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PŘÍLEPY
PŘÍLEPY
občasník zastupitelstva obce

SLOVO ÚVODEM
Prožíváme čas adventu, čas duchovní přípravy na Vánoce, jejich radostné očekávání, čas
rozjímání a dobročinnosti. Ano, tak možná kdysi advent vypadal, dnes je to však doba finišujících firem před koncem roku, přeplněných parkovišť před nákupními středisky, doba nákupní
horečky a shonu. Teď už nám ale počet hořících svíček na adventním věnci oznamuje, že
Vánoce jsou skutečně za dveřmi. Přichází čas, kdy se můžeme konečně zastavit, užít si klidu
nejkrásnějších svátků v roce a splnit si vytoužená přání a trávit čas bez shonu a v kruhu svých
blízkých.
Nedlouho po Vánocích se rozloučíme se starým rokem 2015 a to je čas bilancování, co
se nám povedlo a co ne. Podobné bilancování najdete i v našem Občasníku, jehož poslední
vydání v letošním roce se Vám právě dostává do rukou. Přejeme Vám příjemné prožití svátků
vánočních v klidu a pokoji a pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce 2016. Věřme, že tento
rok přinese nejen ve Vašich životech, ale také v životě naší obce jen samé pozitivní věci.

S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás na konci letošního
roku informoval o tom, co se za uplynulé
období událo nebo na obci řešilo.
Začnu tradičně stavbami, které se připravují k realizaci, anebo se již provádí.
Vzhledem k tomu, že jsme získali stavební
povolení na „Kanalizaci-JIH“ byla podána
žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství,
kde byl v rámci programu „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací“ vhodný dotační titul. Žádost
byla shledána jako kompletní, obdrželi jsme
potvrzení o její registraci na MZe a očekáváme informaci, zda jsme s naší žádostí
uspěli či nikoliv.
Další stavbou, která se řeší již delší dobu,
je chodník od horní autobusové zastávky
po přehradu. Nyní se řeší potřebné administrativní kroky tak, aby mohlo být přistoupeno
k realizaci stavby. Na podzim byly zkolau-
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dovány sítě technické infrastruktury v nové
zástavbové lokalitě kopce a první dvě dokončené novostavby mohou být na základě této
kolaudace připraveny k užívání.
V měsíci září provedl HZS Zlínského kraje
kontrolu požárního a krizového plánu obce
Přílepy. Účelem kontroly bylo dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho
provedení. Z toho vyplynulo zpracování
nové „Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015“,
kterou se vydává požární řád obce. Tato
vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci. Kontrolou
nebyly zjištěny žádné nedostatky v požadovaných přílohách a bylo konstatováno, že
krizový plán obce splňuje všechny stanovené
náležitosti.
Další vyhláškou, na které se zastupitelstvo obce usneslo, je Obecně závazná
vyhláška č. 2/2015 O zákazu podomního
prodeje a stanovení tržních pravidel v obci
Přílepy.
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V posledních dvou letech jsme pravidelně
informovali o všech krocích k adaptaci přílepského zámku na domov pro seniory s pečovatelskou službou. Novým skutečnostem
a dalšímu vývoji bude věnována pozornost
dále v samostatném článku. Se zámkem
souvisí i odkup RD č. 85 do majetku obce.
V tomto domě hodlá obec vybudovat nové
technické a skladovací zázemí obce, jelikož
v současnosti je k tomuto využívána hospodářská budova zámku, která bude muset být
v případě adaptace vyklizena.
V době prázdnin byla provedena oprava,
či výměna zchátralých prvků na dětském
hřišti u rybníka a též oprava hracích prvků
v zahradě MŠ. V zámeckém parku byla provedena tahová zkouška borovice vejmutovky
na horní louce. Znalecký posudek, který byl
k tomuto vypracován dokládá, že nehrozí
nebezpečí samovolného spadnutí tohoto
stromu.
Finanční úřad Zlín provedl závěrečnou
kontrolu správného profinancování dotace
získané na „Zateplení MŠ a OÚ Přílepy“.
Kontrola uvedla v závěrečném protokolu,
že nebyly zjištěny skutečnosti rozhodné pro
stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 44 zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech. Ve dnech
18. a 21. 9. 2015 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření naší obce. Přezkoumání
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provedl pověřený pracovník z KÚ Zlín –
odbor interního auditu a kontroly. V zápise
z této kontroly je uvedeno, že nebyly zjištěny
chyby či nedostatky.
Jako v každém závěru roku byl vypracován
rozpočet obce na příští rok 2016, jednotlivé
položky, zejména větší investiční částky byly
prodiskutovány na pracovní poradě zastupitelů a k 30. listopadu byla připravena
finálně verze, která byla přijata usnesením
na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce v roce 2015. Pokud se naplní
všechny předpokládané příjmy ze sdílených
daní, bude obec Přílepy v roce 2016 hospodařit s částkou 14.311.000,– Kč.
Toto jsou nejdůležitější záležitosti, které se
v uplynulém období řešily nebo na kterých se
průběžně pracuje. Jelikož se na stránkách
Občasníku setkáváme v letošním roce naposled, chtěl bych tímto poděkovat všem občanům či spolkům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na chodu a rozvoji obce, přispěli
k utužení sousedských vztahů pořádáním
společenských či sportovních akcí a dbali
o pořádek a dobrý vzhled naší vesnice.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám
popřát za sebe i za celé zastupitelstvo obce
příjemné prožití svátků Vánočních a pevné
zdraví a hodně úspěchů v nadcházejícím roce
2016.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta obce
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ZPRÁVY Z RADNICE
V KRÁTKOSTI

ODKOUPENÍ DOMU Č.P. 85

Jak jsme již dříve informovali, přípravu
cyklostezky zkomplikoval nesouhlas jednoho z majitelů v k.ú. Žopy, který nesouhlasil s odprodejem potřebného pozemku
a požadoval jiné řešení. Po roce jednání se
podařilo ve spolupráci s městem Holešov
najít vhodný pozemek, který mu byl nabídnut ke směně a soukromý zemědělec s touto
směnou souhlasil. Jelikož šlo v obou případech o katastrální území Žopy, muselo vše
odsouhlasit zastupitelstvo města Holešova,
do jehož majetku pozemek pod cyklostezkou přešel. Nyní probíhají jednání s městem
Holešov o způsobu a podmínkách převodu
pozemku do majetku obce Přílepy. Jakmile se
nabytí pozemku dořeší, může se zadat vypracování finální projektové dokumentace, provést stavební řízení, najít vhodný dotační titul
a stavbu zahájit. Vše cca do jednoho roku,
přičemž rozpočet obce na příští rok s výstavbou cyklostezky počítá.
Další stavbou, o které se již delší dobu
hovoří, je výstavba pravostranného chodníku od horní autobusové zastávky k ulici
Ke Mlýnu (k přehradě). Na tuto stavbu je
třeba schválit smlouvu s ŘSZK, jelikož
jde o stavbu na jejich pozemku a zažádat
o vynětí pozemků ze ZPF. Dále byla svolána
na OÚ schůzka všech majitelů a sousedů
dotčených pozemků a byl s nimi individuálně
na místě řešen průběh chodníku a dohodnuto řešení napojení již hotových sjezdů či
přístupu k jejich stavbám. Po vyřízení všech
zmíněných úkonů bude taktéž vypracována
finální verze dokumentace ke stavebnímu
povolení. I s touto stavbou rozpočet obce
na rok 2016 počítá.

