé informace o některých druzích cizokrajného ovoce a zeleniny.
Součástí besedy, kterou v hodinách prvouky
a přírodovědy provedla paní učitelka Mgr. Eva
Smažilová, byla také ochutnávka těchto cizokrajných plodů. Žáci měli možnost vyzkoušet,
jak chutná například avokádo, karambola,
granátové jablko, různé druhy salátů a třeba
listy z červené řepy. Dětem se ochutnávka
moc líbila, většina z nich viděla některé tyto
plody poprvé.

MATEMATICKÝ KLOKAN
18. března 2016 proběhlo celostátní
školní kolo mezinárodní soutěže Matematický klokan. Ž
Žáci naší školy soutěžili v kategorii Cvrček (2. a 3. ročník) a v kategorii Klokánek
(4. a 5. ročník).

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Některé druhy ovoce ochutnali školáci poprvé
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ODZNAK VŠESTRANNOSTI
OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ

PŘIJÍMAČKY NA OSMILETÉ
GYMNÁZIUM

Pod názvem OVOV (Odznak všestrannosti
olympijských vítězů) si asi každý může představit různorodé disciplíny. Pro zjednodušení – 6. dubna 2016 jsme navštívili 2. ZŠ
v Holešově, kde pod záštitou olympijské
atletky Šárky Kašpárkové proběhl „Čtyřboj“.
Sportovci házeli medicinbalem vzad, skákali
přes švihadlo (2 minuty – půl minuty vpřed
snožmo, půl minuty vzad snožmo a minutu
z nohy na nohu vpřed – „běžením“), 2 minuty
dělali sedy lehy a s Šárkou Kašpárkovou skákali trojskokem z místa odrazem snožmo.
Naši žáci se umístili na výborných pozicích.

se letos konaly v pondělí 18. dubna 2016
a ke studiu na této škole se hlásil 1 žák
z naší školy – Daniel Svoboda. U zkoušek byl
úspěšný a od září 2016 se stává studentem
gymnázia. Blahopřejeme.

DÍVKY
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
8. místo
12. místo

Vendula MIKOVÁ (2. ročník)
Tereza ÚLEHLOVÁ (5. ročník)
Gabriela KUTROVÁ (5. ročník)
Vanesa TURZÍKOVÁ (5. ročník)
Lucie FOLKNEROVÁ (4. ročník)
Viktorie MIKULOVÁ (3. ročník)
Jolana JANOŠOVÁ (2. ročník)
Veronika
SMÉKALOVÁ (4. ročník)
15. místo Nela FOLKNEROVÁ (1. ročník)
21. místo Andrea LAKOMÁ (1. ročník)
33. místo Bára ULIČNÍKOVÁ (3. ročník)
CHLAPCI
1. místo
5. místo
7. místo
9. místo
13. místo
18. místo

Petr BÁRTA (5. ročník)
František OLŠÁK (4. ročník)
Jakub BÁRTA (2. ročník)
Adam FILÁK (4. ročník)
Ondřej ODSTRČILÍK (2. ročník)
Marek
DOUBRAVSKÝ (3. ročník)
24. místo Alexandr SEDLÁŘ (1. ročník)
26. místo Adam Cholasta (1. ročník)
34. místo David Procházka (3. ročník)
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VÝUKOVÝ PROGRAM „BUĎME
KAMARÁDI“
Jaký je svět postižených? Jak vnímají své
okolí, své kamarády…? Jak si poradí s činnostmi běžného života? Na tyto i jiné otázky
pomohla odpovědět žákům základní školy
Mgr. Alena Svobodová. Přivezla si spoustu
pomůcek, které pomáhají postiženým
lidem zvládat různorodé činnosti. Děti si
tak mohly vyzkoušet jízdu na vozíčku, chůzi
s bílou holí, malování nohama, znakovou
řeč, Braillovo písmo…
Žáci měli možnost nahlédnout do světa
kamarádů s postižením. Zjistili, že jsou to
děti, kterých se nemusí bát, protože i ony
chtějí mít kamarády, že chtějí sportovat,
věnovat se umění, ale i zvládat úplně
obyčejné věci, které nám připadají samozřejmé.

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE „MLADÝ
ZAHRÁDKÁŘ“
22. dubna 2016 se žáci, kteří navštěvují kroužek vedený paní Vlastou Čablovou,
zúčastnili okresního kola v Holešově, kde
ve vědomostech soutěžilo 32 žáků. A jak
naši dopadli?
Tereza ÚLEHLOVÁ (5. ročník) obsadila
3. místo.
Lucie FOLKNEROVÁ (4. ročník) obsadila
10. místo.
Gabriela KUTROVÁ (5. ročník) obsadila
12. místo.
Petr BÁRTA (5. ročník) obsadil 16. místo.
Vanesa TURZÍKOVÁ (5. ročník) obsadila
17. místo.
Všem soutěžícím patří velký dík za reprezentaci naší školy a samozřejmě i paní Vlastě
Čablové, která žáky důkladně připravuje.
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TURNAJ VE VYBÍJENÉ
Je již zažitou tradicí, že se žáci 3.–5. ročníku každoročně utkají s žáky z okolních škol
turnaje ve vybíjené. Bylo tomu tak i letos.
5. 5. 2016 se naši páťáci (Barboříková Pavlína, Bárta Petr, Hrušková Adriana, Kutrová
Gabriela, Nedbal Vojtěch, Podvala Petr,
Sovadina Kryštof, Svoboda Daniel, Turzíková
Vanesa a Úlehlová Tereza), spolu s dvěma
čtvrťáky (Františkem Olšákem a Radimem
Lakomým) umístili v turnaji ve vybíjené
konaném na 1. ZŠ v Holešově na krásném
2. místě.

BESEDA V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
1. června 2016 jsme se školní družinou
navštívili místní knihovnu, kde jsme si povídali o Karlu IV., v rámci 700. výročí jeho
narození. Děti toho hodně věděly, ale ještě
více se toho dověděly. Kolik měl žen, kolik
dětí, a že se poprvé ženil, když mu bylo
sedm let. Také se dověděly o jeho výchově
ve Francii, o jeho velké moudrosti a mnoho
dalšího.
Děkujeme tímto paní Marii Smolkové
za zprostředkování zajímavého povídání.

POŘAD O HUDEBNÍCH NÁSTROJÍCH

Úspěšná družstva našich školáků

DIVADELNÍ POHÁDKA ZAHRADA
V úterý 26. dubna 2016 jsme odjeli
do Holešova, kde jsme v kině Svět zhlédli
divadelní pohádku od Jiřího Trnky –
Zahrada. To šlo pět kluků do školy a cestou uviděli ve zdi z kamenů starou železnou
branku. A nebyli by to kluci, kdyby nechtěli
zjistit, co se za brankou ukrývá.
Představení se nám moc líbilo.

