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PŘÍLEPY
PŘÍLEPY
občasník zastupitelstva obce

SLOVO ÚVODEM
Prožíváme čas adventu. Ulice Přílep prozářily tisíce světýlek, hoří svíčky na adventních věncích a jistě všichni s radostí očekáváme Vánoce. Ať už prožíváme křesťanskou stránku Vánoc
nebo je vnímáme jako svátky klidu, považujeme je jistě za nejkrásnější čas v roce, který
po celoroční práci a předvánočním shonu věnujeme odpočinku a radostným chvílím se svými
rodinami a nejbližšími.
K vyplnění chvil očekávání Vám přinášíme další vydání občasníku, ve kterém shrneme
dění v obci za poslední období. Jako obvykle na jeho stránkách shrneme, co se řešilo na obci,
co je nového, co se dělo v našich školách a připomeneme všechny společenské a sportovní
akce, na které byl uplynulý rok opět bohatý.
Jako redaktor občasníku, bych chtěl na tomto místě poděkovat všem, co do jeho obsahu přispěli články či fotkami a pomohli tak vytvořit ucelený zdroj informací o dění v naší obci. Vám
i všem čtenářům přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok. Snad budeme na těchto stránkách
moci po celý rok 2017 přinášet jen samé pozitivní dobré zprávy.

S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás na konci roku
informoval o naší práci za uplynulé pololetí
a seznámil vás se záležitostmi, které zastupitelstvo obce řešilo a na kterých pracovalo.
Začnu stavbami, o kterých jsem hovořil již
v minulosti a které se stále připravují.
První je „Pravostranný chodník podél silnice III/49011“. Na tuto stavbu bylo požádáno o územní řízení a v současné době
jsme dostali rozhodnutí o umístění stavby.
Po nabytí právní moci bude dopracována
dokumentace ke stavebnímu povolení
a po jeho vydání bude proveden výběr dodavatele.
Další stavba, která se dlouhodobě připravuje, je cyklostezka Přílepy – Holešov. V současné době jsou pozemky pro tuto stavbu
všechny v majetku obce. Při jednání s projektantem dokumentace na tuto stavbu a se
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zpracovatelem žádosti vyplynuly termíny, ze
kterých vyplynulo, že je možno počítat s vydáním územního řízení až v únoru příštího roku.
Jakmile nabude stavební povolení právní
moci, bude zastupitelstvo jednat o dalším
postupu. V období prázdnin byla opravena
čelní část fasády na staré budově ZŠ a dětské hřiště bylo opatřeno oplocením.
Na podzim proběhly rekonstrukční práce
na lesní kapličce. Tyto práce provedla
firma RAPOS, která vyhrála výběrové řízení
na dodavatele stavby. Tato oprava, na kterou
jsme získali dotaci ze Zlínského kraje, byla
dokončena v závěru listopadu a nyní se pracuje na závěrečném vyhodnocení projektu.
Z Ministerstva zemědělství ČR máme přislíbenou dotaci na stavbu „Odkanalizování-Jih“. Součástí žádosti na tuto dotaci bylo
výběrové řízení na dodavatele. Zpracováním výběrového řízení byla pověřena firma
MCI SERVIS, s. r. o., Zlín. S touto firmou byla
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podepsána „Příkazní smlouva“, o provedení
kompletní velmi složité administraci výběrového řízení a veřejné soutěže. Vítězem
soutěže se stala firma VHS Javorník – CZ,
se kterou bude podepsána smlouva o dílo.
K realizaci stavby dojde v příštím roce.
Další smlouva, kterou obec podepsala, je
„Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí“
s městem Holešov. Předmětem smlouvy je
zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému.
V souvislosti s novými požadavky na rozvoj území rozhodlo Zastupitelstvo obce Přílepy o pořízení nového územního plánu dle
ust. § 6 odst. 5 písm. a) ve spojení s ust.
§ 44 písm. a) a ust. § 45 odst. 1) zákona
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Pořízení Územního plánu Přílepy schválilo
Zastupitelstvo obce Přílepy na svém zasedání dne 23. 6. a současně určilo starostu
obce určeným zastupitelem pro spolupráci
s pořizovatelem územního plánu. Následně
dne 8. 8. požádala obec Přílepy příslušný
Městský úřad Holešov, útvar územního plánování, o pořízení Územního plánu Přílepy.
V letních a podzimních měsících pracovali
dobrovolníci pod vedením paní Kvapilové
a paní Čablové na údržbě a obnově zeleně
v zámeckém parku. Cílem je uvést vzhled
parku co nejvíce podobný jeho historické
podobě dle plánu revitalizace a obnovy
zeleně, který byl před lety vypracován. Kromě
drobných prací byly prozatím odstraněny
náletové keře a dřeviny, plochy vyčištěny
od plevelných rostlin, vyčištěny travnaté plochy a vysazeny okrasné křoviny. Park bude
v příštím roce doplněn o mobiliář, jako jsou
lavičky, odpadkové koše a podobně. I když
se obec na této akci podílela poskytnutím
techniky, materiálním zajištěním a finančně,
největší kus práce zde odvedli nadšení dobrovolníci z řad dospělých i dětí za což jim
patří velký dík.
Ve dnech 20.–23. 9. 2016 bylo provedeno
pověřeným pracovníkem z KÚ Zlín – odboru
interního auditu a kontroly dílčí přezkoumání
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hospodaření naší obce za období 1. 1. – 31. 8.
2016. V zápise je uvedeno, že hospodaření
obce nevykazuje závažné problémy.
Za vysoce pozitivní musím uvést skutečnost, kdy obdržela obec sdělení, že
v iRatingovém hodnocení obcí ČR, kterou
každoročně provádí společnost CRIF – Czech
Credit Bureau, a. s., získala naše obec za rok
2015 druhé nejvyšší možné hodnocení „B+“.
Z celkového počtu 23 obcí velikostní kategorie 500–999 obyvatel v okresu Kroměříž
jsme s tímto oceněním jediní. Ratingová
známka se navíc v porovnání s rokem 2014
zvýšila o celé dva stupně. Tak dobrý výsledek
je velmi dobrý pro propagaci zodpovědného
ekonomického vedení obce a pro sdělení
občanům, že financování obce je vedeno bezpečným způsobem. Dobrá ratingová známka
má taktéž velký význam při čerpání dotací
a případného úvěru na financování projektů.
S financemi souvisí také další záležitost
a to je rozpočet obce na rok 2017. Jelikož
obec měla v předchozích rozpočtech vyčleněny finance na projekty, které by měly být
realizovány v roce letošním, počítá rozpočet
s výdaji 17 586 000,– Kč i když příjmová
stránka rozpočtu činí 10 749 000,– Kč. Jednotlivé kapitoly a položky byly projednány
a připomínkovány na poradě zastupitelů
a po přijetí usnesení je rozpočet na rok 2017
pro obec závazný.
Toto jsou nejdůležitější záležitosti, které
jsme řešili a na kterých se průběžně pracuje.
Jelikož se blíží konec roku, chtěl bych
ještě poděkovat všem občanům, spolkům
či jednotlivcům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji naší obce, přispívali
ke zlepšení jejího vzhledu, reprezentovali Přílepy navenek či přispívali k utužování mezilidských vztahů pořádáním společenských
a sportovních akcí, na které byl letošní rok
opět bohatý.
Vážení spoluobčané, chtěl bych vám
popřát jménem zastupitelstva obce i jménem
svým spokojené prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a úspěchů v nadcházejícím
roce 2017.
Na shledanou
Rudolf Solař, starosta obce
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ZPRÁVY Z RADNICE
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKTY,
NA KTERÝCH OBEC PRACOVALA
V ROCE 2016
V průběhu roku 2016 obec pokračovala
na projektech, některých vzhledem k jejich
náročnosti a překážkám rozpracovaných již
více let. Další projekty byly rozpracovány,
dokončeny či pozastaveny, u jiných se podařilo
v přípravách pokročit výrazně kupředu. Následuje stručné shrnutí těch nejvýznamnějších.
Kanalizace Jih
Projekt odkanalizování poslední části obce
– domů pod hlavní silnicí v trase od obecního
úřadu po areál bývalého JZD. V uplynulém
roce byla dopracována veškerá projektová
dokumentace, včetně položkového rozpočtu.
V měsíci listopadu proběhla veřejná soutěž na zhotovitele stavby, vítězem z osmi
podaných nabídek se stala firma VHS Javorník – CZ, s. r. o. se kterou bude podepsána
smlouva o dílo. Následně bude dopracována
žádost o dotaci z programu MŽP ČR kde je
možnost získat až 60 % nákladů, které činí
6 646 955,– Kč. Stavba bude realizována
v roce 2017.
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Stavební úpravy Lesní kaple Panny Marie
Projekt řešil celkovou rekonstrukci a zrestaurování památkově chráněné stavby.
V uplynulém roce bylo dle existující dokumentace obnoveno stavební povolení, stanovisko památkového úřadu a byla vypracována
žádost o dotaci z programu KUL03-16 Zlínského kraje. Na základě úspěšné žádosti
jsme obdrželi dotaci ve výši 300 000,– Kč.
Vlastní realizace projektu o celkových nákladech 863 074,– Kč byla dokončena v listopadu 2016.
Pravostranný chodník podél silnice
III/49011
Projekt řeší výstavbu chodníku podél
hlavní cesty v úseku od horní autobusové
zastávky po přehradu. V uplynulém roce byly
dotaženy všechny požadavku majitelů dotčených a sousedních pozemků a v současné
době je zpracovávána projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. V příštím
roce proběhne veřejná soutěž na zhotovitele a v případě vhodného dotačního titulu
bude podána žádost o dotaci. Odhadované
náklady projektu jsou 1 500 000,– Kč a realizace je plánovaná do konce roku 2017.
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Cyklostezka Přílepy Holešov
Po několikaletém úsilí se podařilo získat
všechny dotčené pozemky do vlastnictví
obce Přílepy, což bylo podmínkou ke zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení,
na které se momentálně pracuje, souběžně
s návrhem na vynětí předmětných pozemků
ze ZPF. V případě vhodného dotačního titulu
bude vypracována a podána žádost o dotaci.
Obec považuje projekt za prioritní a zastupitelstvo zvažuje výstavbu plně hrazenou
z rozpočtu obce. Předpokládané náklady
projektu činí cca 2 750 000,– Kč a realizace
do konce roku 2017.
Revitalizace rybníka
Vzhledem k podpoře EU projektů na zadržování vody v přírodě byla ve druhé polovině
uplynulého roku zpracována dokumentace
k projektu „Revitalizace obecního rybníka“.
Do konce roku bude vypracovaná a podaná