Vzhledem ke skutečnosti, že pokud bude
realizována adaptace zámeckého komplexu
za popsaným účelem, bylo nutné uvažovat kam přesunout technické a skladovací
zázemí obce a zřejmě přesunout dočasně
také požární zbrojnici. V hospodářské budově
se nachází garáž pro obecní techniku, údržbářská dílna, lis na PET láhve a zázemí pro
obecní zaměstnance. Jednotlivé části budovy
jsou pak využívány jako skladovací prostory
obce a místních spolků.
Za tímto účelem odkoupila obec opuštěný
rodinný dům Válkových č.p. 85, který bude
s mírnými úpravami vhodný pro popsané
účely. Jedná se o nepodsklepený, jednopodlažní, zděný objekt 3+1 s velkou stodolou,
která na RD plynule navazuje. Díky sedlové střeše nad obytnou části domu, která
byla rekonstruována v roce 1995, lze využít
ke skladování také půdu. Dům je napojen
na veškeré inženýrské sítě a na pozemku
se nachází vlastní kopaná studna. Celková
užitná plocha domu je 110 m 2 , celková
plocha s domem odkoupených pozemků je
674 m 2. Nemovitost získala obec v elektronické aukci za cenu 525.000,– Kč.
V průběhu zimy bude objekt vyklizen a promyšlena adaptace domu, stodoly a dvorku
k obecním účelům. Výhodou je také umístění
objektu ve středu obce a dostatečně široký
příjezd z hlavní silnice.

Zakoupený dům č.p. 85
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ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE
Vzhledem k přibývajícím případům, kdy se občané obrátili na obecní úřad s negativní zkušeností s podomním prodejem se rozhodlo zastupitelstvo obce zareagovat a přijat vyhlášku,
která podomní prodej na celém území obce Přílepy zakazuje a zároveň upravuje podmínky
ostatního tržního prodeje.
Podomním prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou provozovány fyzickými
osobami či zástupci právnických osob obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo veřejného
prostranství, jakož i objektů sloužících k rekreaci.
Zákaz prodeje se nevztahuje:
a) na prodej na návsi, u pomníku TGM a před horním obchodem, který je minimálně týden
předem řádně ohlášený na obecním úřadě nebo o tomto prodeji byli občané informováni prostřednictvím informačních letáků nebo hlášením místního rozhlasu
b) na prodej, který se uskutečňuje pojízdnou prodejnou
c) na prodej zboží a poskytování služeb při poutích, slavnostech, kulturních, sportovních
a podobných akcích
d) na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem
e) na akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
f) na prodej zboží a nabídku služeb realizovaný ve vlastním objektu či na pozemku prodejce.
Za nedodržení zákazu hrozí prodejci sankce až 200.000,– Kč. Prosíme občany, aby na nedodržení zákazu podomního prodeje upozornili obecní úřad a tuto skutečnost prodejcům sdělili.

ZÁMEK PŘÍLEPY – KONEC JEDNÉ NADĚJE A ZAČÁTEK DRUHÉ
V posledních dvou letech jsme pravidelně
informovali o všech krocích k adaptaci přílepského zámku na domov pro seniory s trvalou
péčí. Ve zmiňovaném čase bylo provedeno
mnoho administrativních úkonů, ať již ze
strany obce, ale především zájemcem o tuto
adaptaci – pražskou společností Senior
Domus Beta. Byla vypracována kompletní
projektová dokumentace a administrativní
kroky dotaženy až k vydání stavebního povolení.
Dále měl následovat dle smlouvy
o smlouvě budoucí kupní další krok a to
výzva k prodeji nemovitosti a zahájení
vlastní realizace. K tomuto kroku však ze
strany zmiňované společnosti již nedošlo
a smluvně stanovený termín tak marně
uplynul a naše žádost o objasnění dalšího
postupu zůstala bez odezvy. To prakticky
znamená, že projekt společnosti Senior
Domus Beta realizován nebude.
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V současné době není obec Přílepy, co se
prodeje zámku týká nijak smluvně vázána.
Znamená to pouze pád další naděje pro
zámek a návrat na začátek další cesty
k jeho využití.
Nutno podotknout, že veškeré poplatky
a vyhotovení projektové dokumentace si hradil sám zájemce o realizaci, obec hradila
pouze cca 60.000,– Kč za vyhotovení stavebně historického průzkumu, který však
bude dál sloužit a bude nutný k jakémukoliv
využití zámku.
V měsíci říjnu se začala rýsovat pro přílepský zámek naděje nová. Na základě analýz
ve Zlínském kraji bylo zjištěno, že je zde velký
nedostatek zařízení tzv. následné péče. Tedy
zdravotnických zařízení, které přebírají zdravotní péči o pacienty s ukončenou hospitalizací v nemocnici. Nově vznikající společnost
ze Zlína s pracovním názvem Sanatorium na
zámku v čele s MUDr. Kateřinou Starnovou

4

v této souvislosti oslovila obec Přílepy
s návrhem vybudovat v zámeckém komplexu
Sanatorium následné péče. V tomto zdravotnickém zařízení, které je svým charakterem
obdobou nemocnice, by probíhaly rehabilitace, doléčení, různé terapie a léčebné kúry,
na které běžné nemocnice nemají kapacity.
Součástí komplexu by měla být také ordinace praktického lékaře otevřená pro veřejnost. Jednou z myšlenek je i jistá forma
kavárny, která by sloužila pro setkávání nejen
pacientů, ale byla přístupná také veřejnosti.
Provoz tohoto zařízení by přinesl kraji 120
lůžek pro následnou péči a počítá s personálem až šedesáti zaměstnanců, kteří by
z velké části mohli být dle poptávané kvalifikace přímo z naší obce či blízkého okolí.
S provozem zařízení by dále vznikla poptávka
po souvisejících službách jako stravování,
prádelna, doprava, údržba apod., což by
mohla být příležitost pro místní či regionální
firmy.

K realizaci by byla použita s mírnými úpravami již hotová kompletní projektová dokumentace Ing. Arch. Jílka, na kterou by tato
společnost odkoupila práva a na základě již
vydaného stavebního povolení by mohla být
stavba zahájena.
V současné době analyzuje nový zájemce
proveditelnost celého projektu od realizační
po provozní fázi a v březnu příštího roku
předloží obci Přílepy konečné stanovisko, zda
projekt realizuje či nikoliv. K tomuto záměru
vydala obec prozatím kladné stanovisko
a na základě dalších jednání bude v případě
potvrzeného zájmu uzavřen oboustranný
smluvní závazek k realizaci.
Věřme, že se tento záměr podaří a do
rekonstruovaných prostor zámku se po letech
opět vrátí bílé pláště, na které zde byli
občané Přílep po mnoho let zvyklí. O dalším
postupu a výsledcích budeme opět průběžně
informovat.

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Na podzim byly provedeny lokální opravy na místních komunikacích, z nichž největší úseky
byly opraveny či nově vystavěny u rybníka a na Větřici. Dále to byl úsek cesty k myslivecké
chatě a nový sjezd na cestu do Skaly. Investice do těchto oprav činila 540.000,– Kč.
V létě pak byly opraveny metodou „turbo“ výtluky v celé délce cesty od zámeckého parku
do Martinic. Do budoucna je uvažováno s novým povrchem této komunikace, která je hojně
využívána ke zkracování cesty do Martinic a do dalších směrů.

Opravená část místní komunikace u rybníka
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Nový úsek místní komunikace na Větřici
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TERMÍNY SVOZU SKO PŘÍLEPY ROK 2016
Svoz 1× za 14 dnů po celý rok
13. 1.

27. 1.

10. 2.

24. 2.

9. 3.

23. 3.

6. 4.

20. 4.

4. 5.

18. 5.

1. 6.

15. 6.

29. 6.

13. 7.

27. 7.

10. 8.

24. 8.

7. 9.

