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PŘÍLEPY
PŘÍLEPY
občasník zastupitelstva obce

SLOVO ÚVODEM
Čas plyne jako voda v našem potůčku Mojena. Končí léto, školáci se vrátili do lavic a sluníčko ztrácí na své síle. V našich zahradách dozrává ovoce, z polí mizí letošní úroda a brzy
odletí poslední stěhovaví ptáci.
Přichází zkrátka konec dalšího ročního období a po čtyřech letech končí také volební období
zastupitelstva obce 2010–2014. V tomto vydání občasníku proto zhodnotíme nejen letošní
úrodu, ale krátce také úrodu posledních čtyř let.
Všechny aktuality z chodu a života obce přinášíme pravidelně na stránkách Občasníku
zastupitelstva obce již dvanáct let. Ten kdo si výtisky schovává nebo je občas zpětně „rozklikne“ na webu může pozorovat, jak se postupně mění podoba naší vesnice a tváře našich
obyvatel. V čase se zkrátka mění všechno, ale co se nemění je snaha všem občanům přinášet
pravidelně na těchto stránkách informace a aktuality o dění v naší obci Přílepy a životě v ní
a věřme, že to tak zůstane i nadále.
Ing. Miroslav Sovadina
místostarosta obce

S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás naposled v tomto
funkčním období informoval o tom, co je
nového a co se děje v naší obci.
Začnu tradičně, a to stavbami, které
se provádí nebo připravují. V červnu bylo
započato se stavbou kanalizace v lokalitě
„Kopce“. Z cenových nabídek na tuto stavbu
byla vybrána s nejnižší cenovou nabídkou
firma MG Construction, s.r.o., z Bystřice pod
Hostýnem.
Stavbou, která se již delší dobu připravuje,
je kanalizace „JIH“. Zde nastala nepříjemná
komplikace v tom, že od 1. 1. 2014 vešel
v platnost nový Občanský zákoník, a tudíž
všechny smlouvy s majiteli pozemků o umístění stok bylo nutno přepracovat. Původní, již
podepsané smlouvy (kterých je 61), byly koncipovány v závěru roku 2013 a staly se tudíž
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neplatnými. Podpisování nových smluv se
však již provádí – u mimo bydlících majitelů
pozemků byly smlouvy již rozeslány, u místních je řízení osobní. Přípravu dále komplikuje nesouhlas dvou majitelů pozemků, proto
je třeba najít nové řešení a tyto z napojení
na kanalizaci vyloučit. Smlouva s firmou
PROKO Zlín na zpracování projektové dokumentace je uzavřena, dokladová část o projednání stavby s veřejnosprávními orgány je
již kompletní. Připomínám, že získání územního rozhodnutí pro tuto stavbu je základní
podmínkou pro podání žádosti o finanční
dotaci.
Další stavba, na jejíž přípravě se začalo
pracovat, je chodník kolem silnice III/49011,
a to od točny u Hamalového po přehradu
a dále pak od cesty do „Mlýna“ po Dujkovo
naproti „Horní pálenice“. Předmětem stavby
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bude nový chodník v šířce 1,50 m v celkové délce cca 200 m. S úpravou chodníku
budou řešeny taktéž úpravy nájezdů a sjezdů
v nezbytné délce.
Jak jste již byli dříve informováni, pokračují výkupy pozemků na cyklostezku Přílepy–
Holešov. Kromě jednoho majitele pozemku
jsou již podepsány všechny kupní smlouvy
a proto bych chtěl všem poděkovat za vstřícnost a pochopení významu této stavby. V současné době probíhá postupný zápis těchto
smluv na Katastrálním pracovišti v Holešově
a po vyrozumění o zápise o vkladu probíhá
platba prodávajícímu za předem dohodnutou cenu. Do dnešního dne jsou náklady
z obecního rozpočtu na tuto cyklostezku cca
290 tis Kč.
V průběhu letních měsíců byly v zámku
a v přilehlé zahradě prováděny sondy pro
stavebně-historický průzkum. SHP je povinný
doklad pro žádost o stavební povolení na připravovanou adaptaci zámku. Pan Ing. arch.
Jiří Jílek dodal stavební studii na tuto rekonstrukci. Dokumentace pro stavební povolení
na přestavbu zámku na domov důchodců je
před dokončením.
Do zdárného konce byl dotažen projekt
„Nakládání s bioodpady v obci“ a postupně
probíhá dodávka předmětu kupní smlouvy
a kompostéry budou předány do domácností.
Na tento projekt jsme získali dotaci téměř
2 mil. Kč.
Naše obec již několik let spolupracuje s firmou EKO-KOM, a.s., která zajišťuje zpětný
odběr využitého odpadu a obalů. Vzhledem
k novému Občanskému zákoníku, který
platí od letošního roku, bylo nutno podepsat
„Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru“. Tento dodatek se řídí právním
řádem ČR, zejména pak zákonem o obalech
a občanským zákoníkem. Díky tomu, že naši
občané zodpovědně třídí plasty, sklo a železo
dostali jsme do rozpočtu obce od této firmy
jen v minulém roce cca 40 tis. Kč.
V době od 12.–15. května se uskutečnilo v naší obci přezkoumání hospodaření
za rok 2013. Kontrolu hospodaření provedla
pracovnice Krajského úřadu Zlínského kraje.
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Byly zkontrolovány povinně zpracovávané
písemnosti, dále všechny dotace, u kterých
se nejvíce zaměřila na poskytnutou dotaci
k „Zateplení objektu MŠ a OÚ“, na které byly
poskytnuty finanční prostředky z EU a SFŽP.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by měly vliv
na chod obce. Kontrolou s výsledkem bez
závad prošla také dotace na pořízení zásahového vozidla SDH Přílepy.
Před přezkoumáním hospodaření naší
obce za rok 2013 byl dopracován „Závěrečný účet obce za rok 2013“, na základě
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Zastupitelstvo
bylo s tímto seznámeno na pracovní schůzce
a po projednání bylo možno účetní rok 2013
uzavřít usnesením z veřejného zasedání
zastupitelstva s vyjádřením „Bez výhrad“.
Tak jako každé čtvrtletí došlo v rozpočtu obce u některých položek k určitým
finančním posunům nebo upřesnění. Tato
rozpočtová opatření byla projednána a schválena zastupitelstvem obce jak říká zákon
č. 420/2004 Sb., o účetnictví vedené územním celkem.
Jelikož končí letní sezóna, chtěl bych poděkovat všem spolkům v obci za uspořádání
vydařených kulturních akcí jako Přílepské
Békal, Dětský den, Rytířské taškařice a další
drobnější kulturní či sportovní akce, které přispívají k přátelské atmosféře v obci.
Stejně tak patří díky všem občanům, kteří
se přes léto podíleli na sečení trávy a udržování pozemků v okolí svých domů a tím přispěli k celkově dobrému vzhledu přílepských
ulic.
Toto je souhrn těch nejdůležitějších záležitosti, které se řeší nebo průběžně připravují k realizaci. Vaše další případné dotazy,
náměty či připomínky Vám rád zodpovím
osobně.
Na shledanou
Rudolf Solař
starosta obce
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ZPRÁVY Z RADNICE
CYKLOSTEZKA AKTUÁLNĚ
V posledních vydáních Občasníku pravidelně informujeme o vývoji příprav výstavby cyklostezky Přílepy–Holešov. V současné době probíhají jednání s posledním majitelem pozemku
v katastrálním území Žopy, který dosud nesouhlasí s prodejem části pozemku pod cyklostezku. S majiteli ostatních 27 pozemků byly podepsány kupní smlouvy a postupně probíhá
vklad pozemků do katastru a platba stanovené ceny pozemků, jejichž majitelem se stává
obec Přílepy.
Připomeňme, že se jedná o pás pozemků podél hlavní silnice, na kterém má vzniknout tzv.
stezka se sdruženým provozem chodců a cyklistů v šíři 2,5 m. Jakmile bude dosaženo dohody
u zmiňovaného, prozatím nedostupného pozemku, budou zahájeny přípravné práce a po vyjasnění financování, které již bude předmětem nově zvoleného zastupitelstva vlastní výstavba.
Náklady na vlastní výstavbu cyklostezky činí dle projektu 2 735 000,– Kč a k této částce je
nutné připočíst téměř 3 mil. Kč za odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Na odvod
půdy ani na výkup pozemků nelze uplatnit žádnou dotaci.