žádost o dotaci z programu MŽP ČR, kde je
možné získat až 90 % celkových nákladů,
jejichž odhad činí 1 562 000,– Kč. V případě
úspěšné žádosti bude dopracovaná dokumentace ke stavebnímu povolení a proběhne
veřejná soutěž na zhotovitele. V případě
úspěšné žádosti a hladkého průběhu administrace bude projekt realizován do konce
roku 2017.
Výstavba nové hasičské zbrojnice
Na jaře letošního roku byla na základě
připravovaného datačního titulu HZS zpracována projektová studie na výstavbu nové
hasičské zbrojnice pro jednotku SDH Přílepy.
HZS však výstavbu zbrojnic na rok 2017 pro
Zlínský kraj nepodpořil. Na projektu se proto
prozatím nepokračuje a projektovaná studie
je připravena k dopracování dle podmínek
případné další výzvy.

V KRÁTKOSTI
V průběhu léta a podzimu proběhlo kromě
větších investičních akcí, kterým je věnován prostor na jiných místech Občasníku
také několik drobnějších oprav a úprav
na obecních nemovitostech. Na historické
části školní budovy byla opravena část čelní
fasády dolního patra. Tuto opravu bylo nutno
provést, aby dál nezvětrávaly poškozené části
omítky a zejména plastických prvků fasády.

Nové oplocení kolem dětského hřiště u rybníka
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Oprava historické fasády staré budovy ZŠ
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Po pečlivé opravě reliéfů a štukovaných
prvků byla fasáda natřena speciální barvou.
Opravu provedla firma Rostislava Kutry. Další
investicí, která bude nutná v základní škole
je pořízení nového konvektomatu a myčky
nádobí do školní kuchyně. Školní kuchyně
vyvařuje pro žáky mateřské a základní školy,
pro zaměstnance, ale také pro cizí strávníky.
Další drobnou akcí bylo oplocení dětského
hřiště u rybníka. Na žádost rodičů bylo hři-

ště ze strany od místní komunikace opatřeno
plotem. Byl zvolen takový způsob oplocení,
aby působilo esteticky, střízlivě a zároveň
plnilo svůj účel. Doufejme, že se plot nestane
terčem vandalů a ještě po několik let vydrží.
Na podzim byl upraven a zpevněn sjezd
z hlavní silnice k obecnímu domu č.p. 85,
který byl zakoupen k obecním účelům
a v průběhu zimy bude postupně probíhat
jeho vyklízení.

TOPÍTE PEVNÝMI PALIVY?
V souvislosti s probíhající topnou sezónou upozorňujeme provozovatele tepelných zdrojů
na pevná paliva na jejich nové povinnosti. Podle zákona o ochraně ovzduší je provozovatel
zdroje o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit do 31. prosince 2016 provedení
kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou.
Nejedná se pouze o kotle, ale i o krbová kamna, případně krbové vložky. Pro určení povinnosti kontroly je důležitý příkon a zda je zdroj součástí ústředního vytápění. Tento požadavek
platí jak pro občany, tak pro podnikatele provozující výše uvedené zdroje znečišťování ovzduší
a týká se i zdrojů v rekreačních objektech.
Seznam odborně způsobilých osob je uveden na stránkách www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.
Tento seznam je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů. Po 1. 1. 2017
je provozovatel povinen na základě požadavku Městského úřadu Holešov předložit doklad
o provedené kontrole. V případě, že nebude doklad o provedení kontroly Městskému úřadu
Holešov předložen, hrozí provozovateli zdroje pokuta.

JAK SPRÁVNĚ TOPIT V KOTLI NA TUHÁ PALIVA?
Dobře spálené uhlí je z pohledu emisí
škodlivin lepší než špatně spálené dřevo.
Velmi špatné je kotel na noc naložit a zavřít
přívod vzduchu. Ono to sice vydrží až
do rána, ale zamoříte tím široké okolí produkty nedokonalého spalování jako je oxid
uhelnatý nebo polycyklické aromatické uhlovodíky. Lepší je přikládat častěji. Nebo si
pořídit moderní kotel.
Ve starém kotli se dá topit buď zcela špatně, nebo trochu lépe: tak, aby se z komína
kouřilo méně. „Vždycky záleží na tom, v čem
topíme a jestli do kotle dáváme správné
palivo. Záleží také na tom, jestli obsluha
kotle umí topit a v neposlední řadě také jestli
se o kotel někdo stará, udržuje ho a čistí.
Ale i když se budete snažit sebevíc, staré
kotle budou ovzduší znečišťovat vždy řádově
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víc než moderní kotle. „Starý kotel ročně
vypustí do ovzduší přibližně 50–300 kg prachu. Nové kotle jsou podstatně kvalitnější
a pokud jsou správně provozovány, pak
za rok do vzduchu vypustí méně než 15 kg
prachu.
Důležité je topit v kotli vhodným a kvalitním palivem. Mokré dřevo je nevhodné
jak pro staré, tak pro nové kotle. Voda
totiž nehoří a pokud přiložíte mokré palivo
do kotle, nejdříve se v kotli usuší a až potom
začne hořet. Vysušení spotřebuje energii
z ohniště, takže teplota ve spalovací komoře
se sníží, naopak se zvýší množství škodlivin,
které vznikají při nedokonalém spalování.
Když máte ale naládovaný uhlím klasický
kotel, tak můžete omezit výkon tím, že jej
takzvaně přidusíte a omezíte přívod vzduchu.
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Důsledkem je to, že vám zbytečně uniká
komínem oxid uhelnatý, který mohl shořet,
a z vašeho kotle uděláte tak trochu výrobnu
dřevěného uhlí. Nemluvě o tom, že z vašeho
komína uniká více škodlivých látek a ještě jej
zanášíte dehtem.
Proto se doporučuje dřevo nechat venku
alespoň jeden rok proschnout. „Sušší dřevo
má větší výhřevnost a lépe hoří. Je-li kotel
na uhlí, je potřeba v něm topit tříděným
uhlím, a nespalovat uhlí se zvýšeným podílem prachu, uhelné kaly nebo dokonce různé
odpady. Ony sice shoří a zahřejí, ale také
hodně kouří a páchnou.
Nezbytná je údržba kotle a komínu. Saze
usazené na výměníku fungují jako izolace
a brání předávání tepla. Kotel zanesený
popílkem má nižší účinnost. Komín je nutné
čistit, zejména kvůli bezpečnosti, protože
u znečištěného komína hrozí zahoření sazí.
Nejefektivnější provoz je, když kotel využívá svůj plný výkon. Na to je důležité myslet

Takto bychom rozhodně topit neměli

zejména když pořizujete nový kotel. Nemá
smysl si pořídit kotel výkonnější než potřebujete (abyste měli „rezervu“), protože ho
nedokážete využít hospodárně, budete mít
nižší účinnost a větší emise.
R. Hradecký

DESATERO SPRÁVNÉHO TOPIČE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z tvého komína
suš dřevo minimálně jeden až dva roky – více se ohřeješ a bude z toho méně kouře
nespaluj odpadky
nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus
přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas
(neplatí pro automaty a zplyňovací kotle)
pravidelně čisti kotel a komín
dle svých možností používej moderní kotel či kamna
udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150–250 °C
nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ
top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused

TERMÍNY SVOZU ODPADU V ROCE 2017
11. 1.

25. 1.

8. 2.

22. 2.

8. 3.

22. 3.

5. 4.

20. 4.

3. 5.

17. 5.

31. 5.

14. 6.

28. 6.

12. 7.

26. 7.

9. 8.

23. 8.

6. 9.

20. 9.

4. 10.

18. 10.

1. 11.

15. 11.

29. 11.

13. 12.

28. 12.
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ZPĚT K PODZIMNÍM VOLBÁM
Ve dnech 7.–8. října se konaly v ČR
volby do zastupitelstev krajů a I. kolo voleb
do senátu PČR. O týden později 14.–15. října
proběhlo II. kolo senátních voleb.