Víte, jaký byl první hudební nástroj? Jak
postupně vznikaly další hudební nástroje?
To všechno se dověděli naši žáci na přednášce o historii a vývoji hudebních nástrojů
od dob prehistorických až do současnosti.
Mgr. Pavel Josef Macků provázel besedu
praktickými ukázkami téměř padesáti hudebních nástrojů všech dob. Děti se seznámily
téměř s kompletní vývojovou řadou všech
druhů dechových a strunných nástrojů, přičemž slyšely a viděly také některé středověké a renesanční nástroje jako např. zvířecí
rohy, loutnu, fidulu či středověkou harfu.
Některé naše žáky to inspirovalo k výrobě
vlastních hudebních nástrojů, které donesli
do školy ukázat.
Všem rodičům, kteří jim doma s výrobou
pomáhali, tímto děkujeme.

KONCERT A VÝSTAVA ZUŠ HOLEŠOV
Jako každoročně navštívila naše škola
závěrečný koncert žáků Základní umělecké
školy, který se konal 26. 5. na zámku v Holešově. Kromě poslechu různých hudebních
nástrojů měli žáci možnost vidět také akordeonový, smyčcový a jazzový soubor. Součástí bylo i baletní vystoupení a největší
úspěch mělo vystoupení bubeníků.
Po koncertě jsme navštívili i výstavu
výtvarných prací dětí.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Děti se seznámily s obvyklými i neobvyklými
hudebními nástroji
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ŠKOLNÍ VÝLET
Letošní školní výlet měl několik zastavení. První bylo v Napajedelském hřebčíně,
kde chovají vynikající anglické plnokrevníky.
Prošli jsme stájemi a některé koně i hříbata
si mohli pohladit. Pan průvodce nám zpestřil prohlídku zajímavým povídáním o chovu
i koních samotných.
Dalším zastavením bylo Kovozoo ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nachází
se v zrekonstruovaném areálu bývalého cukrovaru. K vidění je zde mnoho jedinečně propracovaných zvířat v životní velikosti, která
jsou vyrobena z kovového odpadu. Zvířata
jsou umístěna v zajímavém a netradičním
prostředí. Areálem jsme se projeli vláčkem
Steelinka, prozkoumali jsme palubu lodě
Naděje a vystoupali na maják Šrotík, který
slouží jako rozhledna (výška 27m). Poslední
zajímavostí byla prohlídka dopravního
letounu L-610, který byl prvním prototypem,
který před 28 lety vyvinuli v závodech LET
Kunovice.
Třetí zastavení bylo v archeoskanzenu
v Modré, kde byl připraven program s názvem
Život na Velké Moravě. Tady průvodci dětem
předvedli, jak se lidé v 9. století oblékali,
jak žili, jak to chodilo ve škole, jak se mlela
mouka a co se z ní peklo. Na závěr si děti
zastřílely z luku. Výlet se vyvedl, byl velmi
zajímavý i poučný. Některé děti tak vyčerpal
a zmohl, že zpáteční cestu prospaly.
Za klidnou a bezpečnou jízdu děkujeme
i panu Františku Šťastnému.

ZKOUŠKY NA DĚTSKÉM DOPRAVNÍM
HŘIŠTI
13. června navštívili žáci 4. ročníku
dopravní hřiště v Kroměříži. Cílem této
návštěvy bylo získat průkaz Mladého cyklisty.
Součástí zkoušky byl test z dopravních pravidel a poté praktická zkouška na dopravním
hřišti. Žákům, kteří vše zvládli a průkaz cyklisty si odvezli domů, blahopřejeme.

ATLETICKÝ TROJBOJ VE FRYŠTÁKU
V úterý 14. června 2016 se tři šestičlenná družstva vybraných sportovců
zúčastnila sportovního klání v atletickém trojboji ve Fryštáku (ten se skládal
z běhu na 50 m, skoku do dálky z místa
a hodu kriket. míčkem), kterého se účastnily tři školy (Fryšták, Kašava a Přílepy).
V kategorii 1. tříd:
zlato Nela Folknerová
bronz Saša Sedlář
V kategorii 2.–3. tříd:
zlato
Venda Miková
bronz
David Procházka
V kategorii 4.–5. tříd:
bronz
Tereza Úlehlová
bronz
Petr Podvala
Všem sportovcům děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA ŽÁKŮ
4. ROČNÍKŮ
kterou pořádala opět 1. ZŠ Holešov, se
konala opravdu až na konci školního roku –
15. června 2016. Soutěžilo v ní celkem
27 čtvrťáků a naši žáci obsadili tato místa:
Adam Filák a Lucka Folknerová se
dělili se stejným počtem získaných bodů
o 8.–9. místo.
Veronika Smékalová obsadila 22. místo.
Blahopřejeme.

Děti si mohly vyzkoušet jak jim sluší oděv z dob
Velkomoravské říše

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
I toto je další akce, kterou pořádá Městská knihovna Holešov a na kterou jsme
pravidelně zváni. Této slavnosti se kromě
prvňáčků z holešovských škol, z Martinic
a Přílep zúčastnil i sám pan hrabě z Rottalu,
rytíř Linhart a pohádkové postavičky Rumcajs, Manka a Cipísek. Každá škola se představila kratinkým vystoupením. Na závěr
dostal každý čtenář malou knížku s věnováním a sladkou odměnu.
Přílepské myšky s hrabětem z Rottalu

BESÍDKA ŠKOLY
Na závěrečné besídce školy vystoupili
žáci s krásnou pohádkou na motivy Karla
Čapka – „O princezně solimánské“, známou také pod názvem „Lotrando a Zubejda“. Tuto pohádku jsme již kdysi dávno
hráli (v roce 2002), ale je to tak dávno, že
z tehdejších herců jsou dnes dospělí mladí
lidé. Myslíme si, že i letos se všem zúčastněným hercům povedla, svědčil o tom
i dlouhý a bouřlivý potlesk.
Ne méně bouřlivý potlesk sklidila i naše
žačka VaneskaTurzíková, která se věnuje
společenskému tanci a se svým tanečním
partnerem Denisem Vojáčkem ze Žeranovic
předvedla několik krátkých ukázek. Možná
tím inspirovali i některé další žáky ke smysluplnému a krásnému využití volného času.
Na besídce jsme se rovněž rozloučili s žáky 5. ročníku, letos jich odchází
na holešovské školy celkem 10. Přivítali
jsme i nové prvňáčky, kterých bude od září
ve škole celkem 13 (10 místních a 3 dojíždějící).
Ředitelka školy Mgr. Alice Kučerová poděkovala všem – tedy žákům, pedagogům,
ale i ostatním zaměstnancům za kvalitně
odvedenou nelehkou práci a všem popřála
hezké prázdniny – plné sluníčka, koupání
a zaslouženého odpočinku po práci.
Všem zároveň poděkoval i starosta obce
pan Rudolf Solař.
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ZA CELOROČNÍ SBĚRY BYLI
ODMĚNĚNI I NEJLEPŠÍ SBĚRAČI
NA ŠKOLE:
Kaštany:
1. LAKOMÝ Radim
4. třída
147 kg
2. ULIČNÍKOVÁ Bára
3. třída
44 kg
3. FOLKNEROVÁ Nela
1. třída
40 kg
Celkově jsme odevzdali myslivcům 316 kg.
Pomerančová kůra:
1. ÚLEHLOVÁ Tereza
5. třída 10,80 kg
2. MIKOVÁ Vendula
2. třída
9,10 kg
3. SEHNALOVÁ Kateřina 2. třída 5,50 kg
Celkově jsme odevzdali 65,90 kg.
PET víčka:
1. OBŠIVAČ Václav
1. třída
2. PODVALA Petr
5. třída
3. FOLKNEROVÁ Nela
1. třída
Za školu jsme do sbírky „Na
do Holešova odevzdali 104,70 kg.
Papír:
1. SEDLÁŘ Alexandr
1. třída
2. OBŠIVAČ Václav
1. třída
3. LAKOMÁ Andrea
1. třída
4. ODSTRČILÍK Ondřej 2. třída
5. FOLKNEROVÁ Lucie 4. třída
6. SVOBODA Daniel
5. třída
7. ULIČNÍKOVÁ Bára
3. třída
8. KUTROVÁ Gabriela
5. třída
9. PODVALA Petr
5. třída
10. OLŠÁK František
4. třída
Za celou školu jsme odevzdali 18