ADAPTACE ZÁMKU NA DOMOV SENIORŮ – AKTUÁLNĚ
Průběžné informace se týkají také příprav
adaptace zámku Přílepy na „domov seniorů“.
Časté dotazy se týkají podmínek a termínu
zahájení realizace a souvisejícího prodeje
zámku. Ostatní informace jsou podrobně
uvedeny v předešlých vydáních Občasníku.
Připomeňme tedy, že byla podepsána
smlouva o smlouvě budoucí kupní se společností Senior Domus Alpha, s.r.o., se sídlem Kozlovská 1391/3, Praha Dejvice, která
hodlá projekt seniorského domova v areálu
zámku realizovat. Po právní analýze disponuje smlouva dostatkem záruk, aby byl
projekt skutečně realizován za uvedeným
účelem a byl přínosem nejen klientům, ale
také pro celou naši obec, včetně pracovních
příležitostí pro naše občany.
V současné době byl zpracován tzv. stavebně-historický průzkum objektu, který je
nezbytným podkladem pro stavební řízení
u památkově chráněných objektů. Ing. Arch.
Jílek dodal již kompletní řešení adaptace
a dokumentace pro zahájení řízení o stavebním povolení je téměř kompletní. Připomeňme též, že realizace projektu závisí
na splnění několika podmínek, které jsou
zachyceny také smluvně. Mezi tyto podmínky
patří:
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Kladné stanovisko od Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště
v Kroměříži ke studii „Readaptace a dostavba
seniorského domu s trvalou péčí“.
Kladné stanovisko od Odboru územního
plánování a stavebního řádu města Holešov
ke studii „Readaptace a dostavba seniorského domu s trvalou péčí“.
Územní rozhodnutí odboru územního plánování a stavebního řádu města Holešov
pro rozdělení pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Přílepy u Holešova (část parku od hospodářské

Nové architektonické řešení adaptace zámku
na domov pro seniory, pohled od severu
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budovy směrem k dolnímu plotu) který by
měl sloužit jako uzavřená zahrada.
Kupující dále musí prokazatelným způsobem doložit, že zrealizuje projekt „Senior
Domus Zámek Přílepy“, tedy zařízení pro
seniory včetně nabídky specializovaných služeb pro seniory trpící demencí či Alzheimerovou chorobou, podle zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách, viz § 49 Domovy
pro seniory a § 50 Domovy se zvláštním režimem a doložit způsob financování projektu.
Pokud budou všechna uvedená stanoviska kladná a podmínky dodrženy, bude
přistoupeno k podpisu kupní smlouvy a zahájení realizace projektu.
Nejdříve po splnění uvedených podmínek
a nejpozději do tří let od podpisu smlouvy
o smlouvě budoucí kupní. Pokud do tří let
nedojde k naplnění uvedených podmínek,

PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADY
V POSLEDNÍ FÁZI
Jak jsme informovali již dříve, obec Přílepy
vypracovala projekt „Nakládání s bioodpady
v obci“ a podala žádost ke spolufinancování
z Operačního programu životní prostředí. Vzhledem k tomu, že projekt komplexně řeší nakládání s bioodpady a vyhověl všem stanoveným
kritériím, byla nám začátkem června přiznána
podpora až do výše 90 % uznatelných nákladů,
které činí cca 2 mil. Kč.
V měsíci září proto proběhne dodávka kompostérů, které budou předány k domácímu
kompostování všem, kteří se vyplněním dotazníku do projektu zapojili.
Dále budou na vytipovaná místa v obci rozmístěna velkokapacitní kompostovací sila
na svoz posekané trávy z veřejných ploch. Součástí projektu je taktéž pořízení štěpkovačů
na větve a křoviny pro účely obce. Tyto štěpkovače byly již dodány.
Díky zmiňované dotaci byl podíl obecního rozpočtu na celé akci pouze necelých 200 tis. Kč.
Termín a způsob předání kompostérů do
domácností bude sdělen prostřednictvím místního rozhlasu a na webu obce. Každý obdrží
také návod jak kompostér používat a co do něj
lze ukládat.
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Pohled na architektonickou studii areálu od jihu

nedojde ani k podpisu kupní smlouvy, projekt
nebude realizován a zámek zůstane nadále
majetkem obce Přílepy.

REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
V průběhu prázdnin byly rekonstruovány
objekty na dětském hřišti u rybníka, které
slouží našim dětem od roku 2007 a dřevěné
konstrukce podlehly vlivům počasí, provozu
i vandalů. Část objektů byla zcela vyměněna,
renovovaný Z-prvek byl přenesen ze zahrady
MŠ, kde byl nahrazen prvkem novým. Věříme,
že se budou vandalové hřišti vyhýbat a že
bude našim dětem ještě dlouho sloužit.

Rekonstruované dětské hřiště u rybníka
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REKAPITULACE VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010–2014
V průběhu čtyřletého volebního období se
událo nejen v životech našich občanů, ale
i v naší obci, kde trávíme téměř každý den,
mnoho více či méně viditelných či zásadních
událostí. Ať již šlo o akce, jejichž výsledek
zůstane viditelný po další desítky let, či akce,
na které zůstane jen vzpomínka. Delší, či
kratší. Ty největší si pojďme společně krátce
zrekapitulovat.
Vzhledem k narůstajícímu zájmu o výstavbu
rodinných domků v Přílepích směřovalo
mnoho úsilí i investic do administrativní přípravy a technické infrastruktury v nových
lokalitách. Byly vyhotoveny zástavbové studie pro lokality Podšpitálí, Hačka – Větřice
a Kopce a dokončena územní řízení. V Podšpitálí byla provedena přeložka vysokého
napětí, které zasahovalo stavební parcely.
Pro lokalitu Kopce byl vybudován přívod VN
a nová trafostanice u rybníka, která zároveň
vyřešila nedostatečnou kapacitu elektrického
přívodu pro celou dolní část obce a stavební
parcely na Kopcích byly opatřeny sloupky pro
připojení elektřiny. V současnosti zde již probíhá výstavba prvních dvou RD a buduje se
kanalizační sít. Nová kanalizace byla vybudována taktéž v ulici v Podvinohradí (Basa)
a pod Vinohrádky směrem k hlavní silnici.
Do poslední fáze se dostává též administrativní příprava odkanalizování jižní části obce.
Nemálo prostředků směrovalo také
do oprav a budování místních komunikací.
Dokončena byla cesta v nové ulici u Mlýna,
včetně veřejného osvětlení, novým živičným
povrchem byla opatřena místní komunikace
v ulici nad Letnou a ve Špitále. Vyspravena
a novým povrchem zpevněna byla také cesta
k myslivecké chatě, do Skaly polní cesta
mezi Přílepami a Martinicemi a polní cesta
pod školou směrem k farmě. U horní autobusové zastávky byla rekonstruována nebezpečně se bortící opěrná zídka. Připravována
je výstavby chodníku od točny po přehradu.
Po mnoha dopisech na Zlínský kraj a ředitelství silnic se podařilo přimět kraj k opravě
části silnice III/490-11 z Přílep směrem na
Lukoveček po Širokou alej.
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Zastupitelstvo obce si uvědomovalo
též nutnost rozvíjet mateřskou a základní
školu, jelikož na jejich funkčnosti a vybavenosti závisí zájem o bydlení mladých rodin.
Zásadní rekonstrukci prodělala budova
MŠ, která byla kompletně zateplena, byla
vyměněna všechna okna, střecha a budova
dostala spolu s Obecním úřadem Přílepy
odpovídající a reprezentační vzhled. V MŠ
byl vybudován ovál pro koloběžky, bylo vystavěno nové oplocení a rekonstruováno hřiště
v zahradě. Rekonstruováno bylo též veřejné
dětské hřiště u rybníka.
Na základní škole proběhlo mnoho údržbových prací, učebny byly opatřeny novými
rozvody pro IT a byla zrenovována a rozšířena PC učebna. Všechny třídy byly vybaveny
technologií interaktivních tabulí tak, aby
výuka odpovídala moderním pedagogickým
trendům.
O dalších zásadních akcích řešených delší
dobu, jako projekt kompostování v obci,
výstavba cyklostezky Přílepy–Holešov, adaptace zámku na domov pro seniory jste se
dočetli na předchozích stránkách Občasníku.
V roce 2013 se podařilo dosáhnout
na dotaci ze ZK a byl pořízen nový zásahový
automobil pro JSDH Přílepy.
Zastupitelstvo obce po celou dobu podporovalo místní spolky a organizace, ať již
materiálně, finančně či formou bezplatného
pronájmu prostor zámeckého areálu. Zainteresovaným spolkům patří velký dík za uspořádání akcí jako Neckyáda, Spartakiáda,
Floriánské mše, festival Přílepské békal,
Slety čarodějnic, dětské dny, sportovní turnaje, branné dny, taneční zábavy a mnoho
dalších.
Naší prioritou byla vždy také dobrá informovanost občanů. Pravidelně vycházel
Občasník zastupitelstva obce Přílepy, publikovali jsme příspěvky v regionálních periodikách. Zřídili jsme službu zasílání zpráv
na e-mail, za kterou jsme získali ocenění
za nejlepší elektronickou službu v soutěži
Zlatý erb Zlínského kraje. Ve stejné soutěži
získal cenu veřejnosti také nový web obce.
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V místní knihovně byla opravena podlaha,
doplněn nábytek a byl digitalizován knihovní fond, který je dostupný na webu obce.
K vedení katalogu a pro elektronickou komunikaci s knihovnou se podařilo získat dotaci
na pořízení patřičné výpočetní techniky.
Obnoven byl knižní fond.
V průběhu těch čtyř let by se však jistě
našly i věci, které se mohly udělat jinak, lépe,
rychleji nebo vůbec. Snad každou z výše uvedených akcí provázely specifické problémy,
komplikace a průtahy, bez kterých se činnosti
ve veřejné správě zkrátka neobejdou a které
jsme nebyli schopni ovlivnit. Nelze taky vyhovět všem občanům, jelikož každý má jiné priority, potřeby, smýšlení a představy.
Rozvoj obce pak musí směřovat právě