Volby do Senátu Parlamentu ČR – 1. kolo
V obci Přílepy – 770 zapsaných voličů,
287 zúčastněných, 37% volební účast
Pořadí jednotlivých kandidátů:

Volby do zastupitelstva Zlínského kraje
V obci Přílepy – 770 zapsaných voličů,
314 zúčastněných, 41% volební účast
Hlasy pro jednotlivé strany:
ANO 2011
KDU–ČSL
ČSSD
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
KSČM
ODS
SPD – T. Okamura
NEZÁVISLÍ
Svobodní a Soukromníci
TOP 09
Otevřený kraj
DSSS
Moravané
Strana Práv Občanů
Národní demokracie

75 hlasů
74 hlasů
32 hlasů
26 hlasů
23 hlasů
20 hlasů
16 hlasů
11 hlasů
9 hlasů
6 hlasů
6 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas

1. Bc. Jaroslav Chmelař
2. Mgr. Šárka Jelínková
3.–4. MUDr. Vojtěch Škrabal
3.–4. Ing. Jan Hašek
5. Ing. Bc. Eva Badinková
6.–7. Mgr. Daniela Hebnarová
6.–7. Zdeněk Zlámal
8. PhDr. Mgr. Josef Novák
9. Ing. Petr Šico

58 hlasů
46 hlasů
42 hlasů
42 hlasů
30 hlasů
24 hlasů
24 hlasů
7 hlasů
4 hlasy

Volby do Senátu Parlamentu ČR – 2. kolo
V obci Přílepy – 768 zapsaných voličů,
131 zúčastněných, 17% volební účast
Pořadí jednotlivých kandidátů:
1. Mgr. Šárka Jelínková
2. Ing. Jan Hašek

74 hlasů
57 hlasů

AKTUALITY Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Blíží se konec roku a to je doba na trochu
hodnocení a bilancování. V letošním roce
je registrováno 31 čtenářů, z toho 16 dětí,
knihovnu navštívilo více jak 250 osob, půjčeno bylo 940 knih, z toho pro děti 220.
Proběhly 2 besedy – 1. 6. to byla beseda
o Karlu IV. a 3. 10. pak život a dílo Astrid
Lindgrenové. Obou besed se zúčastnily děti
ze školní družiny při zdejší škole. Besedy
měly úspěch, děti na ně byly velmi dobře
připraveny díky paní vychovatelce. Věřím, že
v příštím roce budeme v besedách pokračovat. Besedy jsou organizovány s Městskou
knihovnou v Holešově.
Znovu připomínám, že knihovna má
webové stránky (najdete je v sekci Informace občanům), kde jsou články o dění
v knihovně, fotky, otevírací doba, která je
současně vyvěšena i na vývěsní skříňce
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obecního úřadu. Přijďte se podívat a rozšiřte
řady čtenářů, knižní fond je různorodý, za což
patří dík obci Přílepy, která ve svém rozpočtu
počítá i s nákupem knih. Těším se na Vás.
Závěrem bych chtěla popřát všem čtenářům, ale i občanům příjemné prožití svátků
vánočních a vše dobré v novém roce.
Marie Smolková, knihovnice

Výměna knihovního fondu v místní knihovně
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REKONSTRUKCE LESNÍ KAPLE
V podzimních měsících proběhla rekonstrukce lesní kaple Panny Marie. Projekt této rekonstrukce byl připraven již několik let a obec čekala na vhodný dotační titul. Tento vypsal na jaře
tohoto roku Zlínský kraj, konkrétně šlo o program KUL03-16 který se týkal stavebních úprav
a rekonstrukcí památek místního významu. Na základě úspěšné žádosti nám poskytl Zlínský
kraj ze zmíněného programu neinvestiční dotaci ve výši 300 000,– Kč.
Díky této dotaci proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého historického objektu, který dal
vystavět hrabě Karel Maxmilián Seilern cca v roce 1882. Rekonstrukce spočívala v odvlhčení
zdiva sanační omítkou, odvlhčení podlahy pomocí speciálních terčů a položení nové pískovcové dlažby. Dále proběhla kompletní oprava fasády, zrestaurování všech kamenických prvků,
nátěr a oprava okapů, střechy a oken. Rekonstrukci v celkové částce 863 074,– Kč provedl
vítěz veřejné soutěže na zhotovitele – firma RAPOS z Holešova.
V současné době probíhá v dílnách střední nábytkářské školy v Bystřici pod Hostýnem renovace dřevěného vyřezávaného oltáře a postranních lavic, které byly značné zchátralé vlhkem
a červotočem. Tyto prvky včetně zbytku inventáře budou do kaple zpětně nastěhovány v jarních měsících po dokonalém vyschnutí vnitřních omítek.
Kaple byla společně se zámkem Přílepy v roce 1999 prohlášena Ministerstvem kultury
za nemovitou kulturní památku ČR. Tato skutečnost byla také důvodem usilovat o její opravu
a navrácení její podoby co nejvíce původnímu stavu. Obec považuje za jistou povinnost zachovat tuto památku pro další generace a je si vědoma významu této skutečnosti.
V jarních měsících je dále v úmyslu úprava okolního terénu, revitalizace okolních dřevin
a zeleně a předláždění prostoru před kaplí.

Lesní kapli na více než měsíc halilo lešení

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Vzhled kaple po dokončené rekonstrukci
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BESEDA SENIORŮ
Stejně jako každým rokem, tak i letos 25.
listopadu se sešli přílepští senioři starší 65
let ke společné besedě, na kterou je tradičně
pozvalo zastupitelstvo obce. Jako obvykle

Restauraci postupně zaplnili přílepští senioři

byl po úvodním slovu a přivítání starostou
obce připraven krátký kulturní program,
který nacvičily se svými žáky učitelky mateřské a základní školy. Jako první se představili babičkám a dědečkům „mravenečci“ ze
školky, kteří zazpívali a zatančili svoji mravenčí písničku. Poté se rozdělili na kluky
a holky. Kluci se proměnili v loupežníky
a zatancovali na známou loupežnickou písničku z filmu Lotrando a Zubejda. Holčičky
pak nastoupily vystrojené jako princezny
a předvedly všem v překrásných princeznovských šatech něžný menuet.
Kluci a holky ze základní školy tentokrát
v převlečení za kočičky a kocourky všem

zatancovali a zazpívali na kočičí téma.
Po přečtení několika statistik o obci Přílepy
a blahopřání nejstarší občance obce 93leté
paní Marii Sovadinové pokračoval večer volnou zábavou. Po společné večeři se mohli
všichni přítomní zaposlouchat do řízných
tónů v podání Přílepské dechovky kapelníka
Jožky Dujky.
Tato tradiční akce je jediným způsobem,
jak poděkovat seniorům za jejich celoživotní
přínos rodinám, společnosti a obci vůbec.
Pro dědečky a babičky je to zase vhodná
příležitost zavzpomínat na společné chvíle
a život, který někteří z nich prožili v Přílepích
od narození.
Na závěr patří poděkování všem, co se
zasloužili o přípravu a hladký průběh akce
a popřát všem pevné zdraví a hodně síly
a chuti do života.

Princezničky ze školky zatančily něžný menuet

Malé koledníky s doprovodem a zapečetěnou pokladničkou s logem charity
očekávejte v Přílepích v sobotu 7. ledna 2017 v dopoledních hodinách.

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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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
Školní rok 2016–2017 jsme slavnostně
zahájili ve čtvrtek 1. září. Do lavic opět
zasedlo 42 žáků, z toho 13 prvňáčků. Prvňáčky samozřejmě doprovázeli jejich rodiče,
ale přítomni byli rovněž všichni pedagogové
a ostatní zaměstnanci školy. Za zřizovatele přišel všechny pozdravit starosta pan
Rudolf Solař. Škola se opět na chvíli dostala
z výjimky z počtu žáků. Je to i díky tomu,
že škola má 7 dojíždějících dětí, ponejvíce
z Holešova, ale i z Fryštáku a Dobrotic.

Prvňáčky tradičně doprovodili první den rodiče

SFUMATO V NAŠÍ 1. TŘÍDĚ
Možná už jste o tom něco zaslechli, ale
nevíte, o co vlastně jde. Slovo SFUMATO zní
jako zaklínadlo, ale jde o jiný způsob výuky
čtení v 1. třídě. Umění číst je dneska u nás
považováno za samozřejmost. Bez znalosti
písmen bychom si nevěděli rady s mobilem
ani s internetem, nevěděli bychom, co si
objednat v restauraci, ani kdy nám jede vlak.
Číst se zkrátka musí naučit každé malé dítě
a my dospělí to už považujeme za hračku.
Je tomu tak ale opravdu? Existuje několik
metod čtení – např. analyticko-syntetická
metoda (nejpoužívanější), globální metoda,
genetická metoda, ale existuje i sfumato –
splývavé čtení.
Po absolvování školení i letní školy (zúčastnily se všechny naše paní učitelky) jsme
se v naší škole rozhodli právě pro metodu
SFUMATO.
Úskalí při prvním čtení
Čemu Sfumato zabraňuje aneb Čtenářské
desatero:
1. Žák neumí hlasitě číst.
Metoda Sfumato je založena na hlasitém
projevu, žák prochází hlasovým výcvikem.
2. Žák nečte plynule, zadrhává.
Plynulé čtení je charakteristickým rysem
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techniky Splývavé čtení – je založena
na legatovém (vázaném) napojování hlásky
na hlásku.
3. Žák má dvojité čtení, předčítá si.
Technika Splývavé čtení přímo zabrání
vzniku tzv. dvojitého čtení.
4. Žák vynechává písmena.
K tomuto fenoménu nedochází, neboť se
vytvoří čtecí návyk tak, že oči konají kontrolovaný sakadický pohyb v přesné posloupnosti
z písmene na písmeno.
5. Žák zaměňuje písmeno za jiné.
Žák nezaměňuje písmena. V metodických
krocích je veden tak, že si vytvoří dokonalý
obraz písmene (pozná každou jeho část),
nedojde k záměně ani v případě otočení písmene o 180 stupňů.
6. Žák má problémy při čtení těžších slov
(zpravidla se skupinou souhlásek vedle
sebe).
K tomuto úkazu nedochází, neboť se žák
naučí správně fyziologicky tvořit jednotlivé
hlásky a následně jejich navazování.
7. Žák dokonale nerozlišuje dlouhé
a krátké samohlásky.
Již od prvopočátku se hlasový aparát připravuje po dechové stránce na dlouhou
expozici hlásky. Krátké samohlásky se docílí
postupným zkracováním. K plnému zkrácení
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dojde při čtení tříhláskových jednoslabičných
slov za přítomnosti tlačených (výbuchových)
souhlásek, tedy souhlásek s vyšším energetickým potenciálem.
8. Žák neovládá čtecí tempo, neumí zpomalit.
Technika Splývavého čtení vytváří časoprostor pro volbu tempa (rychlosti) čtení,
neboť tu si určuje centrální nervová soustava
podle rychlosti zpracování zpětných vazeb,
které při čtení nastávají.
9. Žák má problémy s intonací ve větě.
Metodika Sfumato předkládá několik vývojových fází, kdy se žák učí pracovat s hlasem:
barvit ho, tvarovat, přenášet akcent ve slově
a podobně. Dítě tedy nemá problém s intonací.
10. Žák nečte s porozuměním. Vrací se
zrakem k přečtenému, protože neví, co četl.
Žák rozumí čtenému textu, neboť došlo
k vytvoření dynamického stereotypu tak, že
byly dodrženy a splněny všechny atributy
čtení. Žák prošel čtyřmi stádii (stupni) vývoje
čtenářské gramotnosti.
Metoda Sfumato klade důraz na individuální potřeby každého dítěte tak, aby nebylo
vyděleno z procesu učení. Zajišťuje prevenci
před vznikem dyslektických projevů a ještě
zlepšuje výslovnost. Sfumato naučí číst
děti správně a zároveň tak, aby měly radost
z výsledků své práce.
Při společném čtení je prvňáky slyšet až
na chodbě školy a starší žáci jim závidí, že