20,40 kg
19,00 kg
16,20 kg
Romana“

2 765 kg
2 514 kg
1 972 kg
1 368 kg
1 208 kg
1 004 kg
991 kg
629 kg
572 kg
468 kg
091 kg.
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OLYMPIÁDA MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL
V KROMĚŘÍŽI
Po loňském deštivém počasí, kdy jsme se
vraceli z Holešova zklamaní, že byla olympiáda pro nepřízeň počasí zrušena, se nám
letošní den Olympiády malotřídních škol
v Kroměříži vydařil až nad míru. V pátek
24. 6. 2016 pálilo sluníčko již od časného
rána. Aby se sportovci unavení sluníčkem
nekoupali ve vlastním potu, mohli se osvěžit
vodou ze zahradní hadice. Možná právě toto
osvěžení napomohlo zregenerovat všechny
síly a zabojovat o medaile. Žáci soutěžili
v běhu na 50 m, v hodu míčkem, ve skoku
do dálky z místa a v běhu na 400 m.

UKÁZKA SOKOLNICTVÍ
Poslední dny školního roku už jsou děti
netrpělivé a plné očekávání z nastávajících
prázdnin. Rozhodli jsme se proto, jim toto
čekání zpříjemnit ještě zajímavou besedou o dravých ptácích. Přizvali jsme i děti
z místní mateřské školy a také z mateřské
a základní školy z Martinic. Všichni jsme
se sešli na našem školním hřišti, kde jsme
měli možnost shlédnout a něco se dovědět
o dravých ptácích žijících u nás i v zahraničí.
Nechyběl např. sokol, sova pálená, výr velký,
sýček, kondor, krkavec a další. Vše bylo
doprovázeno praktickými ukázkami způsobu
lovu a zajímavostmi o životě těchto dravců.
Největším zážitkem bylo pohlazení některých
dravců nebo získání ptačího peříčka.

Petr Podvala si doběhl pro bronzovou medaili

Kategorie 1. a 2. ročník – dívky:
1. místo Vendula MIKOVÁ (běh na 50 m)
1. místo Vendula MIKOVÁ (skok do dálky
z místa)
1. místo Vendula MIKOVÁ (hod míčkem)
2. místo Vendula MIKOVÁ (běh na 400 m)
3. místo Jolana JANOŠOVÁ (skok do dálky
z místa)
Kategorie 1. a 2. ročník – chlapci:
1. místo Jakub BÁRTA (běh na 50 m)
Kategorie 3. a 4. ročník – dívky:
1. místo Lucie FOLKNEROVÁ (skok
do dálky z místa)
Kategorie 5. ročník – dívky:
2. místo Adriana HRUŠKOVÁ (běh
na 400 m)
2. místo Tereza ÚLEHLOVÁ (hod míčkem)
3. místo Tereza ÚLEHLOVÁ (běh na 50 m)
Kategorie 5. ročník – chlapci:
3. místo Petr PODVALA (běh na 400 m)
3. místo Daniel SVOBODA (hod míčkem)

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Ukázka dravých ptáků děti zaujala

Kolektiv pedagogů ZŠ

Ředitelka školy přeje všem dětem
krásné prázdniny a pedagogům,
zaměstnancům, rodičům a ostatním
občanům a příznivcům školy přeje
příjemnou a pohodovou dovolenou.
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M AT E Ř S K Á Š KO L A O D J A R A D O Z I M Y
Kalendářní rok nám začal dvěma kulturními akcemi. Návštěvou divadla Zlín „ Cesta do pravěku.“ Děti měly možnost si prohlédnout zákulisí divadla. Zaujala je především maskérna
a kostymérna. Velké poděkování patří paní Martině Kroutilové za zajištění prohlídky v prostorách divadla.
Koncert Pavla Nováka v TYMY Holešov. V únoru se jedno dopoledne děti změnily na princezny, víly, kovboje, piráty a fantasy příšerky. Nastal rej masek za rytmu hudby střídané soutěžemi, které si pro děti připravila praktikantka Marie Machovská.
Březen – jaro jsme přivítali návštěvou TYMY Holešov „Přišlo jaro do vsi“, kde se děti seznámily s lidovou tvořivostí – malování kraslic, pletení tatarů, zdobení perníčků a vyřezávání dřevěných zvířátek. Aktivně se zapojily do her, které si v dětství hrávaly naše babičky. K poslechu
hrál dětský folklorní soubor „Rusava“.
V dubnu se děti těšily z maňáskových pohádek „Hrnečku vař“, „O zlaté rybce“ a „O Smolíčkovi“, které dětem přijeli zahrát herci do MŠ.
Květen – po roční pauze jsme opět navštívili ZOO Lešná. Tahle nádherná zahrada se neomrzí nikdy a to díky zvířatům, které uvidíte pokaždé z jiného úhlu. I pro děti s kamarády
ze „školky“ je to jiné než s rodinou. Předháněly se v informacích o tom, co bude o kousek
dál a tak se staly všechny výbornými průvodci. Nejvíce si užili jízdu vláčkem a novou zátoku
Rejnoků.
Červen – 3. června jsme navštívili pojízdné planetárium „Morava“ s technologií vytvořenou
v NASA. Program děti seznámil s fázemi Měsíce, pohybem Země a souhvězdími zvěrokruhu
formou pohádky.
Další akcí byl Sportovní den na školní zahradě – děti soutěžily v disciplínách:
– jízda na koloběžce
– běh
– hod míčem do koše
– hod kroužkem
– hod míčem na cíl
Starší děti:

o 1. místo se dělili Damián HRUŠKA, Libuše ODSTRČILÍKOVÁ
2. místo Antonín FUKSA
3. místo se stejnými body Josef SEHNAL, Rudolf POLÁŠEK, Daniel MIKULA

