Z pravodaj
obce Prusinovice

Číslo 1/2017

Vydává OÚ Prusinovice

Cena 5 Kč

Tříkrálová sbírka

Koledníci v kostele

Vítání občánků

Zleva: Lucie Chytilová a Jakub Krejčí s rodiči

Vítání občánků

Zleva: Tadeáš Pouza, Maria Nováková
a Jakub Olivík s rodiči

Zleva: Sára Zicháčková a Prokop Pospíšil s rodiči

Obecní ples

Vystoupení mažoretek

V tanečním rytmu

Emma Bergerová, 2. místo v kategorii nejmladší holky

Všichni účastníci dětských kategorií dostali v cíli sladkou odměnu
- Jakub Sýkora, Prusinovice

Marie Otépková, vítězka kategorie nejmladší holky

Nikola Jadrníček vybojoval v kategorii mladší přípravky
výborné 2. místo

24. ročník Rohálovské 10
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24. ročník Rohálovské 10

Alexandr Matvichjuk z Ukrajiny zopakoval
své vítězství z roku 2014

Lukáš Krejčí, nejlepší běžec z Prusinovic,
39 : 28 - 66. místo
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Pro 12. vítězství v Prusinovicích si běží
Petra Kamínková

Aneta Adámková s tatínkem Zdeňkem

24. ročník Rohálovské 10 vyhrál
Ukrajinec Matvitchjuk
Poslední únorovou sobotu 25. 2. se uskutečnil 24. ročník populárního závodu v silničním
běhu Rohálovská desítka.
Stejně jako v loňském roce převzala nad závodem záštitu poslankyně evropského parlamentu
ing. Michaela Šojdrová.
Tradičně pěkné počasí přilákalo na start celkem 810 závodníků, z toho ve 14 dětských kategoriích závodilo 260!
Čestným hostem letošního ročníku byla sedmnáctinásobná světová rekordmanka ve skoku
o tyči a čtvrtá z olympiády v Sydney 2000 Daniela Bártová.
Ceny nejlepším předávali kromě D. Bártové také senátorka Mgr. Šárka Jelínková, ing. Ludvík
Urban, předseda Mikroregionu Holešovsko ing. Martin Bartík a za obec Prusinovice starosta
Zbyněk Žákovský a František Mikeška.
V kategorii mužů se o prvenství utkali dvojnásobný vítěz Jan Kreisinger z SK Studenec a vítěz
z roku 2014 Ukrajinec Aleksander Matvichjuk v dresu JM Demolex Bardějov. Ten potvrdil roli favorita a s přehledem zvítězil časem 31:16. Kreisinger doběhl druhý za 32:15. Třetí místo vybojoval
Robert Míč z VSK Univerzita Brno (32:39), kterého do posledních metrů proháněl nadějný Tomáš
Navrátil z AK Asics Kroměříž (32:48).
Také v kategorii žen byly na startu dvě vítězky z uplynulých ročníků. Jedenáctinásobná vítězka
Petra Kamínková ze Svatého Kopečka a trojnásobná vítězka Petra Pastorová z MK Seitl Ostrava.
V lepší formě se představila Petra Kamínková, která si připsala již 12. vítězství v čase 36:57. Pastorová tentokrát ztratila 63 sekund a doběhla druhá (38:00). Třetí místo pro sebe získala Adéla
Esentiérová z Baláž extrem teamu Ostrava (39:57).
Nejlepším běžcem Mikroregionu Holešovsko se stal Josef Sedláček z Tučap, celkově 16. v čase
34:55, před Romanem Odstrčilíkem ze Sokola Třebětice (37:53 ) a Patrikem Bartíkem z Rymic (38:45).
V kategorii žen si pohár odvezla Kateřina Pospíšilová – Holešov (48:52), druhé místo patří
Petře Novákové z Bořenovic (50:15), třetí Lence Rudolfové SK Pacetluky (54:05).
Nejrychlejším běžcem z Prusinovic byl Lukáš Krejčí, celkově 66. v čase 39:28, Martin Darebník
dosáhl času 43:17 a Jaroslav Trnčák 43:36.
Na start se postavily také tři ženy z Prusinovic, nejrychlejší nakonec byla Radka Pavelková
(55:23) před Anetou Adámkovou (58:27) a Ivou Tobolíkovou (1:14:12).
Při závodech kategorie mládeže se ukázala síla závodníků z atletických oddílů – do Prusinovic
přijeli závodnici ze Židlochovic, Brna, Šternberku, Kopřivnice, Bruntálu, Nového Jičína, Prostějova,
Třince, Hranic, Olomouce, zkrátka z celé Moravy.
Naši mládežníci získali celkem čtyři medaile, přičemž v kategorii nejmladších dívek jsme získali
všechny tři! Vyhrála Marie Otépková před Emmou Bergerovou a Kateřinou Markovou.
Stříbro získal v kategorii mladší přípravka hoši (r. n. 2008 – 2009) Nikola Jadrníček, když trať
500 m uběhl ve výborném čase 1:38.
Pochvalu si však zaslouží všichni domácí účastníci, kteří běželi (celkem 36) a závod dokončili!
Již po několikáté zajistilo při závodě středisko volného času TYMY Všetuly v hlavním sále
kulturního domu pro děti doprovodný program soutěží a her. Letos tuto možnost využilo 160 dětí.
Rohálovská desítka je zařazena do Moravsko – Slovenského běžeckého poháru a Velké ceny
vytrvalců Olomouckého kraje.
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Jiří Prokop ze Zlína zůstává jediným běžcem, který absolvoval všech 24. ročníků Rohálovské
desítky.
Nejstarším účastníkem závodu byl Květoslav Hána, OÚ Svatobořice – Mistřín, r. n.1937 – čas
1:05:12.
Rohálovská desítka je součástí Rohálovského duatlonu. 29. dubna se uskuteční 8. ročník
Rohálovské padesátky na horských kolech. Největším favoritem na Rohálovského borce je po
desítce v kategorii mužů Martin Ocásek z Krnova (34:02) a loňská vítězka duatlonu Helena Kotopulu ze Zlína (41:13).
Závěrem bych chtěl poděkovat starostovi obce Prusinovice, panu Zbyňkovi Žákovskému,
i všem zastupitelům za podporu této významné regionální akce, dále všem sponzorům a samozřejmě dobrovolným pořadatelům za pomoc při zajištění 24. ročníku Rohálovské 10. Závodníci
odjížděli spokojeni a snad tomu bude také příště!
Ondřej Němec
Poznámka redaktora:
Na první a poslední stránce tohoto časopisu je fotografie z hlavního závodu - Rohálovské
desítky.