Výuka písmen je doplňovaná taky tematickými dny,
při písmenu „N“ jsme byli všichni za námořníky

Při písmenu „P“ zase zaplnily třídu princové
a princezny

oni se to takhle neučili. Tak uvidíme, jak
budou číst na konci školního roku. Držte nám
pěsti.

KOUZELNÍK VE ŠKOLE
Září letošního školního roku proběhlo
tak trošku kouzelně. Navštívil nás kouzelník Waldini, který děti nejen pobavil, potěšil, ale i naučil některá kouzla. Někteří žáci
si vyzkoušeli být nejen kouzelníkem, ale
i letuškou či pilotem. Nejvíce napínavé bylo
asi kouzlo, kdy paní učitelka propůjčila
k vykonání kouzla svůj prsten. Naštěstí se
kouzlo povedlo, nic se nezvrtlo a zlatý prstýnek skončil opět ve správných rukou. Obdiv
a velký potlesk sklidilo také kouzlo, kdy se
objevil na pódiu živý králíček či holubička.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

Kouzelník Waldini si k sobě vybral asistentky
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BESEDA V KNIHOVNĚ
3. října jsme se školní družinou zavítali do místní knihovny na zajímavou besedu o nejznámější spisovatelce pro děti – Astrid Lindgrenové. V r. 2017 si připomeneme její 110. výročí
narození. Blíže jsme poznali její dětství, které popsala ve své knížce Děti z Bullerbynu. Nejslavnější postava jejích příběhů je Pipi Dlouhá punčocha, která vznikla z příběhů, které vyprávěla
své dceři před spaním. V mládí byla rebelkou. Když si nechala ostříhat vlasy na krátko, tak ji
její tatínek nechtěl pustit domů. Její knihy jsou přeložené do 80 jazyků a je po ní pojmenovaný
i asteroid. Povídání bylo velmi zajímavé a těšíme se na další poučné setkání v místní knihovně.

HELLOWEEN
Také přelom října a listopadu jsme prožili
ve škole v určitém stylu. Byli jsme oblečeni
do oranžovo-černých oblečků a několik dní
dopředu jsme si vyrobili tradiční strašidla
z vykotlaných dýní, jejichž výstavku jste mohli
vidět před budovou školy.

Dýňové tvoření

Tématický den, kdy jsme byli oblečení
do oranžovo-černého oblečení

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ
V pátek 18. listopadu se naši žáci ze
4. třídy zúčastnili výuky na dopravním hřišti
v Kroměříži. První dvě vyučovací hodiny se
děti učily a testovaly své znalosti týkající se
názvů a významů dopravních značek, přednosti pravé ruky atd. Poté následovala tolik
očekávaná hodina jízdy na zapůjčeném jízdním kole po dopravním hřišti, kde se nachází
téměř všechny situace, se kterými se účastník silničního provozu může v reálném světě
setkat (tj. křižovatka bez i se světelnou signalizací, železniční přejezd, práce na silnici,
křižovatka kruhový objezd). Děti se s chutí
pustily do jízdy a na jejich správnou a bezpečnou jízdu dohlíželi dva městští strážníci,
kteří je ihned zastavili v případě porušení
pravidel silničního provozu.
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Na dopravním hřišti je každý účastníkem
silničního provozu
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VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

Na naší škole se stalo krásnou předvánoční tradicí, že si žáci v tomto čase vyrábí
vlastní adventní věnec. Přinesou si z domu
ozdůbky, svíčky, stuhy… a stanou se z nich
malí návrháři, kteří se snaží vyrobit „ten
nejkrásnější“ věneček. S hrdostí a pýchou
si potom svůj výrobek odnášejí domů, aby
přispěli k výzdobě svého domova. Každý si
odnáší vlastní originál. Děkujeme tímto paní
Vlastě Čablové za původní myšlenku a každoroční pomoc při této akci.

Pátý prosinec – dlouho očekávaná a často
obávaná vizita čerta s Mikulášem a andělem. To je trojice, která navštěvuje naši školu

Mikulášova družina nadělovala také ve škole

každý rok. Nejinak tomu bylo i letos. Mikuláš si potřeboval ověřit, zda se děti od loňska polepšily a už přestaly zlobit. Čert, ten
zase doufal, že se žádný zázrak nestal a děti
pořád zlobí, aby je mohl pořádně postrašit.
No a andělíček, ten byl jako hodná babička,
která svým vnoučatům vše odpustí. Nakonec
pod příslibem polepšení dostali malý sladký
balíček všichni – tedy i paní učitelky.

ZAHÁJENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU
V HOLEŠOVĚ

Adventní věnec se povedl také Libušce Odstrčilíkové

V období od 9. prosince 2016 do
10. března 2017 proběhne povinná výuka
plavání v Holešově. I v letošním roce se
zúčastní výuky žáci 3., 4. a 5. ročníku. Plavání je jistě nezbytnou průpravou do života.
Neplavci se plavat učí, plavci se zdokonalují
a starší žáci se seznámí i s tím, jak pomoci
topícímu se člověku.
Kolektiv pedagogů ZŠ

BESEDA SENIORŮ
Vždy na podzim se schází nejstarší občané naší obce při společném besedování pořádaném obecním úřadem. Nedílnou součástí bývá i vystoupení žáků naší školy. Vystupující jsou
vždy dobrovolníci, kteří se opravdu chtějí svým babičkám a dědečkům ukázat a předvést, co
vše dovedou. Ne vždy však mohou vystupovat všichni vzhledem k omezenému „jevištnímu“
prostoru. Letos jsme s dětmi sestavili pásmo „Kočky“, kdy malé kočičky a kocourci recitovali
a tancovali pro své blízké, ale i známé a neznámé. Potlesk diváků jim byl velkou odměnou.

OBČASNÍK PŘÍLEPY

13

MIKULÁŠSKÉ PEČENÍ PERNÍČKŮ
To už je v naší škole také tradice. Žáci,
kteří navštěvují školní družinu, se na tuto
akci vždy netrpělivě těší. Letos připravila
paní vychovatelka perníkové těsto hned
na pondělí 5. prosince. Děti si zase přinesly
svá vykrajovátka, paní kuchařky přichystaly
plechy a vyhřály troubu a celá akce mohla
začít. Za malou chvíli se celou školou linula
příjemná vůně. V některém z dalších dnů žáci
perníčky nazdobí a podávat a jíst se budou
na vánoční besídce naší školy.

Ředitelka ZŠ Přílepy přeje všem
žákům, rodičům i ostatním občanům
spokojené Vánoce a hodně štěstí,
zdraví a úspěchů v roce 2017

M AT E Ř S K Á Š KO L A O D P O D Z I M U D O Z I M Y
VÍTÁNÍ PODZIMU
Vítání podzimu, které každoročně zahajujeme Drakiádou spojenou s opékáním špekáčků se nám letos nepodařilo uskutečnit
z důvodu nepříznivého a deštivého počasí.
Aby děti nebyly ochuzeny o tento zážitek,
navodili jsme tematický celek dle Školního
vzdělávacího programu spojený s prožitkovým učením věnovaný krásám podzimu a vnímání detailů přírody.
Děti se naučily podzimní písně a básně.
Tvořily z přírodnin podzimní obrázky dle své
fantazie, sestavovaly zvířátka z kaštanů,
navlékaly korálky z brambor pro své maminky
a vydlabaly velkou dýni. Velký „Podzimáček“
nám pak zdobil vchod do mateřské školy.
Tematický celek jsme zakončili vycházkou
do přírody, kde si děti procvičovaly všechny
získané vědomosti a poznatky. Kladný
vztah k přírodě si děti utužily sestavováním
panáčků a domečků v nedalekém lese.
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Podzimní tvoření z přírodnin

14

UKÁZKA NETRADIČNÍCH
EXOTICKÝCH NÁSTROJŮ
V úterý 8. listopadu nás navštívil pan Martin Sklenář s ukázkou netradičních cizokrajných exotických nástrojů z celého světa. Děti
poznávaly jednotlivé zvuky třeba: hromového,
mořského a slunečního bubínku, trubky Meluzínky, šamanského bubnu z Ameriky a Afriky,
zvonků z Indonésie, ovčáckého hudebního
nástroje – salašnické fujary a dalších. Nejvíce však děti zaujal mořský bubínek, který
vydával zvuk vln a moře. Nejzajímavější byla
hra na mísy z Tibetu, na kterou hrávali mniši
v tamějším klášteře. Dětem se ukázka moc
líbila. Na závěr si mohly nástroje zblízka prohlédnout a ty odvážnější na ně zahrát.