21. 9.

5. 10.

19. 10.

2. 11.

16. 11.

30. 11.

14. 12.

28. 12.

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Blíží se konec roku, tak i knihovna chce bilancovat, ale hlavně informovat občany o tom,
že i když počet čtenářů není vysoký, tak se snažíme, aby knihovna stále žila a byla funkční.
Na začátek trochu statistiky, v tomto roce je registrováno 30 čtenářů z toho 14 dětí, navštívilo ji 225 návštěvníků, internet použili 3.
Bylo půjčeno 1.020 knih, jak beletrie, tak i naučné literatury. Dospělí čtenáři si půjčili
771 knih, děti 249.
Proběhly 2 besedy, v lednu na téma – Dobrodruh J. London a v červnu – Svět dětí dříve
a dnes, besed se zúčastnily děti ze školní družiny při ZŠ Přílepy, v počtu 40 dětí, besedy proběhly opět ve spolupráci s knihovnou v Holešově.
Tak jako v minulých letech, tak i letošním byl doplněn knihovní fond o nové knihy, romány
pro ženy a knihy pro děti, které zakoupil obecní úřad. V současné době jsou opět v knihovně
2 výměnné fondy knih z kroměřížské knihovny v počtu 140 kusů. Aktuální seznam knih
najdete na webových stránkách knihovny.
V letošním roce knihovna vyhlásila soutěž o nejlepšího dětského čtenáře, soutěž bude
po skončení vyhodnocena a nejlepšímu bude předána věcná cena. V knihovně je nový přenosný počítač, který byl pořízen z dotace ministerstva kultury. V závěru roku proběhla celookresní anketa o spokojenosti čtenářů s knihovnou, dotazníky k vyplnění byly na webových
stránkách knihovny.
Znovu připomínám, že vše co potřebujete zjistit o knihovně, najdete na webových stránkách
obecního úřadu, sekce informace občanům, informace jsou pravidelně doplňovány.
Závěrem, bych chtěla poděkovat obecnímu úřadu za nákup knih a všeho potřebného pro
chod knihovny a dále pak občanům, kteří v letošním roce darovali knihy do přílepské knihovny.
Přijďte rozšířit řady čtenářů, pošlete své děti od PC.
Přeji všem čtenářům a spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a všechno dobré
v novém roce.
Marie Smolková, knihovnice
Knihovna bude v roce 2016, opět otevřena
v sudé úterý v měsíci od 1430 do 1630 hod.
leden
únor
březen
duben
květen
červen

5, 19
2, 16
1, 15, 29
12, 26
10, 24, 30
14, 28

V případě jakékoliv změny otevírací doby
budete včas informováni obecním rozhlasem.
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Malé koledníky s doprovodem a zapečetěnou pokladničkou s logem charity očekávejte v Přílepích v sobotu 9. ledna 2016
v dopoledních hodinách.
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O K É N KO D O N A Š Í Z Á K L A D N Í Š KO LY
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok byl slavnostně zahájen v úterý 1. září 2015. Žáky i učitele přivítala nejen
ředitelka školy Mgr. Alice Kučerová, ale i starosta obce Rudolf Solař. Přítomni byli rovněž
rodiče nových žáčků – prvňáčků.
Celá škola má letos 39 žáků, do stanoveného limitu na trojtřídku nám chybí 3 žáci.
Obec – jako zřizovatel – povolila škole výjimku z počtu žáků, čímž se zavázala doplatit chybějící finance nejen na provoz, ale i základní platy zaměstnanců.
Rozdělení tříd:

I. třída
II. třída
III. třída

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

9 žáků
5 + 10 žáků
5 + 10 žáků

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

Školní družina je naplněna do maxima, přihlášeno je 25 žáků. Vychovatelkou je paní Drahomíra Semencová. Za družinu se u nás neplatí.

DEN SLABIKÁŘE
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
„MALÁ ČARODĚJNICE“
Ve čtvrtek 1. října 2015 jsme se školní
družinou jeli do Holešova na divadelní
představení o Malé čarodějnici. S někdy
zatajeným dechem děti sledovaly, jak se
malá čarodějnice učí kouzlům, dobrými
skutky pomáhá chudým dětem, aby z ní
byla dobrá čarodějnice a mohla tančit
na Filipojakubské noci s ostatními čarodějnicemi. Představení se dětem moc
líbilo.

I letos přišla v listopadu v 1. třídě doba,
kdy nám už nestačí Živá abeceda, ale potřebujeme něco víc. Ano, potřebujeme Slabikář.
Na tento slavnostní den se všichni prvňáčci
moc těšili, protože se na ně přímo do vyučování přišli podívat rodiče. Den Slabikáře letos
vyšel na čtvrtek 12. listopadu 2015. Všichni
se moc snažili, ukázali co všechno již umí
a že toho od začátku září není zrovna málo!
Svoji první knížku – Slabikář – si všichni
právem zasloužili. Velkou radost měli nejen
ze Slabikáře, ale i z ostatních dárků – památeční „plaketky“, čokolády či nafukovacích
balónků.

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ
V úterý 10. listopadu navštívili čtvrťáci
dětské dopravní hřiště v Kroměříži. Přijeli se
zde seznámit s prostředím, ve kterém budou
na jaře skládat zkoušky cyklisty. Nejprve si
žáci vyzkoušeli na interaktivní tabuli řešení
různých dopravních situací a pak následovaly
praktické jízdy na dopravním hřišti. V březnu
potom přijede na naši školu pan R. Stratil,
který má na dopravním hřišti výuku a testy
na starosti a veškeré učivo s žáky zopakuje.
A pak už jen budeme držet palce, aby všichni
žáci zkoušky cyklisty úspěšně zvládli.
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Svoji první knížku – slabikář si všichni prvňáčci
právem zasloužili
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PEČENÍ PERNÍČKŮ

MIKULÁŠ VE TŘÍDÁCH

V poslední listopadový den se odpoledne
celou školou linula vůně čerstvě upečených
perníčků. Jako každý rok se děti ve školní
družině pustily do pečení. Paní vychovatelka

V letošním kalendářním roce měl svátek
Mikuláš v neděli. Přesto nás poctil sv. Mikuláš svou návštěvou i s překrásným andělem
a umouněným čertem již v pátek 4. prosince.
Některé děti byly napjaté celý týden. (Že
by je tížilo špatné svědomí?) Kniha hříchů
byla i letos popsána naštěstí jen drobnými
prohřešky, za které žáčci zazpívali písničky,
zahráli na hudební nástroje, přednesli básničky nebo odříkali abecedu či vyjmenovaná slova… Mikuláš s andělem odměnil
děti balíčky se sladkostmi a čert si naštěstí
nikoho do pekla neodnesl!!!

Zdobení perníčků šlo výtečně i klukům

připravila domácí těsto, děti vykrajovaly
a paní kuchařky dozlatova upekly. Upečené
perníčky si děti potom nazdobily. Samozřejmě
nesmělo chybět ochutnání a zbylé perníčky
budou nabídnuty na vánoční besídce.

ADVENTNÍ VĚNCE
Vánoční svátky začínají 24. prosince Štědrým večerem, ale přípravy na Vánoce probíhají mnohem dříve. I my ve škole jsme se
začali připravovat na tento kouzelný čas již
v listopadu. V úterý 24. listopadu a ve středu
25. listopadu proběhly ve škole adventní
dílny. Jako každý rok nám pomáhala s výrobou adventních věnců vždy ochotná a usměvavá paní Vlasta Čablová. Děti si za její
pomoci připravily korpus vyzdobený voňavým
chvojím. Poté nastal pro žáky nejvíce očekávaný okamžik, zdobení adventních věnců.
Někteří zdobili věnce přírodninami, jiní různými třpytivými ozdůbkami… Doufáme, že
věnce, které si děti přinesly domů, vnesly
do domácností nejen vůni čerstvého chvojí,
ale i vánoční atmosféru.