Z OBCE
Zprávy z obce
Zdravím všechny čtenáře v jarním kvetoucím období a přináším zprávy z veřejného zasedání
obce. V uplynulém období se konala dvě zasedání.
První se konalo ještě v loňském roce dne 15. 12. 2016.
Kontrola usnesení
• Byly provedeny a zaúčtovány rozpočtové opatření č. 12 a 13/2016.
• Byla opravena opěrná zídka na dětském hřišti pod tělocvičnou a zrekonstruovaný kanalizačni
systém v ulici K Hrádku za celkovou cenu 223 117,- Kč.
• Byla zrealizována 3. etapa „Oprava veřejného osvětlení Prusinovice“ za cenu 1 653 769,- Kč.
• Byla podepsána pachtovní smlouva s panem Pumprlou Radkem na pozemek p. č. 10083/1
– oplocená část s vodní plochou.
• Byly převedeny veškeré televizní programy z analogového do digitálního formátu.
• Byla podána žádost o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na rekonstrukci dětského
hřiště pod tělocvičnou. Celkové náklady 420 475,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 14, 15 a 16/2016
Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 14, 15 a 16/2016.
Diskuze:
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 14, 15 a 16/2016
Pro…………7………… Proti…………… Zdržel se…………
Schválení Rozpočtu obce pro rok 2017, Rozpočtového plánu 2018-2020, Odpisových plánů
Návrh: Starosta seznámil přítomné s vyvěšením navrhovaného rozpočtu obce Prusinovice pro
rok 2017. Návrh rozpočtu na rok 2017 v celkové výši příjmů 12 320 000 Kč a celkové výši výdajů
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12 320 000 Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 28. 11. 2016 do 15. 12. 2016. Ve stejném
termínu byl přístupný i na elektronické úřední desce. Do dnešního dne nebyly vzneseny žádné
náměty, připomínky a podněty k uvedenému návrhu.
Diskuze: Starosta seznámil přítomné s drobnými změnami v navrhovaném rozpočtu, kdy příjmy
a výdaje zůstávají v uvedené výši.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017 se závaznými ukazateli, objem příjmu 12 320 tis. Kč, objem výdajů 11 420 tis. Kč a financování (splátka) úvěru 900 000,- Kč.
Pro …………7………….. Proti ………… Zdržel se ……………
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s Rozpočtovým výhledem obce Prusinovice na roky 2018
až 2020.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled na roky 2018 až 2020.
Pro …………7………….. Proti …………… Zdržel se ……………
Návrh: Starosta předložil zastupitelům aktualizovaný Účetní odpisový plán pro rok 2017 základní školy.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženým Účetním odpisovým plánem základní školy pro
rok 2017.
Pro …………7………….. Proti ………… Zdržel se …………
Návrh: Starosta předložil zastupitelům aktualizovaný Účetní odpisový plán mateřské školy pro
rok 2017.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženým Účetním odpisovým plánem mateřské školy
pro rok 2017.
Pro ………7………... Proti ………… Zdržel se …………
Plánované investice
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy E.ON s doplněním svítidel veřejného
osvětlení na spojnici ulice Osvobození a ulice K Hrádku ( 4 svítidla ) a ulice Plačkov za KD (2 svítidla ). Navrhovaná cena 395 000 Kč.
Diskuze: p. Smolková upozornila na velké rozteče lamp veřejného osvětlení v ulici Díly.
Starosta – bereme na vědomí a budeme s E.ONem řešit.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením veřejného osvětlení v obci a souhlasí s cenovou
nabídkou 395 000,- Kč.
Pro …………6……… Proti …………Zdržel se ………1………
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s vypracováním projektové dokumentace na stavbu „Komunikace pěší podél III/49010 v ulici Přerovská“ za cenu 28 000,- Kč.
Diskuze: Starosta – již dříve tato investice prošla hlasováním zastupitelstva, ale bez ceny. Tato
cena je k hlasování dnes.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s cenou 28 000,- Kč za projektovou dokumentaci na stavbu
„Komunikace pěší podél III/49010 v ulici Přerovská“.
Pro …………7……… Proti ……… Zdržel se ………
Návrh: Starosta navrhuje zakoupit světelné vánoční motivy na sloupy veřejného osvětlení. Celkem na 5 sloupů na ulici Zámčisko. Cena 5 motivů do 60 000,- Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s nákupem 5 ks vánočních světelných motivů na sloupy VO za
celkovou cenu do 60 000,- Kč.
Pro ………7…………….. Proti ………………… Zdržel se ……………………
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Schválení smluv
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s Veřejnoprávní smlouvou mezi obcí Prusinovice a městem Holešov na zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému identifikace
adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů, orgány města namísto orgánů obce.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženou Veřejnoprávní smlouvou mezi obcí Prusinovice
a městem Holešov na zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, orgány města namísto orgánů obce a pověřuje starostu k podepsání a podstoupení ke schválení Radě města Holešova.
Pro …………7……………. Proti…………… Zdržel se ……………
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s navrhovanou změnou stanov Mikroregionu Holešovska.
Důvod této změny je ten, že do mikroregionu vstupuje nový člen, a to obec Jankovice, která
v tomto svazku dosud nebyla.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženým dodatkem č. 3 ke stanovám Mikroregionu Holešovsko.
Pro………………7…………… Proti ……………… Zdržel se ………………
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s dodatkem č. 1 k úvěrové smlouvě o úvěru č. 0355624429
ze dne 23. 7. 2013. Navrhovaná změna v tomto dodatku ošetřuje změnu úrokové sazby z dosavadních 2,11 % na nynějších 0,65 %.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0355624429 ze dne
23. 7. 2013.
Pro…………7……………Proti……………… Zdržel se ……………
Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta přečetl žádost paní Dubenské.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí chodníku u rodinného domu č. p. 96 paní Dubenské Mileny.
Pro…………… 7………………. Proti…………… Zdržel se …………
Návrh: Starosta přečetl přítomným žádost pana Jindřicha Mikešky.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním 2 parkovacích míst ze zámkové dlažby před
rodinným domem pana Mikešky Jindřicha v ulici Díly 373. V případě nutnosti oprav sítí si obec
ponechává právo pozemek narušit.
Pro……………7……………. Proti …………… Zdržel se ………………
Návrh: Starosta přečet žádost o podporu sportovní akce Rohálovská „10“ pro rok 2017.
Diskuze: S tímto příspěvkem počítáme už v rozpočtu na rok 2017, který jsme již schválili na tomto zasedání.
Různé
Návrh: Starosta – vzhledem k tomu, že náklady na provoz kabelové televize neustále rostou.
Zejména tedy vznikem poplatků za stanice, které v dřívější době tento poplatek nepožadovaly.
Z tohoto důvodu navrhuji navýšit roční poplatek za odběr signálu kabelové televize na 1500,- Kč
kabelové televize.