Ukázku exotických nástrojů a hru na ně
si děti opravdu užily

DIVADLO O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
Ve středu 30. listopadu do mateřské školy opět přijel pan Taraba, který je mezi dětmi
velmi oblíbený. Tento školní rok si pro nás připravil loutkovou pohádku O chytré princezně.
V pohádce vystupoval hloupý čert, kterého nakonec princezna Adéla (které děti daly toto
jméno) obelstila a vysvobodila Martina, kterého měla ráda. Pohádka byla doprovázena známými dětskými písničkami ze seriálů a filmů.

VYSTOUPENÍ PRO SENIORY

ADVENT

Děti naší školičky také potěšily babičky
a dědečky svým bezprostředním vystoupením. Zatančily taneček mravenečků Na mravenčí pasece, Pod dubem, za dubem a poté
nastoupily princezny v překrásných šatech
a proměnily se v Popelky.

Před začátkem doby adventní si děti spolu
s učitelkami vyzdobily školku nejen vánočními motivy, adventními věnci, ale i obrázky
a omalovánkami Mikulášů, čertů a andílků.
Napsali dopis Ježíškovi a netrpělivě čekaly
na mikulášské nadělování. Konečně zazvonil
zvonek a děti se zajímavými výrazy ve tvářích se dočkaly. Po chvíli se osmělily a pro
vzácnou návštěvu zazpívaly písničky a přednesly básničky. Po slibu, že už budou hodné,
dostaly sladkou nadílku.
A na co se ještě těšíme a co připravujeme
v měsíci prosinci?
Pečení vánočního cukroví a vánoční tvoření s rodiči, předvánoční vystoupení Pavla
Nováka v TYMY Holešov, návštěva dětí I. třídy
ZŠ, vánoční nadělování a koledování.
Zdeňka Chmelařová, ředitelka MŠ

Babičkám a dědouškům zatančili mravenečci
z naší školky

Krásné Vánoce a šťastný nový rok. Ať Vánoce rozzáří ve Vašich duších světlo, pohodu a klid.
Mnoho šťastných chvil v příštím roce přejí děti a zaměstnanci MŠ Přílepy

OBČASNÍK PŘÍLEPY
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ŽIVOT SPOLEČENSKÝ
ČINNOST ZO ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU PŘÍLEPY
I v letošním roce se členům místní organizace Českého zahrádkářského svazu podařilo uspořádat několik úspěšných akcí.
Velmi kladně účastníci dalšího ročníku
oblíbeného koštu slivovice hodnotili výzdobu
Hostince pana Párala, kde se tato tradiční
akce, na jejímž pořádání se naše organizace
spolupodílí, konala. O výzdobu se postaraly
naše členky – Hanka Fuksová a Ludmila Kopřivová, které se následně začátkem dubna
zdokonalovaly ve floristických dovednostech
účastí na floristickém kurzu, pořádaném pro
členy Českým zahrádkářským svazem. Obě
naše členky nás pak reprezentovaly v okresním kole floristické soutěže, která byla uspořádána při příležitosti konání jarní výstavy
Floria Kroměříž. Vázané kytice a vypichovaná
aranžmá všech účastnic soutěže se pak stala
součástí expozice zahrádkářského svazu.

V březnu jsme se v klubovně sešli, abychom si pro potěchu oka a na přivítání jara
vyrobili dekorace s velikonoční tématikou.
Se zájmem i z řad nečlenů naší organizace
se setkalo povídání o bylinkách, které velmi
pěkně připravila Hanka Fuksová. Je vidět, že
ji bylinkaření baví, protože kromě vzorků čerstvých bylinek (které často rostou na našich
zahrádkách, aniž bychom tušili, jaké zdraví
prospěšné látky jsou v těchto „plevelech“
skryty) účastníky přednášky zahrnula velkým množstvím informací o jejich účincích
a použití. Pochopitelně nebyly to jen informace, které do nás Hanka nalila – měli jsme
možnost ochutnat i bylinkové čaje, sirupy
a tinktury. Překvapivá pro nás byla např. chuť
slivovice se šípky! Rozcházeli jsme se s Hančiným slibem, že naše „bylinkářská beseda“
bude mít pokračování, na které připraví

Výstavka bylinek byla připravena opravdu pečlivě
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i recepty na výrobu různých bylinkových
sirupů a k využití bylinek v kuchyni.
Dalším počinem, který se i v letošním roce
setkal opakovaně s úspěchem, bylo uspořádání II. ročníku bazárku – tentokrát rozšířeného i o prodej textilu a dětských sportovních
potřeb. Děkujeme všem, kdo nám přispěli
jak věcmi, tak jejich zakoupením a věříme,
že vám zakoupené předměty či oděvy dobře
a k plné spokojenosti slouží. Máme radost,
že se naším prostřednictvím „recyklují“ předměty, které už pro své dosavadní vlastníky
ztratily význam. V příštím roce bychom rádi
bazárek více zaměřili na nabídku rostlinných
přebytků.
Po mnoha letech jsme počátkem října
uspořádali – v naší obci dříve velmi oblíbenou – výstavu ovoce, zeleniny a bylinek
z výpěstků jak členů, tak i nečlenů naší organizace. Výstava byla doplněna i o nabídku
prodeje výrobků ze zpracovaných výpěstků –
zavařenin všeho druhu, sušeného ovoce
a dekoračních předmětů. Velký dík patří

Každý návštěvník mohl ochutnat a obodovat
vzorky marmelády

všem, kdo nám poskytli na výstavu své
produkty – zejména sortiment ovoce, které
na výstavu dodali pan Milan Vrzala a pan Jaromír Olšák, nás mile překvapil. S nečekaně
velkým ohlasem se setkala souběžně probí-

Na výstavě tradiční plody našich zahrad – jablka a hrušky
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hající soutěž o nejlepší marmeládu. Do soutěže nám bylo dodáno více jak 30 vzorků
nejrůznějších marmelád a džemů. Zajímavé
byly zejména netradiční výrobky paní Jany
Bártkové (jahodovo-mátový džem, švestková
marmeláda s ořechy či bezová marmeláda
s citrusy a skořicí), které se nakonec umístily
na 2. a 3. místě. Jako nejlepší byla vyhodnocena marmeláda, kterou z malin vyrobila
paní Jarka Žourková. Podzimní dny jsme si
zpříjemnili setkáním spojeným s výrobou
podzimních a dušičkových dekorací a o 3 týdny později i společnou výrobou adventních věnců a svícnů. V příjemně vyhřáté
zahrádkářské klubovně, kterou nám vytopila
Boženka Úlehlová, se nás sešlo téměř 20,
takže nám ani nestačily pracovní stoly!
Věřím, že tato naše setkání byla pro
všechny zúčastněné příjemným zpestřením
všedních dnů. Rádi uvítáme na dalších plánovaných akcích každého zájemce o zahrádkářskou činnost a zejména takové, kteří se
rozhodnou řady našich členů rozšířit.

Všem členům a spoluobčanům přejeme
pohody plné vánoční svátky a šťastný rok
2017.
za ČZS L. Kopřivová

Nádherný výtvor přílepských zahrádkářek

Na adventním tvoření byla plná klubovna a vládla tvůrčí atmosféra
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ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ ROZDUNĚLA RETRO DISKOTÉKA
Jak napovídá titulek článku, v sobotu 15. října se proměnilo zámecké nádvoří v diskotéku devadesátých let. I když nešlo o oficiální akci Spolku recesistů Přílep, pořadatelské
obsazení bylo téměř shodné a recesistický nádech akci dodával už termín konání, kdy říjnové
večery již nepatří zrovna k těm nejteplejším. Přesto však byla účast překvapivá a odhadem
více než stovka účastníků jen potvrdila, že šlo o dobrý nápad.
Se soumrakem se roztočila nad nádvořím světélkující „disco koule“ a CopKunOb
(zkratky přezdívek trojice DJ’s) z nadupané aparatury stříhali jeden hit za druhým. Tak jsme se
mohli přesunout do časů nejslavnější televizní hitparády ESO a k dokonalosti scházela snad
jen Tereza Pergnerová.
Ona hojná účast až tak překvapivá přeci jen nebyla. Každý si jistě rád připomene dobu kdy
byl o 25 let mladší a prožíval příval kulturních a hudebních proměn začátku devadesátých
let a třeba i nové lásky. Na parketu vznikajících velkých diskoték, zvaných též dupáren nebo
v jejich barech se jistě v té době občas vyskytli i zapřisáhlí rockeři a metalisté a pod kůži se
vtírající disco hity jim zní v uších dodnes.

MYSLIVCI OD LÉTA DO ZIMY
Jako každým rokem přestalo pálit letní
slunce, z polí a zahrad zmizela úroda, opadalo listí a s přicházejícími mrazy se příroda
ponořila do zimního odpočinku. Ne každý ale
může v zimě odpočívat, myslivců nevyjímaje.
Uplynulé léto, přípravy na zimu, a v podstatě
celou sezónu ve spolku nám opět shrnul člen
výboru MS Jaroslav Kopřiva.
Když se vrátíme ještě k létu a naším akcím
na myslivecké chatě, letos opět nechyběla
střelecká soutěž pro členy našeho spolku.
Vítězství v letošním ročníku si vystřílel Vladimír Sedláček před Petrem Špaňhelem
a Janem Vrbovským. Co se však ani letos
nezměnilo, byla hojná účast veřejnosti. Lidi
sem láká krásné prostředí areálu naší myslivecké chaty, a velký zájem byl také tradičně
o speciality myslivecké kuchyně.
Léto a podzim jsme věnovali tradičně také
přípravám krmelišť, ať už šlo o údržbové
práce krmelců či seníků, ale také sušení
sena, sklizeň řepy a navážení zásob. Každý
z členů sdružení má přiděleno krmeliště,
o které se stará. Nemálo úsilí jsme letos
věnovali také ochraně zvěře a předcházení
kolizím automobilů se zvěří zejména v trase
Přílepy – Hadovna. Po pachovém ohradníku
jsme letos instalovali na stromy okolo silnice
reflexní body, které evokují osvětlené oči
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zvěře a řidiče tak podvědomě nutí zpomalovat.
Co se naší nadcházející zimní sezóny týká,
čeká nás péče o zvěř a zakrmování dle intenzity zimy. Pokud hovoříme o zimě, chtěl bych
využít příležitosti a pozvat všechny příznivce
myslivosti na Štěpánský hon 26. prosince.
Tato akce bývá krásnou vycházkou do zimní
krajiny.
Závěrem bych chtěl využít prostoru
v občasníku a poděkovat těm, co se podíleli na činnosti spolku nebo myslivce jakkoliv během sezóny podporovali a popřát
všem šťastné a spokojené Vánoce a zdraví
a úspěch v novém roce.