Mladší děti: 1. místo Hynek ODSTRČILÍK
2. místo Marie KROUTILOVÁ, Adam BOLEDOVIČ
3. místo Jan NEDBAL, Veronika SOVADINOVÁ, Václav FUKSA
28. června se na hřišti ZŠ konala ukázka výcviku dravých ptáků. Děti se seznámily se způsobem života, lovu a výcviku různých druhů dravců.
Se školním rokem se děti rozloučily písničkami o zvířatech spojených s pohybem. Budoucí
školáci zahráli pohádku „O zlé koze“. Na závěr proběhlo slavnostní pasování dětí do řad školáků. Den jsme zakončili společným opékáním špekáčků na školní zahradě.
Poslední školní den se vydali budoucí prvňáčci na společnou cestu do školy v doprovodu
svých mladších spolužáků, se kterými se před školou symbolicky rozloučili a zamávali jim.
Jolana Vydrová, učitelka MŠ

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Děti si mohly některé divadelní kostýmy i vyzkoušet

Děti na návštěvě pojízdného planetária vytvořeného
v NASA

V TyMy se děti zapojily do her z dob našich babiček

Děti se rozloučily písničkami a tanečky pro
sourozence, rodiče a prarodiče

Rej masek na koncertu Pavla Nováka

Budoucí prvňáčci se jdou představit do školy
v doprovodu mladších kamarádů

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
VODĚNÍ MEDVĚDA A DĚTSKÉ
ŠIBŘINKY
Tyto dvě akce mají hodně společného,
masky, veselí, dobrou zábavu a muziku
k tomu. Zatímco vodění medvěda se odehrává v ulicích a rozveselené masky přichází
obveselit všechny dům od domu, dětské
masky se přichází veselit do tělocvičny přílepské školy a užít si to dokážou stejně
dospělí i děti.
Vodění medvěda je dávným lidovým
zvykem, kdy vrcholilo všeobecné veselí
a po něm nastával čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Na masky v průvodě i masky
v tělocvičně čeká vždy odměna. V průvodě
je to radost z obveselení ostatních, udělání
si legrace sama ze sebe a samozřejmě taky
něco na zub a štamprlka dobré slivovice,
kterou hospodyňky a hospodáři na maskách
nešetří. Děti na šibřinkách se zase radují
z toho, že se mohou alespoň na chvíli proměnit ve své pohádkové či akční idoly, zařádit si spolu při různých hrách a v neposlední
řadě vyhrát nějakou z hezkých cen v tombole. Ale hlavní myšlenkou je to, že se dokážou všichni pohromadě sejít, zapomenout
na chvíli na každodenní starosti a společně
se pobavit.
Je dobře, že se v dnešní uspěchané době
najdou tací, kteří obětují svůj čas, aby
podobné akce připravili a že se najdou tací,
kteří se těchto akcí účastní a dokážou se
bavit. Jen takto můžou lidové tradice zůstat
zachovány a občané a sousedé takto mohou
společně v jedné vesnici nejen bydlet, ale
taky žít.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Medvěd a myslivec jsou ústředními postavami
masopustního průvodu

Školní tělocvičnu zaplnily pohádkové bytosti
a akční hrdinové
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PŘÍLEPSKÝ KOŠT SLIVOVICE
Jak známo, člověk je tvor společenský
a důvod ke společnému setkání sousedů
a kamarádů se vždycky nějaký najde. Jedním z pádných důvodů, proč se setkat je
zajisté i koštování slivovice, kterou nejen
místní pěstitelé vypálili v uplynulé sezóně.
Akci 12. března 2016 v hospodě U Páralů
(letos krásně vyzdobené díky členkám ČZS)
pořádá tradičně Český zahrádkářský svaz
Přílepy za spolupráce se spolkem recesistů
Přílep. Koštu se může účastnit každý, kdo
splní dvě základní podmínky, tou první je
nějakou pálenku mít a tou druhou je přihlásit
ji do soutěže. Pak už jen čekat, jak si který
vzorek v koštování povede.
V letošním koštu porovnávala komise 22
vzorků trnkové, kterým udělila v součtu v rozmezí 161 bodů (nejlepší) – 87 bodů (nejhorší). Takže je zřejmé, že jednotlivé vzorky se
od sebe opravdu lišily vůní, chutí, celkovým
dojmem… Obdobná situace byla u ovocné
pálenky v součtu 119 bodů (nejlepší) –
74 bodů (nejhorší). Jistě ani ty poslední
vzorky až tak špatné nebyly, měly jen smůlu,
že se potkaly na koštu prostě s lepšími, ale
tak už to chodí ve všech soutěžích.
Po sečtení všech bodů a seřazení vzorků
byla odtajněna jména jejich majitelů a ředitel
koštu pan Zdeněk Kuchař mohl konstatovat,
že pořadí letošního koštu je následující:
Trnková: 1. Josef Navrátil (161 bodů),
2. Staňa Jurčík (158 bodů), 3. Vašek Hrdlička (154 bodů). Ovocná: 1. Lukáš Macháček (119 bodů – meruňková), 2. Mira
Sovadina (108 bodů – meruňková), 3. Laďa
Sovadina (96 bodů – hrušková). Všichni byli
odměněni diplomem a věcnou cenou, vítěz
královské kategorie navíc obdržel do roční
úschovy putovní pohár, na kterém se tradičně pro další generace vepisuje jméno
vítěze patřičného ročníku.
Po slavnostním vyhlášení výsledků a závěrečném slovu pokračoval večer sousedskou
besedou u řízných tónů harmonikářské
kapely, ale samozřejmě taky u doušků řízné
slivovice. Vždyť o tu především přeci na této
akci šlo!
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Vítěz koštu trnkové Josef Navrátil přejímá věcný dar
a gratulace pořadatelů

Lukáš Macháček s cenou
a diplomem za nejlepší meruňkovou
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SLET ČARODĚJNIC
Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí
u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka.
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností
a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat,
a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem
tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti.
Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice
jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem
času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala
se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým
popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí
a plodnosti.
V Přílepích je tato tradice vnímána jako dobrá příležitost k sousedské zábavě a první akce
pod širým nebem po dlouhé zimě. Proto také letos byla účast hojná.
Čarodějnice v propracovaných kostýmech se tradičně sešly nad skalou a rozjařeným průvodem se přesunuly na přední zámeckou zahradu, kde se konal rej a veselice. Po tanečku
pro nejmenší čarodějnice, přípitku čarovným lektvarem a volbě miss čarodějnice byl zapálen
oheň, na kterém shořela všechna košťata a s nimi snad i zlo, závist a zášť, o které v současné
společnosti není nouze. Také letos si připravily čarodějnice tolik očekávané vystoupení. Letos
to bylo taneční pásmo s názvem „Proměny ženy“, které v jednotlivých kreacích provádělo vším,
čím musí každá žena v jednotlivých etapách života projít.
Samozřejmě ani letos nechyběla diskotéka a bohaté občerstvení a tak mohl čarodějnický rej
pokračovat až do pozdních hodin a mohla být naplněna další z tradic – prvomájového polibku
pod rozkvetlým stromem, aby žádná z dívek či žen v letošním roce neuschla.