Adventní věnce se všem dětem moc povedly
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Mikulášova družina na školní chodbě

Kluci měli čisté svědomí a tak se čerta nemuseli bát
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ZAHÁJENA POVINNÁ VÝUKA
PLAVÁNÍ V HOLEŠOVĚ
V úterý 8. prosince zahájili žáci třetího,
čtvrtého a pátého ročníku povinný kurz plavání na bazéně v Holešově. Pod vedením
zkušených plavčíků si bude většina žáků
zdokonalovat své plavecké dovednosti,
někteří budou s plaváním teprve začínat.
Kurz bude trvat do března příštího roku.

výzbroj, ale také oblečení afghánských žen –
burku, viděli jejich peníze i denní noviny. Většina informací byla pro děti překvapivá a svůj
údiv neskrývaly.

BESEDA O AFGHÁNISTÁNU
Všude okolo nás se neustále mluví o situaci ve světě, o běžencích… Děti slyší různé
informace z televize, od rodičů či jiných lidí
ve svém okolí. Proto, když přišla nabídka ze
ZŠ Martinice, přijali jsme ji. Tamní základní
škola pozvala naše žáky 4. a 5. ročníku
na besedu s aktivním účastníkem vojenské
mise v Afghánistánu.
Žáci se dověděli něco o zemi a o lidech,
kteří v ní žijí, o jejich životním stylu. Zhlédli
krátká videa i fotky. Vyzkoušeli si vojenskou

Kluci si mohli vyzkoušet ústroj vojáků
z mise v Afghánistánu

Určitě bylo toto posezení pro děti velmi přínosné a přineslo s sebou spoustu otázek.
Na některé dostaly odpověď přímo, u jiných si
dělaly úsudek svůj. Zpátky jsme se vraceli v živé diskuzi, která pokračovala i na druhý den.
Mgr. Alice Kučerová, ředitelka ZŠ

S T Ř Í P K Y Z N A Š Í M AT E Ř S K É Š KO LY
DRAKIÁDA
Dne 8. 10. 2015 jsme uspořádali pro rodiče a jejich děti tradiční Drakiádu. „Draku, draku,
vyleť výš!“ – takto jsme všichni povzbuzovali draky, které dětem připravili jejich rodiče. I ten
vlahoučký vítr na začátku ustal, proto byla nutná pomoc rodičů, kterým se běháním po poli
podařilo odlepit draky od země. Vítr by mohl foukat o trošku víc, ale většina draků létala.
Drakiáda sice nesplnila vlivem počasí dětská očekávání, za to dobře opečený špekáček všem
chutnal. Poděkování patří rodičům za jejich účast a vytrvalost.

Rodiče pak opekli dětem na zahradě školky špekáčky
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V téměř bezvětří se drakům nahoru moc nechtělo
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POHÁDKA O HARFĚ

ZDRAVÍ A JÁ

Ve středu 14. října si pro děti připravily lektorky Harfovy školy ze Zlína povídání s hudbou pro nejmenší. V pohádce O zázračné
harfě se představily melodie v podání netradičních hudebních nástrojů příčné flétny
a harfy. Na závěr této zajímavé pohádky
o princezně Adélce, které zázračná harfa přinesla štěstí si mohly nebojácné děti vyzkoušet, jak se na tento obrovský nástroj hraje.
Povídání nás zaujalo a budeme se těšit
na další připravovaná setkání, která obohatí
další kulturní cítění.

K doplnění tematického vzdělávacího
bloku Zdraví a já zahrál pan Daniel Taraba
dětem pohádku Skřítek Vítek a mlsné autíčko
ve čtvrtek dne 12. listopadu. Děti se dozvěděly, že tak jako lidem, tak i dětem nezdravé
potraviny škodí. Autíčko nesmí být mlsné
a musí jezdit jen na pohon k tomu určený.
Pohlazením pohádkového skřítka si děti utvrdily představu, že když se budou zdravě stravovat, nebudou vybíravé v jídle, pak začnou
být zdravé.

Nádherné tóny harfy děti zaujaly

Děti si zahrály také na to, jak to chodí v nemocnici

MIKULÁŠ
Na začátku doby adventní přišel pro děti telegram, který oznamoval návštěvu Mikuláše, čertíka a andílka v pátek 4. prosince. Všichni jsme se těšili a přestože jsme si hráli na peklo se
i trošku báli. Na slzičky také došlo. Nakonec ale všechno dobře dopadlo. Děti dostaly balíčky
plné sladkostí a čertovi naslibovaly, že už budou hodné. Tak uvidíme, necháme se překvapit.

Čert byl překvapen, kolik bratříčků čertíků
ve školce našel
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Do tvoření perníčků a rohlíčků se s pomocí rodičů
pustily i nejmenší ručičky
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VÁNOČNÍ PEČENÍ A TVOŘENÍ

VYSTOUPENÍ PRO SENIORY

V úterý 8. prosince jsme pozvali maminky
k vánočnímu pečení a tvoření. Společně
s maminkou si děti vykrojovaly různé tvary,
modelovaly z těsta vanilkové rohlíčky
a pokládaly je na plechy. Nic se nespálilo
a upečené cukroví provonělo celou naší školičkou. Na závěr si nazdobily dřevěný svícen
na vánoční stůl.

V pátek 20. listopadu si děti pro seniory
obce připravily krátké taneční vystoupení
na motivy známých lidových písní. I když
některé děti měly ve své malé dušičce ostych
nebo strach, vystoupení se jim podařilo
na jedničku s hvězdičkou.
Zdeňka Chmelařová, ředitelka MŠ

BESEDA SE SENIORY
Úcta ke stáří patří odnepaměti k základním pravidlům morálky a slušného chování. Dlouholetou tradicí nejen v naší obci
je společné setkání seniorů starších 65 let
na obecní besedě. Na tuto besedu pozvalo
zastupitelstvo obce do restaurace U Miloša
více než 140 občanů, kteří patří do této
věkové kategorie, z nichž devadesát pozvání
přijalo a na besedu přišlo.
Po úvodním slovu starosty byl připraven
kulturní program, kdy nejprve vystoupily děti
z naší mateřské školy a babičkám a dědečkům zazpívaly a zatančily v krásných krojích
na staré lidové písničky. Poté mohli všichni
přítomní zhlédnout vystoupení žáků základní
školy oděných jako ve westernu.
Ani letos nechyběly populační statistiky
a starosta obce předal květiny nejstarší obyvatelce obce, kterou je 92letá paní Marie
Sovadinová.
Zpestřením letošní besedy bylo promítání
sestřihu záznamů kulturních akcí v obci,
které po dobu celého roku pořizoval Rostislav Kutra. V asi 40minutovém videu si tak
mohli všichni připomenou kulturní dění nebo
vidět, jak vypadaly jednotlivé akce, kterých
se nemohli zúčastnit.
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Po chutné večeři pokračovalo odpoledne
a večer volnou zábavou a k dobré náladě,
poslechu a v závěru i k tanci vyhrávala Přílepská dechovka. Dříve narození občané
tak měli příležitost k setkání a vzpomínání
na dřívější časy. Vždyť někteří z nich prožili
v Přílepích jako spoluobčané či kamarádi
celý svůj život a jistě mají na co vzpomínat.
Nezbývá než poděkovat personálu restaurace
U Miloša za přípravu akce a vzornou obsluhu,
našim seniorům popřát pevné zdraví a těšit
se na besedu v příštím roce, kdy opět mezi
pozvané přibude další ročník.