jakýmsi průnikem výše zmíněného, daných
možností a v neposlední řadě získávání
zdrojů financování.
Tato rekapitulace není v žádném případě
předvolební propagandou, ale shrnutím alespoň několika málo nejvýznamnějších faktů,
které přispěly, či v budoucnu přispějí k rozvoji obce nebo alespoň poslouží jako dobrý
základ na kterém bude moci stavět také
zastupitelstvo obce po nadcházejících komunálních volbách.
U příležitosti závěru volebního období
zastupitelstva nezbývá než poděkovat všem,
kteří přinášeli konstruktivní kritiku, náměty
a připomínky a těm, kteří se na rozvoji,
životě, zvelebování či reprezentaci obce Přílepy jakýmkoliv způsobem podíleli.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Volby do zastupitelstva obce Přílepy se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014. Volební
místnost na Obecním úřadě Přílepy bude otevřena v pátek 14:00 – 22:00 hodin a v sobotu
8:00 – 14:00 hodin. V obci Přílepy se volí sedmičlenné zastupitelstvo. Každý volič obdrží
po jednom hlasovacím lístku, na kterém jsou vypsány všechny kandidátní listiny. Lístky budou
rozneseny do poštovních schránek a budou také k dispozici u volební komise.
V obci Přílepy byly zaregistrovány u registračního úřadu čtyři kandidátní listiny o celkovém
počtu 32 kandidátů. Nezapomeňte platný občanský průkaz či cestovní pas, kterým je nutné
prokázat svoji totožnost volební komisi.
Výsledky voleb budou oznámeny ihned po sečtení hlasů a potvrzení správnosti ČSÚ místním
rozhlasem, na úřední desce a na celostátním volebním portálu www.volby.cz.

INFORMACE Z KNIHOVNY
Na začátek trochu statistiky, v prvním pololetí roku 2014 je registrováno 28 čtenářů z toho
10 dětí, knihovnu navštívilo 103 čtenářů, internet použili 2 z nich.
Dospělí čtenáři si půjčili 409 knih z toho 9 naučných, u dětí to bylo 90 knih z toho 2 naučné.
Proběhly dvě besedy. V únoru pro děti ze školní družiny při naší základní škole na téma –
Proč je člověk strašný lenoch – výprava do světa lidských vynálezů a v březnu pak pro děti
z mateřské školy, zde bylo téma – Proč se jinde mluví jinak. Besed se zúčastnilo 44 dětí,
besedy proběhly opět ve spolupráci s knihovnou v Holešově. V měsíci září je naplánována
ještě beseda – Regionální pověsti.
Tak jako v minulých letech, tak i letos byl doplněn knihovní fond o romány pro ženy a knihy
pro děti. V současné době jsou opět v knihovně výměnné fondy knih z kroměřížské knihovny
v počtu 190 kusů.
V letošním roce byla provedena po 5 letech revize knih, nedohledány byly jen 3 tituly
(z počtu více jak 3 500 výtisků), což je velmi uspokojivý stav. Současně byly vyřazeny poškozené knihy. Podrobný seznam knih, který byl pravidelně doplňován, je v současně době neúplný a po zpracování seznamu vyřazených knih knihovnou Holešov, která revizi provedla, bude
opět aktualizován.
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Připomínám, že vše co potřebujete zjistit o knihovně, najdete na webových stránkách obecního úřadu, sekce informace občanům, informace jsou pravidelně doplňovány.
Knihovna bude do konce roku 2014 opět otevřena v sudé úterý v měsíci od 1430 do 1630 hod.
září 16. a 30.
listopad 11. a 25.
říjen 14. a 30.
prosinec 9. a 29.
(říjen a prosinec změna z důvodu svátků)
V případě jakékoliv změny otevírací doby budete včas informováni místním rozhlasem.
Přijďte rozšířit řady čtenářů knihovny.
Marie Smolková, knihovnice

O K É N KO D O N A Š Í Z Á K L A D N Í Š KO LY
Turnaj ve vybíjené

Pythagoriáda

V květnu se žáci naší školy zúčastnili tradičního turnaje ve vybíjené, který pořádala 1.
ZŠ Holešov. Utkali se zde žáci z Prusinovic,
Ludslavic, Žeranovic a Holešova.
Naše družstvo ve složení Jakub Brázdil,
Bronislav Kutra, Matěj Obšivač, Vít Pustka,
Antonín Hudeček, Vojtěch Hanák, Michal
Spáčil, Vendula Olšáková, Lucie Ševčíková,
Petr Pulec a Danek Nedbal všechny soupeře
porazilo a získalo 1. místo. Blahopřejeme.

Pythagoriáda je matematická soutěž pro
žáky základních škol. V kategorii 5. ročníků naši školu reprezentoval Matěj Obšivač. V rámci okresního kola se umístil na
4. místě. Gratulujeme.

Atletický trojboj
Na středu 11. června. 2014 přijala naše
škola pozvání ZŠ Fryšták k atletickému trojboji (běh na 50 m, skok do dálky a hod kri-

ketovým míčkem). Sestavili jsme 2 smíšená
družstva.
V kategorii 2.–3.ročníku reprezentovali
školu Petr Podvala, Vojta Nedbal, Fanda
Olšák, Vanesa Turzíková, Lucie Folknerová
a Tereza Úlehlová, kategorii 4.–5.ročníku
Lucie Ševčíková, Vendula Olšáková, Natálie
Olivíková, Jakub Brázdil, Vojta Hanák a Míša
Spáčil.
V kategorii 4.–5. ročníku jsme se stali
absolutními vítězi.
V jednotlivcích si nejcennější medaili přivezli Lucka Ševčíková, Jakub Brázdil a Petr
Podvala, bronzové medaile pak získali Míša
Spáčil, Vanesa Turzíková a Fanda Olšák.

Úspěšní atleti z naší ZŠ
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7

Bezpečnost internetu a sociálních sítí
Zvládat práci na počítači není pro dnešní
mládež žádný problém. Vždyť počítačovou
myš ovládají běžně děti předškolního věku.
A jak je to s internetem? Internet představuje běžnou součást každodenního života.
Pro současné děti je komunikace a vztah
prostřednictvím internetu stejně reálný, jako
pro minulé generace ten, který probíhal tváří
v tvář. Mládež běžně komunikuje přes internet s kamarády, navazuje nová přátelství,…
Děti samy od sebe však nedokáží odhadnout,
s jakými riziky se mohou na internetu setkat.
Je potřeba je naučit, jak s internetem zacházet, jak si chránit své soukromí a vlastní bezpečí.
Právě o výhodách i nebezpečích týkajících
se používání internetu byla beseda „Bezpečnost internetu a sociálních sítí“, konaná
na naší škole 10. 6. 2014.
Žáci 3.–5. ročníku se dozvěděli spoustu
důležitých informací, spojených s užíváním
internetu. Ví, co je to krádež identity, Facebook (který někteří běžně používají, i když
jim není 13 let – což je nejnižší možná hranice užívání Facebooku), Chat a Chatování,…
Hlavně se však seznámili s pojmy jako je
kyberšikana (nebezpečná forma psychické

šikany), kyberkriminalita (trestná činnost
páchaná prostřednictvím zneužití informačních a komunikačních technologií), …
Mnozí z nás ani netuší, že právě s kyberšikanou má zkušenost 46,8 % dětí. Snažme se
proto našim dětem naslouchat, mnohdy nás
nepřímo prosí o pomoc a my si jejich změn
v chování vůbec nevšímáme.
Na druhou stranu je internet pro nás
všechny zdrojem informací, zábavy, nových
podnětů. Není ho proto potřeba zatracovat,
jen uhlídat tu správnou hranici.

