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PŘÍLEPY
občasník zastupitelstva obce
SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři, po čase se vám opět dostává do rukou další vydání Občasníku zastupitelstva
obce Přílepy, zpravodaje, který přibližuje život a dění v naší obci. Tentokrát shrneme, krátké
období od jara až do horkých letních dnů, které právě prožíváme. Ať už trávíte léto a prázdniny
doma nebo na zasloužené dovolené, přejeme vám příjemné prožití těchto dní a načerpání
nových sil k práci či plnění školních povinností.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v čase školních prázdnin a dovolených opět informoval o tom, co je
v naší obci nového, na čem se pracuje nebo
co se od jara událo.
Začnu tradičně, a to stavbami, které se provádí nebo připravují. Kanalizace – JIH: Přes
všechny problémy, které tuto akci provázely
už od územního řízení, se konečně stavbu
podařilo dotáhnout do stavebního povolení –
vodoprávní řízení proběhlo 16. července. Jak
již dříve bylo řečeno, pro realizaci této kanalizace bude obec žádat finanční podporu státu,
neboť se jedná o ekologickou stavbu. Jako
perličku uvádím, že v období mezi územním
a stavebním řízením jeden pozemek změnil
třikrát majitele.
Další stavbou, o které se již dlouho mluví, je cyklostezka Holešov-Přílepy. Přípravu zablokoval na
dobu delší než rok nedostupný pozemek, ale dle
posledních informací z města Holešova se
zřejmě konečně podaří dospět k dohodě. Dopravní inspektorát v Kroměříži vydal kladné stanovisko k řešení chodníku od Kasalového po
ulici U Mlýna a tak může být stavba po vyřízení
administrativních kroků zahájena.
Dále bych chtěl zmínit pokračující přípravy
k rekonstrukci zámku Přílepy na domov pro
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seniory. V současné době je vydáno stavební
povolení k této stavbě. Při předpokládaném
dalším postupu prodeje zámku za účelem
jeho adaptace společnosti Senior Domus
Beta bude obec zastupovat zmocněnec Ing.
Miloš Šťastný. Zmocnění ho opravňuje jednat
s dotčenými orgány a dalšími oprávněnými
subjekty v procesu majetkového převodu uvedených nemovitostí. Zmocněný není oprávněn
podepisovat jakékoliv smlouvy či ujednání týkající se majetkových převodů, zástav či zřizování služebností a podobných právních
úkonů.
Po několika letech byla znovu opravena cesta
mezi obcí Přílepy a Martinice. Tyto opravy řeší
pouze výtluky na této komunikaci. Do budoucna obec počítá s tím, že tato cesta bude
v celé šířce zaasfaltovaná – zaštětovaná.
Na jaře podala obec žádost do „Regionálního
operačního programu“, kterou zpracovala Regionální rozvojová agentura na revitalizaci
návsi za cca 3 500 000,- Kč. Tato žádost nebyla schválena k financování z důvodu nedosaženého potřebného počtu bodů v soutěži
s velkým množstvím ostatních projektů, které
byly na ROP podány.
Na základě zákona č. 420/2004 Sb. se
v době od 19. – 23. března 2015 uskutečnilo
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v naší obci konečné přezkoumání hospodaření za rok 2014. Kontrolu hospodaření provedla pracovnice Krajského úřadu Zlínského
kraje. Byly zkontrolovány povinně zpracovávané písemnosti, a to mzdové listy vytištěné
za rok 2014. Dále byla kontrolována pokladní
kniha vedená ručně, která je následně zpracována na počítači. Příjmy a výdaje mají samostatnou číselnou řadu. Pokladní limit nebyl
v kontrolovaném období překročen. Byla provedena kontrola doloženosti příjmů a výdajů
za měsíce říjen – prosinec 2014, a dále kontrola správnosti zaúčtování za výše uvedené
období. Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví v rozsahu uvedeném ve
vyhlášce č. 410/2009 Sb. Kontrolou věcné
správnosti vybraných účetních dokladů nebyly
zjištěny nedostatky. Účetnictví je vedeno
průkazným, srozumitelným a přehledným způsobem, zaručujícím trvanlivost záznamů
a podává věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace tak, jak to ukládá ust. § 8 zákona o účetnictví. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které
by měly vliv na chod obce.
Před přezkoumáním hospodaření naší obce
za rok 2014 byl zpracován „Závěrečný účet
obce za rok 2014“, na základě zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů. Na pracovním zastupitelstvu 1. června 2015 s tímto byli všichni zastupitelé seznámeni a po projednání je možno
účetní rok 2014 uzavřít vyjádřením „Bez výhrad“.
Na závěr ještě jedna méně potěšující informace, a to z naší ZŠ. Po vyřešení všech odkladů docházky již nyní víme, že škole budou
od září 2015 chybět do minimálního povoleného počtu na trojtřídku (což je 42 žáků)
3 žáci. U zápisu do 1. třídy bylo 14 dětí, z toho
5 má potvrzený odklad. Škola je letos na minimální hranici počtu žáků – 42. Odejde 12
páťáků, ale do 1. třídy nastoupí jen 9 prvňáčků. Škola proto požádala obec jako zřizovatele o povolení výjimky z počtu žáků. Pro
obec to znamená, že musí dofinancovat veškeré chybějící peníze nejen na provoz, ale i na
základní platy zaměstnanců. Zastupitelstvo
obce výjimku škole schválilo.
Toto jsou záležitosti, které se řeší nebo průběžně připravují k realizaci. Celý rozsah prací,
který se provádí, se do textu shrnout nedá.
Rád Vám osobně zodpovím Vaše případné dotazy či náměty. Zároveň vám přeji příjemně
strávený čas prázdnin a dovolených.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta obce

ZPRÁVY Z RADNICE
70. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Stejně jako v celé Evropě jsme si také v Přílepích připomněli 70. výročí konce 2. světové
války. Dne 6. května, tedy v den osvobození
naší obce se konal pietní akt u pomníků padlých. Zastupitelé obce nejdříve položili kytici
k pomníku u Třebětic, kde byli v roce 1945 zabiti mimo jiné také dva občané Přílep. U pomníku T.G. Masaryka, který je zároveň památníkem obětem 2. světové války poté pronesl
starosta obce krátký proslov a zastupitelé
uctili památku padlých položením věnce, vztyčením státní vlajky za tónů národní hymny.
Věnec byl položen také k pomníku sv. Václava
– památníku obětem první světové války.
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Pietní akt u pomníku T. G. Masaryka.
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SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI
Druh odpadu
Směsný komunální odpad
Plasty, sklo
Papír
Drobný elektroodpad,
elektronika
Bioodpad
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad
(pneumatiky, chemikálie…)
Železný šrot
Velký elektroodpad (lednice…)
Tetra Pack (krabice
od mléka a jiných nápojů)
Textil, obuv, hračky…

Způsob a místo sběru
Typizované nádoby
s platnou známkou
na příslušné pololetí.
Sběrné kontejnery
na tříděný odpad.
Základní škola Přílepy
– vchod do sklepa ze
zadní strany budovy.
Základní škola Přílepy
– vchod do sklepa ze
zadní strany budovy.
Domácí kompostování,
veřejná kompostovací sila
Přistavené kontejnery.
Svoz firmou Biopas.
Svoz SDH Přílepy.
Svoz firmou Biopas.
Oranžové pytle
k vyzvednutí na OÚ,
uložení ke kontejnerům.
2 trvale umístěné
sběrné kontejnery.

Naše obec již několik let spolupracuje se společností EKO-KOM, a.s., která zajišťuje zpětný
odběr využitého odpadu z obalů. Díky tomu, že
naši občané zodpovědně třídí plasty, sklo a železo dostali jsme do rozpočtu obce jen v minulém roce cca 40 000,- Kč. Tříděním a odevzdáním starého papíru a elektroodpadu může každý
přispět na potřeby žáků Základní školy Přílepy.
Tříděním a odvodem dalších odpadů dle systému
každý zodpovědný občan přispívá také ke kvalitě
životního prostředí.
Ke kontejnerům ani k bráně do zámku prosím
nevozte velkoplošný odpad jako pneumatiky, koberce, nábytek, stavební odpad apod. a dodržujte
prosím efektivní třídění, viz. popsaný systém.

Frekvence sběru
2x měsíčně
dle stanoveného rozpisu.
Dle potřeby po
naplnění sváží zaměstnanci
obce.
Svázané balíky
kdykoliv v průběhu
školního roku.
Větší i drobné elektropřístroje,
baterie atd.
Kdykoliv v průběhu
školního roku.
Celoročně.
2x ročně, termín je včas sdělen.
2x ročně, termín je včas sdělen.
2x ročně, termín je včas sdělen.
2x ročně, termín je včas sdělen.
Dle potřeby po naplnění
sváží zaměstnanci obce.
Dle potřeby svoz firmou
Textil Eco.

Takovýto odpad prosím ke kontejnerům neukládejte.

CYKLOSTEZKU BRZDÍ POSLEDNÍ POZEMEK
Jednou z akcí, o které se již dlouho dobu mluví, je výstavba cyklostezky Holešov-Přílepy. Jak
jsme informovali již dříve, příprava se zablokovala na nesouhlasu vlastníka jednoho z pozemků
v k.ú. Žopy. Ve spolupráci s městem Holešov a osadním výborem Žopy se po roce jednání podařilo tohoto majitele přimět ke směně pozemku pod cyklostezkou za pozemek ve vlastnictví
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města Holešova, o který projevil zájem. Po provedené směně obec Přílepy pozemek pod cyklostezkou od Holešova odkoupí. Jakmile dojde k nabytí předmětného pozemku, bude celá trasa
zaměřena a bude zadáno vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a bude
požádáno o vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Potěšitelnou informací je skutečnost, že novela zákona o ochraně ZPF již nepřikazuje v případě cyklostezky poplatek za vynětí.
Toto fakticky znamená, že celkové náklady na cyklostezku se sníží o téměř 3 mil. Kč a stavba tak
bude financovatelná i bez úvěru. Návrh na prodej předmětného pozemku je připraven k projednání Radou města Holešova, která doporučí schválení zastupitelstvu.

