Přílepy
Kraj: Zlínský

Okres: Kroměříž

Správní obvod: Holešov

GPS souřadnice: 49.319981N, 17.615912E

Nadmořská výška: 297 m n. m.

První pís. zmínka: 1278 (740 let)

Počet obyvatel: 972

PSČ: 769 01

Adresa URL: www.prilepy.cz

Sportovní možnosti Přílepy
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 zejména dětmi a mládeží. Od května 2006
funguje v areálu ZŠ tenisový kurt s umělým povrchem, který se dá využít též ke hře volejbalu, nohejbalu a
malé kopané. Katastrem prochází také cyklotrasa číslo 5036 a několik značených turistických tras.
Popis značených cest:
Přílepy - Hrad - ŽopyZnačená cesta začíná u dolní autobusové zastávky a vede přes náves
vzhůru k lesní kapli. Od kaple pokračuje dále lesem přes "Křížnice" a "Ploštinu" k rozcestníku Hrad. Na
vlastní vrchol (560 m/n.m.) zbývá od rozcestníku asi 100m. Na vrcholu se nachází několik velkých kamenů a
tábořiště. Několik metrů pod vrcholem je dnes již téměř zasypaná jeskyně "Šimákova díra". Dále
pokračujeme po modré k rozcestníku "Pod Lysinou", kde odbočíme po červené značce do Žop. Do
Přílep se vrátíme neznačenou polní cestou.Přílepy - Křídlo - Hlinsko pod Hostýnem (Rusava)Tato
trasa je vedena celá po modré turistické značce. Projdeme okolo zmíněného hradu a pokračujeme dále
přes Stiborové boudy na Křídlo. Křídlo je zřícenina hradu v bukovém lese, avšak z vlastní stavby
již mnoho nezůstalo. Je zde několik ohnišť. Z hradu "Křídlo" můžeme dále pokračovat po modré
přes Chomýž do Hlinska p. Host. nebo po žluté značce do Rusavy. Další možností je návrat do
Přílep stejnou cestou. Z Rusavy můžeme využít autobusové spojení do Holešova.Přílepy - RusavaPo
modré značce vystoupáme již zmíněnou cestou k rozcestníku "Pod Lysinou". Zde máme dvě možnosti. 1.
pokračovat dále po modré ke "Stiborovým boudám" a zde odbočit na prudce klesající červeně cestu do
Rusavy kde vyjdeme vedle hospody "U CHARVÁTŮ". 2. odbočit na žlutě značenou cestu k rozcestníku "Pod
Javorčím" a zde pokračovat po modré značce do Rusavy kde vyjdeme poblíž koliby "Čecher". Z Rusavy se
můžeme vrátit do Přílep stejnou cestou nebo můžeme využít autobusové spojení do Holešova.
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