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Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje navýšení poplatku za kabelovou televizi od roku 2017 na
částku 1 500,- Kč.
Pro ………… 7………… Proti …………… Zdržel se ……………
První veřejné zasedání zastupitelstva se letos konalo 20. 2. 2017 a zde jsou z něj stručné
informace.
Kontrola usnesení
• Byla provedena a zaúčtována rozpočtová opatření č. 14, 15 a 16/2016.
• Byl podepsán dodatek č. 1 úvěrové smlouvy.
• Byla podána žádost o dotaci na projekt „ Rekonstrukce požární zbrojnice“ k výzvě č. 36 IZS
z programu IROP.
• Byla podaná žádost o dotaci na opravu křížku umístěného na rozhraní ulic Holešovská a Pacetlucká u Státního zemědělského intervenčního fondu.
• Byla provedena inventarizace obecního majetku.
Rozpočtové opatření č. 17/2016
Návrh: Starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 17/2016.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 17/2016.
Pro……….. 7…………. Proti ………… Zdržel se……………
Plánované investice
Návrh: Starosta navrhuje zrekonstruovat zasedací místnost v budově OÚ. Tato místnost je v polorozpadlém stavu a v případě potřeby jednat s větší skupinou je tato místnost k tomuto zcela nevyhovující. Navrhuje provést rekonstrukci topení, podlahy a vybavení. Investice do 100 000,- Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje provést rekonstrukci zasedací místnosti v budově OÚ
do částky 100 000,- Kč.
Pro …………3……... Proti …… 3…… Zdržel se …………1…………. Usnesení nebylo přijato.
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu odkoupit pozemek pod křížkem z roku 1937, který se
nachází u křižovatky ulic Holešovká a Pacetlucká.
Diskuze:
Zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemku p. č. 1218/2 o výměře 4 m2 za cenu 20,- Kč/m2.
A pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
Pro ………6…………… Proti ……………………… Zdržel se …………1…………….
Návrh: Starosta navrhuje zakoupit do prostor KD kamerový systém se záznamovým zařízením
se vzdáleným přístupem ke kamerám. Cenový návrh firmou Raab, která zajišťuje IT na obci i KD,
je 30 000,- Kč s využitím 2 kamer. Do budoucna je možnost připojit více kamer. Cena za jednu
kameru je cca do 5 000,- Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením kamerového systému do prostor Kulturního
domu za cenu do 30 000,- Kč
Pro ………5……………….. Proti ………1………… Zdržel se …………1……………..
Návrh: Starosta navrhuje provést zdravotní a výchovný řez u vzrostlých stromů v obci. Jedná se
lípy srdčité u ZŠ, hospody u Mlčáků, lip na návsi a lip pod a na hřbitově. Nabídnutá cena je do
40 000,- Kč včetně DPH.
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Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prořezem uvedených stromů odbornou firmou za navrhovanou cenu do 40 000,- Kč včetně DPH.
Pro ………… 7 …………… Proti …………… Zdržel se …………………
Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě Odkanalizování obce
Návrh: Starosta předložil zastupitelům smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene u pozemků p. č. 12 758 a 12 694 v majetku obce, přes které povede splašková kanalizace
z přečerpávací stanice z obce směrem do ČOV Všetuly. Celková délka kanalizace ve zmiňovaných
pozemcích je 610 bm. Částka za věcné břemeno ji 200 Kč/bm tak jako u všech dalších věcných
břemen, které firma VAK Kroměříž sepisuje s ostatními vlastníky pozemků, které budou dotčené
touto stavbou.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě „Holešov sever – Odkanalizování obce Prusinovice.“
Pro …………7 ………….. Proti ……………… Zdržel se ……………
Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s žádostí Ing. Mrázka o zřízení věcného břemene na
obecním pozemku p. č. 323 – jedná se o studnu, vodovodní potrubí, kabel k čerpadlu a čerpadlo.
Diskuze: Starosta – v bodu II této smlouvy Ing. Mrázek navrhuje zastupitelstvu věcné břemeno
ve prospěch Ing. Mrázka jako vlastníkovi a provozovateli studny. Vlastnictví studny nebylo ale
doposud ničím prokázáno a tak se musíme řídit zákonem, který říká, že studny vybudované
před rokem 1952 jsou ve vlastnictví vlastníka pozemku. Tedy v tomto případě obec Prusinovice.
Navrhuji buď z bodu č. II vypustit slovo „vlastníkovi“ a schválit věcné břemeno Ing. Mrázkovi jako
provozovateli studny.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje upravenou smlouvu o zřízení věcného břemene na vodní zařízení (studna, vodovodní potrubí, kabel k čerpadlu a čerpadlo) ing. Mrázkovi jako provozovateli
tohoto vodovodního zařízení. Z bodu II se vypustí slovo „vlastníkovi“. Zastupitelstvo pověřuje
Pro ………………………. Proti ………………… Zdržel se ……………… ODLOŽENO
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s navrhovanou Plánovací smlouvou s Martinem a Lenkou
Nevřalovými, ve které se obec Prusinovice zavazuje vybudování sítí veřejné infrastruktury v termínu do 31. 12. 2020.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženou Plánovací smlouvou mezi Martinem a Lenkou
Nevřalovými a obcí Prusinovice a pověřují starostu jejím podepsáním.
Pro …………… 7 ………… Proti ……………… Zdržel se ……………
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s vyvěšeným veřejným záměrem pronájmu pozemku p.
č. 1246 o výměře 2 239 m2. Jediným přihlášeným zájemcem je p. Jakub Daněk. Navrhnutá výše
pronájmu je 300,- Kč/rok.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku p. č. 1246 o výměře 2 239 m2 za cenu
300,- Kč/rok a pověřuje starostu s podepsáním nájemní smlouvy.
Pro…………… 7………… Proti ………….. Zdržel se ………………
Návrh: Starosta přečetl žádost TJ Prusinovice o příspěvek na provoz a údržbu.
Diskuze: Starosta připomněl práci TJ s mládeží, kde je momentálně aktivních 48 žáčků v různých
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kategoriích. Proto navrhuje tak jak v minulých letech částku 40 000,- Kč + 20 000 do údržby
a obnovy hřiště, kterého je ve vlastník obec Prusinovice.
Zastupitelstvo schvaluje jako příspěvek na provoz a údržbu TJ Prusinovice částku 40 000,- Kč.
Zároveň schvaluje investici do fotbalového hřiště 20 000,- Kč.
Pro …………7………… Proti …………… Zdržel se ………………
Návrh: Starosta seznámil přítomné s žádostí Centra pro zdravotně postižené zlínského kraje o. p. s.
Starosta navrhuje částku 3 000,- Kč.
Diskuze:
Usnesení. Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím částky 3 000,- Kč Centru pro zdravotně postižené zlínského kraje, o. p. s.
Pro …………7…………….. Proti ………………………… Zdržel se …………………………..
Návrh: Starosta přečetl žádost p. Vojtěcha Vybírala, který má zájem koupit pozemek ve vlastnictví
obce p. č. 11 023 o výměře 118 m2.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 11 023 a výměře 118 m2 za cenu
minimálně 20 Kč/m2 a pověřuje starostu vyvěšením veřejného záměru.
Pro ………6…………. Proti ………… Zdržel se ………1……………
Různé
Mgr. Mach pozval všechny na divadelní pohádku, která se bude hrát v neděli 2. dubna v 15 hodin
ve velkém sále v kulturním domě.