CHODNÍK TOČNA – PŘEHRADA JE PŘED REALIZACÍ
Na četné žádosti občanů v dané lokalitě a z důvodu bezpečnosti silničního provozu rozhodlo zastupitelstvo o výstavbě chodníku od Kasalového k ulici U Mlýna (začátek obce na horním konci).
Po několika různých připomínkách vydal Dopravní inspektorát v Kroměříži kladné stanovisko
k výstavbě daného chodníku. Chodník tak bude v konečném řešení umístěn na pravé straně ve
směru do Zlína a autobusová točna zůstane zachována. V současnosti nás čeká zadání vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Pokud proběhne vše hladce, bude stavba
zahájena a rozpočet obce pro letošní rok s touto investicí počítá.

Konečná verze chodníku od Kasalového po ulici U Mlýna.

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
KOUZLENÍ S KLAUNEM
Vyzkoušet si postřeh a svoji zručnost mohli
žáci základní školy 2. března 2015, kdy nás
navštívil kouzelník s klaunem.
Krátké vystoupení bylo plné překvapení, triků
a legrace. Největším zážitkem pro žáky bylo
udržet na ukazováčku točící se míč. Kdo ví,
třeba v řadách našich žáků vyrůstá budoucí
kouzelník…
Děti se od klauna rychle učily.
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PRO PRVŇÁČKA JE TO HRAČKA
Soutěž s tímto názvem pořádala knihovna
v Holešově 19. března 2015 již po několikáté
a jako každý rok i naše škola přijala pozvání.
A dobře udělala. Soutěže se zúčastnilo osm
tříčlenných družstev z 1. a 3. základní školy
v Holešově a dvě družstva od nás z Přílep.
Děti soutěžily v různých vědomostech, které
byly celkem vyrovnané, ale rozhodla až soutěž
ve zručnosti. Naše družstvo ve složení Ondřej
Odstrčilík, Kateřina Sehnalová a Viktorie
Mikulová obsadilo 1. místo a druhé družstvo
ve složení Jakub Bárta, Jolana Janošová
a Vendula Miková obsadilo nádherné 3. místo.

Filák, Kamila Polášková a Viktorie Mikulová.
V kategorii Klokánek byli na škole nejlepší
Klára Chmelařová, Petr Bárta a Petr Pulec.

HASÍK
Ve škole proběhla v únoru dvě setkání holešovských hasičů s žáky 2. a 3. třídy. Hasiči si
pro naše žáky připravili program, ve kterém se
děti dověděly spoustu věcí o práci hasičů, ale
také o tom, jak se chovat, když začne někde
hořet. Tato setkání byla pro děti tolik přitažlivá a zajímavá, že jsme přijali pozvání hasičů
na prohlídku Hasičské zbrojnice v Holešově.

Naši žáci už ví, jak se chovat kdyby hořelo.
Soutěž byla hračkou také pro Jakuba Bártu, Vendulu
Mikovou a Jolanu Janošovou.

OKRESNÍ KOLO „MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ“
MATEMATICKÝ KLOKAN
V pátek 20. března 2015 všichni žáci v České
republice, kteří byli do této soutěže zapojeni,
začali přemýšlet, logicky vyvozovat a počítat
zadání matematického klokana. Naše škola
nebyla výjimkou. Zapojujeme se každý rok.
Jedná se o celostátní matematickou soutěž,
ve které jsou žáci rozděleni do věkových kategorií: 2. a 3. ročník je kategorie Cvrček a 4.
a 5. ročník tvoří kategorii Klokánek. Žáci vstupují do soutěže s určitým počtem bodů. Za
správné řešení další body dle obtížnosti zadání získávají, ovšem při špatném řešení vždy
jeden bod ztrácí. V případě, že příklad neřeší
vůbec, žádný bod nezískají ani neztrácí. Proto
je důležitá nejen schopnost matematická, ale
svoji velkou roli hraje i taktika.
V kategorii Cvrček získali nejvíc bodů Adam
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Okresní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“ bylo
pro všechny velkým překvapením. 28. dubna
2015 získal první místo v mladší kategorii náš
bývalý žák Matěj Obšivač, druhé místo získala
Lucie Folknerová, která byla nejmladší účastnicí této soutěže a sedmé místo získala Tereza Úlehlová. Velký dík patří samozřejmě
dětem za reprezentaci naší školy, ale také
paní Vlastě Čablové, která žáky pravidelně připravuje.

VYHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
Minimální preventivní program (zkratka MMP)
je jeden z mnoha povinných dokumentů školy
a hlavní podíl na jeho každoroční tvorbě má
metodik prevence. Na naší škole tuto funkci
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plní již dlouhou řadu let paní vychovatelka
Drahomíra Semencová.
Prevence je důležitým prvkem života školy
a všem pedagogům, kteří k ní přispívají, patří
poděkování. K těm výborným, kterých bylo
letos 21, kteří byli vybráni odbornou komisí
složenou z pracovníků Krajské pedagogickopsychologické poradny a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín
a Odboru školství, mládeže a sportu z 234
odevzdaných preventivních programů, patří
i naše škola a paní vychovatelce bylo předáno
ocenění spolu s poděkováním za dobrou práci.
Z okresu Kroměříž byly oceněny 4 školy.
Slavnostní poděkování za obětavost, snahu
a práci navíc se konalo v překrásných prostorách Kongresového centra společnosti REC
Group s.r.o. ve Starém Městě u Uherského
Hradiště – v úterý 5. května 2015 a kromě vyhodnocené paní vychovatelky se jej zúčastnila
i ředitelka školy Mgr. Alice Kučerová. Jsme
moc rádi, že se naše malá školička zviditelnila i v této oblasti, neboť – jak paní vychovatelka sama říká – je to dobrá práce všech
pedagogů, ne jen jednotlivce.

Pavel Janoš, Radim Filák, Lucie Ševčíková,
Alžběta Poláková a Klára Chmelařová. Žáci si
vybojovali krásné druhé místo. Blahopřejeme.

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
I letos se na zámku v Holešově konal závěrečný koncert žáků Základní umělecké školy.
Kromě poslechu hry na různé hudební
nástroje viděly děti i baletní vystoupení a také
si mohly poslechnout smyčcový, akordeonový
a jazzový soubor. Na závěr jsme navštívili i výstavu výtvarných prací žáků.
Je dobré, když děti vidí své vrstevníky, čeho
pilnou prací dosáhli, že nic není zadarmo
a volný čas se dá trávit i jinak, než jen běháním po vesnici či vysedáváním u počítače. Bohužel, ne každému je to dané, ne každý si to
může dovolit, ne každý má tak obětavé rodiče
a prarodiče, kteří děti do takových kroužků
vodí nebo vozí.

POLICIE ČR NA NAŠÍ ŠKOLE
Všichni si jistě přejeme žít v bezpečí a bez
obav. Jak na to? To je poměrně těžké zodpovědět. Právě proto navštívila naši školu paní
policistka, která uspořádala pro žáky besedu
o tom, jaké zásady a pravidla by měl dodržovat každý z nás.

Vychovatelka Drahomíra Semencová přebrala ocenění
v sídle společnosti REC Group.

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
Ve čtvrtek 7. května se žáci naší školy zúčastnili tradičního turnaje ve vybíjené, který pořádala 1. ZŠ Holešov. Kromě našich žáků a žáků
1. ZŠ dorazilo ještě družstvo z Žeranovic.
Naše družstvo bojovalo ve složení Richard
a Robert Dvorníkovi, Natálie a Sabina Olivíkovy, Petr a Nikola Pulcovi, Daniel Nedbal,
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V průběhu besedy s žáky pohovořila o tom, jak
je důležité, všímat si našeho okolí, umět
správně zareagovat a pomoci (třeba už v dětském věku), aniž bychom se dostali sami do
ohrožení. Děti zajímalo, jak je možné stát se
policistou, jaký je rozdíl mezi státní policií
a městskou policií, …
Dále byli žáci upozorněni na velkou hrozbou
současné doby, hrozbu sociálních sítí. Facebook či jiné sociální sítě používá stále více
mladých lidí, kteří si neuvědomují, jak je
lehké zneužít jejich důvěru. Určitě je dobré
vědět, proč si máme chránit své soukromí,
svůj osobní život.
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Naše škola jako jedna z mála okolních venkovských malotřídek úzce spolupracuje i s knihovnou v Holešově. Účast na akci „Pasování prvňáčků na čtenáře“ tak završuje celoroční
spolupráci. Této akci předcházely společné besedy, návštěvy knihovny i výtvarná soutěž. Na
této slavnosti převzali 4. června 2015 i naši pasovaní prvňáčci speciální čtenářskou placku,
knihu a drobné dárečky od rytíře Brtníka z Brtníku. V zámecké sala terreně byli kromě pedagogů přítomni rovněž Mach a Šebestová, Malá
čarodějnice a také někteří rodiče. Přejeme
malým čtenářům, ať se jim písmenka nepletou
a ve čtení najdou zálibu a poučení.

V zámecké sala terreně se setkali prvňáčci s pohádkovými postavičkami.