Přednášku o bezpečnosti a hrozbách Internetu
poslouchali žáci pozorně

Celostátní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“
Celostátní kolo soutěže Mladý zahrádkář se v letošním školním roce uskutečnilo
v Rakovníku. V pátek 13. června se zde
sjeli vítězové okresních kol z celé republiky.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích 4.–6. ročník a 7.–9. ročník. V každé kategorii bylo
38 soutěžících. Okres Kroměříž reprezentoval ve své kategorii žák pátého ročníku naší
školy Matěj Obšivač. Slavnostní zahájení celé
soutěže proběhlo tentýž podvečer na tamní
Střední zemědělské škole. Poté byla pro žáky
připravena prohlídka historického Rakovníku. Vlastní soutěž proběhla v sobotu 14. 6.
v dopoledních hodinách. Skládala se ze znalostního testu a tzv. „poznávačky“, kdy soutěžící museli poznat různé rostliny podle jejich
částí. Odpoledne jsme si prohlédli krásnou
botanickou zahradu a absolvovali jsme
ornitologickou vycházku. Večer bylo vyhlášení výsledků. Matěj se umístil na krásném
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Návštěva minigolfu v Holešově
Koncem loňského školního roku jsme využili nabídku paní Zdeňky Doleželové ze Zverimexu
v Holešově a navštívili minigolf v bývalém areálu letního kina. Byla to odměna pro všechny
žáky školy za účast při sbírce pro zvířátka (děti nosily krmení – konzervy, granule, …).
Celé dopoledne se velmi vyvedlo. Počasí nám přálo, hra nás zaujala, žádná golfová hůl
nebyla zlomena a snad jsme vrátili i všechny vypůjčené golfové míčky. Protože golf není jen
hra samotná, ale také trénink fyzičky, uzavřeli jsme celou akci pěším přesunem z Holešova
do naší školy přes Žopy.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Olympiáda malotřídních škol

Již třetím rokem se Městská knihovna
v Holešově zapojila do akce na podporu
čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka“, jejímž cílem je podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací
u dětí od nejútlejšího věku. Mezi holešovské
školy se k pozvání přidala i škola z Martinic a naše škola z Přílep. Slavnostní akt
samotného pasování umocnilo nejen tradičně krásné prostředí zámecké sala terreny
s osobní účastí pana hraběte, ale i kolektivní
vystoupení jednotlivých škol. Každý prvňák si
odnesl pamětní list a knížku. Pro nás to byl
ještě výlet umocněný návštěvou cukrárny.

V pátek 20. června 2014 jsme odjeli
s 16 vybranými žáky na olympiádu malotřídních škol do Kroměříže. Tuto olympiádu pořádalo samotné město Kroměříž. Soutěžilo se
ve 4 disciplínách (běh na 50 m, běh na 400 m,
hod míčkem a skok do dálky z místa)
a 3 kategoriích (1.–2. ročník, 3.–4. ročník
a 5. ročník). Všichni sportovci všemi silami
zabojovali a získali tak pro naši školu 9 cenných medailí – 3 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové.
Nejúspěšnější sportovkyní byla Lucka
Ševčíková, která vybojovala 1. místo
v běhu na 50 m, 2. místo v běhu na 400 m
a 3. místo v hodu míčkem. Dalším úspěšným byl Jakub Brázdil, který si přivezl zlato
v běhu na 50 m a bronz za skok do dálky.
Michal Spáčil si doběhl pro zlato v běhu
na 400 m, Venda Olšáková a Broňa Kutra si
vyházeli míčkem stříbro, Fanda Olšák získal
bronz také v hodu míčkem. Velká pochvala
patří také nejmladší reprezentantce Viktorce
Mikulové, která získala tzv. „bramborovou
medaili“ v jistě nejtěžší disciplíně a to v běhu
na 400 m.

Prvňáčky pasoval na čtenáře samotný pan hrabě

Pasovaní čtenáři s hrabětem a svou paní učitelkou
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Školní výlet
K závěru školního roku patří školní výlet.
Letos jsme se s dětmi vypravili na Přerovsko. Nejprve jsme navštívili místní muzeum
Komenského, kde jsme si prohlédli nejen
zajímavé expozice (pravěk, sbírky brouků,
motýlů, nerostů), ale také jak to vypadalo
ve škole za dob Jana Amose Komenského,
za císaře pána, za 1. republiky, za socialismu,… Pro děti bylo zajímavé vyzkoušet si,
jak se dřív sedělo v lavicích (i v té „oslí“), klečelo na hrachu, jaké se používaly pomůcky.
Z muzea jsme šli do nedaleké ornitologické
stanice a po zajímavém výkladu a ukázce
kroužkování ptáků následoval odpočinek
ve zdejším Michalovském parku.
Výlet jsme ukončili na hradě Helfštýn. Zde
si děti prošly hrad, seznámily se s jeho historií a také se měly možnost podívat na výstavu
výrobků uměleckých kovářů. Na všech navštívených místech jsme měli štěstí na vynikající
a trpělivé průvodce, takže o poučení i zábavu
nebyla nouze. Počasí nám přálo a všichni se
vraceli domů sice unavení, ale spokojení.

Přírodovědná vycházka –
lesní soutěže
Protože necelé polovina žáků naší školy
nás v pátek 20.června 2014 reprezentovala
na olympiádě v Kroměříži, rozhodli jsme
se, že ostatní žáky neochudíme o sportovní
zážitky a uděláme si malou olympiádu sami
pro sebe. Ráno jsme vyšli do lesa a děti
netušily, co je čeká. Každá hra byla pro ně
překvapením. Ve všech aktivitách jsme využívali podmínky lesa – přírodniny, pařezy,
šišky, spadlé kmeny… Děti soutěžily např.
v hodu šiškou mezi dva stromy nebo přímo
do stromu nebo do pařezu. Přecházely přes
spadený kmen asi metr nad zemí, sbíraly
šišky v časovém limitu nebo třeba musely
z přírodnin poskládat číslo tísňového volání
na hasiče. Jedním z nejlepších úkolů bylo
stavění domečků. Celé dopoledne vyvrcholilo
ve škole poznáváním rostlin, které paní učitelka v lese nasbírala. Za každý úkol získávali
žáci body. Po sečtení všech bodů proběhlo
vyhlášení výsledků a rozdání diplomů. Prožili
jsme krásné dopoledne v přírodě se spoustou zábavy.

Děti si na výletě vyzkoušely, jak se sedělo
ve starých školních lavicích
Přírodní kladinu přešli všichni

Bylo třeba také odpočinout unaveným nohám
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Závěrečná besídka školy
K tradici posledního týdne školy před
vysvědčením patří závěrečná besídka školy.

5. ročníku, kteří po prázdninách nastoupili
do holešovských škol a zároveň jsme přivítali nové prvňáčky, kterých je letos jen pět.
Vyhodnoceni a odměněni byli rovněž vítězové
celoročních sběrů.
V závěru poděkovala ředitelka školy všem
za dobře odvedenou práci a popřála krásné
prázdniny – bez úrazů, se spoustou sluníčka
a nových zážitků. Pedagogům i zaměstnancům školy poděkoval i pan starosta Rudolf
Solař.

V příběhu dostali menší či velkou roli všichni žáci

Ta letošní předvedla 25. června 2014 všem
přítomným hostům pohádkový příběh Zlatovláska.
Velký potlesk svědčil o tom, že se výkony
malých herců líbily, že se všichni snažili vydat
ze sebe maximum.
Celý program pokračoval hodnocením
školního roku, byli představeni úspěšní žáci
v různých soutěžích, rozloučili jsme se s žáky

Učitelkám a zaměstnancům školy osobně poděkoval
starosta obce Rudolf Solař

Vyhodnocení sběrů:
Kaštany:

1. Podvala Petr
2. Lakomý Radim
3. Olšák František
Celkově odevzdala škola myslivcům 262 kg.

3. třída
2. třída
2. třída

72 kg
48 kg
37 kg

Pomerančová kůra: 1. Ševčíková Lucie
2. Folknerová Lucie
3. Úlehlová Tereza
Za celou školu jsme odevzdali 58,50 kg.