Směna přílepských myslivců na brokové střelnici
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NA SOUSEDSKÉM ODPOLEDNI
SE POBAVILI VŠICHNI
Zpříjemnit jedno prázdninové sobotní
odpoledne a nabídnout zábavu těm, kteří
právě netrávili čas na dovolené, výletě či
koupališti. To bylo myšlenkou sousedského
odpoledne pro malé i velké, které uspořádali na zámeckém nádvoří místní dobrovolní
hasiči. Pro děti byl připraven skákací hrad
a soutěž v kreslení v několika kategoriích.
Všechna díla malých kreslířů byla pak vystavena na prádelní šňůře a všichni přítomní
pak mohli bodovat více než 40 obrázků
rozdělených do dvou kategorií. Pro objektivnost bodování bylo jméno autora uvedeno
na opačné straně. Nejlepší tři obrázky, přesněji jejich kreslíři v každé kategorii byli odměněni sladkostmi a věcnými dárky.
Na své si přišli také dospělí, kteří mohli
ochutnat z pěti druhů nabízených piv a ti
odvážnější se mohli zúčastnit také pivních
soutěží o ceny. Do soutěže v pití piva na čas
se nezdráhalo zapojit ani několik odvážných
žen.

Vyhlášení soutěže v kreslení,
na pódiu Přílepská dechovka

Všichni pak mohli zkusit své štěstí
v bohaté tombole, kterou se díky sponzorům
podařilo pořadatelům připravit. Ke všemu
dění na prosluněném nádvoří vyhrávala
kapela Přílepská dechovka a vzduchem se
nesla příjemná vůně z grilu a udírny. Zkrátka
kdo přišel, ten jistě nelitoval.
Výtěžek z akce byl použit na činnost mladých hasičů. Děkujeme všem, co nás přišli
podpořit.

ZÁJEZD ZA PERLAMI POLSKA
Jako každým rokem také v letošním podzimu uspořádali přílepští hasiči poznávací
zájezd. Letos jsme se vydali nejen za hranice všedních dnů, ale také za hranice naší
vlasti. Na programu byla návštěva dvou perel
Polska ze seznamu UNESCO – sídelní město
polských králů Krakow a unikátní solné doly
ve Wieliczce.
V Krakowě nás sice přivítalo ne právě
vlídné počasí, přesto ale procházka historickým jádrem města stála za to. Poté, co jsme
se společně vyfotili před Wawelským drakem
v intervalech chrlícím oheň, vystoupali jsme
po hradbách do rezidence polských králů –
hrad Wawel. Kromě krásného středověkem
dýchajícího exteriéru a nádvoří s památníkem papeže Jana Pavla II – polského
rodáka, jsme navštívili také hradní katedrálu a hrobku tragicky zesnulého prezidenta
Lecha Kaczynski.
Z hradního návrší jsme se pak vydali
historickou ulicí přes Mariánský kostel
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na náměstí, kde jsme si prohlédli dominanty
města jako Sukenicu, Barbakán či Floriánskou Bránu. Rozchodu vzhledem k počasí
využil snad každý k ochutnání nějaké místní

Přílepáci u wawelského draka v Krakowě
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teplé speciality, či nakoupil nějaký suvenýr či
dobrotu pro sebe a svoje blízké.
Za mírného deště, který nám však vhledem k plánované návštěvě podzemí až tolik
nevadil, jsme se přesunuli do Wieliczky.
Zde se nachází další z památek seznamu
UNESCO – solný důl, chcete-li Kopalnia Soli.
Po sestupu několika set schodů jsme se
vydali na česky a vtipně komentovanou prohlídku důlního komplexu, který vznikal více
než 700 let. Kromě historické důlní techniky
jsme si mohli v rozsáhlých komorách, prohlédnout spousty uměleckých děl vytesaných
do solných kvádrů a taky unikátní překrásně
zdobenou kapli svaté Kingy, při pohledu
do níž se až tajil dech. Zde byla opět veškerá výzdoba jak jinak, než vytesána do soli,
včetně překrásných lustrů ze solných krystalů. Že jde skutečně o sůl, se mohl každý
přesvědčit prostým olíznutím stěny či vystavených předmětů.
Po téměř dvouhodinové a čtyři kilometry
dlouhé procházce v podzemí, jsme se rychlovýtahem dopravili zpět na povrch zemský
a po nákupu nezbytných karamelí – Krowek nastoupili do autobusu a vydali se zpět

do vlasti. Celodenní zážitky jsme na zastávce
zpáteční cesty probrali v myslivecké hospodě
„Zlatý jelen“ na okraji Bohumína, kde nechyběly speciality myslivecké kuchyně a regionální pivo Ostravar.
Prožili jsme tak nevšední den plný zážitků
a nezbývá než poděkovat panu Františku
Šťastnému za spolehlivou přepravu a paní
Ludmile Létalové za provedení Krakowem
a Wieliczkou. Tato trasa je jistě dobrým
a zajímavým tipem pro všechny výletníky.

V unikátní solné kapli sv. Kingy

MLADÍ HASIČI V ROCE 2016
Také v letošním roce se kolektiv mladých hasičů zapojil do činnosti SDH a postupně se
stává neodmyslitelnou součástí sboru. Není to jen požární sport, který nás baví nejvíce, ale
dle našich sil a možností se zapojujeme také do ostatní činnosti sboru.
Do soutěžní sezóny roku 2016 jsme vstupovali jakožto do třetí, pod vedením Jaroslava
Takáče, tentokrát i s naší novou členkou Adélou Barboříkovou. Pravidelnými tréninky, údržbou
materiálu i účastí na závodech jsme nasbírali další zkušenosti, které určitě zúročíme v dalším
našem působení jak v hasičském sportu, tak i ve sboru. Rovněž jsme se přičinili také pomocí
například při úklidu parku, sběru železného šrotu a pořádání kulturních akcí.
V květnu proběhla tradiční Floriánská mše, u které nám pan kaplan z Vyškova, také dobrovolný hasič připomněl a popřál, ať se nám daří naplňovat slogan uvedený na praporu našeho
sboru – „Bohu ke cti člověku ku pomoci.“ Ještě ten měsíc jsme absolvovali závody v klasickém
požárním útoku na tři hadice „B“ a rovněž tady padl náš dosavadní rekord na pravém proudu,
a to 19 sekund. Během letních měsíců se naše týmy zúčastnily několika závodů. Ať už těch
klasických v požárním útoku, ale i netradičních kategoriích neupravených PS osmiček a PS
dvanáctek, kde nezáleží jen jak se říká „na mašině“, ale také na zručnosti a chytrosti každého
jednotlivce. Na začátku prázdnin se nám zformoval i tým starších žaček, který napoprvé zvládl
dokončit požární útok v Sazovicích. V již zmíněné netradiční kategorii PS8 jsme porazili starší
týmy na závodech v Chvalnově-Lískách a obsadili krásné třetí místo.
V sobotu 3. září jsme se ujali pořádání závodů u nás. Pozváni byli naši kolegové z Přílep
u Rakovníka. Na dopoledním programu byla soutěž přípravky a mladších a starších žáků.
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V těchto třech dětských kategoriích se
zúčastnilo celkem 10 týmů a to z Přílep, Žeranovic, Martinic a Horního Lapače. V kategorii „starší žáci“ se nám podařilo vybojovat
1. místo, a naše dívky obsadily místo 3.
Po obědě se přestavěla trať na netradiční
kategorii PS8 a PS12, a mezitím přijížděl
autobus s nápisem „Z Přílep do Přílep“.
Společně s nimi a dalšími hasiči ze Žop,
Chvalnova-Lísek, Prusinovic a Brusného,
jsme si zasoutěžili také v dospělých kategoriích a vybojovali 2. místo v kategorii PS12
a 3. místo v kategorii PS12.
Jako další důležitá událost co poznamenala celý náš tým, byl odchod trenéra Jaroslava Takáče. Vedení tréninků se po zbytek
sezóny ujali starosta sboru Rostislav Hradecký, a strojníci Martin Navrátil, pan Jiří
Navrátil – velmi zkušení hasiči a sportovci
z bývalých týmů.
Pod novým trenérským vedením jsme
absolvovali poslední závody, a to Rychlov –
Skála. V soutěži, která probíhala za velmi
nepříznivého počasí, jsme se umístili jako
6. z 8.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
trenérům za strávený čas a předané zkuše-

nosti a věříme, že nadšení na obou stranách
vydrží i v příštím roce a opět se pustíme
do práce.
Za kolektiv mladých hasičů
Jaroslav Spáčil