ZKOUŠKY NA DĚTSKÉM DOPRAVNÍM
HŘIŠTI
4. června 2015 navštívili žáci 4. ročníku dopravní hřiště v Kroměříži. Cílem této návštěvy
bylo získat průkaz Mladého cyklisty. Žáci si
nejprve ověřili své znalosti dopravních pravidel v písemném testu, poté následovaly praktické jízdy. Děti si tak mohly v praxi vyzkoušet
různé dopravní situace. Po dlouhé době se
stalo, že všichni přítomní žáci z naší školy
testy splnili. U jiných škol tomu tak nebylo.
Všem patří velká pochvala.

ATLETICKÝ TROJBOJ VE FRYŠTÁKU
V úterý 9. června 2015 jsme se zúčastnili
s vybranými sportovci atletického trojboje,
který pořádala ZŠ Fryšták.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Naši žáci s cennými trofejemi na Trojboji ve Fryštáku.

Trojboj se skládal z běhu na 50 m, hodem kriketovým míčkem a skoku do dálky.
V kategorii 2.-3. ročníku reprezentovali naši
školu Viktorka Mikulová, Lucie Folknerová,
Veronika Smékalová, Fanda Olšák, David
Cholasta a Adam Závrbský.
V kategorii 4.-5. ročníku to byli Tereza Úlehlová, Natálie Olivíková, Nikola Pulcová, Petr
Podvala, Robert Dvorník a Daniel Nedbal.
K velkému překvapení jsme se stali v obou
kategoriích absolutními vítězi a přivezli
krásné poháry.
Za jednotlivce si nejcennější kov vybojoval
Fanda Olšák, stříbro získala Lucka Folknerová
a bronz Veronika Smékalová, Adam Závrbský
a Petr Podvala.

BESEDA V KNIHOVNĚ
Ještě v polovině června navštívily děti ŠD
místní knihovnu, aby si vyslechly další zajímavé povídání paní Libuše Bártlové, tentokrát
na téma „Život dětí dříve a dnes“. Dověděly
se, jak a s čím si hrály děti už v pravěku, jaké
hračky měly ve středověku, že i z obyčejného
polínka jde vyrobit panenka nebo vůz. Naopak
děti se svěřily, jaké mají nejoblíbenější hračky
ony dnes. Často to nejsou ale hračky, nýbrž
elektronika. Děkujeme tímto paní knihovnici
Marii Smolkové za zprostředkování besed
v tomto školním roce a budeme se těšit na
další zajímavá setkání.
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ŠKOLNÍ VÝLET
Na letošní školní výlet jsme se vypravili do nedaleké Kroměříže. A jeli jsme netradičně vlakem,
což byl pro mnohé už sám o sobě zážitek. V Kroměříži jsme se procházeli krásnými zahradami,
jak Podzámeckou tak Květnou. V obou byl pro žáky připraven pestrý program.
V Podzámecké zahradě jsme si zahráli na námořníky, poté si prohlédli krásu zahrady s barevnými sklíčky. V další části zahrady si vyzkoušeli projít cestičku poslepu a vnímat pouze hmatem
její okolí (kůru stromů, listí, kytek, kamínků…). Na závěr prohlídky této zahrady žáci ve skupinkách namalovali svůj vlastní plánek zahrady.
Během přesunu do Květné zahrady se děti osvěžily v cukrárně. V zahradě byl pro ně připraven
další program. První zastavení bylo v Holandské zahradě a potom jsme se přes Pomerančovou
zahradu dostali až ke 244m dlouhé Kolonádě, kde si děti odpočinuly a poskládaly si ze čtvercového papíru plánek Květné zahrady. Nechyběla ani cesta bludištěm a na samotný závěr jsme
si zahráli kuželky. Počasí se nám vydařilo a tak jsme se sice unaveni, ale spokojeni vrátili domů.

Voda v kašně naše výletníky lákala.

Školáci nakreslili plánek Květné zahrady v Kroměříži.

ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA ŠKOLY
Již od Vánoc se děti se zájmem vyptávaly na
závěrečnou besídku školy. Když se konečně
dočkaly konce školního roku, nápad hrát Šípkovou Růženku přijaly s velkým nadšením.
Proběhlo tradiční rozdělení rolí a první oťukávání. S dalšími a dalšími zkouškami získávali
mladí herci na jistotě a vžívali se do svých rolí
stále více. Od těch hlavních až po ty „vedlejší“, bez kterých by se představení neobešlo.
A tak svůj podíl na tomto vystoupení měl
každý žáček naší školy. Od báby z mokřin až
po šípkové trní. Protože pohádka byla hudební, k řečovému a tanečnímu projevu přibyl
i zpěv. Děti se do svých rolí opravdu „položily“
a byly jedním slovem – ÚŽASNÍ. Pro velký
úspěch proběhla repríza představení pro
místní mateřskou školu, ale i mateřskou školu
ze Žop a základní školu z Martinic. Tito malí
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diváci sledovali představení s velkým zájmem
a zaujetím. Herce odměnili bouřlivým potleskem. Děkujeme také skvělému publiku z řad
příbuzenstva a přátel školy, které nám zachovává stálou přízeň a podporu.
K závěrečné besídce školy patří i rozloučení
s páťáky a přivítání nových prvňáčků. Páťáků
letos odchází do holešovských škol 12, což byl
nejsilnější ročník. Z toho 2 žáci přechází
na osmileté gymnázium, 7 žáků přechází na
1. základní školu v Holešově a 3 žáci přechází
na 2. základní školu v Holešově.
Nových prvňáčků nastoupí letos jen 9, neboť
bude realizováno 5 odkladů školní docházky.
Škola se tak opět dostává na výjimku od zřizovatele – tedy obce. Do zákonem stanoveného limitu nám chybí tři žáci.
Na závěr besídky poděkovala ředitelka školy
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všem za kvalitně odvedenou práci a popřála krásné prázdniny – plné sluníčka,
koupání a odpočinku, to vše bez úrazů
a problémů.
Všem zaměstnancům školy poděkoval
a popřál i starosta obce pan Rudolf
Solař.

Šípková Růženka se svými královskými rodiči.

Na besídce byli rovněž vyhodnoceni nejlepší sběrači všech surovin za celý školní rok.
Kaštany:
1. Lakomý Radim
2. Olšák František
3. Folknerová Lucie

3. třída
3. třída
3. třída

117 kg
51 kg
48 kg

Celkově odevzdala škola myslivcům 400 kg.
Pomerančová kůra:
1. Úlehlová Tereza
2. Ševčíková Lucie
3. Olivíková Natálie

4. třída
5. třída
5. třída

10,40 kg
10,30 kg
9,30 kg

4. třída
3. třída
4. třída

18,30 kg
9,40 kg
6,50 kg

Za celou školu jsme odevzdali 77,65 kg.
PET víčka:
1. Svoboda Daniel
2. Soukupová Alice
3. Podvala Petr

Za školu jsme do sbírky „Na Romana“ do Holešova odevzdali 82, 65 kg.
Papír:
1. Folknerová Lucie
2. Uličníková Bára
3. Lakomý Radim
4. Svoboda Daniel
5. Podvala Petr
6. Odstrčilík Ondřej
7. Brázdilová Kateřina
8. Kutrová Gabriela
9. Smékalová Veronika
10. Úlehla Jaromír

3. třída
2. třída
3. třída
4. třída
4. třída
1. třída
3. třída
4. třída
3. třída
2. třída

1986 kg
1665 kg
1572 kg
1166 kg
917 kg
630 kg
617 kg
487 kg
449 kg
372 kg

Za celou školu jsme odevzdali 14 000 kg.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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HASIČSKÁ ZBROJNICE A METEOROLOGICKÁ STANICE V HOLEŠOVĚ
Těsně před závěrem školního roku (29. června 2015) se vydali žáci a učitelky naší školy na velkou výpravu. Autobusovou linkou jsme přijeli do Holešova a potom bylo vše jen v našich silách.
Na hasičské zbrojnici nás uvítala tříčlenná posádka. Seznámili jsme se s prostředím zbrojnice,
vybavením hasičského automobilu, ale hlavně jsme měli možnost vyzkoušet si, jak je obtížné
nasoukat se do speciálních obleků určeným k likvidaci různorodých obtíží. Vždyť hasiči nevyjíždí
jen k požárům, ale také k dopravním nehodám, polomům způsobených vichřicí, k domům zaplaveným povodní, … Všichni jsme si mohli vyzkoušet zahrát si jakoby na kosmonauty, protože
jak jinak si představit naše žáky i paní učitelky v obleku proti vysokému žáru, proti bodnutí
sršňů, proti chemickému napadení, … Každopádně jsme se shodli na tom, že vykonávat práci
hasiče je velice záslužné, ale hlavně náročné, protože ve speciálních oblecích je horko jako
v sauně a výzbroj bývá snad těžší než závaží v posilovně.
Další zastávkou byla Meteorologická stanice v Holešově. I tady nás čekala spousta zajímavých
informací o tom, jak je důležitá přesnost měření k tomu, aby se mohla vytvořit pokud možno
co nejpřesnější předpověď počasí. Také jsme se dozvěděli spoustu rekordů z oblasti měření
teplot, srážek, síly vichřice, …
Výpravu jsme těsně před ukončením obohatili osvěžením se zmrzlinou a ledovou tříští v Martinicích.
Celá naše výprava byla „velkou zkouškou“ našich turistických sil před „velkými prázdninami“!

Naši školáci si vyzkoušeli jak těžké je udržet proudnici.

Už víme, odkud se předpovídá počasí pro Holešov a
okolí.