Přílepské čarodějnice se řadí před vpádem do ulic
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Věřme, že na hranici společně s čarodějnicí a košťaty
shořel alespoň kousek zla
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FLORIÁNSKÁ MŠE
Tradiční Floriánská mše svatá u lesní
kaple Panny Marie se konala letos na
1. máje. Zpestřením letošní Floriánské
slavnosti bylo, že slavnostní mši pod širým
nebem u kaple celebroval dobrovolný hasič
a kaplan farnosti Vyškov P. Mgr. Michal
Zahálka, kterého jsme do Přílep pozvali.
Bohoslužba s úmyslem za živé a zemřelé
občany a hasiče z Přílep byla zahájena liturgickým průvodem uniformovaných hasičů
a kněze v čele s křížem a praporem našeho
SDH a nechyběli ani mladí hasiči ve sportovních dresech. Vše za doprovodu dechovky.
P. Michal poté vyzvedl v promluvě význam
existence a činnosti ať profesionálních či
dobrovolných hasičů a přiblížil osobu sv. Floriána, který je jejich patronem. Popřál také
hasičům, ať se jim daří naplňovat slogan,
který mají uveden na praporu – Bohu ke cti,
člověku ku pomoci.
Odpoledne pokračovalo malou slavností
v restauraci U Miloša, kde opět nechyběla
řízná dechovka a malé občerstvení.

Floriánská mše byla zahájena slavnostním průvodem

Starosta obce vítá P. Mgr. Michala Zahálku,
který mši celebroval

Myslivecké sdružení HORNÍ ROVEŇ Přílepy
pořádá

v sobotu 27. srpna 2016

STŘELECKOU SOUTĚŽ
na brokové střelnici myslivecké chaty v Přílepích
Přijďte pobesedovat v krásném prostředí a ochutnat speciality myslivecké kuchyně.

Sbor dobrovolných hasičů Přílepy
všechny srdečně zve na

HASIČSKOU SPORTOVNÍ SOBOTU
3. září 2016 v zámeckém parku
9:00 soutěž mladých hasičů v požárním útoku
14:00 netradiční závody PS8
Po celý den bohaté občerstvení a doprovodný program pro děti i dospělé
Přijďte prožít zajímavý den a podpořit náš tým!

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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PŘÍLEPSKÉ BÉKAL
Přílepské Békal si našel za léta trvání svoje pevné místo mezi festivaly folkové, trampské a country muziky a účast účinkujících dávno překročila hranice regionu. První červnovou
sobotu jsme tak mohli v zámeckém parku opět vidět a slyšet přední zástupce toho žánru
z Moravy, ale také z Čech. Na pódiu pod zámeckou věží, jejíž silueta se stala jakýmsi logem
festivalu, se v průběhu odpoledne a večera vystřídalo celkem deset účinkujících.
Letos na 16. ročníku jsme mohli slyšet folkrockové NEBOCO z Hulína, multižánrové SPOLEKTIV z Jindřichova Hradce, opět se navrátili alternativní folkaři K.AP.P.R, stejně jako protestsongový písničkář ZIGGY HORVÁTH ze Zlína, který celou akci zároveň uváděl a provázel slovem.
Dále jsme poslechli ostřílené folkaře DEVÍTKA a jako zástupce country klasiky zlínskou kapelu
JAKS´BAND. Po loňském úspěchu nechyběla kapela D.N.A. BRNO, na kterou je taktéž hezké
podívání, jelikož v ní hrají čtyři dívky. Premiéru u nás měli Valaši TABÁSKOVA PARTYJA. Tradičně si u nás zahráli také folkaři HRNEK a festival jsme opět uzavřeli letním country bálem
s holešovskou kapelou TEXAS, která roztancovala všechny přítomné již prvními akordy.
Počasí přálo a účast byla letos hojná. Pro pohodu všech návštěvníku ať již zdaleka či zblízka
byly zajištěny dobře zásobené bufety a místní kuchyně opět nabídla spousty specialit, zejména
masitých. Kdo měl zájem, přidal se ke skupince na komentovanou prohlídku do interiéru
zámku a mnozí se tak mohli podívat na místo, kde se před více či méně lety narodili.
Zkrátka nepřišly ani děti, mohly skotačit ve skákacím hradu, projet se na koni s kovbojem
Vojtou, nechat si namalovat obrázek na obličej či tělo, běhat s festivalovým balónkem a ochutnat spoustu sladkostí.
V parku bylo vymezeno stanové městečko, takže kdo chtěl, mohl se zdržet až do druhého
dne a Tony hrál na kytaru u táboráku opět až do rána!
Díky počasí, úsilí pořadatelů, kvalitní muzice a spokojenosti návštěvníků se akce vydařila,
nelze však opomenout poděkování všem sponzorům, bez kterých by festival takového formátu
nebyl možný. Více informací a fotografie naleznete na www.bekal.prilepy.net.

Na pódiu se představili muzikanti z Moravy i Čech
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Pohodová atmosféra festivalu Přílepské Békal
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POŽÁRNÍ SPORT NAŠE MLADÉ HASIČE STÁLE BAVÍ
Naši mladí hasiči vstupují letos již do třetí sezóny požárního sportu, a je vidět, že je tato
sportovní klání velmi baví. Trénují v zámeckém parku jednou i dvakrát týdně, tak aby následně
předvedli na závodech co nejlepší výkon. V letošní sezóně máme ještě v plánu zúčastnit se
osmi pohárových závodů. Nově jsme také poskládali družstvo starších žaček.
Letos jsme se také přihlásili do seriálu netradičních závodů s PS8, kde nerozhoduje až tak
materiální vybavení a výkon stříkačky, ale především zručnost a chytrost každého jednotlivce,
kterou jen posiluje týmový duch celého družstva. Svou šikovnost dokázali na těchto závodech,
které pořádal SDH Chvalnov-Lísky, kdy porazili v této disciplíně většinu mužských týmů a vybojovali pohár za 3. místo. Obrovskou motivací pro naše mladé hasiče tak bylo, když jim jejich
dospělí soupeři vysekli velkou poklonu.
Jeden ze závodů tohoto seriálu uspořádáme u nás v Přílepích v sobotu 3. září. Od 9:00
budou probíhat závody mladých hasičů v požárním útoku, a ve 14:00 budou zahájeny netradiční závody s PS 8. Připraveno bude bohaté občerstvení a doprovodný program pro děti
i dospělé. Všechny občany tímto srdečně zveme a věříme, že přijdete podpořit naše týmy.
Blíží se září letošního roku, kdy náš člen mladých hasičů Vít Pustka dokončí promocí
na vysoké škole Báňské v Ostravě, junior univerzitu a získá tak titul „inženýrka“. Celý projekt
je spolufinancován evropskou unií a severomoravským krajem a OSH Kroměříž. Přejeme mu
tedy hodně zdaru a ať se mu závěr této univerzity vyvede.
Letos na jaře nám bohužel definitivně dosloužil osobní automobil Peugeot J5, který jsme
využívali k dopravě na soutěže. Stejně tak ostatní vybavení jako jsou hadice atd. je již v žalostném stavu, a tak nás čekají obrovské finanční výdaje, které výrazně převyšují roční rozpočet
celého sboru. Proto budeme rádi, pokud naše mladé hasiče jakkoli podpoříte.
Za kolektiv mladých hasičů
Radim Kašpárek a Jaroslav Takáč