Dědečky a babičky potěšily také děti z naší
mateřské školy
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ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY – OPĚT JSME
SE ZAPOJILI
Také letos jsme se v době adventní alespoň na chvíli zastavili a stejně jako v loňském roce se přidali k celostátní akci Česko
zpívá koledy. Tato akce tvoří jakýsi pomyslný
most mezi městy a vesnicemi, které ve stejný
moment spojuje napříč celou republikou zpívání stejných vánočních koled.

K adventní atmosféře opět přispělo i podání koled
dechovým triem Dujkových

Společně zazpívat koledy si přišlo ke zvonici
asi 110 dospělých a dětí

U osvětlené zvonice na návsi se sešla více
než stovka dospělých i dětí, zejména rodin
aby si pod vedením manželů Kopřivových
společně zazpívali a připomněli si, že Vánoce
jsou již za dveřmi. Ani letos nechybělo podání
koled dechovým triem Dujkových. K navození
atmosféry přispěly také desítky světýlek lampiček a dětem i dospělým se rozdával voňavý
obecní punč, který připravili v restauraci
U Miloša.
Podle Týdeníku Kroměřížska se letos akce
v okrese zúčastnilo více než 1.500 lidí,
z toho jen v Přílepích to bylo podle rozdaných
perníčků 110.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ INFORMUJE
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu byla v minulosti organizací poměrně velkou, ale počet jejích členů se léta postupně snižoval. V loňském roce se nám ale podařilo
zastavit „přirozený“ úbytek členů a stav naší členské základy se dokonce o několik nových
členů zvýšil.
Každý spolek, má-li fungovat, pro svou činnost potřebuje prostory, kde se mohou členové
scházet, nejen aby si sdělovali nové poznatky a zkušenosti, ale aby si třeba jen obyčejně popovídali, nebo vytvořili něco pro zkrášlení svého obydlí (což je doménou dam). Protože se našimi
novými členkami loni stala především děvčata, zaměřili jsme se na schůzky spojené s vytvářením různých rostlinných dekorací k výzdobě svých domovů a nejen jich – společně jsme si
vytvořili „dušičkové“ dekorace na hroby svých blízkých, adventní věnce a svícny, vánoční a velikonoční výzdobu, atd. Navzájem si předáváme nejen zkušenosti, ale i různé rostlinné přebytky.
Naše organizace má to štěstí, že vlastní provozovnu s vybavením na zpracování ovoce, vedle
které je klubovna. Díky několika aktivním členům a sympatizantům se zahrádkářská klubovna
změnila výrazně k lepšímu. Přispěla k tomu nejen výmalba, ale i nábytek, který věnovala jedna
z členek.
Protože je, bohužel, naprostá většina oprav, úprav a modernizací přímo úměrně závislá
na množství peněz, narazili jsme i my při svém „zvelebovacím“ nadšení na problém, z čeho

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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financovat to základní, co v klubovně potřebujeme – světlo a teplo. Letitá kamna nám sice
teplo s trochou vytrvalosti zajistí, ale po návratu domů zbytek členů rodiny musí nutně nabýt
dojmu, že maminka nebyla vytvářet krásné
dekorace v zahrádkářské klubovně, ale že
visela ty dvě hodiny, co byla pryč, v udírně.
Výsledkem našich úvah na téma jak přijít
k penězům, byl nápad na uspořádání dobročinného bazaru, který se uskutečnil v posledním srpnovém týdnu. Na sběrných místech
se díky mnoha dárcům shromáždilo úctyhodné množství více či méně „užitečných“
věcí, které si pak, za dobrovolný příspěvek,
odnesl domů nový spokojený majitel. Během
dvou prodejních dnů větší část posbíraných
předmětů změnila vlastníka – a naše zahrádkářská organizace získala na svůj provoz
částku více jak 6.000,– Kč.
Organizátorky zahrádkářského bazaru před
provozovnou ČZS Přílepy
Získané finanční prostředky hodláme
vynaložit především na to, abychom mohli
klubovnu vytápět jinak než kamny – zatím jsme zvolili pro vytápění plynový teplomet. Co ale
hlavně chceme podpořit, je činnost dětí, které se v rámci mimoškolní činnosti schází, pod
vedením paní Vlasty Čablové , v kroužku mladý zahrádkář. Věříme, že podporou této dětské
aktivity si nejen vychováme nástupce a nové
členy Českého zahrádkářského svazu, ale
především dětem nabídneme možnost učit
se poznávat a milovat přírodu a její krásy.
Děkujeme z celého srdce všem členům
i ostatním občanům, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na úspěšnosti našeho
dobročinného bazaru a přispěli nám jak
materiálně, tak finančně.
Vzhledem k tomu, že mnozí z vás byli rádi,
že mají kam odložit to, co jim již neslouží, ale
je to škoda vyhodit, přemýšlíme už o další
podobné akci.
Na své si v bazaru přišli dospělí i děti

Ludmila Kopřivová

PODZIMNÍ ZÁJEZD SDH
K závěru hasičské sezóny patří tradičně zájezd za poznáním zajímavých míst naší vlasti.
Letos 10. září se autobus pana Františka Šťastného zaplněný do posledního místa vydal
na Vysočinu. Naší první zastávkou byla kozí bio farma v Ratibořicích. Po vydatné snídani
ze společných zásob nám průvodkyně řekla něco o historii farmy, ekologickém zemědělství,
chovu koz a zpracování kozího mléka na vlastní produkty. Po prohlídce stájí a výběhů, kde
je pohromadě 850 sněhobílých kozí, jsme v návštěvnickém centru ochutnali různé produkty
z kozího mléka. Tyto přímo na farmě ve vlastní mlékárně také vyrábějí. Jogurty, sýry, kefír
a podobně si mnozí z nás zakoupili také domů.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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Naší další zastávkou byly Dačice. Na dačickém zámku je umístěna muzejní expozice
věnovaná cukrovarnictví, jelikož zde byla
v roce 1843 vymyšlena a vyrobena první
kostka cukru na světě poté, co se manželka
cukrovarníka poranila při odsekávání cukru
z homolí. V místním parčíku jsme se pak
mohli vyfotit u památníku kostky cukru.
Naším hlavním cílem bylo však malebné
městečko Telč. V Telči právem zvaném renesanční perlou mezi městy, jsme nejprve
společně poobědvali v restauraci Lihovar
a poté se vydali zámeckým parkem do centra města. Ti co se nebojí výšek a šlapání
Tolik koziček pohromadě jsme dosud neviděli
do schodů, vystoupili na věž kostela svatého
Jakuba, odkud se jim otevřel skvostný pohled na historické jádro města, plné malebných
stavení a celý zámek v Telči. V tomto zámku jsme se zúčastnili prohlídky interiérů, které si
ve většině zachovaly svoji renesanční podobu z 2. poloviny 16. století.
Po volné prohlídce náměstí jsme se vydali do posledního cíle zájezdu, kterým bylo městečko
Třešť. V Třešti jsme navštívili muzeum elektroniky značky Tesla. Mnozí si připomněli rádia,
televizory, gramofony či magnetofony z dob
našich babiček nebo i vlastního mládí. Kromě
spotřebičů pro domácnost je zde k vidění
i historické vybavení rozhlasového vysílače,
televizního studia a dokonce i někdejší
rušičky rozhlasových vln Svobodné Evropy.
Se soumrakem jsme pak dorazili do místní
restaurace U Kapra, kde jsme měli připravenou večeři a společné posezení. Díky vytrvalosti našich hudebníků téměř neustaly
tóny kytar a harmoniky, které byly konečnou
tečkou za zajímavým a příjemně stráveným
dnem.
Každé z navštívených míst můžeme všem
Naši zájezdoví muzikanti byli letos neúnavní
doporučit jako skvělý cíl vlastních výletů.