ÚSPĚŠNÉ DOTACE EU I MŠMT
V září 2014 úspěšně dokončila naše škola projekt „EU – peníze školám“, kdy jsme díky práci
pedagogů získali pro školu částku 469 797,- Kč, která sloužila k zakoupení 3 ks interaktivních
tabulí a notebooků, čímž se jistě zkvalitnilo vybavení a zpestřila výuka na naší škole.
Neusnuli jsme na vavřínech a v tomto roce jsme se pokusili dosáhnout na další dotace. Přihlásili jsme se do projektu EU – „Výzva 56“. Tento projekt nám byl v červnu 2015 úspěšně
schválen a přinese škole 200 nových knih do školní knihovny. S těmito knihami budou žáci pracovat pod vedením učitelek v tzv. čtenářských dílnách hned od září 2015. Mimo to se všechny
tři paní učitelky zúčastní na přelomu července a srpna 2015 14-ti denního zahraničního jazykového kurzu angličtiny ( pro zdokonalení se v jazyce) na Maltě. To vše jim bude hrazeno z prostředků dotace EU.
Další dotace, o kterou jsme zkusili požádat, byla dotace z MŠMT ČR – „Podpora zabezpečení
škol a školských zařízení“. I tento projekt nám byl schválen a škola obdrží cca 100.000,- Kč
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(což je 100%) na vybudování kamerových jednotek, videotelefonů do jednotlivých místností
školy,…což bude napomáhat bezpečnosti ve škole, budeme vidět, koho vpouštíme do budovy.
Za všemi projekty stojí spousta mravenčí papírové práce, vyřizování, telefonování, obětování
soukromého volného času, ale pro naše žáky, pro naši školu – to rádi uděláme.

STŘÍPKY Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY
DEN MATEK
„Chceme Ti dnes přát, maminko má zlatá,
všechno nejlepší k Tvému svátku a neseme Ti
kytičku básniček a písniček. Dáváme je ze
srdce, aby naše slova byla tím dnešním nej
krásnějším přáním.“
Těmito slovy popřály v pondělí 11. května děti
maminkám k jejich svátku.
Maminky dostaly od dětí květinu a vlastnoručně vyrobené srdíčko.

VÝLET ZASE JINAK
Dne 21. května jsme navštívili nedaleké
město Kroměříž. Muzeum Kroměřížska si pro
nás připravilo interaktivní výstavu pro malé na
nejsladší téma spánek. Dozvěděli jsme se, jak
se kdysi spávávalo od jeskyně pravěkého člověka přes středověkou královskou komnatu,
jak spávali chudí na vesnici a naopak bohatí
lidé. Děti si mohly vyzkoušet jak si ustlat na
slamníku nebo jak se leží pod stanem. Pro-

hlédly si dobové oblečení pro muže a ženy.
Velkým zážitkem pro nás bylo pohádkové
ležení ve spacích čepicích pod baldachýnem
a nemocniční pokoj s tehdejším vybavením.
Na závěr si děti v tvořivé dílně zhotovily relaxační polštářek, který si hrdě nesly domů. Po
zhlédnutí výstavy nás zaujala prohlídka krás
Podzámecké zahrady. Měli jsme velké štěstí,
když se nám páv ukázal v celé své barevné
nádheře. Chladnější výlet se nám vydařil
a dlouho na něj budeme vzpomínat.

1. ČERVEN MDD
Den dětí jsme prožili v přílepském zámeckém
parku, kde jsme hledali poklad. Abychom se
k pokladu dostali, museli jsme společně splnit zajímavé úkoly, které nás dovedly k stanovenému cíli. Po krátkém hledání jsme poklad,
který zajistili sponzoři manželé Koneční,
přece jen našli a radovali se z něj.

PROHLÍDKA TÝPÍ
Výprava z přílepské MŠ před muzeem Kroměřížska.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

V úterý 2. června jsme přijali pozvání od manželů Hanákových do jejich indiánského stanu.
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Povídání spojené s ukázkami ze způsobu života indiánských kmenů a prohlídka Týpí se
nám moc líbila. Připravené občerstvení bylo
výborné – děkujeme.

TÝDEN DĚTSKÉHO ÚSMĚVU
V týdnu dětského úsměvu proběhla beseda
s policistkou ČR na téma - Co obsahuje práce
policie, jaké máme bezpečnostní složky,
ochrana a bezpečnost dětí v silničním provozu.
Beseda proběhla příběhovou formou s obrázky na které děti velmi dobře reagovaly.
Paní policistka byla mile překvapena znalostmi dětí o tom, jak se chovat při přecházení
vozovky, jak se chránit při obtěžování cizí osobou a znalostí tří čísel tísňového volání. Na
závěr děti pochválila a rozdala jim drobné
dárky.

Tak už víme, jak bydleli indiáni.

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
Rok uběhl jako voda a nastalo loučení se školním rokem a dětmi odcházejícími do ZŠ. Na školní
rok jsme zavzpomínali básněmi a písněmi o ročních obdobích a dramatizací pohádky „Boudo,
budko“, kterou si děti sami upravily, vyměnily myšku s žabkou, za čápa Františka a kocoura Mikeše. Konec pohádky vyřešil mazaný Koblížek. 8 dětí bylo pasováno na školáky a tuto slavnostní chvilku ukončily přísahou. Následovalo opékání špekáčků s rodiči na školní zahradě.
Druhý den si „Školáci“vzaly aktovky a za doprovodu svých mladších kamarádů byly odvedeni
do základní školy, kde je přivítala paní ředitelka a uvedla do 1. třídy. Stále něco končí a něco
nového začíná. Přejeme dětem dobrý start do školních let.

Předškoláky na první cestě do školy doprovodili všichni
školkáčci.

Budoucí prváčci naposled zamávali mateřské škole.

V‰em pﬁílepsk˘m obãanÛm pﬁejeme pﬁíjemné sluneãnû strávené
letní dny a dûtem pûkn˘ zbytek prázdnin pln˘ zajímav˘ch záÏitkÛ.
Kolektiv pracovníkÛ mateﬁské ‰koly.
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ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
PŘÍLEPSKÝ SLET ČARODĚJNIC
Noc z 30. dubna na 1. května byla v dávných časech 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, podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem
tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti.
V posledních letech také u nás v Přílepích obliba tohoto „svátku“ vzrostla. Ne proto, že bychom
věřili v čarodějnice nebo kouzla, i když jedno kouzlo tomuto času upřít nelze. Kouzlo probouzející se přírody, nadcházejícího jara a kouzlo první společenské akce pod širým nebem po dlouhé
zimě.
Přílepský slet čarodějnic má po léta téměř stejný scénář a rok od roku větší návštěvnost nenasvědčuje tomu, že by tento scénář bylo třeba jakkoliv měnit. Čarodějnice se sejdou, totiž sletí pod
kaplovou cestou, projdou průvodem přes dědinu do přední zahrady zámeckého parku, kde je
připravena jarní veselice.
Na své si zde přijdou děti i dospělí a nechybí tu nic, co k letním akcím patří. Jako každoročně také
letos všichni netrpělivě očekávali, jaké vystoupení si čarodějnice tentokrát připravily. S prvními
tóny hudby k filmu Sestra v akci nastoupily na parket nádherné jeptišky v jednotných kostýmech,
které se lišily pouze tváří a kreativitou tanečního projevu. Po náhlé proměně čarodějnic v modlící se jeptišky se jistě všechno okolní zlo zaleklo a po zbytek roku nás čekají jen dobré věci.
Při zapáleném táboráku, jídle, pití, besedě a tanečku večer velmi rychle utíkal a žádné kouzlo nezastavilo příchod půlnoci. S půlnocí odcházelo nejen kouzlo filipojakubské noci, ale také síly čarodějnic a ostatních a proto se všichni před ochlazením, které rychle přicházelo, uchýlili do tepla
svých domovů. Někteří však ne nadlouho, jelikož nás následující den čekal prvomájový průvod.

Rozjásané přílepské čarodějnice v průvodu.

Sestry v akci se lišily jen tváří a tanečními kreacemi.

PŘÍLEPSKÉ BÉKAL S HVĚZDAMI ČESKÉHO A MORAVSKÉHO FOLKU
Slunečné počasí, krásné prostředí zámeckého parku a dobrá muzika. Tak vypadala atmosféra
tradičního festivalu folkové, trempské a country muziky, který se konal 6. června v Přílepích již po
patnácté. Letošnímu půlkulatému výročí odpovídalo také, dalo by se říct hvězdné obsazení českými
a moravskými legendami žánru.
Na úvod, v pravé poledne, zahráli olomoučtí folkaři Dunibuch se zvláštním nástrojem kajon, aby při-
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pravili návštěvníky postupně zaplňující louku na vystoupení legendární skupiny Nezmaři. Tito muzikanti
z Jižních Čech, kteří působí na naší folkové scéně již neuvěřitelných 38 let si pochvalovali prostředí
parku i atmosféru festivalu. V počínajícím parném odpoledni se na pódiu pod zámeckou věží dále vystřídali alternativní folk hrající Ka.P.P.R a téměř dívčí kapela D.N.A. Brno obohacená o flétnu, housle
a rytmiku. Poté představil svoji novou tvorbu protest songový písničkář Ziggy Horváth ze Zlína, který
zároveň celý festival provázel slovem a vtipnými bonmoty. S přicházejícím večerem rozpumpoval posluchače znovuzrozený Rumpál v čele s legendárním valašským zpěvákem a muzikantem Pavlem
„Kačesem“ Husárem (ex. Symfonic Rumpál, Fleret) který posunul dosavadní produkci do rockověji
laděného folku. Závěr patřil jako obvykle country bálu s holešovskou kapelou Texas.
Krom kvalitní muziky připravili pořadatelé pro téměř pět stovek návštěvníků také dobře zásobený
bufet, speciality místní kuchyně bohaté zejména na masité pokrmy a samozřejmostí byla opět káva
zdarma. Zájemci si letos také mohli s výkladem prohlédnout interiér bývalé porodnice - zámku.
Nechyběl ani prodej upomínkových předmětů či ručně vyráběných šperků.
Na své si přišly také hojně zúčastněné děti, pro které byl připraven skákací hrad, jízdy na koních,
malování na obličej či festivalové nafukovací balónky. V horkém odpoledni se mohly schladit také
v připraveném bazénku.
Komu se nechtělo domů nebo přijel z daleka, mohl po skončení hudební produkce posedět u táboráku, kde se hrálo na kytary až do svítání nebo přespat ve stanovém městečku přímo v parku. Závěrem nezbývá než poděkovat všem sponzorům, bez kterých by takto kvalitně obsazený festival nebylo
možné pořádat, všem co se podíleli na přípravě a zdárném průběhu akce a v neposlední řadě všem,
kteří dorazili a mohli tak příjemně strávit sobotní odpoledne a večer. Více informací a fotografie
najdete na www.bekal.prilepy.net" www.bekal.prilepy.net

Békal tým společně s legendárními Nezmary na pódiu.