Investice v letošním roce a plán do roku následujícího
Komunikace pěší v Prusinovicích
V době vytištění tohoto Zpravodaje již probíhají práce na chodníku v Pacetlucké ulici. Tato
ulice čekala na chodník dlouhá léta a hlavním záměrem této stavby je zvýšit bezpečnost v této
ulici. Jsme si vědomi, že chodník v této ulici se několikrát odložil. Naposledy v minulém roce
z důvodu možného podání žádosti o dotaci. Ano, chodník v Pacetlucké ulici se mohl udělat
ze zdroje rozpočtu obce, ale myslím, že bylo dobré vydržet tlak a s touto stavbou počkat na
vyhlášení výzvy. Není ani dnes zdaleka jasné, že tato dotace vyjde, ale šanci na získání 95 %
(2 475 000 Kč) dotace jsme si nechtěli nechat ujít. Žádost o dotaci na tuto stavbu bude podána
v průběhu dubna. Po zakončení stavby chodníku v Pacetlucké ulici se řemeslníci přesunou do
ulice Přerovská, kde se dokončí chodník vedoucí směrem k evangelickému hřbitovu. Celková
cena obou komunikací pěších, jak se chodníku v dnešní době říká, byla vysoutěžena na částku
2 750 000 Kč. Věřím, že do prázdnin bude chodník v Pacetlucké ulici dokončen a za další 4 týdny
pak v ulici Přerovské.
Podaná žádost o dotaci na přístavbu hasičské zbrojnice
V měsíci únoru byla podána žádost o dotaci na přístavbu a rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Tento záměr byl dlouho prodiskutováván a ani dnes nejsou všichni přesvědčeni, že se zastupitelstvo v tomto případě vydalo správným směrem. Pokusím se tedy vysvětlit, proč jsme se rozhodli
do nákladné investice. Je nutné si připomenout, že povinností obce je zajistit akceschopnost
jednotky a tím v obci požární ochranu. Kdo by se chtěl o tomto přesvědčit, doporučuji pročíst si
zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně. A jsou dvě možnosti, jak toto zabezpečit. Buď smluvně
s jednotkou požární ochrany z okolí anebo mít svoji jednotku tak, jak je tomu v Prusinovicích.
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Stávající zastupitelstvo i zastupitelstva minulá téměř 130 let zpět se rozhodla, že budou mít
vlastní jednotku požární ochrany a já doufám, že tomu bude ještě dalších alespoň 130 let. Od
tohoto rozhodnutí se musíme odrazit a držet se ho po dobu dalšího rozhodování.
Mnozí vědí, že místní jednotka disponuje s požární cisternou, která má 21 let. Životnost tohoto vozu se udává na 10 let. Věřím, že toto vozidlo bude ještě nějaký rok sloužit, ale jistě se
shodneme v tom, že i toto auto jednou dožije. Pak bude mít zastupitelstvo před sebou rozhodování, kde vzít peníze na novou cisternu a hlavně kde jí dát. Ať už by se rozhodlo zastupitelstvo pro jakékoliv cisternové vozidlo, ani jedno se rozměrově do stávající garáže už nevejde.
A zase máme před sebou několik možností jak dál. Buď mávnout rukou a říct si – jednotku máme
a funguje, tak proč si přidávat starosti – tuto apatii odmítáme - nebo najít řešení jak zabezpečit
chod jednotky PO i do budoucna. Nota bene v době, kdy jsou tomuto nakloněné dotační tituly.
Jmenovitě tedy výzva č. 36 Integrovaného regionálního operačního programu.
Investice do přístavby a rekonstrukce staré části zbrojnice se vyšplhala na 8,5 milionu. Jak asi
víme, ani zbrojnice není řádně odkanalizována a tak jestliže rekonstruujeme zbrojnici, musíme
řešit i její odkanalizování. Cena za kanalizaci byla spočítána na částku 1,7 milionu. Celkem tedy
9,2 milionu. Jako uznatelný náklad je i nákup budov, který obec již dříve uskutečnila. Celá stavba
musí splňovat normu ČSN 73 5710, která má jasné kvalitativní parametry. IROP na tuto investici
vypsal dotaci ve výši 90 %. Momentálně je naše žádost ve stádiu hodnocení a do tak velké investice se obec pustí jen v případě přidělení dotace. V tomto případě by spoluúčast obce byla
okolo jednoho milionu.
Jestliže by se obec rozhodla, že nebude problém s garáží pro hasičské auto řešit, stejně by
se v budoucnu potkala s problémem řešení eternitové střechy na části zbrojnice a i rovná, nedostatečně zateplená část střechy by se musela nějak opravit. Připočítáme-li zateplení obvodového pláště a fasádu, jsme zase na zmiňovaném milionu. Je tedy ekonomičtější mít za zmíněný
milion více muziky a pokusit se o dotaci. Samozřejmě, že jsou názory, proč řešit fasádu a střechu
v takovém rozsahu. Zateplením fasády a střechy docílíme dle energetického štítku poloviční náklady na vytápění, než je tomu doposud, i když bude zbrojnice rozšířena o zmiňované stání pro
cisternové vozidlo.
V případě, že dotace vyjde, mohla by se stavba provést již v roce 2018. Výsledek žádosti
budeme vědět někdy na podzim letošního roku. Pro představu, legislativní práce na hasičské
zbrojnici začala na jaře v roce 2015, a když by vše šlo podle plánu a dotace vyšla, stavba by byla
provedena v roce 2018, proplacení dotace pak někdy v květnu až srpnu roku 2019. Píši jen pro
názornost, jak je takový projekt časově náročný.
Nástavba mateřské školy
Dalším velkým projektem, který je nachystaný k realizaci ve fázi stavebního povolení, je nástavba mateřské školy. I na tuto stavbu budeme pokoušet dotaci. Tato investice je spočítána
projektanty na částku přes 9 milionů. Uvidíme, na jakou částku se dostaneme při výběrovém
řízení. V měsíci dubnu bude podána žádost o dotaci na částku 3,5 milionu na tuto stavbu. Částku
přesahující 3,5 mil. bude muset zřejmě obec utáhnout ze svého rozpočtu. Vzhledem k tomu,
že jsme se pod tíhou okolností rozhodli jít do nástavby MŠ letos, budeme si muset vzít na stavbu krátkodobý úvěr, který bude do jednoho roku po proúčtování stavby zase splacený. Uvedu
krátké vysvětlení, proč je nutná nástavba MŠ. V sedmdesátých letech minulého století, kdy byla
provedena přístavba MŠ, bylo určeno, že kapacita MŠ v Prusinovicích bude 55 dětí. Jak šla doba,
přicházely postupně v platnost nové a nové hygienické normy. Tím jsme se dostali do situace, že
MŠ má dnes kapacitu 41 dětí. Za poslední léta se skutečný stav pohyboval přes 50 dětí. A nyní
jsme před rozhodnutím, jestli nechat kapacitu dětí v MŠ na počtu 41 a rodičům dětí, které by
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převyšovaly tento počet, oznámit, že si své děti musí umístit v jiné mateřské škole anebo jít do
zmiňované nástavby a zajistit tak kapacitu dle platných hygienických podmínek pro 53 dětí. Snížení počtu dětí v mateřské škole by navíc do budoucna znamenalo snížení počtu dětí i v základní
škole, protože nemůžeme počítat s tím, že všechny děti chodící do školky, např. v Holešově, by se
vrátily do ZŠ v Prusinovicích. Jestli by se tedy vrátilo alespoň nějaké. Prusinovice jsou velká obec
a měla by si zajistit dostatečnou kapacitu dětí v mateřské i základní škole a nespoléhat na školky
okolní. Uvedené snížení kapacity MŠ by zřejmě platilo již od 1. září letošního roku, ať už dobrovolně
na vlastní žádost nebo nedobrovolně na příkaz Krajské hygienické správy navíc s pokutou. A tak
jsme v situaci, kdy už nemůžeme s nástavbou otálet. Plánování začátku stavby je teprve v jednání,
ale měli bychom začít nejpozději v červnu 2017. Samotná stavba bude trvat něco kolem 4 měsíců.
Z toho vychází, že 2 prázdninové měsíce bude muset být MŠ zcela uzavřena a v měsících červnu
a září bude mateřská škola v náhradních prostorech. Kde tyto prostory budou, je také v jednání, ale
už teď víme, že toto řešení přinese mnohým problémy. Proběhne diskuze v mateřské škole s rodiči
dětí, kterých se toto dotkne. Musí se řešit případ od případu a pokusit se na kritickou dobu počet
dětí snížit. Pokusit se využít babičky, dědečky, maminky, které mají ještě jedno mladší dítě doma.
Samozřejmě ne každý má tuto možnost, takže o tyto děti se musíme postarat. Není důvod panikařit, vše se nakonec vyřeší ke spokojenosti všech a společně zajistíme dostatečnou kapacitu
mateřské školy v Prusinovicích na příštích několik desetiletí.
Poděkování
V obci se letos dokončí poslední větev výměny kabelu veřejného osvětlení. Navíc budou ve
dvou lokalitách přidány lampy. Já bych chtěl poděkovat touto cestou všem, kterých se výkopové
práce dotkly, za pomoc při terénních úpravách. Víme, že při kopání se na povrch dostaly kameny,
které se musely vysbírat, výkop oset a zahrabat. Na mnohých místech dnes nepoznáme, že se na
tomto místě kopalo. Jsem rád, že drtivá většina občanů chce mít okolí domu v upravené podobě
a tím zkrášlují celý pohled na obec. Stejně tak je tomu i v Pacetlucké ulici, kde minulý rok proběhla výměna vodovodního potrubí a ani to se neobešlo bez zničeného terénu. Tady má ještě
povinnost realizační firma, která se musí ještě jednou vrátit a terénní úpravy dokončit. Věřím, že
společnými silami uvedeme vše do vzhledného stavu. Ještě jednou všem veliké díky.
Poznámka redaktora: dosavadní texty v kapitole Z OBCE napsal Zbyněk Žákovský.
Ořez stromů v obci
Už jste si jistě všimli, že některé stromy v obci prošly obměnou v podobě ořezu. Myslím, že si
tento zákrok zaslouží pár vět k vysvětlení. Lípy pod hřbitovem a na hřbitově prodělaly hlavový
řez. V minulosti prodělaly tyto lípy neodborný zásah a z tohoto důvodu musí prodělat podobný
řez jako letos každé 3-5 let. Jinak by hrozilo jejich zalamování a celkové zničení. Zdravotní řez
prodělal i vzrostlý kaštan taktéž na hřbitově.
Malý zásah v podobě výchovného řezu prodělaly mladé lípy u mateřské školy a u nádraží.
Oba tyto zásahy se musí provádět v době vegetačního klidu, což jsme splnili.
Zdravotní řez čeká ještě tři lípy u základní školy a u hospody. Tímto řezem se odstraňují uschlé
větve, u kterých by hrozilo jejich spadnutí. Tento zákrok se provádí v době plného olistění, takže
toto lípy teprve čeká.
Nejhůř bohužel dopadly lípy u katolického kostela kolem křížku. Dlouhé desetiletí zde tvořily estetické seskupení kolem tohoto křížku. Bohužel tyto lípy v dřívější době postihlo krupobití
a následný radikální ořez. Velké řezné rány nebyly stromy schopné adekvátně sanovat a v důsledku infekce dřevokaznými houbami dochází k postupné degradaci okolí těchto řezných ran.