Sbor dobrovolných hasičů Přílepy
přeje všem občanům Přílep
spokojené Vánoce, pevné zdraví
a šťastný rok 2016 bez požárů
a pohrom.
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HASIČI HODNOTILI SEZÓNU 2015
V sobotu 12. prosince se sešli ve své klubovně přílepští hasiči a pozvaní hosté na výroční
členské schůzi, aby zhodnotili uplynulou sezónu. Po zahájení starostou sboru byla přednesena
zpráva o činnosti za rok 2015. Co se kulturních akcí týká, uspořádali hasiči tradiční vodění
medvěda a letní taneční zábavu se skupinou
PRESS, která se díky špatnému počasí moc
nevydařila. V květnu proběhlo při floriánské
mši u lesní kaple žehnání nového praporu
SDH a poté následovalo posezení při Přílepské dechovce v restauraci U Miloša.
Větší akcí byl den pro děti – Hurá na prázdniny s hasiči. Kromě dětské soutěže v požárním útoku, která byla slušně obsazena, byly
připraveny i ukázky zásahu mladých hasičů,
výzbroje a výstroje Policie ČR a letadlo Vilík
shazovalo dětem bonbóny z nebe.
Letos opět proběhl jarní a podzimní sběr
Po formální části výroční schůze následovala
železného šrotu a několik dalších brigád.
volná beseda
Podzimní zájezd směřoval tentokrát na Vysočinu a zcela zaplněný pětapadesátimístný autobus ukázal, že je o tuto akci stále zájem
a nejen mezi hasiči.
Co se výjezdů týká, siréna k nástupu hasičů k požáru se rozezněla tento rok v obci třikrát.
V dubnu to byl požár rekreační chaty v Petřejově, kde místní jednotka SDH díky znalosti terénu
dorazila jako první a ručním hašením tak zabránila dalšímu rozšíření požáru do příjezdu profesionálních jednotek a rozvinutí dopravního vedení vody. JSDH dále vyjížděla v červenci
k požáru polního porostu – strniště u Přílep, kde bylo opět včasným zásahem zabráněno rozšíření požáru na sousední – ještě neposečený lán obilí. V říjnu pak hořel kompostér na Letné.
Sbor investoval hodně prostředků do požárního sportu dětí a mládeže a činnosti kroužku
mladých hasičů, jelikož je to jediná cesta jak odkázat myšlenku dobrovolného hasičstva
následující generaci a vychovat nástupce dnešních členů SDH. 15 zástupců kroužku mladých
hasičů přišlo schůzi pozdravit a přečetli vlastní zprávu o své činnosti, kterou provádí pod
vedením Jaroslava Takáče a Jaromíra Grygery. Mladí hasiči se také po celou sezónu aktivně
podíleli na činnosti SDH.
Na schůzi přednesli své příspěvky také někteří pozvaní hosté. Starosta obce Rudolf Solař,
který poděkoval hasičům za celoroční činnost a jejich podíl na chodu obce a přislíbil
podporu také pro nadcházející rok. František
Crhák – předseda odborné rady velitelů OSH
seznámil členy se změnami v chodu okresního sdružení hasičů a vyjádřil podporu přípravy mladých hasičů. Zástupce SDH Brusné,
jehož členové vypomáhali s dětskými soutěžemi, popřál sboru hodně úspěchů v další
činnosti.
V závěru schůze proběhlo poděkování
všem příznivcům, kteří hasičům všemožně
pomáhají a podporují činnost a přání pevO pohoštění nepřišli ani naši mladí hasiči
ného zdraví v nadcházejícím roce.
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U MLADÝCH HASIČŮ SE ROK S ROKEM OPĚT SEŠEL
Po bezmála dvou letech co jsme založili
kroužek mladých hasičů, již můžeme bilanco-

Vedení kolektivu mladých hasičů má i svá
kritéria, která udává celorepubliková směrnice Hasičů Čech Moravy a Slezka a je také
podmíněno případným plněním Hasičské
vzájemné pojišťovny. Proto jsme se zúčastnili
školení vedoucích mladých hasičů, kterou
pořádalo OSH Kroměříž.
Jsme také velmi rádi, že se naši mladí
hasiči aktivně zapojují do dalších činností,
jako je třeba úklid zámeckého parku, hrabání listí nebo sběr železného odpadu. Jsou
tak ku prospěchu obci i našemu Sboru dobrovolných hasičů a věříme, že jednou budou
našimi dobrými nástupci.

Soutěžní družstvo přílepských mladých hasičů

vat a hodnotit snahu našich hasičských benjamínků. V uplynulém roce jsme se s našimi
dětmi zúčastnili dvanácti závodů, kde se již
začínají úročit nasbírané zkušenosti. Důkazem toho, je 4. místo mladších žáků a starší
žáci získali 2× 4. místo, 1× 5. místo a 2×
6. místo. Z úspěchů našich dětí máme radost
a do budoucna jim přejeme mnoho dalších
úspěchů.
Následující rok máme v plánu opět účast
na pohárových soutěžích a účast na okrskové soutěži. Jedno dítě z naší SDH v příštím
roce vyšleme na záchranářskou JUNIOR UNIVERZITU, která se koná pod záštitou Vysoké
školy Báňské v Ostravě a školícího střediska
v Jánských koupelích. Po absolvování pěti
turnusového kurzu, složí závěrečnou promoci, kdy z rukou děkana získá diplom a titul
malého inženýrka.

Požárním útoku mladých hasičů na soutěži
na Horním Lapači

Dovolte, abychom Vám všem tímto popřáli
jménem celého sboru klidné a pohodové
prožití vánočních svátků, veselého silvestra a mnoho zdraví a štěstí do nového roku,
s číslovkou 2016.
Za kolektiv mladých hasičů
Jaroslav Takáč a Jaromír Grygera

NĚCO MÁLO O ČINNOSTI MS HORNÍ ROVEŇ
Náplň práce členů mysliveckého sdružení, od nového roku 2016 již spolku, spočívá především v péči a ochraně zvěře, jejíž intenzitu určují především roční období.
Obzvlášť v době strádání, která právě začíná, musíme zvěř přikrmovat až do jarních měsíců.
Tato činnost je však pouhou částí pracovního vytížení myslivců. V průběhu roku navazují kulturní a společenské akce, jejichž příprava taktéž zabere spoustu úsilí a času.
Mezi tyto akce patří zejména tradiční myslivecká soutěž ve střelbě na asfaltové terče, oblíbená hlavně u občanů z důvodu nabídky zvěřinových specialit a tomboly. Další akcí jsou tradiční plesy, které jsou obzvlášť náročné na přípravu. Důležité je také připomenout, že stávající
myslivecké zařízení je třeba stále budovat a opravovat. Každý člen má zároveň povinnost
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připravit seno a rozvést do krmelců. V samém
konci podzimu zajišťujeme pozadek, tedy
jádra, řepu, kaštany, usušené pečivo a další,
tak aby bylo všechno včas připraveno k zakrmování. Zakrmování musí být zahájeno
na počátku listopadu, a to proto, aby měla
zvěř dobrou kondici na příchozí zimu.
Naše myslivecké sdružení čítá 22 členů
a dva adepty a hospodaří na výměře více než
10.000 ha, z toho je asi 200 ha polní honitby
a zbytek jsou lesy.
Dosud jsme se nezmínili o druhé části, té
příjemnější za odměnu, a tou je lov.
Doba lovu a hájení zvěře je dána vyhláškou Ministerstva zemědělství. Odlov jednotlivých druhů zvěře je pak uveden v zákoně
č. 245/2002 Sb. ze 7. 6. 2002. Toto musí
být v jednotlivých sdruženích plně respektováno, přičemž se musí vycházet ze stavů
zvěře a jednotlivých druhů. Na základě toho,
je pak sestaven návrh plánu odlovu. Výjimky,
které vznikají přemnožením zvěře, pak stanovený plán navyšují. U nás došlo konkrétně
k navýšení zvěře daňčí, která škodí v lesních
porostech a zvěře černé, která páchá škody
v polních kulturách. Tato černá zvěř se loví
celoročně – sele a lončák prasete divokého.
V naší honitbě se loví zvěř spárkatá a to
srnčí, daňčí a prase divoké. Mufloní zvěř se
u nás vidí jen málo. Již několik let nelovíme
drbnou zvěř – zajíc a bažant. Přesto, že jsme
i vypouštěli bažanty, tato pernatá zvěř nemá
pud sebezáchovy a je terčem škodné zvěře,
jako je liška, kuna, kočka domácí a dravci.