V prosluněném zámeckém parku se bavily dobře i děti.

ZAHRÁDKÁŘI HODNOTILI ČINNOST
ZA UPLYNULÝ ROK

tom má Ludmila Kopřivová, která svým nadšením dokázala přesvědčit další spoluobčany, aby rozšířily řady ČZS.
Poté předseda shrnul činnost, spočívající zejména ve zpracování ovoce v místní provozovně, kde bylo i přes slabší loňskou úrodu
zpracováno na 1540kg ovoce. Připomněl
také, že se podařilo hlavně díky novým členům vymalovat a uklidit klubovnu, která to
již nutně potřebovala. Za péči o provozovnu
poděkoval Josefu Hrbáčkovi. Z dalších akcí
pořádaných ČZS připomněl záštitu nad Pří-

Tak jako každým rokem se sešli přílepští zahrádkáři na výroční schůzi, aby zhodnotili
svoji činnost za uplynulý rok. Svoji zprávu
o činnosti začal předseda místní organizace
Rudolf Solař statistikami. ZO Přílepy má celkem 52 členů, což je o 11 více než v roce
2013. Členská základna jako taková, byla
spíše starší, ale díky novým členům se výrazně omladila. Uvedl, že velkou zásluhu na
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lepským koštem slivovice a činnost kroužku
mladých zahrádkářů v místní základní škole,
který vede paní Vlasta Čablová a zároveň za
její práci poděkoval. V loňském školním roce
se do kroužku Mladých zahrádkářů přihlásilo
14 dětí od 1. až po 5. třídu.
Dále ve zprávě zmínil úspěch Matěje Obšivače, který zvítězil v okresním kole soutěže
Mladý zahrádkář, která se konala 28. dubna
v Holešovském zámku. Závěr zprávy patřil
poděkování členům výboru, všem aktivním
členům organizace a vyjádřil přání, ať se činnost organizace v naší obci udrží i nadále
ku prospěchu nás všech.

Soutěžící mladí zahrádkáři zcela zaplnili sál holešovského
zámku.

Přílepští zahrádkáři si Vás dovolují pozvat do své provozovny na

DOBROČINNÝ BAZAR
výpěstků / drobností do domácnosti / knih
ve dnech 28. – 29.8. 2015

v pátek 28.8. od 17.00 do 20.00 hodin
v sobotu 29.8. od 9.00 hodin do 17.00 hodin
Výtěžek z prodeje bude určen pro činnost MO ČZS, vybavení
provozovny a pro práci s dětmi a mládeží.
Od 24. do 28. 8. vybíráme do bazaru tyto věci:
drobné předměty z domácností, nářadí, přebytky výpěstků,
dekorativní předměty, odborné časopisy, knihy (i beletrii)
– věci, které už nepotřebujete, nebo Vám doma překáží,
ale je škoda je vyhodit, protože někomu mohou ještě
dlouho dobře sloužit!
Prosíme nenoste nám věci poškozené a nefunkční a nábytek!
Věci darované do bazaru je možné v tyto dny zanechat
u paní Jitky Kadlecové (kominictví)
nebo paní Boženy Úlehlové-vedle provozovny vpravo.
Předem děkujeme všem, kteří nám svým příspěvkem,
ať již v podobě věcí darovaných, nebo jejich zakoupením, pomohou.
Přijďte si vybrat a „za hubičku“ koupit to, co Vám doma jistě schází
– no nekupte to, když je to tak laciné!

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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RECESISTICKÝ „DRUHÝ PRVNÍ MÁJ“
Atmosféra budovatelských úspěchů socialismu
se vrátila na jedno odpoledne do přílepských
ulic. V recesistickém prvomájovém průvodu jsme
po mnoha letech opět oslavili svátek práce. Již
časně odpoledne se scházeli na točně nadšení
účastníci v dobových kostýmech s mávátky, prapory, transparenty s budovatelskými hesly a samozřejmě nechyběly ani alegorické vozy či
zemědělská a vojenská technika. Ve 14 hodin se
desítky metrů dlouhý prvomájový průvod dal
za tónů budovatelských písní a provolávání hesel
do pohybu a z chodníků mu mávaly stovky rozjásaných místních i přespolních diváků, které do
účasti tentokrát žádný vedoucí pracovník či funkcionář nenutil.
V průvodu jsme mohli mimo jiné vidět papalášský vůz Tatra 603 s funkcionáři, příslušníky
Československé lidové armády s technikou, traktoristy a pracovníky JZD Máj Martinice, dělníky
a skladníky z holešovských továren ČSAO, TON, řidiče ČSAD i s dobovým autobusem, zdravotníky
z OÚNZ, sportovce z Československého svazu tělesné výchovy, příslušníky Českého svazu požární
ochrany, zástupce Svazarmu, Svazu chovatelů
drobného zvířectva, zahrádkáře, zkrátka zástupce snad všech složek a organizací Národní
fronty. Na pořádek dbali příslušníci Veřejné bezpečnosti a nechyběly ani rozjásané tváře pionýrů
a svazáků.
Prvomájový průvod byl zakončen na zámeckém
nádvoří, kde z připravené tribuny pronesli pozdravy a projevy zástupci MNV, OV KSČ, ČSLA,
ČSTV a nechyběla ani delegace z Vietnamské lidové republiky. Na závěr vypustili pionýři k nebesům holubice míru a po zaznění Písně práce byl
průvod ukončen.
Na pódium pak nastoupila Přílepská dechovka
a odpoledne pokračovalo májovou veselicí, kterou však trochu kazilo deštivé počasí. Poručit
větru a dešti přeci jen nejde, i když toto jedno
z hesel té doby hlásalo.
Účast v průvodu i na chodnících byla opravdu
hojná a bylo se skutečně na co dívat. Důvodem
proč lidi takovéto akce přitahují je skutečnost, že
ti dříve narození se v myšlenkách vrátí do doby,
kdy byli mladí a můžou již skutečně rekapitulovat
období té skvělé budoucnosti (dnes již minulosti)
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kterou v prvomájových průvodech kdysi provolávali. Pro ty mladší, co tuto dobu nepamatují je
tato akce živým, i když trochu nadsazeným obrazem toho, co od svých rodičů znají jen z vyprávění. Rozdíl je v tom, že se dnes mohou společně
a nahlas smát tomu, čemu se kdysi dávno mohli
akorát tak tiše usmívat. Ale vše je třeba brát
s nadsázkou.
Lidská práce bezpochyby patří mezi největší hodnoty a svůj svátek v kalendáři si zaslouží v každé
době a v každém společenském řádu. Stejně
vážně je nutno brát také slovo mír, bez kterého
by podobných akcí jistě nebylo.

Jen malá část desítky metrů dlouhého průvodu, který
prošel přes Přílepy.

Před tribunou vypustili pionýři holubice míru.

KOŠT PŘÍLEPSKÉ SLIVOVICE
I přes slabší loňskou úrodu se přeci jen podařilo nějakou tu „slibovicu“ vypálit a tak se
mohl také letos 7. března v hospodě U Páralů
konat tradiční Přílepský košt slivovice. Na ten
letošní přinesli pěstitelé k posouzení celkem
23 vzorků pravé trnkové a 13 vzorků ovocných pálenek. Košt byl rozdělen právě do
těchto dvou kategorií a jmenovaná komise
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z nich vybírala ty nejlepší. Hodnotila se jako
vždy vůně, chuť a celkový dojem, za což mohl
každý vzorek získat od 0 do 20 bodů. Jakmile
byl okoštován poslední vzorek bylo provedeno
sčítání bodů a po sestavení pořadí byli k jednotlivým číslům vzorků odtajněni také jejich
pěstitelé. Dlouholetý ředitel přílepského koštu
pan Zdeněk Kuchař pak mohl vypsat diplomy
a proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků.
Od letošního roku přibude na dřevěném putovním poháru opět jméno Jaroslav Paštěka,
jehož pálenka, stejně jako loni, nejlépe obstála u přísné koštovací komise a získala tak
se 137 body první místo. Na dalších místech
skončily v těsném závěsu vzorky Petra Žůrka
se 135 a Viléma Hrabala se 134 body. Právě
Vilda Hrabal se jako novopečený občan Přílep
zapojil poprvé a hned dokázal, jak dobrou slivovici dokáže. V kategorii ovocných pálenek
zvítězil vzorek Jana Šotoly a další dva vzorky
na stupních vítězů dodali Laďa Košín a Lukáš
Macháček. Po slavnostním vyhlášení, jak
jinak než při dobré zábavě a štamprli slivovice
pokračoval večer, ke kterému zvesela vyhrávali harmonikáři se sdružení heligónkářů.