11

Bohužel poškozena není jen část nadzemní, ale i kořenový systém a tím je i narušena statika
celého stromu. Lípa blíž ke kostelu je v důsledku zásahu bleskem prasklá po celé délce kmene.
Oba stromy byly posouzeny jako dlouhodobě neperspektivní. Samozřejmě, že byly provedeny
odborné posudky na zmiňované stromy. Dva certifikovaní arboretáři se shodli na stejném závěru a to postupném pokácení obou stromů. V době, kdy čtete tento článek, jsou zřejmě tyto dvě
lípy pokácené a v nejbližší době budou na stejném místě vysazeny opět dvě lípy již vzrostlejší
velikosti. Znovu se začne psát nová historie těchto dlouhověkých stromů. Budiž nám a našim
nástupcům poučením, že přísloví dvakrát měř a jednou řež má svoji hloubku a před zásahem do
jakéhokoliv ekosystému je potřeba se pořádně rozmyslet. Přeji všem plnou obec zeleně.
Zbyněk Žákovský
Vítání občánků
V sobotu 14. ledna opět v salónku kulturního domu se konala slavnost přivítání nově
narozených dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to byli dva kluci a dvě děvčátka:
Jakub Krejčí z ulice Novosady, Lucie Chytilová z Přerovské ulice, Prokop Pospíšil z ulice Díly a Sára
Zicháčková z ulice U Potoka.
V sobotu 25. března jsme také slavnostně přivítali naše další nové občánky. Byli to Tadeáš
Pouza ze Zámčiska 27, Maria Nováková z Příhona a Jakub Olivík z ulice Díly.
Pan starosta Zbyněk Žákovský nejprve všechny přivítal a ve slavnostním proslovu popřál
dětem hodně rodičovské lásky, krásné dětství, šťastný růst v rodině, a aby jim rodiče byli vzorem.
Ať se tedy dětem v naší obci líbí a prožijí v ní dlouhý a spokojený život! Uvítacího obřadu se
zúčastnil (jen 14. 1.) též Mgr. Leoš Mach, obecní zastupitel a předseda školského a kulturního
výboru. Program uvítacích slavností byl zpestřen hrou na flétnu v podání paní Martiny Smolkové
a básničkami, které zarecitovaly děti ze základní a mateřské školy.
Rodičům a dětičkám byly předány věcný dar, finanční dar, kniha Prusinovice v minulosti
a současnosti s věnováním a kytička. Rodiče a příbuzní, kteří se zúčastnili v hojném počtu, se
podepsali do kroniky.
Doufáme, že to byla příjemná odpoledne.
							
Antonín Nedbal

ŠKOLA
Nový rok v mateřské škole
Nový rok 2017 jsme v mateřské škole zahájili v pondělí 2. ledna. Po příchodu dětí jsme se sešli ve
třídě Sluníček, kde pod stromečkem čekaly na děti vánoční dárky.
V měsíci lednu nás navštívil pan Forejt, který děti učí, jak se správně starat o zoubky. U dětí
je velmi oblíbený. Dále byl pro děti připraven výchovný program „Buďme kamarádi“ – seznámili
jsme se s různými druhy zdravotního postižení. Všichni si mohli vyzkoušet , jaké je to řídit invalidní vozík nebo chodit se slepeckou holí. O tom, jak se máme v zimě starat o zvířátka, nám přišel
povyprávět myslivec pan Šiška. Přinesl na ukázku zbraně, kožešiny a další myslivecké potřeby.
Měsíc únor se nesl ve znamení prázdnin a karnevalu. S pomocí dětí jsme si vyzdobili třídy. Všechny děti i paní učitelky přišly v krásných kostýmech, společně jsme si pak zasoutěžili
a zatancovali. Nakonec děti dostaly sladkou odměnu. Navštívilo nás také divadlo s divadelním
představením „Zimní pohádka“.
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Březen – první jarní měsíc jsme začali návštěvou pana Forejta. Navštívilo nás loutkové divadlo
s divadelním představením „Jak se Honzík uzdravil“.
Krátce po prvním jarním dnu jsme zaháněli zimu
– vynesli jsme Morenu. Tu jsme hodili do potoka
a následně jsme prošli vesnicí s „létečkem“, abychom přinesli do vesnice pěkné počasí.
V pátek 31. března se všichni zaměstnanci mateřské školy zúčastnili oslavy Dne učitelů, kterou
pro nás uspořádali obecní zastupitelé. Jsme rádi, že
i tak v uspěchané době se na nás nezapomíná.
Doufáme, že se nás pěkné počasí bude držet,
protože nás čeká doba výletů, čarodějnických rejů
a dalších oslav. Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků.
Za mateřskou školu
		