Družstvo přílepských mladých hasičů
po startovním výstřelu
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Přílepští mladí hasiči s pohárem za 3. místo
v soutěži PS8
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S P O R T O V N Í KO U T E K
ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD BRANNÉ
ZDATNOSTI
Již tradičně se vždy na jaře koná v areálu
chaty Mysliveckého sdružení Horní Roveň Přílepy závod zdatnosti, pořádaný místní sokolskou jednotou. Ani letošní rok nebyl výjimkou
a k prověření svých zálesáckých, fyzických

Pro nejmenší děti začínala trasa kreslením
a poznáváním zvířátek

i všeobecných znalostí se dostavila nejen
tříčlenná družstva dětí školního věku, ale
nezapomnělo se ani na děti předškolní, pro
něž byl přichystán speciálně upravený okruh.
Vhodně zvolený termín první květnovou
sobotu se vyhnul rozmarům počasí spojených
s krátkou vládou „Ledových mužů“ a nabídl
zúčastněným kromě hlavní zhruba tříkilometrové závodní trati s dětskou šestiúkolovou
variantou i doplňkový program s opékáním
špekáčků a tradičně nepřekonatelné občerstvení, z něhož si vybral opravdu každý. Nechyběl guláš ani produkty zdravé výživy.
Vydařené počasí se podepsalo na hojné
účasti okolních sokolských organizací. Nechyběli zde zástupci Bystřice pod Hostýnem, Žalkovic a Třebětic. Za každou jednotu bojovala
v hlavním závodě dvě tříčlenná družstva,
za domácí Přílepy jedno družstvo tříčlenné
a jedno smíšené dvoučlenné v nejvyšší kategorii, určené žákům 3.–5. tříd základní školy.
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Snadnější kilometrová varianta pro žáky
1. a 2. třídy základní školy pak již byla určena
jen jednotlivcům, jichž se sešlo k desítce. To
vše doplňoval ještě samostatný okruh se speciálními úkoly pro nejmenší děti, které zahrnovaly například lovení rybiček z bazénku,
trefování se šipkami do nafukovacích balonků, chůze na plastových balančních chůdách či poznávání zvířat a rostlin. Školáci
měli své znalosti prokázat na 12 stanovištích
s celkem 13 úkoly z oblasti zoologie, biologie, topografie a také zálesáckých dovedností (morseovka, uzly, ohniště, řezání dříví,
souhvězdí), to vše doplněno ještě zkouškami
fyzických zdatností (přechod po laně přes
potok, hod). Většina stanovišť představovala
opravdový oříšek, naopak oblíbeným a odpočinkovým byla střelba z luku do terče.
V silné konkurenci více než hodinového
boje si nakonec celkové vítězství odvezlo
smíšené družstvo do Žalkovic. Pro domácí
Přílepy však závod také nebyl zklamáním,
jelikož si, i přes handicap v podobě chybějící člena, dvojice v zastoupení Matěj
Obšivač a Tereza Úlehlová připsala druhou
příčku a celkově nejrychlejší čas. Další přílepské družstvo, ve složení Gabriela Kutrová,

Vyhlášení výsledků a předání cen v hlavním závodě

Adriana Hrušková a Veronika Smékalová,
pak bralo pomyslnou bramborovou medaili.
O tom, že rozhodovaly také rychlé nohy
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a dobrá orientace v terénu pak svědčí fakt,
že chlapecké družstvo ze Žalkovic i přes srovnatelné znalosti se svými vítěznými týmovými
kolegy např. v topografii, obsadilo až poslední
příčku díky bloudění mezi jednotlivými stanovišti. Všechna družstva i jednotlivci si za své
výkony odnesli diplomy, medaile, drobné

dárky a sladkosti, největší odměnou jim však
byla možnost svezení se na koňském hřbetě,
které bylo připraveno v rámci doprovodného
programu. A zájem i radost byli obrovské,
také mezi nejmenšími dětmi.
Martina Kroutilová

SKONČIL DALŠÍ ROK CVIČENÍ S DĚTMI
Tak jako poslední školní den upadla do ticha přílepská historická školní budova, do dvouměsíčního spánku se ponořila i její novodobá sestra s tělocvičnou. A zaslouženě. Po dobu
chladných a krátkých podzimních a zimních, i zamračených jarních dní poskytovala útočiště
a prostor k dovádění a získávání obratnosti
skupince zhruba dvaceti dětí a jejich dospělému doprovodu. Další důležitou funkci však
svědomitě plnila i při rozvoji nových a posílení stávajících sociálních vazeb mezi dětmi
i jejich „dospěláky“. Nyní však hry a nářadí
z tělocvičny vymění rodiče s dětmi za odpočinek a dary letní přírody, aby načerpali sil
na další společné cvičení v novém školním
roce. A že to bude rok plný změn! Těšit se
můžeme na přírůstek zajímavých a mnohdy
Děti se celý školní rok učily pohybu, postřehu
netradičních cvičebních pomůcek a do stávaa obratnosti
jícího kolektivu zase na nové kamarády.
Zhruba čtyři roky trvá historie této oblíbené sokolské aktivity, jež začala nejprve nesmělým
nápadem a nadšením několika lidí a dospěla až k pravidelnému týdennímu setkávání. Za tu
dobu dorostla silná „generace zakládajících“ dětí školskému věku a bude tedy v novém škol-

Tak ahoj po prázdninách!

ním roce nutné čerstvým školáčkům přizpůsobit nebo vymyslet zcela nový program. Lze však
také předpokládat, že mnozí z nich se zapojí již do samostatných sportovních aktivit odpovídajících jejich zručnosti. Doufejme, že uvolněná místa doplní nejen jejich mladší sourozenci,
ale i další stejně nadšení a zodpovědní rodiče se svými dětmi.
Martina Kroutilová

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ZUMBA ŽIJE!
Přestože s koncem starého roku uvolnila hodina zumby své pondělní podvečerní místo v přílepské tělocvičně jiným sportovním aktivitám, semínko, jež obě cvičitelky zasely a s láskou
po několik let opečovávaly, roste a žije dál. Zhruba třicítka jejich „zumba holek“, mezi nimiž
byly silně zastoupeny také ty přílepské, si i přes pohybový deficit přestupní únorový víkend pro
letošní rok společně naposledy pořádně zazumbovala. Jarní rozkvétající Luhačovice tentokrát
vyměnila za další atraktivní místo Zlínského kraje, za zimní Rožnov pod Radhoštěm. Volba
místa i času se však ukázala nanejvýš vydařenou! Království boha Radegasta, v lednu ještě
ovládaného masami sněhu a ledovými sochami, se totiž na celý víkend odělo do jarních teplot
a zeleně a nenaplnilo obavy z neprůjezdných silnic ani zasypaného města. Také prostředí
zvoleného hotelu, obklopeného lesním porostem, směle konkurovalo předchozím lázeňským
pobytům. A aby zumba stále nezůstávala převážně jen ženská záležitost, bylo samotné cvičení
tentokrát laděno do „pánského“. Nezasvěcený návštěvník malého hotelového sálu, na víkend
proměněného v improvizovanou tělocvičnu, si tak mohl připadat jako v obchodě s pánskými
doplňky. Nabídka byla široká – od pestré směsice vzorů kravat a pokrývek hlavy, až k různým
provedením typicky mužských znaků, vousů. To vše pak vkusně doplněno ženskou grácií.
Návratem domů z vydařeného víkendu sice začal na nacvičených zumba sestavách i fyzických kondicích účastnic opět pomalu pracovat zub času a zapomnění, alespoň tradice společných posezení v Holešově však pokračuje dál. A podle nejnovějších zpráv by pravidelná
zumba v Přílepích, s příchodem nového roku, mohla být znovu obnovena. Už ale s pomocí nové
generace, o niž se rozroste původní cvičitelská dvojice.
Martina Kroutilová