I přes skutečnost, že tuto škodnou zvěř
dostatečně tlumíme, opětovné namnožení
drobné zvěře je dlouhodobou záležitostí.
Další komplikací pro množení drobné zvěře
je rovněž nepříznivé počasí.
Poměrně velké ztráty jsou také u zvěře
spárkaté, kdy ročně vykazujeme desítky
kusů sražených autem na trase Lukoveček –
Přílepy. Tomuto se snažíme předcházet různými opatřeními. Již několik let nakupujeme
pachové zábrany, které se 2× ročně opakují
ze strany lesního porostu, což není levnou
záležitostí. Dalším opatřením je dopravní
značení. Najdou se však i takoví občané,
kteří jej ničí. Příklad značky za Přeložkou
směr k Lukovečku, která upozorňovala řidiče
na přechod zvěře les – pole.
I když je péče o zvěř náročná, vyplatí se jí
věnovat náležitou pozornost. Díky dobré péči
jsme mohli v naší honitbě odlovit i daňka,
který dostal zlatou medaili, tento rok se
předpokládá hodnocení dalšího trofejového
daňka. Rovněž máme i 2 kusy zlaté trofeje
u srnců.
Toto byl jen krátký výpis z činnosti MS,
které se snaží, aby zvěř byla v naší oblasti
zachována, jelikož do naší přírody patří.
V závěru bychom rádi všechny občany obce
pozvali na náš tradiční myslivecký ples,
který se koná 6. února 2016 v holešovském
zámku, kde vás srdečně zvou myslivci.
Miloslav Peška,
místopředseda MS

Lovecké úspěchy nejstaršího člena MS Horní roveň Miloslava Pešky
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S P O R T O V N Í KO U T E K
3. ROČNÍK MEMORIÁLU JIŘÍHO STAROSTY
Sokol Přílepy uspořádal 14. listopadu 2015 turnaj ve volejbale veteránů nad 45 let. Tato
akce se koná k uctění památky Jiřího Starosty a tento rok se jí zúčastnilo 22 volejbalistů
a volejbalistek. Stejně jako v předešlých ročnících měl i letos turnaj mezinárodní účast.
Pozvánku totiž přijalo i 6 hráčů ze Slovenska.
Účastníci byli nalosováni do 4 družstev,
které hrály systémem každý s každým.
Zápasy ukázaly, že tak zvaní „veteráni“
a „veteránky“ stále umí. Nikdo nikomu nic
nedaroval zadarmo a o každý bod se urputně
a obětavě bojovalo.
Pořadatelé sice na základě výsledků určili
pořadí, ale to nebylo až tak důležité.
Celá akce splnila svůj společenský i sportovní význam. Zakončení a oslava vítězů proběhla v zařízení „U Miloša“.
Turnaj v tělocvičně místní ZŠ měl mezinárodní účast
Za pořadatele Ivo Janečka

ZUMBA Z PŘÍLEP A HOLEŠOVA
DOBYLA CHORVATSKÉ POBŘEŽÍ
I přes finišující adventní čas si počasí
s teplotami stále pohrává spíše na vlnách
časného podzimu, a tak mnohým zúčastněným občas třeba přijde na mysl ještě téměř
čerstvá vzpomínka na horké letní dny začátkem prázdnin, kdy přílepská tělocvična s přilehlým školní hřištěm na více než 14 dní
ztichla s pravidelnými hodinami zumby, jež
se přesunuly na jih, aby ji vystřídalo moře,
písek, skály, historie a památky.
Do dálek Jadranu se vydal autobus plný
zumby chtivých jednotlivců i celých rodin,
hojně zastoupených i občany Přílep. Kromě
koupání v moři, výletů, zábavy a odpočinku
totiž program zájezdu lákal na pravidelné
lekce zumby v prostředí atraktivního chorvatského pobřeží. Jim však samozřejmě
předcházela už náročná jarní příprava v přílepské tělocvičně, zahrnující, kromě na míru
šitých letních plážových hitů, i posilovací část
zaměřenou na problematické tělesné partie. Hodiny tréninku pak zejména pravidelní
návštěvníci přílepských i holešovských lekcí
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zumby zúročili přímo v areálu kempu v malé
rybářské vesničce Rabac na jihovýchodním
pobřeží Istrie.
Pohodovou taneční atmosféru celého
zájezdu dotvářely i vybrané apartmány
zúčastněných, dozdobené nepřehlédnutelnými barevnými symboly a mezi četnými zážitky z letní dovolené se pak jistě
neztratí také spontánní lekce zumby

na palubě lodi při jednom z výletů okolo
pobřeží.
Se začátkem nového školního roku se sice
rozpis hodin zumby vrátil do starých kolejí,
ne tak jejich obsah. Obě cvičitelky zumbu
nově doplnily o krátké závěrečné posilovací
cvičení a prvky pilates, které každý týden
zaměřují na jinou část těla.
Martina Kroutilová

Zumba se na čerstvém mořském vzduchu cvičila v kempu i na palubě výletní lodě

Z A J Í M AV O S T I
STATISTIKY K ZÁVĚRU ROKU 2015
K 30. listopadu 2015 měla obec Přílepy 353 čísel popisných, z toho je 44 objektů bez
trvalého obydlení. V roce 2015 byly zkolaudovány 2 nové rodinné domy a 9 je rozestavěno.
Co se obyvatel týkalo,
v naší obci bylo ke zmíněnému datu přihlášeno k trvalému pobytu 958 obyvatel,
z toho 495 mužů a 463 žen.
V letošním roce 9 občanů
zemřelo a 10 nových občánků
se narodilo. 22 občanů se
z Přílep odstěhovalo a 33 přistěhovalo.
Díky porodnosti a přírůstku
mladých rodin, činí průměrný
věk našich obyvatel 40 let.
Nejstarším mužem je pan
Miroslav Kalát, kterému je 86
let a nejstarší ženou a zároveň nejstarší občankou Přílep
je 92letá paní Marie Sovadinová.
Populační pyramida obce Přílepy – zpracovala Jana Dujková
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VZPOMÍNKY NA ČASY DÁVNÉ NEDÁVNÉ
TANEČNÍ ZÁBAVY V PŘÍLEPÍCH V MINULOSTI
Taneční zábavy pod názvem hody, plesy
červencové a srpnové zábavy či silvestrovské
ukončení roku, se pořádaly v Přílepích každoročně. Dávno již není pamětníka na „Císařské hody“, které se u nás konaly třetí neděli
v říjnu, ukončené taneční zábavou v hostinci
u p. Andrýskové, dříve p. Kolaříkové nebo
u Vrzalů. Každoročně pořádali taneční veselice Orli nebo Sokoli. Při odvodech branců
nemohl chybět průvod odvedenců s muzikou
přes obec a se starostou, který byl při této
každoroční události přítomen. Velkou výjimkou byl v průvodu neodvedený chasník, který
nesl ověnčenou vařečku, místo velké kytice
na klopě kabátu.