Bc. Gabriela Navrátilová
Pavlína Filipíková
Začalo jaro…
… a další tři měsíce školní docházky jsou za námi. Naši žáci jsou opět o něco moudřejší a vzdělanější.
Pojďme se podívat, co se v uplynulých měsících v naší malé škole událo. Na konci ledna
si žáci zatancovali country tance pod odborným vedením tanečního instruktora v kulturním
domě. Tato taneční lekce byla velice zábavná a žáci se naučili základní kroky těchto tanců. Ve
stejném období se také rozdalo vysvědčení za první pololetí. Pro prvňáčky to bylo první vysvědčení, které dostali, a jistě je motivuje k jejich další školní práci. Mnohá vysvědčení byla moc
pěkná, někdo bude muset více zabrat a někdo nesmí ve svém úsilí polevit.
V únoru a březnu se žáci zúčastnili několika preventivních programů – Poradna pro ženy a dívky připravila program pro žáky 2. – 5. ročníku. Pro každý ročník byl nachystán program, kde se
žáci dozvěděli zajímavé informace. Žáci 1. ročníku se zúčastnili programu Veselé zoubky a žáky
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2. ročníku navštívili hasiči s programem Hasík. 4. ročník letos navštěvuje dopravní hřiště, čeká
je zkouška cyklisty a v březnu absolvovali pod odborným vedením výuku také v prostorách své
třídy.
Jaro ve škole jsme přivítali stylově. 21. března jsme ve spolupráci s Klubem zlatých ručiček
v rámci projektového dne tvořili jarní a velikonoční výrobky, jež budou vystaveny a nabídnuty k prodeji v rámci Velikonoční výstavy 1. dubna v Kulturním domě. Děti byly velice šikovné
a výrobky se povedly.
29. března byla škola opět otevřena rodičům, kteří se mohli přijít podívat na své děti „v akci“.
Žáci 3. ročníku v rámci českého jazyka realizovali rozhovory se zaměstnanci školy. Zde je malá
ukázka otázek, jež žáci sami vymýšleli a také zachycených odpovědí. Celé rozhovory najdete ve
vestibulu školy.

Baví Vás učení?
Ano. (Mgr. I. Kratochvílová)
Zlobíte se ráda?
Ne, vůbec. (Mgr. P. Zicháčková)
Jaké je to být učitelkou?
Náročné a zábavné. (Mgr. V. Štokmanová)
Co máte za záliby?
Šití, čtení knih, turistiku. (Mgr. A. Pešková)
Máte rád horory?
Jo, mám. (J. Bradáč Dis.)
Umíte alespoň trochu anglicky?
Jen trošku. (M. Smolková)
Chodila jste tady na základní školu? Kdo Vás učil?
Ano. Paní učitelka Bakalová. (L. Kneislová)
Proč jste začala uklízet?
Mám ráda čisto. (D. Lipnerová)
A co nás čeká dál? Určitě hezké jarní počasí, na které se všichni těšíme. Také poslední 3 měsíce
školy, během nichž ještě musíme zvládnout nějaké to naplánované učivo. V nejbližší době nás
čekají Velikonoce a s nimi spojené prázdniny. Blíží se také vystoupení ke Dni matek, na něž pomalu začneme chystat program. Těšíme se na Vás, až se na nás přijdete 14. května podívat.
			
Mgr. Petra Zicháčková
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KULTURA
Adventní koncert žáků ZUŠ
V neděli 18. prosince 2016 se konal v evangelickém kostele tradiční adventní koncert žáků Základní umělecké školy
F. X. Richtera Holešov, odloučené pracoviště v Prusinovicích.
Hojnému publiku, převážně z řad příbuzných a známých, se
představili žáci a žákyně, kteří se učí hrát na klávesy a na kytaru. Hru na klávesy vyučuje Mgr. Hana Tomšů, hru na kytaru
vyučuje Nelly Billová.
Během koncertu, který trval jednu hodinu, zazněly české
a anglické písně, koledy a tradicionály. Jednotlivé žáky
a jejich připravené skladby slovy uváděla paní učitelka
Mgr. Hana Tomšů, která také koncert zahájila.
Své připravené skladby zahráli na klávesy Kamila Podolová, Nikola Filáková, Sára Šturmová, Anička Smolková, Natálie Vargová, Zdeněk Adámek, Štěpánka Ambróšová, Ema
Janů, Žaneta Foltýnová, Adélka Žákovská, Sára Nelešovská
a Markétka Nedbalová. Na kytaru zahráli Nikolas Janů, Roland Frais a Kateřina Pirklová.
Na závěr koncertu nám zazpíval pětičlenný dívčí sbor
Roland Frais
několik známých vánočních písní a koled za hudebního
doprovodu paní učitelky Mgr. Hany Tomšů. Zazpívaly žákyně Sára Šturmová, Anička Smolková,
Adélka Žákovská, Sára Nelešovská a Natálie Vargová.
Tím byl vyčerpán připravený program koncertu. Účinkující děti byly odměněny potleskem
za svůj předvedený výkon. Tento koncert pomohl navodit příjemnou předvánoční atmosféru.
Jsme vděční paním učitelkám Mgr. Haně Tomšů a Nelle Billové za to, že program koncertu s dětmi připravily.
Našim žákům i jejich paním učitelkám přeji mnoho úspěchů v dalším hudebním vzdělávání.
Ať jim všem hudba přináší v životě radost a potěšení.
								 Antonín Nedbal