Zumba holky na výjezdním cvičení v kraji pod Radhoštěm
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SPORTOVÁNÍ V PŘÍLEPÍCH
Doposud bylo v Občasníku věnováno více prostoru našim malým sportovcům a jejich výsledkům a medailím ze ZŠ a sportovcům z místního Sokola, ale je škoda nechat bez povšimnutí
také sportovní výsledky některých dospělých, organizovaných jinde. V současné době se v celé
České Republice o sportování nejen opět mluví, ale také ho stále více lidí začíná aktivně provozovat. A protože příklady táhnou je načase představit i některé naše amatérské sportovce.
I v Přílepích se totiž najdou jedinci, kteří sportu propadli a nedovedou si už svůj volný čas
představit bez tréninků, propocených triček, měřené tepovky a v neposlední řadě taky bez
různých závodů. Pojďme si alespoň ty nejaktivnější z nich představit.

Tomáš Jančich (30) taky jezdí MTB (horské kolo).
Ale tréninku se věnuje čím dál míň. Jeho koníček
momentálně ustupuje před rozjíždějícím se
podnikáním. Nicméně i tak letos stihl odjet 2 závody
(Rohálovskou 50 a úspěšný Adrenalin Cup).

Dominik Karsch (18) je nadějný cyklista na horském
kole, který trénuje a jezdí v týmu 4EVER Cyklo Bulis.
Na kole sedí téměř denně a letos startoval už
v sedmi závodech (Morkovský bajk, Chřibská 50,
Rohálovská 50, Nivnická 50, Stavařská 1000,
Drásal – trasa B 55 km, Král Zahoria). Letos nejlepší
výsledek měl na Nivnické, kterou ve své kategorii
vyhrál a na Drásalovi, kde se umístil na 47. místě
z cca 500 závodníků.

Josef Spurný (45) začal s aktivním sportem až
loni, kdy si koupil horské kolo. Přes zimu se věnuje
především běhu. Od začátku roku absolvoval zatím
dva závody (Rohálovská 10 a Rohálovská 50).

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Roman Odstrčilík (40) je momentálně asi
nejaktivnějším amatérským sportovcem Přílep.
Věnuje se především triatlonům a běhu. Letos
stihl absolvovat už 12 závodů (Rohálovská 10,
Sri-chinmoy ½ maraton, Kroměřížský ½ maraton,
Rohálovská 50, Burky běh ½ maraton, Mamutman,
Mamut tour, Luhačovický triatlon, Agrofert run Fatra,
Moraviaman, Adrenalin Cup a Velkomoravský
½ maraton). Sezónu začal úspěchem
na Rohálovské 10, kterou v rámci mikroregionu
Holešovsko vyhrál. Ale vrcholem, na který dlouho
trénoval, byl Moraviaman – dlouhý triatlon 3,8 km
plavání, 180 km na silničním kole a 42,2 km běh.
Celých 226 km zvládl za 10 hodin 14 minut.

Jaroslav Železný (58) je neuvěřitelně aktivní
sportovec, který celý život hrál fotbal a Drásala už jel
po třinácté. Každý rok je vidět také
na Rohálovské 50. Přesto, že bylo letos úmorné
vedro, tak se mu podařilo zajet pozměněnou trasu
A – 117 km za perfektních 9 hodin 48 minut.

V Přílepích je aktivně sportujících lidí mnohem víc. Určitě tu nejsou zmíněni všichni
také proto, že nejsou redakci známi. Hrají
se tu především týmové sporty jako volejbal, nohejbal, fotbálek, stolní tenis, tenis
a v tělocvičně se tancuje i Zumba. Někteří
také sjíždějí divokou vodu na kajaku nebo
lítají na paraglidu nebo dobývají menší či
větší kopce a hory. Hodně obyvatel také běhá
jen tak pro radost. Ale představením těchto
několika málo sportovců všech věkových
kategorií zmiňujeme i jiné aktivní činnosti,
kterými lze trávit volný čas.
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ADRENALIN CUP 2016
Již potřetí za sebou se čtveřice Přílepských mužů rozhodla absolvovat Adrenalin
cup. Jednalo se již o dvacátý ročník tohoto
extrémního závodu v Beskydech na Lysé hoře
(1 323 m). Je to závod, který vychází z legendárního Dolomitenmana. Pro ty, kteří netuší,
co se pod těmito názvy skrývá, je to soutěž
4 různých poněkud nesourodých sportů:
běh, paraglid (let padákem), MTB (horské
kolo) a kajak na divoké vodě. Přílepský tým,
tentokrát pod názvem hlavního sponzora
„Biopress“, se zúčastnil ve složení Roman
Odstrčilík – běh, Robert Scholaster – padák
(zastupoval Davida Smékala), Tomáš Jančich – MTB a Janek Zachoval – kajak. Start
se odehrál 25. 6. 2016 za opravdu horkého
letního dne na fotbalovém hřišti v Ostravici. Běželo se trochu pozměněnou trasou
v délce 16 km a převýšením 1 145 m s cílem
na vrcholu Lysé hory. Roman tento „masakr“
zvládl v solidním čase 1:33:13. Předával
štafetu s devátým nejlepším časem. Díky
velmi silnému větru na nepředvídatelné Lysé
hoře letos padáčkáři opět nevyletěli. Robert
a všichni ostatní paraglidisti proto museli
místo letu absolvovat běh sice krátký, ale
za to s padákem na zádech. Robert proběhl
časomírou jako třináctý. Mezitím dole na hřišti už netrpělivě očekávali svůj start cyklisté.
Na trať dlouhou 30 km s převýšením 1 430 m
se vydávali v časových rozestupech dle
doběhu paraglidistů. Tomáš si vedl opravdu
skvěle a hlavně díky sebevražednému sjezdu,
který byl devátý nejrychlejší, držel tým stále
v napětí, jak to všechno dopadne. Čtvrtý
člen štafety měl za úkol na 5 km divoké vody
zvládnout projet 15 brankami, z nichž 5 bylo
„protivodek“. V označeném úseku musel
Janek udělat také tzv. eskymácký obrat –
což je divácky velmi atraktivní prvek. (Ale
ne už tak pro ty, kteří ho musí provádět.)
Jankovi se jeho část závodu nepovedla tak,
jak původně zamýšlel, nicméně to nevzdal
a skončil na dvaadvacátém místě. Sečtením
časů a penalizací všech členů týmu celkově
obsadili perfektní 14. místo, což je doposud
jejich nejlepší umístění. Vezmeme-li v potaz,
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že prvních 5 týmů byli profesionálové, tak se
kluci opravdu nemají za co stydět a budeme
se těšit na jejich další skvělé výkony. Kdo by
chtěl vidět závodníky přímo v akci, může se
podívat na záznam ČT http://www.ceskatelevize.cz/porady/10171912792-adrenalin-cup/
ZO