4. třída
2. třída
3. třída

7,25 kg
6,70 kg
6,50 kg

PET víčka:

1. Svoboda Daniel
3. třída
33,10 kg
2. Olšák František
2. třída
25,30 kg
3. Úlehla Jaromír
1. třída
9,00 kg
Za školu jsme do sbírky „Na Romana“ do Holešova odevzdali 132,05 kg, což je 52 820 ks.
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Papír:

1. Svoboda Daniel
2. Obšivač Matěj
3. Lakomý Radim
4. Tvrdoňová Jaroslava
5. Olšáková Vendula
6. Spáčil Michal
7. Folknerová Lucie
8. Vrlová Berenika
9. Uličníková Bára
10. Brázdil Jakub
Za celou školu jsme odevzdali 17 359 kg.

3.
5.
2.
4.
5.
5.
2.
2.
1.
5.

třída
třída
třída
třída
třída
třída
třída
třída
třída
třída

2
1
1
1
1
1

054 kg
834 kg
382 kg
337 kg
196 kg
176 kg
759 kg
683 kg
549 kg
533 kg

Zahájení nového školního roku 2014–2015
Nový školní rok jsme slavnostně zahájili v pondělí 1. září, za přítomnosti rodičů prvňáčků
a starosty obce. V tomto školním roce má naše škola celkem 42 žáků, což je hraniční limit
na trojtřídku, kdy ještě nepotřebujeme výjimku z počtu žáků od zřizovatele.
Veškeré informace o naší škole můžete sledovat na webových stránkách naší obce (www.
prilepy.cz) – v oddíle ŠKOLY – ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Omlouváme se, některé stránky jsou ještě
„ve výrobě“, ale to podstatné tam již najdete, včetně aktuálního jídelníčku.
Mgr. Alice Kučerová, ředitelka školy

S T Ř Í P K Y Z N A Š Í M AT E Ř S K É Š KO LY
Náš výlet do ZOO
Ve středu 28. května jsme se vydali společně s kamarády z mateřské školy Martinice
na výlet za zvířátky do ZOO. Na začátku cesty
nás posílila svačinka, kterou nám nachystaly
paní kuchařky. Poté, co jsme naplnili bříška,
vstoupili jsme nadšení a nedočkaví do areálu
zoologické zahrady.

Na Lešné lákalo taky dětské hřiště

Dětem se v ZOO velmi líbilo

Prohlídka všech zvířátek, která jsou rozdělena podle kontinentů, odkud pocházejí, se nám moc líbila. Nejvíce nás zaujali
žirafy, sloni, tučňáci a lachtani, kteří dováděli ve vodě i na souši. V suterénu krásného
zámku pak terárium s plazy a obojživelníky.
Na závěr na nás čekal vláček, který nás
zavezl na konečnou stanici, kde jsme vystoupili a odebrali se k čekajícímu autobusu
na zpáteční cestu.
Z výletu jsme si dovezli nejen řadu informací o zvířátkách, které nám paní učitelky
průběžně v zoologické zahradě předčítaly,
ale i nespočet krásných zážitků.
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Loučení se školním rokem 2013–2014
Tak jako každým rokem i letos jsme se
rozloučili ve středu 25. června nejen se školním rokem, ale i s budoucími školáky. Do ZŠ
odešlo 5 dětí z toho 3 děvčata a 2 chlapci.
Pro tyto děti byl školní rok v mateřince plné
her, radosti a zážitků, rokem posledním. Děti
dostaly na svou cestu do školy Kuliferdovo
vysvědčení za splnění desatera budoucího
školáka.
Program, který byl připraven pro rodiče,
měl název „Pane léto, račte dál“.
Závěr patřil natěšeným školákům, kdy
za zvuků hudby byli pasováni paní ředitelkou mateřské školy na prvňáčky. Po předání
drobných dárků, s šerpami na hrudi hrdě
zakončili tento slavnostní akt přísahou.
V pátek si zazvonili naposledy na školní
zvonek MŠ a za doprovodu svých mladších
kamarádů a s aktovkami na zádech se šli
podívat do 1. třídy ZŠ. Tam nás přivítala paní

ředitelka Alice Kučerová. Děti si vyzkoušely,
jak se jim po prázdninách bude sedět v lavicích. Přejeme jim hodně úspěchů v nové
škole.
Na závěr jsme všichni zakončili školní rok
pořádným kopcem vanilko-čokoládové zmrzliny.

Školkáčci předvedli maminkám a tatínkům,
jak se naučili zpívat

Nový školní rok 2014–2015
Mateřská škola je opět v tomto školním roce jednotřídní s počtem dětí 28. Věkové složení
třídy: 2 děti s odkladem školní docházky, 11 dětí předškolního věku, 12 dětí středního věku,
3 děti jsou nejmladší.
Předškolní vzdělávání je nadále zaměřeno na podporu zdraví, které aplikujeme na podmínky
vesnické školy. Mezi oblíbené formy práce, které naplňují naše vzdělávací záměry patří nadstandartní aktivity, které během roku realizujeme (např. seznamování s anglickými slovíčky,
plavání, tvořivá práce v keramické dílničce a pískání na zobcovou flétnu). Usilujeme, aby naše
škola byla pro děti místem pohody a bezpečí, které umožňuje maximální rozvoj zdravé osobnosti po všech výchovných stránkách.
Děkujeme touto cestou všem rodičům a příznivcům MŠ za sponzorské dary a hračky pro
děti.
Zdenka Chmelařová, ředitelka MŠ

ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
PŘÍLEPSKÉ BÉKAL 2014
Festival folkové, trampské a country
muziky Přílepské Békal si získal za dobu své
existence mnoho příznivců a stal se i díky
prostředí zámecké zahrady klasikou ve svém
žánru. Díky těmto skutečnostem, krásnému
počasí a kvalitě účinkujících se na dolní
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louce zámeckého parku vystřídalo během
odpoledne a večera 7. června na čtyři stovky
návštěvníků.
V pravé odpoledne otevřel louku místní
písničkář Martin „Bořa“ Sovadina, který předvedl na jednom ze svých prvních sólových
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Pořadatelé se jako tradičně postarali
o dobré zázemí celého festivalu, kde si
mohl každý návštěvník vybrat něco ze široké
nabídky občerstvení, mimo jiné včetně
gulášku nebo vepřových lahůdek z kotle.
Také letos nabízeli pořadatelé jako správní
hostitelé všem návštěvníkům kávu zdarma.
Vzhledem k tomu, že festival navštěvují
nezřídka celé rodiny, bylo postaráno také
o děti, které se mohly povozit na koních
a v neustálém obležení byl po celé odpoledne také skákací hrad. Nejmenší účastníci
byli odměněni také sladkou odměnou.
U pódia Békala se společně vyfotili i pořadatelé

vystoupeních vůbec vlastní tvorbu. Dramaturgii festivalu letos tvořili nejen další písničkáři jako René Souček z Frýdku Místku, T.S.
Roby z Otrokovic nebo Silva „Šiška“ Godulová
z Ostravy, ale také folková seskupení jako
ostravská kapela Reservé či klasičtí účastníci Békala kapela Nápoj Zdarma ze Zlína.
Na pódiu letos nechyběly ani bluegrass hrající uskupení jako Můjčass nebo Arest z Bruntálu a rockověji zaměření Neboco z Hulína.
Závěr festivalu patřil tradičně holešovské
country klasice Texas, která proměnila večer
v letní country bál a prostor pod pódiem se
zaplnil tanečníky. Po setmění také vzplanul
táborový oheň, kde ještě po skončení programu mohli posedět u kytar nejen místní,
ale také nocležníci ze stanového městečka.

Příznivců folku a country se sešlo
letos v Přílepích opravdu hodně

Fotografie z festivalu, ale také přehled
sponzorů, kterým patří poděkování najdete
na www.bekal.prilepy.net. Bez sponzorské
výpomoci by se festival v takovémto rozsahu
a úrovni nemohl konat.