Mladí hasiči SDH Přílepy s trofejemi z domácí
soutěže

Naši mladí hasiči se zdokonalují v požárním útoku
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HASIČSKÝ SPORTOVNÍ DEN, ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
A NÁVŠTĚVA HASIČŮ Z PŘÍLEP U RAKOVNÍKA
Léto a prázdniny patří alespoň z pohledu
dětí a školáků k nejkrásnějším obdobím
v roce. Než se všichni vrhli naplno do školních povinností, i když školní rok již zlehka
začal ve čtvrtek, uspořádali přílepští hasiči
v parku velkou akci, která jistě k důstojnému
rozloučení s prázdninami přispěla a pobavili
se na ní velcí i malí.
Od rána byl připraven pro děti bohatý program a díky tomu, že součástí akce byla také
soutěž v požárním útoku, bylo se jistě také
na co dívat. V dopoledních hodinách patřila
závodní dráha dětským kategoriím, odpoledne byla přestavěna trať pro netradiční
soutěž dospělých hasičů v kategoriích PS8
a neupravených PS12. Soutěžní část dne
však popisují ve svém článku mladí hasiči,
proto si připomeňme spíše ostatní dění
v parku.
Od rána brázdil uličky zámeckého parku
vláček Pacifik, který vozil neúnavně rozjásané děti, a na pomyslném nástupišti
u zámecké budovy bylo stále plno. Pokud
děti netrávily čas ve vagónku, mohly se

Děti si mohly vyzkoušet skutečnou policejní výstroj

Na horní louku právě dorazil „rychlík z Rakovníka“ a přivezl vzácnou návštěvu

OBČASNÍK PŘÍLEPY

23

Uličky zámeckého parku brázdil vláček Pacifik

vyřádit na dvou velkých skákacích hradech
nebo si vyzkoušet střelbu v laserové střelnici,
kterou obsluhovali studenti holešovské policejní školy. Nechyběla ani ukázka opravdové
výstroje a výzbroje Policie ČR a cvičná střelba
z opravdové služební pistole.
Na co se však hasiči nejvíce těšili byla
návštěva našich kolegů z Přílep u Rakovníka, které jsme netrpělivě vyhlíželi. Krátce
po poledni dorazil po ohlášení na zámeckou
louku rychlík z Rakovníka (vláček Pacifik)

a z něj vystoupilo 14 hostů ze známé chmelařské oblasti v Čechách.
Po přivítání a vzájemných pozdravech
nám předali obrovský chmelový věnec, sud
rakovnického piva Bakalář, pivní sklenice
a tác vynikajících klobásek. Po občerstvení
po dlouhé cestě dokázali všem, že jsou
opravdu hasiči, protože se naplno zapojili
do odpoledního soutěžního programu a to
nejen s týmem mužů, ale také s týmem žen.
Tyto si odvezly domů pohár za 1. místo.
Po oficiálním ukončení soutěže pak Přílepáci rozbalili na louce stánek s rakovnickým pivem Bakalář a pohostili jím všechny
přítomné. Díky krásnému počasí se den
opravdu vydařil a večer jsme pokračovali
v besedě a všichni co se ještě zdrželi, si
mohli také zazpívat při kytarách.
Druhý den dopoledne jsme našim hostům
ukázali na vycházce naši obec a po obědě
jsme se rozloučili. Na oplátku za jejich pozornost jsme je vybavili na cestu zase naším
regionálním produktem – slivovicí a zamávali
jsme autobusu, který měl na světelné tabuli
vypsaný směr „Z Přílep do Přílep.“ Hasiči
z Přílep v Čechách u nás dokázali, že jsou
dobrá parta, která nepokazí žádnou legraci
a už se těšíme na další setkání.

Společná fotka hasičů z Přílep s hasiči z Přílep
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Sbor dobrovolných hasičů Přílepy
přeje všem občanům Přílep spokojené Vánoce, pevné zdraví
a šťastný rok 2017 bez požárů a pohrom.

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
Letošní předadventně laděný sobotní večer, ověnčený již v mnoha městech čerty a svítícími
stromečky, byl v Přílepích ve znamení oblíbené Kateřinské zábavy, pořádané místní sokolskou
jednotou v Restauraci „U Miloša“. Ta se opět proměnila v taneční prostor, kde nechyběl živý
hudební doprovod a také bohatá tombola.
K tanci nebo jen poslechu hrála dvojice Sunset Blazice, která nakonec více než skvěle
nahradila původně zamýšlenou a očekávanou sestavu Los Playboys. Jelikož návštěvní kapacita zůstala překvapivě nenaplněna, o to více se nabízelo a využívalo prostoru k tanci. Zklamáním pak jistě nebyla s nadcházející půlnocí ani tombola, jež výherce potěšila drobnými
i hodnotnými cenami. Mezi nimi nechyběl kupříkladu vánoční stromeček, pracovní deska, kosmetika, drogerie či něco pro mlsné jazýčky.

K tanci a poslechu vyhrávala kapela Sunset Blazice
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O půlnoci proběhlo očekávané losování tomboly
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S P O R T O V N Í KO U T E K
MALÁ KOPANÁ V PŘÍLEPÍCH
Vedle řady jiných sportovních kroužků
a oddílů sdružených pod TJ Sokol, začíná
mít v naší obci své místo i malá kopaná.
Parta amatérských sportovců kolem Pepy
Spurného se schází již několikátým rokem.
Zatímco v minulých letech jsme hrávali převážně na hřišti Jednoty Orel v Holešově, letos
jsme zvolili zrekonstruované hřiště ve Všetulích s kvalitnějším umělým povrchem, které
patří pod SFK ELKO Holešov.
Zde se také v úterý 5. července konal
další ročník turnaje RAAB – ANO Cup v malé
kopané, kde jsme obhajovali 1. místo z roku
2015 (tehdy pod názvem ELKO – ANO Cup).
Dařilo se nám i letos a v silné konkurenci
12 týmů jsme obsadili 3. místo. Toto umístění jsme pak ještě vylepšili na Svatováclavském turnaji, který pořádala Jednota Orel
Holešov ve spolupráci s KDU–ČSL v sobotu
24. září. Na něm jsme z 9 týmů nakonec
obsadili místo druhé.
To, že jsme schopni takový turnaj uspořádat i my v Přílepích, jsme dokázali letos
na sklonku léta a ve spolupráci s obcí jsme
uspořádali 1. ročník turnaje nazvaného
„O putovní pohár starosty obce Přílepy“.
Poděkování patří organizátorům, Pepovi Spur-

Družstvo úspěšných přílepských fotbalistů

nému a Jindrovi Grygerovi ml., za perfektní
přípravu a organizaci celého turnaje a samozřejmě také starostovi Rudolfu Solařovi, pod
jehož záštitou se konal. Turnaj se uskutečnil
v sobotu 9. září na víceúčelovém hřišti pod
Základní školou. Účastnilo se jej 6 mužstev
a hrál se systémem každý s každým. I přes
aktivní skóre 16 : 10 stačily 2 výhry, 1 remíza
a 2 prohry „jen“ na celkové 4. místo. Doufáme, že nezůstane jen u jednoho ročníku
a v příštím roce se podaří navázat ročníkem
druhým, třeba i s více startujícími týmy.
Bob Uličník

PŘÍLEPSKÝ NOHEJBAL PO CELÝ ROK
Nohejbalisté jsou nejaktivnějším oddílem
Sokola Přílepy. Od začátku roku uspořádali
čtyři turnaje pro zájemce z širokého okolí.
A naopak se naši hráči zúčastnili šesti akcí,
které pořádala jiná družstva (Podhradní
Lhota, Holešov, Kurovice, Rusava, Zlín a Slušovice). Naši obec na všech turnajích dobře
reprezentovali tito hráči – Obšivač, Janováč,
Závrbský, Janečka, Rochla, Novák, Solař.
Nohejbalisté také v listopadu letošního
roku zahájili 5. ročník tradičního dlouhodobého nočního turnaje. Tento se koná v následující dny od 18 do 22 hodin v tělocvičně
školy (hrací termíny jsou: 16. 12. 2016,
13. 1., 17. 2. a 10. 3. 2017). Srdečně zveme
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Nohejbalistů se na přílepském turnaji sešlo hodně

všechny diváky na zajímavé boje, nezapomeňte však na přezůvky.
Eva Malcová
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MEMORIÁL JIRKY STAROSTY
V sobotu 19. listopadu 2016 se v přílepské tělocvičně uskutečnil již 3. ročník veteránského volejbalového turnaje, který byl
věnován památce našeho kamaráda a spoluhráče Jirky Starosty. Pod vysokou sítí se
utkala ve vzájemných zápasech tři družstva
veteránů a veteránek. Při vyrovnaných utkáních bylo vidět, že veteráni hrát volejbal ještě
nezapomněli a nikdo nepatří do starého

železa. Po náročných sportovních výkonech
se hráči i návštěvníci turnaje mohli občerstvit v bohatě zásobeném bufetu a zavzpomínat na kamarády i uplynulé roky života.
Akce se určitě velmi vydařila, i když účast
hráčů nebyla tak hojná, jako v předešlých
ročnících.
Volejbalový oddíl Sokola Přílepy

Volejbalisté vzpomněli na svého kamaráda a spoluhráče Jirku Starostu

Z DALŠÍ ČINNOSTI SOKOLA
Se začátkem nového školního roku začalo být v přílepské tělocvičně opět rušno. Pondělní
čas mezi 16.–17. hodinou je již tradičně vyhrazen aktivním rodičům a jejich ratolestem. Obavy
o nezájem dospělých se naštěstí nenaplnily, a tak se zde potkávají již zkušení školní a předškolní mazáci s čerstvými „školkáčky“. Společně se pak snaží pohybem vyplnit krátící se podzimní a zimní dny. Ale kromě tradičních zábavných a obratnost i rychlost posilujících aktivit
v prostorách tělocvičny, čeká rodiče i děti s příchodem nového roku zajímavé zpestření.
Nový rok končící sedmnáctkou přináší po několikaměsíční vynucené pauze všem tancechtivým naději a snad opět rozpohybuje v tradiční večerní pondělní čas přílepskou tělocvičnu
v rytmech zumby. Obě cvičitelky se již nyní pilně připravují a v posílené sestavě hlásí nástup
na značkách od 6. února.
Martina Kroutilová
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Z A J Í M AV O S T I
TRAKTORIÁDA – OPRAVDU CHLAPSKÉ ZÁVODY
Stavba vlastních strojů byla chlapům
na vesnici vždycky vlastní. Tradice má své
kořeny zejména v dřívějších dobách, kdy
tovární traktor jen tak k mání nebyl ať už
kvůli omezené dostupnosti a hlavně ceně.
Železný a silný pomocník je však na vesnici