Malý pěvecký sbor

Mgr. Hana Tomšů
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Knihovna
Dovolte mi jen pár vět k činnost knihovny v roce 2016. Provoz byl zajištěn v budově úřadu
každé úterý. Knihovnu navštívilo 912 čtenářů, bylo zapůjčeno celkem 2 254 knih včetně periodik.
Z toho bylo 445 knih naučných, 1 541 beletrie a 268 periodik. Novinkou je navýšení počtu knih
ve výměnných souborech Kroměříž z 80 titulů
na 100, soubor se mění vždy po roce. Byly zakoupeny i nové knihy a pokračuje předplatné dvou
časopisů pro děti. I přesto byl bohužel pokles
návštěvníků knihovny i vypůjčených knih.
Pro nejmenší školáky byly uspořádány tématické besedy. Proběhl druhý ročník ohodnocení
dětských čtenářů do 15 let. Nejpilnější čtenářkou
byla vyhlášena Klárka Podolová. Spolu s gratulací převzala od pana starosty diplom a malý
dárek. Ještě jednou blahopřejeme a věříme, že
čtení knih pro ni bude i nadále vítanou zábavou
Klárka Podolová
a poučením.
V roce 2017 zůstává otevírací doba knihovny stejná - každé úterý od 16.00 do19.00 hodin.
V případě nutnosti je možné vrátit či si knihy zapůjčit i jiný den v době úředních hodin obce. Ráda
přivítám v letošním roce stálé i nové čtenáře.
knihovnice
Obecní ples
Obecní ples již tradičně otevřel plesovou sezónu v naší obci. Zástupci obce jej letos připravili
na sobotu 21. ledna v kulturním domě. Všechny stoly ve velkém i restauračním sále byly vkusně prostřeny a vyzdobeny. Zasloužila se o to i paní Erika Pumprlová. K občerstvení hostů byly
v kuchyni připraveny vepřové výpečky se zelím a knedlíky (za 110 Kč) a svíčková na smetaně
s knedlíky (za 110 Kč). Pochvala patří panu kuchaři Milanovi Žůrkovi za výtečně uvařená jídla, která si strávníci mohli vychutnat v útulném (renovovaném) suterénu kulturního domu. Též
byla připravena bohatá tombola, která obsahovala 122 cen, které se přímo losovaly papírovými
ruličkami, plus 11 hlavních cen, které se pak losovaly veřejně. Do tomboly ochotně přispěla svými rozličnými dary řada sponzorů. První cenou
v tombole byl barevný televizor Philips. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Los playboys z Bystřice pod Hostýnem, kterou tvořili
tři hudebníci. Návštěvníci plesu byli s výkonem
této skupiny velmi spokojení a setrvali při tanci
na parketu dlouho po půlnoci. Ples navštívilo
108 občanů, převážně těch mladých. Vstupné
na ples bylo 50 Kč.
Ples zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský,
který upozornil na dva body programu plesu:
vystoupení mažoretek z taneční skupiny STARS
z Bystřice pod Hostýnem, jejíž uměleckou veFrantišek Mikeška a Andrea Klinková,
doucí je paní Kroupová, a veřejné losování
výherkyně televizoru
hlavních cen tomboly.
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Mladé mažoretky vystoupily na úvod na parketu s připraveným krátkým programem. Po nich
se divákům předvedly na parketu i ty nejmenší tanečnice v rytmickém vystoupení při reprodukované hudbě. Návštěvníci plesu je všechny odměnili potleskem za jejich předvedené výkony,
kterými zpestřili sváteční večer. Patří jim poděkování za to, že k nám ve svém volném čase na
ples přijeli a svým vystoupením nás potěšili.
Asi ve 23 hodin se konalo veřejné slosování hlavních cen tomboly za účasti pěti zástupců obce,
kteří pomáhali při losování. Hlavní cenu (barevný televizor Philips) vyhrála slečna Andrea Klinková z Prusinovic, jíž k této výhře a hodnotné ceně blahopřeji. Ať jí nový televizor dobře a dlouho
slouží!
Obecní ples byl dobře organizačně připraven. I proto na plese panovala dobrá nálada. Návštěvníci plesu se spolu dobře pobavili a odešli domů spokojení.
Rád bych touto cestou poděkoval obecnímu zastupitelstvu v čele s panem starostou Zbyňkem
Žákovským za přípravu a uspořádání plesu, což si vyžádalo hodně organizační práce a starostí.
Děkuji též všem sponzorům, kteří ochotně přispěli svými štědrými dary do tomboly. Návštěvníkům plesu děkuji za jejich zájem a účast. Věřím, že se rádi příjdou spolu dobře pobavit i na příští
obecní ples.
								 Antonín Nedbal
Myslivecký ples, výstava
Letos, kdy oslavíme 70. výročí myslivosti v Prusinovicích, jsme uspořádali již 24. ples po
vzniku nového M. S. v roce 1993. Konal se 17. února v kulturním domě. Náš ples měl výbornou
úroveň díky skvělé tombole, dobrému jídlu a v neposlední řadě díky kapele FOCUS, která nám
hrála již potřetí v řadě, a hrát bude i za rok. Že se nejedná o samochválu, to dokazuje návštěvnost
v limitní kapacitě kulturního domu. Úvod plesu již tradičně rámuje skupina lesních rohů –
ZÁTRŽA. Ceny na našem plese jsou vskutku lidové, ať se jedná o vstupné, jídlo či tombolu. Velký
dík patří našim kuchařům – panu Jašovi, panu Nedbalovi – a všem, kteří pracovali v kuchyni.
V letošním roce nás čeká další mimořádná kulturní akce – oslavy sedmdesáti let myslivosti,
kdy chceme navázat na mimořádně úspěšné výstavy, které se konaly v letech 1977 a 2007.
Výstava v roce 1977 se konala v areálu základní školy. Výstava skvěle prezentovala činnost
tehdejšího spolku, v jehož čele tehdy stáli Jan Koplík, František Říha, František Sklenář a další.
Památné bylo tehdy vyprávění pana Františka Sklenáře o kuriózním úlovku srnce, na kterém
se podíleli najednou dva myslivci. V roce 2007 se do výstavy zapojily i sousední myslivecké
společnosti. Úvod obstaraly přednášky o historii vzniku mysliveckého sdružení v podání MVDr.
Koplíka a o vzteklině v podání MVDr. Vrzala.
Letošní výstavu chceme koncipovat v podobném duchu a věříme, že se nám podaří dobře
navázat na roky 1977 a 2007. S přípravou nás čeká určitě hodně práce, věřím však, že práce
motivující a radostné. Věřím, že po skončení výstavy budou spokojení jak organizátoři, tak
i hosté.
		
MVDr. Jaroslav Koplík
Zdravotní přednáška
V úterý 7. března se konala v salónku v kulturním domě zdravotní přednáška o bylinkách a mastičkách na potlačení bolestí pohybového aparátu člověka. Přednášel lázeňský lektor a bylinkář
ing. Karel Štenbaur, spolupracovník farmacie BIOMEDIKA PRAHA. Přednáška se konala na pozvání místní organizace Českého zahrádkářského svazu Prusinovice. Trvala jednu hodinu a byla
zdarma. Zúčastnilo se jí 17 posluchaček.
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Přednášející začal povídat o tom, jak se správně
mají užívat plody podzimu, o účincích máty peprné a řepíku. Zmínil se též o jarních bylinkách
(o kopřivách a pampeliškách). Postupně erudovaně odpověděl na dotazy přítomných posluchaček o léčivých účincích a způsobu užívání
konkrétních bylinek (např. sedmikrásek, třezalky, měsíčku lékařského, meduňky, kostivalu).
Zmínil se, že studoval také staré receptury mnichů benediktínů, kteří se v klášterech věnovali
bylinkářství a byli takoví „lékárníci“.
Posluchačky měly živý zájem o dané téma
i o produkty, hojivé masti, které si mohly od
něho nakoupit za zvýhodněnou cenu (bez poštovného). Z projevu přednášejícího bylo znát, že svému oboru výborně rozumí. Žádná otázka
ho nezaskočila.
Vyhrazený čas pro přednášku v rozhovoru rychle uplynul. Přednáška dobře posloužila k zdravotní osvětě a duchovnímu užitku všech přítomných posluchaček.
		