PŘÍLEPÁCI NA PŘÍLEPSKÝCH SLAVNOSTECH
Možná někoho zarazil titulek, vždyť je přeci normální, že Přílepáci se přílepských slavností
účastní. Tentokrát tomu ale bylo jinak. My, Přílepáci z okresu Kroměříž, jsme se zúčastnili
slavností Přílep v okrese Rakovník.
Stejnojmennou obec ve známé chmelařské oblasti jsme se rozhodli navštívit u příležitosti
oslav 615. výročí jejího založení a založit tak novou tradici družby mezi oběma obcemi, nesoucími stejný název a zejména mezi naším a jejich sborem dobrovolných hasičů.
K nemalému překvapení místních obyvatel dorazil automobil s nápisem hasiči Přílepy na přílepskou náves a ze dvou automobilů vystoupili zástupci SDH a naší obce. Nutno s potěšením
uznat, že ač jsme přijeli neohlášeni, byli jsme přijati naprosto spontánně a srdečně. V rámci
blahopřání k jejich výročí jsme předali pozdravy a dárky, mezi které patřila přílepská slivovice,
přílepské klobásky, chleba a koláče z přílepské pekárny a taky blahopřejný list a propagační
materiály o naší obci.
Po oficiálních pozdravech představitelů našich obcí a hasičů jsme zapadli mezi místní
obyvatele jako mezi své. Na návsi byla připravena výstava od místních chovatelů, pěstitelů
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a výtvarníků a v přilehlé obecní budově byla
k vidění zajímavá expozice o historii obce,
o česání chmele a výstava děl místního řezbáře.
Paní starostka Lenka Daenemarková
a místní hasiči nás pohostili, příjemně jsme
si popovídali jak to u nás a u nich chodí a co
by to byly za slavnosti bez hudby a tance.
Ráno nám naši hostitelé nabídli snídani
a prošli jsme si celou obec, včetně vzácné
místní přírodní lokality Přílepská skála.
Po společné fotce před našimi a jejich hasičskými vozy jsme dostali na cestu soudek
rakovnického piva, upomínkové předměty
Oficiální pozdravy za obce Přílepy si předali
a ujištění, že se určitě nevidíme naposledy.
místostarosta Miroslav Sovadina
a starostka Lenka Daenemarková
Všichni budeme vzpomínat na příjemně
strávený víkend a na chvíle strávené s místními patrioty. Velmi nás potěšil také zápis z jednání zastupitelstva obce Přílepy u Rakovníka,
ve kterém je mimo jiné tento záznam:
„Dne 5. 7. 2014 se konala „Přílepská Pouťová zábava spojená s oslavami 615 let obce
Přílepy“: akce organizována společně s SDH
Přílepy za finanční podpory Středočeského
kraje. Naši obec Přílepy u Rakovníka přijeli
(neohlášeni) navštívit zástupci obce Přílepy
Společná fotka hasičů Přílep a Přílep

(místostarosta obce, zastupitelé obce) a SDH
Přílepy u Holešova na Moravě… ÚŽASNÉ,
příjemné, pohodové a milé setkání!!!! Děkujeme zástupcům obce Přílepy u Holešova
na Moravě za to, že vážili tak dlouhou cestu
aby mohli popřát naší obci Přílepy u Rakovníka k jejímu výročí… příjemné setkání bude
mít určitě pokračování…“ A v to také věříme
také my.

Naši hasiči u cedule Přílepy, ale u Rakovníka

DĚTSKÝ DEN SE VYDAŘIL
Přelom měsíců května a června je tradičně věnován dětem od dob, kdy byl 1. červen vyhlášen mezinárodním dnem dětí. Ani Přílepy nezůstávaly a nezůstávají v tomto pozadu a téměř
každý rok se nějaká akce pro děti v tomto období koná. Pořádání letošního dětského dne se
ujali místní hasiči a tak byla podstatná část programu věnovaná právě tématice hasičů a policie. Snahou SDH Přílepy taktéž bylo přiblížit činnost hasičů dětem, kterým nabídli členství
v nově vznikajícím kroužku mladých hasičů.
Již od ranních hodin byl připraven na zámeckém nádvoří skákací hrad a na dolní louce byla
na pastvě k vidění koza s kůzlaty a kůň Súdán, na kterém se mohly všechny děti v průběhu
dne povozit.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Hlavním programem byla trasa složená
z dvaceti stanovišť, na kterých děti plnily
různé úkoly, ať již šlo o prokázání obratnosti,
síly, zručnosti, ale taky výtvarné dovednosti
a vědomostí. Celkem 110 dětí, které prošly
celý park a splnily všechny úkoly, bylo odměněno za svůj výkon balíčkem plným sladkostí
a překvapení.
Na nádvoří byly přistaveny k volné i komentované prohlídce zásahové vozy hasičů z Přílep, Holešova a Lukovečka a středem zájmu
dětí byl také vystavený traktor. Svým zásahovým vozem a výbavou se přijela pochlubit
také holešovská hlídka Policie ČR.
V odpoledních hodinách zakroužilo nad
zámeckým parkem letadlo Vilík, ze kterého
na dolní louku zaplněnou dětmi pršely bonbóny. Poté byl zapálen táborák, na kterém
si mohly děti opékat vysoutěžené špekáčky

V soutěžích bylo třeba dokázat i odvahu

a taky dospělí si mohli dopřát ve stánku gulášek nebo grilovanou klobásku.
Celé odpoledne bylo pak zakončeno kácením máje a sousedskou besedou na zámeckém nádvoří.

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ ZAHÁJIL SVOU ČINNOST
V měsíci červnu zahájil svou činnost kroužek mladých hasičů. K dnešnímu dni čítá tento
dětský kolektiv 26 členů ve věku od 7 do 15 let, z toho je 10 dívek a 16 chlapců. Schůzky se
konají každý čtvrtek od 16.00 hodin a lze do něj kdykoli dodatečně dítě přihlásit.
V programu kroužku na tento rok je například exkurze u složek integrovaného záchranného
systému a tísňové linky 112, výlet na Štramberskou Trůbu, Kopřivnického muzea Tatra, rozhledny Bílá hora, návštěva bazénu, nebo listopadový výšlap na horu Velký Javorník v Beskydech (918m.n.m.). Děti se v kroužku připraví sportovně i vědomostně tak, aby se v příštím
roce mohly zúčastnit okrskového kola celorepublikové soutěže hry Plamen, dle pravidel požárního sportu CTIF. Získají tak všestranné vědomosti z oblasti zdravovědy, prevence, přírodovědy a tábornictví. Bližší informace o činnosti kroužku naleznete také na internetu – www.sdh.
prilepy.cz/detsky-krouzek
Sbor dobrovolných hasičů s podporou
obce Přílepy v letošním roce doplnil technické vybavení pro děti, a vytvořil tak ideální
podmínky pro přípravu družstva mladších
i starších žáků k závodům, které proběhnou v příštím roce. V zimních měsících bude
kroužek mladých hasičů využívat ke svým
schůzkám prostory obecního úřadu, nebo
tělocvičny naší základní školy.
Nezbývá nám tedy nic jiného, než naší mládeži popřát do budoucna spoustu úspěchů
a držet jim palce, aby svou přípravu zúročily
v některém ze sportovních klání, kterého se
zúčastní v roce 2015.
Mladí hasiči ve zbrojnici SDH Přílepy
Jaroslav Takáč

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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SPORTOVNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH ŽÁKŮ SDH PŘÍLEPY
Mezi mladými hasiči se podařilo zformovat soutěžní družstvo starších žáků ve věku
od 12 do 15 let, kteří začali trénovat požární
útok. Přes to, že kroužek mladých hasičů
měl o prázdninách přestávku, toto sportovní
družstvo se scházelo pravidelně k tréninkům
a obětovali tomu mladí hasiči spoustu svého
volného času.
Své úsilí zúročili svou účastí na několika soutěžích, kde své síly poměřili s muž-

Přílepští mladí hasiči po návratu
z první opravdové soutěže

Sportovní družstvo starších žáků

skými týmy v rámci Podhostýnské ligy, kde
postupně sbírají cenné zkušenosti.
Odměnou těmto chlapcům je uznání ze
strany dospělých a zkušených soupeřů.
Důkazem je také pozvání na pohárové soutěže zúčastněných týmů, kdy se těší na předvedený výkon tohoto družstva.
Jaroslav Takáč

RYTÍŘSKÉ TAŠKAŘICE
Léto patří tradičně zábavě všeho druhu.
Ani tentokrát proto Spolek recesistů Přílep
nezahálel a uspořádal další z akcí, zaměřených do historie. Tentokrát zašli ve vzpomínkách na časy minulé mnohem dále, až stovky
let. 19. července 2014 tedy zmiňovaný spolek v zámeckém parku v Přílepích „Rytířské
taškařice“ uspořádati ráčil.
Již po poledni se začaly plnit prostory přílepského parku, který se zámkem k podobné
akci přímo vybízí, mušketýry, rytíři, pážaty
a zbrojnoši. Kromě opravdových skupin historického šermu, mušketýrů a dělostřelců byli
do rytířských hábitů ustrojeni také všichni
pořadatelé. Asi dvě stovky návštěvníků mohly
v průběhu odpoledne slyšet mnoho salv
vypálených z mušket a děla, cinkot kordů
a vidět ukázky historických soubojů, ale také
tanečky a hrané scénky mušketýrů a gotiků.
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Na pořádek dohlíželi královští zbrojnoši a pro
všechny případy byl v pohotovosti také mistr
kat se svým nářadím.

