Přílepy
Kraj: Zlínský

Okres: Kroměříž

Správní obvod: Holešov

GPS souřadnice: 49.319981N, 17.615912E

Nadmořská výška: 297 m n. m.

První pís. zmínka: 1278 (743 let)

Počet obyvatel: 980

PSČ: 769 01

Adresa URL: www.prilepy.cz

O obci
Přílepy se nacházejí v zalesněném úpatí Hostýnských vrchů, přibližně 2 km jihovýchodně od
města Holešov.

Historie obce
Původní obydlí našich předků v pohanských dobách v 7. století za vlády Bořivoje I. se připomíná
za současnou obcí u potoka "Mojena". Tato osada nesoucí název po zakladateli se jmenovala "Hynčina". Vlivem
pustošení uherských kmenů...

Ubytování a restaurace
Pro pohostinské účely slouží hospoda U Páralů která se nachází u hlavní silnice v dolní části obce
poblíž autobusové zastávky u zámku. V letních měsících nabízí hospoda "U Páralů" taktéž
posezení pod vkusnou pergolou v rozsáhlé...

Okolí a příroda
Přílepy se nacházejí v zalesněném úpatí Hostýnských vrchů a stávají se oblíbeným místem
turistů, cykloturistů a zejména houbařů. V lokalitě Petřejov se nachází chatová oblast, kde je několik
desítek soukromých chat. Od roku 2001...

Současnost obce
V současnosti se v obci nachází veřejný vodovod i plynovod, kanalizace s napojením na čističku
odpadních vod, mateřská škola, základní škola pro první stupeň, veřejná knihovna, tělocvična,
víceúčelové hřiště, koupaliště, bazén a dvě pohostinství.

Sportovní možnosti
Pro sportovní aktivity slouží kompletně vybavená tělocvična místní ZŠ, přilehlé asfaltové hřiště s
rozměry pro volejbal, bazén a koupaliště. Tělocvična je využívána především ke hře volejbalu,
nohejbalu, aerobiku či jógy. Asfaltové hřiště je využíváno...

Památky a zajímavosti
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Na území se dochovala řada historických památek: Zámek - Historie přílepského zámku sahá hluboko
do 17. století, kdy tvořilo ves 20 domů a zemi vládla Marie Terezie. Zámek v průběhu staletí vystřídal
mnoho významných i méně významných majitelů.

Doprava
Obec leží u státní komunikace spojující Holešov a Fryšták a je dosažitelná z obou směrů. Autobusové
spojení zajišťují ČSAD na linkách Zlín-Holešov či Holešov-Zlín. V obci jsou dvě autobusové zastávky:
V dolní části "U zámku"...
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