Terén závodní trati bývá někdy opravdu těžký

občas třeba a tak nezbývalo, než rozehrát
kutilské nadšení, konstruktérskou fantazii
a řemeslnou zručnost a po často i několikátém úsilí a shánění vhodných součástí
a materiálu vyjel z garáže či „šopy“ skutečný,
provozuschopný a často velmi vydařený stroj.
Také v Přílepích je podobných strojů
spousty, ale jen málokterý traktorista si
s nimi troufne na soutěže zvané traktoriády,
které v posledních letech získávají stále větší
popularitu a přibývá soutěžících na startu
i diváků. Diváci i závodníci mohou nejen
obdivovat různé „pekelné stroje“ v depu, ale
také na soutěžní dráze. Traktoriáda je také
nepřeberným zdrojem inspirací a předávání
zkušeností k vylepšování nebo k další stavbě
podobných strojů.
V posledních dvou letech se stal pravidelným účastníkem v závodech také Michal
Spáčil z Přílep, kterého na všechny soutěže
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doprovázejí synové Jaroslav a Michal. Ve trojici tak vytvořili sehraný a nadšený tým.
V letošním roce se zúčastnili tří závodů pořádaných v okolí Holešova.
„Každá traktoriáda se trochu liší kategoriemi, disciplínami i náročností. Někde smí
startovat jen stroje domácí výroby, jinde startuje i kategorie továrních značek. Kategorie
se pak dělí dle pohonné hmoty na benzín
a naftu. Co se disciplín týká, jde většinou
o jízdu zručnosti – slalom, tahání břemene,
jízda na čas na vytýčené trati v terénu, který
je někdy velmi náročný. Nestačí zde jen
výkon motoru, ale důležitá je také schopnost traktoristy ovládat svůj stroj“ Říká
Michal k účasti na traktoriádách, které letos
absolvoval tři a na všech z nich dosáhl až
na „bednu“. Ve Vítonicích v kategorii nafta
na domácím stroji Tatra 805 (šasi) – Perkins
(motor) obsadil 2. místo a v Kostelci u Holešova slavil hned „dabl“ – 2. místo v kategorii
nafta a 2. místo v kategorii továrních značek na stroji Zetor. V Jankovicích pak přidal
3. místo v kategorii nafta.
Celou zimu budou chlapi jistě věnovat
údržbě a vylepšování strojů, aby v příští
sezóně mohli minimálně obhájit své výsledky.

Michal Spáčil se svým strojem Tatra-Perkins
zvaným „Kačena“
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Na stupních vítězů – stříbrný ve Vítonicích

KRONIKA – OBRAZ ŽIVOTA V OBCI
Obec Přílepy byla založena roku 1278 Jindřichem z Přílep jako malá osada vedle stávající
osady Hynčina, která posléze zcela zanikla. Zato obec Přílepy přecházela staletími klidným
životem, utrpením a válkami až do dnešních mírových dní.
Život v obci a její rozvoj zaznamenávají kroniky. O naší obci se můžeme dočíst v knize
„Okresní hejtmanství holešovské“ – Eduard Peck 1892, nebo „Holešovský okres“ – Pavel
Kvasnička 1929, kde jsou zpětné informace o původu obce. V současnosti jsou u nás vedeny
kroniky na základní škole z roku 1905, dále obecní kronika založena roku 1919 a kronika
ve škole mateřské. Všechny uvedené kroniky dávají obraz o dění v obci a životě našich předků.
Zvláště školní kronika, jak popisuje snahu občanů mít školu v Přílepích a ne posílat děti
od roku 1858 do Martinic, což bylo velmi náročné zvláště v nepřízni počasí.
Obecní zastupitelstvo však dne 29. 3. 1876 stavbu školy zamítlo, neboť nepovažovalo vzdělání za až tak potřebné. Změna nastala až po 47 letech stavbou stávající budovy za 45 200 Kč
s velkým podílem hrabat Seilernů, uvolněním parcel starosty Josefa Jurčíka a Josefa Sovadiny,
včetně dotace hejtmanství. Zvláštní pozornost ve výuce žactva byla věnována při narozeninách
a svátku císaře Františka Josefa I. a císařovny Sisi.
Další zmíněnou historickou knihou je obecní kronika z roku 1919 popisující život ve vzniklé
Československé republice po ukončení 1. světové války, kde padlo 28 našich občanů, kterým lidová strana za účasti sbírek celé obce postavila pomník sv. Václava se vzpomínkou
na občany, kteří se do svých domovů nevrátili. V průběhu druhé světové války nebylo možné
zapisovat kronikářem všechny události, neboť sebemenší vlastenectví by jej mohlo stát život.
Přesto se lze dočíst o násilném odsunu mladých lidí do „Reichu“ na nucené práce a jejich strádání či dopady na obec při přesunu armád nebo tragédiích ve 2. světové válce což připomíná
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Historická mapa pomístních názvosloví Přílep

další pomník vzniklý v roce 1928 prvního prezidenta T. G. Masaryka nesoucí desku padlých
6 občanů v letech 1939–1945.
Zápisy kronikářů ukazují, jak se obce mění spolu s lidmi. V roce 1955 se zabývalo i živilo
150 rodin zemědělstvím. Zmizely grunty, podsedky či chalupníci a lidé přešli na jiné obory
a našli si jiná uplatnění. Zápisy do kronik byly a jsou vesměs záležitostí učitelů, i když najdeme
kronikáře coby jen rodáky z obce. Kroniky nepatří ke knihám veřejně zapůjčovaným v knihovnách, proto je vhodné občas uspořádat po letech besedu nad kronikou v ZŠ nebo pro občany,
což bylo naposled 16. 2. 2008 sledováno s velkým zájmem. Obecní zastupitelstvo proto zvažuje uspořádat v únoru 2017 opět „Besedu nad kronikou“ spolu s promítáním dobových fotografií s výkladem a možná i doprovodným programem.
Zdeněk Němec

STATISTIKY
K dnešnímu dni mají Přílepy 357 čísel
popisných, z toho 30 objektů je bez trvalého pobytu. V letošním roce byly zkolaudovány 4 nové domy a 7 je momentálně
rozestavěno.
Co se obyvatel týká, v naší obci je k trvalému pobytu přihlášeno 966 obyvatel, což je
o 8 více než loni. Z uvedeného počtu obyvatel je 494 mužů a 472 žen. V letošním roce
3 občané zemřeli a 10 nových občánků se
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narodilo. 27 obyvatel se z Přílep odstěhovalo
a 28 se přistěhovalo.
Díky porodnosti a přírůstku mladých rodin
do obce činí průměrný věk našich obyvatel
40 let. Nejmladším občánkem je Vavřinec
Melichar, kterému jsou čtyři měsíce, nejstarším mužem je pan Miloslav Kalát, kterému je
87 let a nejstarší ženou a zároveň nejstarší
občankou Přílep je 93letá paní Marie Sovadinová.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI 2017

NAROZENÉ DĚTI

• Leden •

Michal R I C H T E R / č.p. 201
4. 7. 2016
Štěpán Z AC H O VA L / č.p. 131 15. 7. 2016
Vavřinec M E L I C H A R / č.p. 349 14. 8. 2016

Marie S O VA D I N O VÁ / č.p. 80
Miloslav P E Š K A / č.p. 208
Marie R E I M E R O VÁ / č.p. 220
Ludmila A N D R Ý S KO VÁ / č.p. 98

94
84
81
83

let
let
let
let

SŇATKY
• Únor •
• Červenec •
Jaromír K L EČ K A / č.p. 209
Milan V R Z A L A / č.p. 213
Zdeňka P E Š KO VÁ / č.p. 208

81 let
75 let
80 let

Markéta O S O K I N O VÁ / Přílepy 60
Radim S V OZ Í L E K / Přílepy 60

• Březen •
Anežka S O VA D I N O VÁ / č.p. 131
Miloslav K A L ÁT / č.p. 169
Alois K U T R A / č.p. 12
Zdeňka S TA Ň KO VÁ / č.p. 284

85
88
70
85

let
let
let
let

• Duben •
Rostislav D O H N Á L E K / č.p. 200
Svatoslava S O U K U P O VÁ / č.p. 179

Barbora M Á L KO VÁ / Přílepy 218
Jiří H R B Á Č / Přílepy 218

84 let
70 let

ZEMŘELÍ OBČANÉ

Stanislav O P R Š A L / 84 let
9. 2. 2016
Antonína K Y L L E R O V Á / 85 let 3. 6. 2016
Jiřina
K R E J Č I Ř Í K O V Á / 85 let
14. 10. 2016

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

89 let

• Červen •
Zorka H OTA Ř O VÁ / č.p. 151
Vlasta O P R Š A LO VÁ / č.p. 138
Jana M AC H Á Č KO VÁ / č.p. 146
Anna P U S T KO VÁ / č.p. 205
Miroslav M I K U L Í K / č.p. 215
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MÍSTO PRO VÁS

Šťastné Vánoce
a medové chvíle
po celý rok 2017
přeje
VČELAŘSTVÍ PŘÍLEPY

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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