Sehrána byla i historická fraška
o konci přílepského lapky Šimáka
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V závěru programu nechyběla ani scénka
pořadatelů, která vyprávěla o posledních
dnech místního lapky Šimáka. Na své si toho
odpoledne přišly také děti. Bylo zde připraveno mnoho soutěží zaměřených na zručnost, dovednost i výtvarný cit a nechyběl
ani skákací hrad a pro osvěžení bazének
s vodou. Odměnou pro děti, které se soutěží
zúčastnily, byly sladkosti a výrobky, které si
za odměnu mohly odnést domů. Nejvyšší
odměnou však bylo, když všechna malá
pážata a zbrojnoše pasoval král na rytíře
z Přílep a dostali pamětní dekret a rytířské
jméno.

Disciplína dobová, namísto koně kolo,
šlo přece o recesi

Historická armáda vrátila atmosféru zámku
o stovky let nazpět

Rytířských her se však mohli účastnit také
všichni odvážní dospělí. Připraveno bylo koliště, kde si mohl každý vyzkoušet jak ovládá
dřevec, kdo koho vytlačí peřinou z kruhu,
nebo kdo dříve shodí protivníka z klády.
Nechyběla ani chutná historická krmě
a nápoje a parkem zněly tóny stylové muziky.
Pro všechny, kteří vydrželi až do večera,
byla připravena rockotéka a všichni pak
mohli probrat zážitky z příjemně a zajímavě
stráveného odpoledne. Věřme, že nadšení
pořadatelů vydrží, že nevyprchají podobné
skvělé nápady a že se tak můžeme těšit
na další vydařenou akci.

ZAHRÁDKÁŘI HODNOTILI ČINNOST ZA MINULÝ ROK
Tak jako každým rokem se sešli přílepští zahrádkáři, aby zhodnotili svoji činnost
za minulý rok.
Organizace jako taková je řízena pětičlenným výborem a má ustanovenou tříčlennou

Před začátkem sezóny proběhla údržba varny povidel
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revizní komisi. Základní organizace čítá
aktuálně 43 členů, tj o tři méně proti roku
2012. Členská základna jako taková, je spíše
starší, ale přesto se snaží organizace fungovat a svoji provozovnu dle možností udržovat
v relativně uspokojivém stavu. Přítel Hrbáček, který se o provozovnu již několik let
stará, v loňském, na švestky i ostatní ovoce
úrodném roce, pošrotoval či vymoštoval
1 060 kg ovoce a bylo uvařeno 25 kotlů povidel a jedenkrát se sušily trnky. Za tuto práci
pro organizaci a údržbu celé provozovny,
úklid zahrady za domem, vyjádřil výbor ZO
příteli Hrbáčkovi upřímné poděkování s přáním, ať mu zdravotní stav dovolí i nadále tuto
práci vykonávat.
Jediným zdrojem příjmů ZO jsou právě
finanční prostředky získané za zpracování
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ovoce ve zmiňované provozovně a za pronájem její garáže.
Z kulturně společenských akcí vzpomenul předseda Rudolf Solař tradiční XI. ročník „Koštu přílepské slivovice“, kdy byla
v sobotu 2. března 2013 v přílepské hospodě „U Páralů“ milovníky dobré slivovice
vybrána ta nejlepší pálenka zahrádkářské
sezóny 2012. Pod záštitou zahrádkářského
svazu vyhlásili pořadatelé dvě kategorie –
trnková a ovocná. Tak se kromě 25 vzorků
pravé slivovice sešlo k okoštování také
15 vzorků jablkovice, hruškovice, meruňkovice či směsky.

Po vyhlášení výsledků a předání cen
pokračovala volná beseda v doprovodu
harmonikářské kapely a každý mohl ochut-

nat jednotlivé vzorky, ale hlavně vítěznou
pálenku.
Předseda také poděkoval všem, co se
na vydařené akci jakkoliv podíleli, zvláště pak
příteli Zdeňku Kuchaři, dále pak Vladimíru
Vrubelovi a Romanu Solařovi jako organizátorům a Mirkovi Sovadinovi a Petrovi Žůrkovi
za zapůjčení výpočetní techniky a provedení
vlastního sčítání a výpočtu nejlepších vzorků.
Bez jejich obětavé organizační i pořadatelské
práce by se tato soutěž zřejmě neuskutečnila. Předseda nezapomněl poděkovat také
všem sponzorům, díky kterým mohly být pořízeny ceny pro majitele nejlepších vzorků.
V pátek 26. dubna 2013 se na zámku
v Holešově konalo okresní kolo soutěže
„Mladý zahrádkář“. Tento kroužek vede již
tradičně na naší škole paní Vlasta Čablová
a také jí předseda za její obětavou práci
poděkoval.
Vzhledem k tomu, že skončilo pětileté
období členům výboru a revizní komisi, poděkoval předseda také stávajícím funkcionářům a v následné volbě byl ustanoven nový
výbor.
V z á v ě r u s i p ře d s e d a ve s vé z p r á v ě
posteskl nad složitostí současné doby nejen
pro všechny, ale rovněž pro organizace jako
Zahrádkářský svaz a vyjádřil přání, aby se
členská základna omladila a činnost byla
alespoň na stávající úrovni zachována.

MYSLIVCI POMĚŘILI SVÉ STŘELECKÉ SCHOPNOSTI
Střelby na brokové střelnici u chaty MS
Horní Roveň Přílepy probíhají každoročně
poslední prázdninovou sobotu a ani letos 30.
srpna tomu nebylo jinak. Tato akce nemá jen
sportovní, ale i společenský rozměr a místní
i přespolní návštěvníci a příznivci myslivosti
se zde schází k společné besedě a připraveny jsou tradičně také speciality myslivecké
kuchyně.
Letošním zlatým střelcem se stal Jan
Vrbovský, za ním se na stupních vítězů umístili Petr Špaňhel a Vladimír Sedláček.
Přeborník MS Přílepy Jan Vrbovský
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S P O R T O V N Í KO U T E K
ODDÍL VOLEJBALU
Nohejbalový oddíl Sokola Přílepy uspořádal v letošním roce dva turnaje. Tím prvním bylo
setkání veteránů a konalo se v sobotu 21.6. Zúčastnilo se 15 „starších“ hráčů z Přílep a blízkého okolí, kteří byli rozlosováni do pěti družstev. Šestý tým byl doplněn z řad přílepských
mladíků. Všichni účastníci podali výborné výkony a i když vítěz může být jen jeden, naplnili
Coubertenovské moto: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“
Druhý turnaj, konaný tradičně v polovině srpna, byl dostaveníčkem dvanácti týmů z celého
okolí (Slušovice, Holešov, Martinice, Všetuly, Podhradní Lhota, Hulín a domácí družstva). Hráči
byli nalosováni do dvou skupin a celá soutěž vyvrcholila vyřazovacím bojem o celkové pořadí.
Pořadatelům zkomplikoval organizaci občasný déšť, ale všichni se s nepřízní počasí sportovně
poprali. Většina zápasů měla velmi dobrou úroveň a hráči předváděli skvělé zákroky na síti
i v poli. V některých týmech se objevili borci, kteří hráli nohejbal závodně a dokonce v družstvu
Podhradní Lhoty nastoupil vloni ještě extraligový smečař ze Vsetína!). Protože nejen sportem
je člověk živ, energii dodalo všem zúčastněným kvalitní občerstvení od paní Renáty.
Celkové pořadí vítězů:
1. Všetuly
2. Janečci (Přílepy)
3. Vinca tým (Podhradní Lhota)
Ivo Janečka

Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje v Přílepích
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Rusavská zumba 50ka
Místo tělocvičny silnici, místo hudby kolo. Takové menu sestavily obě cvičitelky zumby
na jednu ze srpnových neděl, následující po známém závodě Rusavská 50ka. Že by se jednalo z jejich strany o náhodu? Ani náhodou! A i když sportovní výkony jsou důležitou součástí
všech zumbařských akcí, oproti zmíněnému závodu šlo ještě zejména o to, užít si pohodový
den v přírodě, skvělou partu a dobré jídlo.
Drobné dopravně nákupní pozdvižení nejprve vzbudila více než desetičlenná skupinka
dam,v jejichž středu nechybělo i silné jádro z Přílep, již při startu svého výletu z parkoviště
holešovského Lidlu. Poté
se celé startovní pole pohodovým tempem přesunulo
o několik kilometrů dále,
do Brusného.
Důležitému pravidlu každého závodníka o dostatečném přísunu energie
bylo učiněno zadost v prostorách bývalého mlýna,
dnešní Brusenky, a bylo
doplněno ještě neméně
d ů l ež i to u sp o l e č e n sko
o d p o č i n kovo u v l ož ko u .
Z gastronomické pasti
tamní kuchyně se ale podařilo uniknout již pouze části
ryze dámského závodního
pole, která pokračovala
k další občerstvovací metě,
Zumbařky si užily krásný a aktivní den
známé hospůdce U Kůlu.
Zde byly splněny poslední výkonnostní i společenské limity a zumba rusavská „Padesátka“
mohla vyvrcholit do své druhé poloviny a cílového finiše.
Martina Kroutilová

Z A J Í M AV O S T I
OHLÉDNUTÍ ZA SPRÁVOU OBCE PŘÍLEPY V PRŮBĚHU LET
V dávné minulosti do roku 1848 bylo řízení
státu a obcí záležitostí šlechty, i když si tato
určila sledování svých zájmů místním vedení.
V čele obcí tehdy stáli fojti, purkmistři či hejtmani.
V naší obci najdeme z té doby písemné
záznamy již od roku 1666, kde byl v Přílepích
zaznamenán fojt Blažek či purkmistr František Sovadina v roce 1945. Přelomem snad
byl zmíněný rok 1848 za vlády Františka
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Josefa I., kde o další budoucnosti rozhodoval zemský sněm (25. 5. 1848), kterého se
zúčastnil volitel Jan Hanslík z Přílep.
Dostupné informace nám umožňují nahlédnout též do roku 1871, kdy již obec zná starostu Jakuba Zapletala. Z dob starostů pak
svou dlouholetou působností (29 let) vynikal Josef Jurčík č.p. 23, který byl za služby
monarchii dokonce vyznamenán roku 1912
císařem Rakouska-Uherska stříbrným křížem
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s korunou. Dvě léta po něm se starostou
stává Jan Reimer č.p. 58 a dlouholetým starostou byl též Ignác Žákovský, č.p. 19, který
stál v čele obce v letech 1919–1945.
Po ukončení 2. světové války jsou ustaveny pro správu obcí Místním národním
výborům (MNV) a v čele obce stojí předseda
MNV do této funkce nastupuje Alfons Kasala
a po něm v 50. letech 20. století je to Ludvík Hrdlička a z počátku šedesátých let Milan
Staněk. V letech 1964–1976 byl Jindřich
Sila. Tím končí samostatnost obce a Přílepy
se stávají místní částí Holešova.
Po této integraci zřízen Občanský výbor,
kdy ve dvou volebních obdobích v letech
1976–1986 stojí v jeho čele předseda Josef
Šindelek a po něm do roku 1990 Metoděj
Ctiborek.
Od roku 1990 je obec Přílepy opět samostatnou, kdy je zřízen obecní úřad a je opět
zavedena funkce starosty, kterým byl zvolen
Rudolf Pšenka a po něm přebírá tuto vrcholovou funkci roku 2002 stávající starosta
Rudolf Solař.
Zvolení starostové či předsedové se zastupiteli se svým dílem a možnostmi v průběhu
let podíleli na zvelebení a pokroku v obci Přílepy. Ne vždy však byl tento pokrok výrazný.
Byl ovlivněn světovými válkami, pováleč-

nými svízelemi
a nedostatečnou infrastrukturou venkovských
obcí. Velmi
svízelné bylo
rozšiřování
asfaltových cest,
elektrifikace
Zachovaný otisk razítka
obce, budování
Obce Přílepské z roku 1867
vodovodu či
rekonstrukce budovy MNV a Mateřské školy.
Budoval se horní obchod, zaváděl se plynovod, přistavovala se základní škola a vznikly
chodníky.
Vznikaly nové ulice a vytvářely se podmínky pro bydlení. Obec se v současnosti
přibližuje k 1 000 bydlících občanů.
Proto je třeba vzpomenout s díky
na všechny ty, kteří se svou snahou přičinili
na významných změnách ku prospěchu obce
a občanů.
Nyní nás čekají opět volby těch, kteří
povedou naši obec v dalších čtyřech letech
a budou pokračovat v tom, aby se zde v Přílepích žilo nadále dobře. Záleží opět na nás,
aby to byli ti, kteří to dokážou, jsou zodpovědní a mají důvěru občanů.
Zdeněk Němec

KONALY SE DOŽÍNKY
MIKROREGIONU HOLEŠOVSKO
Město Holešov a farnost Holešov uspořádalo ve dnech 13.–14. září „Dožínky Mikroregionu Holešovsko“. Těchto slavností se
účastní všechny obce mikroregionu včetně
Přílep, které se na přípravách dožínek také
podílejí. V Holešově byl připraven bohatý kulturní program, dožínkový průvod, mše svatá
s poděkováním za úrodu, jarmark, skákací
hrad pro děti, chovatelská výstava, výstava
ovoce, zeleniny a květin v zámku.
Pokud vás letos odradilo od návštěvy
počasí, nebo jste o dožínkách v Holešově
nevěděli, můžeme návštěvu této společné
regionální akce jen doporučit.
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Obecní prapor nesli v dožínkovém průvodě také
přílepští hasiči
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Červenec
Ludmila LIŠKOVÁ /č.p. 167

NAROZENÉ DĚTI

75 let

Paní Liškové se tímto velmi omlouváme, že
nám nedopatřením chyběla v seznamu jubilantů a přejeme jí i ostatním pevné zdraví.

Jakub BOLEDOVIČ
č.p. 289 / 31. května 2014
Věra NAVRÁTILOVÁ
č.p. 245 / 8. července 2014
Mikuláš SOLAŘ
č.p. 238 / 14. července 2014

Září
Florián JANČICH / č.p. 251
Miloslav DOHNÁLEK / č.p. 116
Ludmila TOMŠÍKOVÁ / č.p. 76
Josefka JURČÍKOVÁ / č.p. 207
Jarmila NĚMCOVÁ / č.p. 44
Říjen
Jiřina KALÁTOVÁ /č.p. 169
Marie KLEČKOVÁ / č.p. 209
Jaroslav ČERNÝ / č.p. 186
Aloisie SOLAŘOVÁ / č.p. 136
Miroslav SOVADINA / č.p. 15
Helena KASALOVÁ / č.p. 158
Listopad
Irena LUKOVSKÁ / č.p. 147
Veronika KOPŘIVOVÁ / č.p. 58
Drahomíra JANÁLOVÁ / č.p. 140

70
85
80
85
75

82
75
70
81
70
70

let
let
let
let
let

let
let
let
let
let
let

87 let
86 let
91 let

Prosinec
Libuše REIMEROVÁ / č.p. 53
83 let
Ludmila SEHNALOVÁ / č.p. 192
88 let
Jaroslava CTIBORKOVÁ / č.p. 119 83 let

OBČASNÍK PŘÍLEPY

S Ň AT K Y

Červen
Jan KUČERA / Přílepy 220
Lenka HUJÍČKOVÁ / Bělotín
Martina ŽELEZNÁ / Přílepy 183
Pavel ZAKOPAL / Rymice
Červenec
Antonín SMOLKA / Přílepy 223
Dagmar NÁPLAVOVÁ / Kroměříž
Jakub DOUBRAVSKÝ / Přílepy 207
Jana HOTAŘÍKOVÁ / Mysločovice
Srpen
Martin FUKSA / Přílepy 59
Zuzana ČÁSLAVSKÁ / Fryšták
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