Janek Zachoval – kajak

Tomáš Jančich – horské kolo

Roman Odstrčilík – běh
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ZAJÍMAVOSTI
HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘÍLEPÍCH
Vznik mateřské školy v Přílepích se datuje k 1. 4. 1947. Do té doby byly děti vychovávány
do školního věku rodiči či prarodiči doma. Vyžadovalo to stálý dozor, což při dennodenní práci
dospělých bylo jistě náročné, neboť při tehdejším stavu domků a při nich hospodářství, vyžadovalo velkou opatrnost při hlídání.
První školka začínala v přízemí obecné školy v Přílepích pod vedením Marie Lakomé. Zestátnění přílepského zámku a přilehlých budov vytvořilo podmínku upravit bývalou zámeckou
budovu č. p. 4 pro bývalé služebnictvo „Seilernů“ na Místní národní výbor a mateřskou školku
a po zmiňovaných úpravách byla školka přesunuta do této budovy a funguje zde dodnes.
Zařízení bývalo velmi prosté, zprvu se jednalo spíše o hlídání dětí, což rodinám velmi vyhovovalo v letních měsících, kdy bylo nejvíce práce na polích, také proto mateřskou školku
nazývali mnozí „žňovým útulkem“. Postupem času po 10 letech se zaváděla školní jídelna
s kuchyní, kde byly mnoho let zaměstnány M. Staňková, M. Šimíková a později J. Skřivanová.
Pokrokem zde byl v roce 1963 nový vodovod a v dalším roce se prostory rozšířily o ložnici
dětí. V roce 1966 je zavedeno ústřední topení při vytápění uhlím, což se mění v roce 1994
na plynové topení.
Mění se původní „hlídání“ na předškolní výuku, děti jsou připravovány na společenské chování, výtvarnou výchovu či první znalosti abecedy a přírody. Na této významné činnosti se
do dnešních dnů podílelo 10 ředitelek a 50 učitelek.
V současnosti je ředitelkou mateřské školy Zdenka Chmelařová, která zde působí 18 let.
Spolu s ní jsou děti připravovány pro život učitelkou Jolanou Vydrovou. O ostatní potřeby
mateřské školy se stará Pavla Tomšíková. Za tuto záslužnou práci pro naše občánky jim patří
velký dík.
Ohlédneme-li se 69 let zpět do historie MŠ je možno připomenout, že dlouholetými ředitelkami zdejší mateřské školy byly též Marie Glosová (14 let) a Helena Müllerová (11 let).
Tolik ohlédnutí za minulostí a vzniku mateřské školy v Přílepích, kde byli první „žáčci“ při
založení v roce 1947, kteří nyní jsou již dávno prarodiči.
Zdeněk Němec

Děti ročníku 1946 při hraní v tehdejší přílepské
školce – poznáte někoho?
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Kolektiv pracovnic MŠ Přílepy z roku 1975.
Zleva: Helena Müllerová – ředitelka,
Marie Staňková a Marie Šimíková – kuchařky,
Jiřina Skřivanová – hospodyně
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Prosinec
JUBILANTI 2016

Červenec
Jindřiška Z B R A N KO VÁ / č.p. 197
Zdenka D U J KO VÁ / č.p. 175
Božena Š U B O VÁ / č.p. 279
Ludmila M AT U L Í KO VÁ /č.p. 113

88
83
89
82

let
let
let
let

Ludmila P Š E N KO VÁ / č.p. 203
Libuše R E I M E R O VÁ / č.p. 53
Ludmila S E H N A LO VÁ / č.p. 192
Marie M AC H O V S K Á / č.p. 193
Jaroslava C T I B O R KO VÁ / č.p. 119

75
85
90
80
85

let
let
let
let
let

NAROZENÉ DĚTI
Srpen
Stanislav R O M Á N E K / č.p. 267
Danuše R O M Á N KO VÁ /č.p. 267

84 let
81 let

Září
Miloslav D O H N Á L E K / č.p. 116
Ludmila TO M Š Í KO VÁ / č.p. 76
Zdeněk K U C H A Ř / č.p. 269
Josefka J U R Č Í KO VÁ / č.p. 207
Josef N AV R ÁT I L / č.p. 51
Ladislav Z Á V R B S K Ý / č.p. 83
Rudolfa M AC KO VÁ / č.p. 13
Marie Ž Ů R KO VÁ / č.p. 195

87
82
80
87
75
75
75
70

let
let
let
let
let
let
let
let

Mariana J U R Á KO VÁ / č.p. 264
Stela S V OZ Í L KO VÁ / č.p. 60
Markéta
M AC H Á Č KO VÁ / č.p. 237
Ivana S O VA D I N O VÁ / č.p. 34
Nikola M A R T I N Ů / č.p. 135
Kristýna M A R T I N Ů / č.p. 135
Dominik G R YG E R A / č.p. 343
David D u j k a / č.p. 271

17. 2. 2016
31. 3. 2016
12.
20.
25.
25.
19.
22.

4.
4.
4.
4.
5.
6.

2016
2016
2016
2016
2016
2016

SŇATKY

Květen
Říjen
Milada K R O U T I LO VÁ / č.p. 130
Antonín D O L E Ž E L / č.p. 249
Václav D O H N Á L E K / č.p. 97
Aloisie S O L A Ř O VÁ / č.p. 136
Jaroslav H U R T Í K / č.p. 20

Václav C H Y T I L / Přílepy 147
Petra Č A S T U L Í KO VÁ / Vlachovice
75
80
70
83
70

let
let
let
let
let

Listopad
Marta N AV R ÁT I LO VÁ / č.p. 51
Veronika KO P Ř I V O VÁ / č.p. 58
Marie P EC LO VÁ / č.p. 223
Drahomíra J A N Á LO VÁ / č.p. 140
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Červenec
Monika M AC H Á Č KO VÁ / Přílepy 223
Zbyněk Š T U R M / Přílepy 223
Kateřina S TA Ň KO VÁ / Přílepy 284
Jaroslav H O R Á K / Rymice

70
88
70
93

let
let
let
let

31

MÍSTO PRO VÁS

Občasník zastupitelstva obce Přílepy. Vydává zastupitelstvo obce Přílepy zdarma pro své občany.
Redakce a nepodepsané články: Miroslav Sovadina
Připomínky na OÚ, tel.: 573 397 992, e-mail: obec@prilepy.cz
Tisk a grafické zpracování: Tigris, spol. s r. o.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

32