Závěrem nezbývá než poděkovat všem co se
na přípravě a průběhu akce podíleli, ať už členům zahrádkářů a SRPu, ale hlavně sponzorům, díky kterým se podařilo přichystat pro
nejlepší v pořadí hodnotné ceny.
Věřme, že i přes letošní sucho dozraje alespoň pár trnek, že se další úrody dožijeme
všichni ve zdraví a budeme opět moci společně „slibovicu“ okoštovat. Na zdraví!

Nejlepší trnkovou opět vypálil Jarek Paštěka.

Sbor dobrovolných hasičů Přílepy zve všechny na tradiční letní akci

ROCK NA ZÁMKU

v sobotu 15. srpna 2015 od 20:00 hodin na zámeckém nádvoří

FLORIÁNSKÁ MŠE S ŽEHNÁNÍM
NOVÉHO PRAPORU SDH
Tradiční Floriánská mše letos 3. května uzavřela kulturou nabitý první květnový víkend
v Přílepích. U lesní kaple Panny Marie nad obcí
se sešli přílepští občané, poutníci a především
hasiči, kteří si přinesli k požehnání svůj nový
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prapor. Letos nechyběli ani naši mladí hasiči
a hosté z SDH Žopy. Po mši svaté, při které holešovský kaplan P. Jacek Bronczyk vyzvedl
odkaz sv. Floriána, nový prapor SDH požehnal.
Po tomto požehnání hasiči ve tvaru odpochodovali v čele s praporem a odpoledne pokračovalo sousedskou besedou v restauraci
U Miloša, kde vyhrávala dechovka.
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Náš nový prapor má dvě barvy. Červená na
přední straně symbolizuje oheň, modrá na
zadní straně symbolizuje vodu. Na přední
straně je vyobrazen znak SDH Přílepy, který je
složen ze tří vrstev. Podkladní vrstvu tvoří dva
zkřížené dvouhákové žebříky a přes ně je ve
svislé ose položená náčelnická sekera, tedy atributy historicky patřící k práci hasičů. Střední
vrstvu tvoří osm lipových listů, jako symbol
české státnosti. V horní vrstvě je vyobrazen
znak obce Přílepy, symbolizující naši příslušnost. Vedle znaku je uveden rok 1949, rok kdy
byl náš sbor založen. Na zadní straně praporu
je vyobrazen svatý Florián, jako patron hasičů,
ulévající z puténky vodu na hořící dům.
U nohou má mlýnský kámen, připomínající
jeho mučednickou smrt a symbolizuje tak odvahu a statečnost. Obraz Floriána je doplněn
sloganem dobrovolných hasičů – Bohu ke cti,
člověku ku pomoci, který vyjadřuje naše poslání a smysl existence sboru.
Věříme, že náš prapor bude odkazem pro další
generace a jeho symbolika nám bude vždy posilou při naší činnosti a naplňování našeho

hlavního poslání, což je ochrana obyvatel a majetku občanů před požáry a živelnými pohromami.

U praporu při žehnání drželi stráž také mladí hasiči.

HURÁ NA PRÁZDNINY S HASIČI
Poněkud netradiční akci k závěru školního roku připravili pro děti přílepští hasiči. V sobotu
27. června pozvali do zámeckého parku zejména děti, ale také dospělé na akci „Hurá na prázdniny s hasiči“. Dopolední program tvořila soutěž mladých hasičů, které se zúčastnilo jedenáct
družstev v kategoriích mladší žáci a starší žáci. Přihlížející rodiče a ostatní návštěvníci nadšeně
fandili malým hasičům a obdivovali jejich výkony, rychlost a obratnost. Nejrychlejší útok předvedli
mladší žáci z Horního Lapače s časem 22:13, přičemž první terč se jim podařilo zasáhnout již
19:48 sekund od startovního výstřelu. V těsném závěsu za nimi skončili malí hasiči z Roštění
jako druzí a z Lechotic na místě třetím. Přílepy a Radíkov na stupně vítězů v této kategorii
nedosáhli. V kategorii starší žáci získali první místo mladí hasiči ze Sazovic a poháry za druhé

Mladí hasiči z Přílep na startu.
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Vyhlášení výsledků soutěže mladých hasičů.
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a třetí místo putovaly do Roštění a Přílep.
Po ukončení a vyhodnocení soutěže pokračoval program pro děti. Mladí hasiči z Přílep nacvičili
a předvedli ukázku zásahu při požáru modelu domku v jednotlivých fázích od ohlášení požáru,
vyhlášení poplachu až po uhašení. Na jasné obloze se poté objevilo letadlo Vilík a děti, kterých
byla plná louka, nadšeně chytaly připravené bonbóny s barevnými fáborky, které z letadla pilot
vyhazoval. Děti zaujaly také ukázky Policie ČR, při kterých se mohli všichni seznámit s výzbrojí
a výstrojí nebo si vystřelit cvičným střelivem z pistole.
V odpoledním programu předvedli požární útok ve volné soutěži také muži, dorostenci a starší
páni z Brusného, Ludslavic a Přílep a v podvečer bylo připraveno posezení při Přílepské dechovce. Toto posezení bylo oslavou nového praporu SDH Přílepy, který byl požehnán při mši na
svatého Floriána 3. května. Věřme, že tento prapor bude odkazem pro další nastupující generaci
přílepských dobrovolných hasičů, o jejichž nadšení se mohli všichni zúčastnění přesvědčit právě
v dopolední soutěži.

PŘÍLEPŠTÍ SOPTÍCI MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ ROK A DĚLAJÍ NÁM RADOST
S příchodem jara se kroužek mladých hasičů
po zimě přesunul z prostor obecního úřadu
zpátky do areálu přílepského zámeckého
parku. Zde každý čtvrtek a občas i pátek
trénovali, aby následně mohli své dovednosti
zúročit v klání s ostatními týmy z okolí na soutěžích. I přes skutečnost, že kroužek funguje
teprve jeden rok, přináší nám se svými výsledky radost. Když nám počasí nedovolilo trénovat venku, tak jsme pro děti připravovali jiné
aktivity. Například jsme jednou prostory přílepského zámku přeměnili na pevnost Boyard
a v jednotlivých místnostech čekaly na naše
děti různé úkoly, které musely splnit, aby poskládaly z jednotlivých indicií celou tajenku.
Naši mladí hasiči se zúčastnili letos už dvou
soutěžních klání a mají před sebou další. Na
závodech v Holešově obsadili naši mladší žáci
4. a starší žáci 6.místo. U nás v Přílepích pak
mladší žáci skončili na 5. místě, starší žáci „A“
na 3.místě, a starší žáci „B“ na 4.místě. Naši
starší žáci se také zúčastnili okrskové soutěže
dne 8. 5. 2015 v Roštění, kde poměřili své síly
s muži ostatních týmů z našeho okrsku. Jejich
výkon byl velmi dobrý, jelikož v požárním útoku
na 3B jeden z proudů sestřelil terč v čase
28,43 sekund, což nedokázaly ani zdaleka některé mužské týmy, které dosahovaly časů
okolo 33 až 36 sekund. Tento výkon je pro nás
jasným ukazatelem toho, že naše snaha a úsilí
se začíná úročit. Dále letos plánujeme účast
na závodech mladých hasičů v Horním Lapači
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a účast na pohárových soutěžích v Tlumačově
a Rychlově.
Kromě požárního sportu máme také radost
z toho, že se naši mladí hasiči s chutí zapojují
do ostatních činností ve sboru, jako byl například sběr železného šrotu nebo účast na
ostatních brigádách. Poděkování jim také patří
za odvedenou práci při přípravě akce „Hurá na

Hasiči musí být silní a krajíce chleba tomu odpovídaly.

V kroužku natrénovali mladí hasiči také zásah, který
předvedli při „Hurá na prázdniny“.
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prázdniny s hasiči“, která se konala 28. 6.
v zámecké zahradě a na které se mohli všichni
přítomní přesvědčit, že naši mladí hasiči se za
ten rok už skutečně něco naučili.
Přesto že jsou prázdniny a oficiálně kroužek
mladých hasičů začíná až v září, budeme trénovat, abychom na soutěžích, kterých se
chceme zúčastnit, dosáhli co nejlepších výsledků. Po prázdninách se naplno kroužek
mladých hasičů opět rozběhne od čtvrtka
3.září v 16:00 hodin, a následně se budeme

opět scházet každý čtvrtek ve stejném čase.
Rodiče mohou své ratolesti v uvedených
dnech přivést a domluvit se na podrobnostech. Budeme rádi, pokud budou mít děti
zájem a přidají se i noví mladí „Soptíci“ z Přílep. Přivítáme mezi námi rádi nové členy – děti
a mládež věku 5 až 17 let, kteří by měli zájem
se zapojit do naší činnosti.
Jaromír Grygera, Jaroslav Takáč

Myslivecké sdružení HORNÍ ROVEŇ Přílepy
pořádá v sobotu 22. srpna

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

SPORTOVNÍ KOUTEK
LÉTO SE ZUMBOU
Prodlužující se dny i slunečné teplé počasí se i v pravidelných pondělních hodinách zumby projevily zásadní změnou. Nejenom, že si vynutily výměnu prostředí tělocvičny za školní hřiště, ale
nastupující léto ohlásilo i nové osvěžující a do dálek lákající hudební aranžmá. Cizojazyčné letně
laděné skladby se okolím přílepské školní budovy nesou pro zájemce i jen běžné kolemjdoucí
každé prázdninové pondělí a nově i středu v podvečerních hodinách. Lákají k pohybu i cestování,
jež k létu neodmyslitelně patří, nebo jen tak k poslechu či pro radost.
Martina Kroutilová