Medvědářská, čili ostatková zábava
a „pochovávání basy“ byla záležitost hasičů,
což se nyní zeštíhlilo jen na maškarní průvod
vsí při vodění medvěda. Velkou událostí byly
„Dožínky“, kdy průvod z části krojovaných
účastníků po předání dožínkového věnce
„Panímámě“ na gruntu skončil na krytém
tanečním kole u Hudečků nebo na zahradě
u Andrýsků. Oblíbené zábavy byly i v zámeckém parku.
Pěkné vzpomínky zůstaly občanům
na plesy myslivců a lesáků ve vyvěnčeném sále, taktéž u Andrýsků vyzdobeném
veselými obrazy pana Ulehly, kde bývala
v tombole zvěřina nebo 1 metr polen z bílé
břízy. V hostinci na „Kometě“ se již dávno
netančí.
I když nejsme nyní známí krajem vína, jak
tomu bylo v letech 1677–1736, když se v Přílepích lisovalo víno, zůstala potom jen stráň
nad obcí „Vinohrádky“ pořádalo se často
„vinobraní“. Pravidelně se konaly i Kateřinské zábavy pořádané Rodičovským sdružením mateřské školy v Přílepích, což dokládají
pozvánky, ale i ty již patří minulosti, tak jako
dřívější sousedské zábavy. V čase nastoupily jiné hudební skupiny i pořadatelé, mladí
mají jiné požadavky na hudbu i způsob tance
a zábavy a kulturní akce v Přílepích kopírují
tento směr. Život v obci plyne v jiném rytmu
dál…
Zdeněk Němec

Historické plakáty na taneční zábavy v Přílepích

OBČASNÍK PŘÍLEPY

21

AKTUÁLNÍ ODJEZDY AUTOBUSŮ – platí od 13. 12. 2015
Z HOLEŠOVA DO PŘÍLEP
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22:20xu

Z PŘÍLEP OD ZÁMKU DO HOLEŠOVA
4:516k

4:56xD

5:01xP

5:24xD

6:12x

8:06x

8:46x

9:22x

10:19+L

10:56

14:52

67r

15:20

x

15:37

xD

15:50

x

16:03

6:24x

6:516+

7:10xk

7:27xc

7:47x

13:16x 13:186+ 13:43xw 13:54xD 14:43x

xu

16:57xD 17:03xu 17:09+L 17:107N

17:31x

18:216+r 19:33xu 22:46xu 23:14xu

Z PŘÍLEP OD ZÁMKU DO ZLÍNA
4:47x
12:48

5:106k
x

13:48

x

5:45x
14:20

6:15x

xw

6:48x
x

15:09

6:45xk

7:20x

14:48

8:04x
x

15:58

xu

8:496+
16:22

x

8:51x
17:48

xu

10:48
19:53

6k

11:40k
20:13xu

22:31xu
jen do Fryštáku: 7:02xc, 17:536+r

ZE ZLÍNA DO PŘÍLEP
4:306k
14:30

x

5:15x
14:30

67r

6:00x
14:55

x

15:24

x

15:40

xu

7:45x
16:40

xu

8:20x
17:05

x

10:30
19:10

xu

12:47
22:25

xu

13:20xw
22:52xu

Přílepy – Lešná (5.6.–28.8.) 9:18+L, 16:08+L, zpět 9:50+L, 16:406+

Vysvětlivky:
x – jede v pracovní dny, D – nejede v době dovolených 23.12.–31.12. a 11.7.–12.8., c –
jede v době školního vyučování, k – omezení v době svátků, 6 – jede v sobotu, 7 – jede
v neděli, + – jede v neděle a svátky, N – jede v + před pracovním dnem, jede 28.3., nejede
20.12., 27.12., 27.3., 3.7.–28.8., u – nejede 31.12. a 11.7.–12.8., L – jede od 5.6.–28.8.,
r – nejede 24.12., w – nejede 23.–31.12., 1.7.–31.8., P – jede 23.12.–31.12. a 11.7.–12.8.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI 2016

SVATBY

Leden
Anna S O VA D I N O VÁ / č.p. 65
Marie S O VA D I N O VÁ / č.p. 80
Miloslav P E Š K A / č.p. 208
Růžena N E D B A LO VÁ / č.p. 82
Zdeněk J A N O Š / č.p. 128
Marie R E I M E R O VÁ / č.p. 220
Ludmila A N D R Ý S KO VÁ / č.p. 98

70
93
83
70
75
80
82

Únor
Jaromír K L EČ K A / č.p. 209

80 let

Září
let
let
let
let
let
let
let

Martina ŽOURKOVÁ / Přílepy 248
Jiří DĚDIČ / Holešov
Říjen
Jarmila ODSTRČILOVÁ / Horní Lapač
Jiří Očadlík / Přílepy 28

ZEMŘELÍ OBČANÉ
V ROCE 2015

Březen
Anežka S O VA D I N O VÁ / č.p. 131
Miloslav K A L ÁT / č.p. 169
Alenka C H O L A S TO VÁ / č.p. 231
Jaroslava S O VA D I N O VÁ / č.p. 171
Stanislav O P R Š A L / č.p. 228
Zdeňka S TA Ň KO VÁ / č.p. 284
Antonína K Y L L E R O VÁ / č.p. 173
Jarmila P U S T KO VÁ / č.p. 52

84
87
75
75
84
84
85
75

Duben
Rostislav D O H N Á L E K / č.p. 200

83 let

Jiřina K A L ÁTO VÁ / č.p. 169
19. 4. 2015 / 82 let

Květen
Jiřina M I K U L Í KO VÁ / č.p. 215

88 let

Hana H U F O VÁ / č.p. 299
4. 5. 2015 / 58 let

Červen
Antonín S TA N Ě K / č.p. 104
Zorka H OTA Ř O VÁ / č.p. 151
Miloslav KO C A N D A / č.p. 347
Anna P U S T KO VÁ / č.p. 205
Miroslav M I K U L Í K / č.p. 215

70
82
75
80
87

let
let
let
let
let
let
let
let

let
let
let
let
let

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Jiří B R Á Z D I L / č.p. 226
1. 3. 2015 / 65 let
Rudolf P Š E N K A / č.p. 203
17. 3. 2015 / 78 let

Marie K L EČ KO VÁ / č.p. 209
3. 6. 2015 / 75 let
Ludmila B O L E D O V I Č O VÁ / č.p. 202
12. 6. 2015 / 85 let
Zdeňka K R U M P O LC O VÁ / č.p. 180
20. 8. 2015 / 78 let

NAROZENÉ DĚTI
Simona POLÁCHOVÁ č.p. 352 / 26. 7.
Vladimír DVOŘÁK
č.p. 280 / 9. 8.
Gabriel HRUŠKA
č.p. 273 / 16. 9.
Richard KLAROVIČ
č.p. 5 / 1. 12.

František S O L A Ř / č.p. 136
17. 2. 2015 / 86 let

2015
2015
2015
2015

Miroslav G A J D O Š Í K / č.p. 141
14. 11. 2015 / 76 let
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MÍSTO PRO VÁS

Hospoda U Miloše pořádá

Začátek: 19.00 hod.
Vstupné: 120Kč/os. (min. 6osob u stolu, občerstvení + sekt)
Hudba: BUDE
Vstupenky k zakoupení přímo v hospůdce U Miloše.

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