BRANNÝ ZÁVOD PROVĚŘIL FYZIČKU I ZNALOSTI
Třetí dubnovou sobotu opět přivítala chata přílepského mysliveckého sdružení účastníky Zálesáckého
závodu zdatnosti. Akce pod záštitou místní sokolské jednoty, byla připravena zejména pro tříčlenné
týmy žáků základních škol, ale se speciální kategorií nezapomněli organizátoři ani na děti předškolního a mladšího školního věku. Aprílové počasí sice zpočátku s organizátory žertovalo tak, že musel
být o hodinu odložen start, nakonec však již slunce definitivně vystřídalo zamračenou oblohu a statečně se snažilo prohřát ještě mrazivý jarní vzduch a podpořit všechny zúčastněné.
V hlavním tříkilometrovém okruhu, vedeném okolní přírodou, si v kategorii starších žáků nakonec jen
čtyři přihlášená družstva musela poradit nejen se samostatnou orientací v krajině, ale prokázat třeba
také znalosti z botaniky či kultury, astrologie a samozřejmě i fyzickou zdatnost a obratnost na lanové
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dráze či překážkách. Pro většinu účastníků se však jako nejtvrdší, a vlastně i o konečném pořadí rozhodující, oříšek ukázalo poznávání typů ohnišť či souhvězdí. Nejlepší domácí tým, ve složení Adriana
Hrušková, Gabriela Kutrová a Pavlína Barboříková, si nakonec po zhruba hodinovém klání vybojoval
druhé místo, zlato, stejně jako bronz, tentokrát putovalo do Žalkovic. Pomyslnou „bramboru“ pak obsadilo družstvo smíšené, za Přílepy zastoupené Jaruškou Tvrdoňovou. Žádný z účastníků však nemusel vynaloženého úsilí litovat, pamětní diplomy s medailí a sladké ceny byly připraveny pro všechny.
Pořádné kapsy si pak museli nachystat také nejmladší účastníci, kteří zápolili na speciálně pro ně připravených stanovištích v blízkém lese. Kromě zručnosti v prolézání tunelem, chůzi po kládě či zavěšených lanech zkoušeli například i postřeh v hodu šipkami na nafouknuté balonky či tenisovými míčky
na cíl nebo znalosti z přírody. Za svou snahu, a mnohdy i odvahu, si pak kromě soutěžních razítek
odnášeli cukrovinky nebo ovoce. Svůj um na stejné trati, ovšem v obtížnější verzi, předvedli také
mladších žáci, za což si navíc tři nejrychlejší jednotlivci při slavnostním vyhlášení odnesli kromě diplomů i bonusové sladkosti. Mezi vítěznou sestavou z Holešova a Bystřice pod Hostýnem nechyběla
na bronzovém stupni domácí Veronika Smékalová.
Kromě sportovního zápolení se slavnostním vyhlášením vítězů ale nezapomněli organizátoři ani na
doprovodný program, v němž nechyběla kupříkladu možnost vystřelit si z repliky historické zbraně,
samozřejmostí bylo bohaté občerstvení a společné opékání špekáčků.
Martina Kroutilová

Nástup družstev při zahájení branného závodu.

Branný den zpestřili sokolíkům také mušketýři historickými zbraněmi.

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ ELKOANO CUP

sledek proti družstvu ZbyňaTeam a vyhráli 3:1.
Vítězství bylo o to cennější, že tento tým v turnaji
nakonec obsadil celkově 3. místo. Ze skupiny
jsme tak do vyřazovacích bojů postupovali z prvního místa.
Ve čtvrtfinále jsme se utkali s týmem ANO
Holešov, který si dělal ambice na medailové
umístění. Po celé utkání jsme měli mírnou převahu a dlouho jsme vedli 1:0, ale vyrovnávací
branka pár minut před koncem dovedla zápas
do penaltového rozstřelu. V něm však naši střelci
ani jednou nezaváhali a celkově jsme tedy zvítězili 2:1 (penalty 2:0). V semifinále nám pak
turnajový pavouk přisoudil družstvo mladých fotbalistů FC Rymice. Únava již byla znát, ale i přes
několik promarněných brankových příležitostí

V sobotu 11. července 2015 se družstvo fotbalistů Přílep – Přílepy Team, vedené Pepou Spurným, zúčastnilo prestižního turnaje v malé kopané EA CUP v Holešově, na kterém startovalo
celkem 12 týmů z Holešova a okolí. Hrálo se za
úmorného vedra na hřišti Orel clubu za Kanadou. Jako družstvo s celkově druhým nejvyšším
věkovým průměrem jsme se pasovali do role
černého koně turnaje, čemuž odpovídala i barva
našich dresů.
Během dopoledne proběhly boje ve skupinách.
Ve skupině B jsme si nejprve jednoznačně poradili s týmem Žopy D. C. a to 6:0. Ve druhém
utkání jsme pak po bojovném výkonu otočili vý-
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jsme nakonec zvítězili 2:1.
A konečně tu bylo vytoužené finále! V něm jsme
se utkali se silným týmem FC Džojstyk Holešov.
I v tomto zápase jsme, tak jako po celý turnaj,
sázeli na zabezpečenou obranu a týmový výkon.
Utkání se neslo v duchu taktické bitvy, kdy
žádné z družstev nechtělo udělat chybu, a tak
po konečném výsledku 0:0 museli o celkovém
vítězi opět rozhodnout pokutové kopy. I tentokrát
jsme při nich ale byli stoprocentní, zvítězili 3:2
a celkově tak, pro místní pořadatele nečekaně
a překvapivě, celý turnaj vyhráli!
Bob Uličník

vedly tak své schopnosti kupříkladu v hledání
rozličných zástupců rostlinné říše, v minigolfu
nebo různých formách házecích her. Největší
úspěch přesto slavilo závěrečné překvapení
s bublifukem a tvořítkami na bubliny, jichž se
děti nemohly nabažit. Jediným nedostatkem
poslední hodiny se tak stala jen neskutečně
rychle mizející bublinová náplň.
Martina Kroutilová

Takto nastupovali nejmenší cvičenci každý čtvrtek.

Nečekaný vítěz turnaje – družstvo Přílep.

DĚTI SVÉ CVIČENÍ S RODIČI ZAKONČILI
HRÁTKAMI V PARKU
Tak jako se školou povinné děti dočkaly dvouměsíčního vytouženého odpočinku, prázdninového volna si namísto pravidelné čtvrteční
hodiny se sportem nyní užívají i rodiče
s dětmi. Namísto vysvědčení však, po organizačních změnách již ustálená, zhruba patnáctičlenná skupinka ročních až pětiletých
dětí dostala dárkem poslední cvičební hodinu
v přírodě s překvapením na závěr. A děti i rodiče si prostředí přílepského zámeckého
parku opravdu užily i využily. Kupříkladu k neplánovanému sbírání a mlsání lesních jahod
nebo závěrečnému bublinohraní. Pro děti pak
nechyběly ani typicky venkovní hry, honičky,
schovávačky a dovednostní disciplíny se zapojením dostupných přírodních zdrojů. Před-
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Na posledním setkání byl mimo jiné na programu minigolf.

4. ROČNÍK TURNAJE NOHEJBALOVÝCH
VETERÁNŮ
Sokol Přílepy uspořádal 20. června 2015 již
4. ročník nohejbalového turnaje pro muže nad
40 let. Zúčastnilo se 15 hráčů z Přílep a okolí
(Holešov, Martinice, Podhradní Lhota). Jednotlivá družstva byla sestavena náhodným
losem, takže naději na vítězství měli již od počátku všichni stejnou. Pánové ukazovali svou
hráčskou dovednost, vitalitu, ale především
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chuť zvítězit nad věkem, nějakými kilogramy navíc a pohodlností dnešního konzumního života.
Celkový vítěz proto nebyl určen, zvítězili všichni a navíc, si užili pěknou sobotu.
Nohejbalový oddíl zve všechny na tradiční nohejbalový turnaj, který se bude konat v sobotu
15. srpna na hřištích místní školy. Bude to již pátý ročník a bude možné vidět nejlepší hráče
nohejbalu z našeho okolí. Přijďte povzbudit přílepské borce, vstupné se nevybírá.
Stanislav Janováč, Ivo Janečka
Eva Malcová

Také starší páni dokážou jít do hry naplno.

ZAJÍMAVOSTI
OSVOBOZENÍ PŘÍLEP 1945 A CO O TOM PÍŠE KRONIKA OBCE
V letošním roce je v celé republice připomínáno již sedmdesáté výročí konce druhé světové
války. Dobové zápisy v obecní kronice a značná část pamětníků nám dokáže přiblížit, jak se
konec války a osvobození probíhalo v obci Přílepy. V únoru 1945 prochází obcí transporty ustupujících Němců se zuboženými ruskými zajatci bez řádného oblečení a obutých mnohdy hadry
a slámou. Snaha podat zajatcům kousek chleba našimi občany nepřipadalo v úvahu, doprovázející stráže to nedovolily.
Z nucených prací v Německu uteklo i několik občanů obce, kteří se pak museli ukrývat až do
konce války nebo se přidat k partyzánům. Obdobný děsivý zážitek pro obec byla dvouměsíční
zastávka maďarského útvaru dragounů - součásti německé ustupující armády. Každý dům dostal příděl těchto frontových ubožáků, zvláště ty domy, kde byly stodoly a kůlny pro koně. Část
koní byla uvázána u dřevěného zámeckého plotu, který se stal jejich krmením, a v důsledku
toho došlo k jejich úhynu. Na 400 koní bylo tehdy zakopáno v blízkosti přehrady „Mojena“.
S blížícím se koncem války narůstaly přepady německých vojáků, zvláště v okolí lesa směr Lukoveček, kde Němci umisťovali tabulky „Pozor bandité“. Zásahů partyzánů v přílepském okolí
vedly Němce k zuřivosti. Obrovský rozruch nastal v dubnu po zastřelení tří německých vojáků,
kdy bylo ultimátem vyhrožováno obci, že ji stihne osud Lidic. Hrozba však byla odvrácena zásluhou majora Hübnera, velitele holešovských kasáren, díky jeho spojení s partyzány, které
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podporoval. Tento velitel dostal od majora Mursina doklad o spolupráci s odbojem avšak ve
sběrném táboře na Vysočině došlo k odhalení této činnosti a tak se domů nevrátil.
Velmi smutnou událostí se stala událost 13 dní před osvobozením, kdy při nezdařené události
partyzánů došlo k zatčení pěti rukojmí. Byli to Rudolf Sovadina a Antonín Pala z naší obce, dále
pak Miroslav Šlechta z Fryštáku, František Kalous z Baťova a František Kučera ze Všeminy. Tito
byli vyslýcháni a následně popraveni v poli u Třebětic, kde je postaven pomníček a v obci na pomníku T.G. Masaryka je umístěna pamětní deska s jejich jmény. Ustupující německá armáda
procházející rychle obcí bere především koně. Z některých zemědělských usedlostí odvádějí
občané koně i ostatní dobytek do blízkého lesa, aby je před nimi uchránili. 5. května 1945 ve
21. hodin ohlušuje obec obrovská detonace způsobená vyhozením jediného mostu přes potok
„Mojenu“. Německá armáda tím znemožnila postup osvobozující armádě. Tato si však našla možnost přes mělčinu pod stavením „Mlýna“ a tak povozy a děla jezdily přes dvůr p. Paštěky č. 8.
Ráno 6. května byla neděle, přišla zpráva, že Němci jsou již pryč a Rusové jsou již ve Fryštáku.
Tuto radostnou neděli přichází téměř všichni muži z Přílep a někteří ze Žop, narychlo opravit zničený most. V obci zavládlo obrovské nadšení. Občané vítali osvoboditele – část armády maršála
Malinovského a československou divizi generála Klapálka. Jako první přijel voják na kole, kterého lidé objímali a přes nehotový most jej i s kolem přenesli. Lidé vítali vojáky květinami a hostili pochodující kolony vojáků koláči, chlebem a máslem. Nechyběla ani kořalka. Dle záznamu
v kronice má na tyto události obec dobré vzpomínky, neboť nenastaly žádné negativní jevy,
které s sebou obvykle nese pohyb front a válka.
Vzpomínka na osvobození obce byla letos připomenuta dne 5. května 2015 starostou obce
p. Rudolfem Solařem u pomníku TGM za účasti členů obecního zastupitelstva Přílepy. Byly vztyčeny vlajky u zmíněného pomníku TGM a pomníku sv. Václava a položeny kytice.
Zdeněk Němec

Nevinné oběti popravené nařízením npo.SS Alberta Busela u Třebětic.

Přílepští občané odjíždí na nucené práce do Německa.

PŘÍLEPSKÉ STUDÁNKY OPĚT OŽÍVAJÍ
Hradská, Stříbrná, Večeřka, Hadí…dnes už málokdo ví, že jde o jména dávných studánek v přílepských lesích. V dřívějších dobách měly lesní studánky velký význam. Les byl pro mnohé
zdrojem obživy, ať již se jednalo o ruční těžbu dřeva, lesní práce, sbírání klestí na otop, sběr
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hřibů či jiných lesních plodů. Každý, kdo se v lese za tímto účelem pohyboval, znal dobře místa,
kde se dá občerstvit pramenitou vodou nebo se osvěžit v horkých letních dnech. Lidé se tenkrát
proto o studánky starali a udržovali je.
Před nedávnem se rozhodl přílepský patriot a milovník přírody Václav Hrdlička vrátit studánkám
jejich lesk.
„Přišlo mi líto, v jakém stavu se studánky nacházejí a tak mi napadlo znovu je oživit. Vyčistit, zrenovovat rozbité stříšky, uklidit okolí a udělat ze studánek příjemné místo pro odpočinek. Zkrátka
zachovat význam a odkaz studánek pro další generace.“
S pomocí několika kamarádů, zejména Jirky Očadlíka, Libora Šťasty a Michala Spáčila se podařilo dát tři ze zmiňovaných studánek do původního stavu. Dřevo potřebné k rekonstrukci
studánek poskytl zdarma Pavel Totek z Martinické pily.
„Ještě nás čeká dokončit práce na Hadí studánce, kterou bychom chtěli dokončit do listopadu,
kdy probíhá symbolické zavírání studánek. U každé studánky pak bude lavička pro odpočinek,
stolek, hrníčky na vodu a jakási symbolická schránka pro přežití, se základními potřebami jako
zápalky a podobně. Zkrátka, studánka má být místo které dává přežít zbloudilému poutníkovi.
Dodává pan Hrdlička a zmiňuje význam jarního otvírání studánek.
„Kdysi dávno pečoval o studánky starý pan Šťasta, jarní otvírání spočívalo ve vyčištění studánek
po zimě, úklidu okolí, zkrátka připravit studánky na sezónu. Letos jsme poprvé uspořádali s kamarády a jejich rodinami otvírání studánek, kdy jsme se prošli krásnou jarní přírodou, symbolicky pokřtili renovované studánky a pobesedovali. Zase se sejdeme na podzim k uzavření
studánek, podzimní les má zase jiné kouzlo než z jara. Věřím, že se podaří z těchto vycházek
udělat dobrá tradice.“
Nezbývá, než panu Hrdličkovi za obnovu studánek poděkovat a doufat, že se nestanou terčem
vandalů a stanou se místem příjemného odpočinku. Místem, kde není k dosahu žádná Wifi síť,
daleko od shonu civilizace, jen klid, vůně lesa a osvěžující voda ze studánky. Přílepským studánkám a dalším informacím o nich bude věnována také jedna sekce obecního webu.

Václav Hrdlička symbolicky křtí jednu z rekonstruovaných studánek.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Přátel studánek se k jejich otevírání na jaře sešlo
hodně.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI 2015
červenec
Jindřiška ZBRANKOVÁ/č.p. 197
Zdenka DUJKOVÁ/č.p. 175
Božena ŠUBOVÁ/č.p. 279
Ludmila MATULÍKOVÁ/č.p. 113

87 let
82 let
88 let
81 let

srpen
Stanislav ROMÁNEK/č.p. 267
Danuše ROMÁNKOVÁ/č.p. 267

83 let
80 let

září
Miloslav DOHNÁLEK/č.p. 116
Ludmila TOMŠÍKOVÁ/č.p. 76
Josefka JURČÍKOVÁ/č.p. 207

86 let
81 let
86 let

říjen
Antonín SMOLKA/č.p. 223
Aloisie SOLAŘOVÁ/č.p. 136
Ivan PERLÍK/č.p. 334
Jarmila BLÁHOVÁ/č.p. 187
František NEDBAL/č.p. 229

70 let
82 let
70 let
80 let
70 let

NAROZENÉ DĚTI
Filip MATLACH
č.p. 258 / 6. 2. 2015

listopad
Augustin SOUKUP/č.p. 230
Irena LUKOVSKÁ/č.p. 4
Veronika KOPŘIVOVÁ/č.p. 58
Drahomíra JANÁLOVÁ/č.p. 140

75 let
88 let
87 let
92 let

prosinec
Libuše REIMEROVÁ/č.p. 53
Amálie GAJDOŠÍKOVÁ/č.p. 141
Ludmila SEHNALOVÁ/č.p. 192
Jaroslava CTIBORKOVÁ/č.p. 119

84 let
75 let
89 let
84 let

Natálie Rozehnalová
č.p. 4 / 20. 5. 2015
Stella Jílková
č.p. 76 / 14. 6. 2015

Elias STOJAN
č.p. 322 / 11. 3. 2015
Šárka HRADECKÁ
č.p. 259 / 23. 3. 2015
Maxim PETR OSOKIN
č.p. 137 / 4. 4. 2015
Daniel Směšný
č.p. 329 / 12. 5. 2015
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MÍSTO PRO VÁS
Potřebujete poradit s hypotékou, překlenovacím úvěrem či půjčkou?

NEVÍTE VE KTERÉ BANCE VÁM DAJÍ LEPŠÍ PODMÍNKY?
NEVÁHEJTE SE NA MNE OBRÁTIT!
Nyní mne naleznete v nových prostorách:
Ing. Ivana Sehnalová

Očadlíkova 1350, Holešov
Tel. 606 058 666 email:sehnalova.i@kapitol.cz
Nabízím komplexní finanční poradenství i možnost oddlužení
vaší nemovitosti, dále pojištění odpovědnosti zaměstnanců
a podnikatelů, nemovitosti, auta, úrazu, cestovní pojištění…
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Helenčino pečení
Sváteční cukroví

Vánoční cukroví

vychází v září 2015

již vyšlo / cena 139 Kč

Pečte, tvořte,
bavte se!
Zájemci si mohou knížky koupit
na adrese: Renáta Janošová
Přílepy 128

5(67$85$&(80,/2â$´

www.helencinopeceni.cz
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