Antonín Nedbal

Divadelní představení Rychlé šípy
Školský a kulturní výbor v Prusinovicích uspořádal v neděli 19. března autobusový zájezd do
Slováckého divadla v Uherském Hradišti na představení komedie Rychlé šípy. Příběh Rychlých
šípů napsal Jaroslav Foglar. Text hry upravil a režii měl Robert Bellan.
Kdo z diváků hry ještě neznal příběhy členů klubu Rychlých šípů – Mirka Dušína, Jarky Metelky,
Jindry Hojera, Červenáčka a Rychlonožky – ten se s nimi rámcově seznámil během dvouhodinového divadelního představení. Například poznal jejich soupeření s Černými jezdci, potíže s Bratrstvem kočičí pracky, jejich dobrodružný výlet do přírody i touhu po vlastní klubovně. Rychlé
šípy byli chlapci stateční, veselí, odvážní, podnikaví, vždy se spoustou plánů. Nikdy neměli dlouhou chvíli. Nikdy je ani nenapadlo svůj klub zradit nebo opustit.
Zdálo se, že herci své role přehrávali, ale zřejmě to byl jejich záměr, aby se diváci dobře pobavili.
Na jevišti byly umístěny jednoduché kulisy, které herci v krátké chvíli hbitě přestavěli pro novou
scénu, takže děj hry měl spád. Někteří herci během hry vstoupili do hlediště a kontaktovali mezi
diváky vybrané mladé ženy, jimž tato pozornost nemusela vždy být příjemná.
Hrála se již 455. repríza této úspěšné komedie za uplynulou dobu asi šestnácti let. Představení
hry Rychlé šípy se stalo, co do počtu repríz, nejúspěšnější inscenací Slováckého divadla všech
dob. Měl jsem tu příležitost a čest zhlédnout před léty premiéru této úspěšné hry na Malé scéně
Slováckého divadla.
Děkuji členům školského a kulturního výboru za dobrou volbu tohoto divadelního představení,
které se našim občanům líbilo. Jim děkuji za jejich zájem o představení. Prodalo se všech 45
vstupenek a obsadila se místa v autobuse. Obci Prusinovice děkuji za dotování cesty do divadla
a zpět.
								 Antonín Nedbal
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Oslava Dne učitelů
Den učitelů se slaví v naší obci každoročně při příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670), který svým celoživotním dílem si zasloužil přízvisko „Učitel
národů.“ Jan Amos Komenský byl teolog, kněz a biskup Jednoty bratrské, teoretik jazykového
vzdělání a autor pedagogických prací, shrnutých v díle Opera didactica omnia (1657).
Naše obecní zastupitelstvo uspořádalo v pátek 31. března oslavu Dne učitelů, která se konala v malém sále (pod pódiem) kulturního domu. Na oslavu byli pozváni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci obou zdejších škol, kteří ve školách pracují v současné době, ale též ti, kteří
v nich pracovali v minulých letech. Například k pamětníkům patřily zasloužilé paní učitelky Ludmila Školoudová, Zdeňka Adámková z Pacetluk, Ivona Šenkyříková z Holešova, bývalé dvě ředitelky naší základní školy, a paní Marie Kubíčková, která dříve pracovala jako kuchařka v mateřské
škole. Na oslavě se sešlo okolo třiceti osob. Oslavu zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský krátkým
uvítacím proslovem. Po něm promluvil pan farář Mgr. Leoš Mach, předseda školského a kulturního výboru. V krátkém projevu nastínil dosah politického zvratu v Čechách a na Moravě, který
donutil Komenského, aby opustil svou milovanou vlast. On se však nenechal emigrací zlomit
a dál intelektuálně pracoval na svém pedagogickém díle v cizině.
Následovaly dobré pohoštění a volná zábava, při níž účastníci oslavy mohli vzpomínat na zážitky
z let minulých, a vůbec to byla příležitost k jejich milému setkání, které je jistě potěšilo. Obecní
zastupitelé pro ně připravili a darovali jim krásné květiny jako symbolické vyjádření úcty a díků
za dobře vykonanou práci v obou zdejších školách. Připojuji se s blahopřáním pedagogickým
i jiným pracovníkům obou našich škol k tomuto významnému dni (výročí).
						
Antonín Nedbal

Zleva: Kateřina Koplíková a Dagmar Mikešková

Zleva: Mgr. Petra Zicháčková a Mgr. V. Štokmanová

CÍRKEV
Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna se konala v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka, kterou opět připravila církevní
organizace Charita Holešov. V ten den bylo krásné, ale mrazivé počasí. Ráno teplota vzduchu
klesla až na mínus 15 stupňů Celsia. Přesto se ráno v obecním úřadě sešli mladí koledníci a jejich
dospělé vedoucí skupin. Byly to paní Drahomíra Pumprlová, Martina Adámková, Jana Pumprlová a Martina Jurčíková. Vedoucí skupin tam obdržely zapečetěné pokladničky s logem Charity,
do nichž potom občané vkládali své peněžní příspěvky na dobročinné účely.
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Po ustrojení koledníků všichni přešli z obecního úřadu do kostela svaté Kateřiny, kde se konala
v 9,15 hodin krátká pobožnost. Místní pan farář P. Marek Výleta požehnal a posvětil křídy dvanácti
mladým koledníkům. V krátkém proslovu zdůraznil, že charita je láska, která léčí mnoho nemocí.
Čtyři skupiny koledníků se vydaly potom na obchůzku po vesnici. Setkávali se s milými lidmi, kteří jim otevřeli dveře svých domů a bytů, vyslechli jejich koledy a ochotně přispěli svou částkou
peněz do pokladniček. Každý dům (byt), který koledníci navštívili, byl označen u dveří nápisem
křídou K + M + B 2017. Koledníci svůj úkol zvládli dobře i v mrazivém počasí a v pohodě navštívili obyvatele domů v jim přidělených ulicích. Celkový výtěžek sbírky byl spočítán až v pondělí
9. ledna a dosáhl rekordní částky 36 240 Kč.
Všem ochotným dárcům patří poděkování, neboť se tak zasloužili o další pomoc potřebným lidem.
Poděkování patří též všem, kteří v naší obci sbírku připravili a uskutečnili i v mrazivém počasí.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky na Holešovsku byl 549 548 Kč.
Výtěžek sbírky bude rozdělen podle předem daného klíče a podpoří mnoho projektů. Téměř dvě
třetiny obnosu zůstanou v regionu, kde byly vykoledovány a podpoří projekty místních charit.
Charita Holešov určila 40 000 Kč na přímou sociální pomoc lidem v nouzi a 270 000 Kč na pořízení automobilu pro Charitní ošetřovatelskou službu.
								 Antonín Nedbal
Ekumenické setkání
Farní sbor Českobratrské církve evangelické a Římskokatolická farnost v Prusinovicích uspořádaly v úterý 24. ledna ekumenické setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, které
se letos konalo v evangelickém kostele za účasti obou zdejších duchovních – Mgr. Leoše Macha
a P. Marka Výlety – a asi dvaceti farníků z obou církví. Ústředním tématem bylo „Smíření – Kristova láska nás nutí“ (2K 5,14).
Toto setkání bylo liturgicky zaměřeno na symbolické a verbální vyznání příčin, které křesťany
v minulosti rozdělovaly. Čtyři lektoři (ing. Jaromír Vaculík, Bc. Naděžda Fraisová, Michaela Machová a Anna Hodoušová) vyjmenovali 12 překážek, z nichž byla postavena symbolicky zeď,
která bránila setkávání katolíků a evangelíků v minulosti. Byly to pýcha, odloučení, zneužívání
moci, rozdělení, náboženské války, nesnášenlivost, narušené společenství, pronásledování, diskriminace, falešné obviňování, nenávist a pohrdání, nedostatek lásky. Tyto historické příčiny byly
následně názorně přestaveny ze „zdi rozdělení“ na společný symbol – tvar Kristova kříže, což je
všeobecné znamení křesťanů na celém světě. Tímto aktem „přestavby“ vyjádřili věřící ochotu
a připravenost k dialogu o základních hodnotách víry, na kterých stojí Kristova církev.
Pan farář P. Marek Výleta ve své promluvě poukázal na duchovní sílu a moc křesťanské modlitby.
Ta se prověřuje a prohlubuje zvláště v těžkých životních situacích.
Liturgický program Týdne modliteb za jednotu křesťanů připravili bratři a sestry z evangelické
církve v Německu, kteří si letos připomínají 500. výročí vystoupení doktora Martina Luthera s reformačními thesemi pro obnovu církve.
								 Antonín Nedbal
Zápolení rodin ve stolním tenisu
První březnový pátek (3. 3.) se v kulturním domě uskutečnil turnaj rodin ve stolním tenisu.
Již podruhé jej pořádal pod hlavičkou místních farností pan Josef Červenka, letos s pomocí
bratrů ze společenství modliteb otců. Krásné počasí, které s příchodem března náhle vystřídalo
dlouhou a nevlídnou zimu, ovšem vylákalo některé loňské hráče spíše ven za sluníčkem, a proto
si jich přišlo na kulturák zasoutěžit méně než loni. O to větší však byla šance získat hezké ceny, na
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které tento den díky menší konkurenci dosáhli
i hráči začátečníci. Hlavním bodem programu
byl turnaj, ve kterém se proti sobě utkaly vždy
dvě rodiny ve čtyřhře. V tomto zápolení zvítězili
pan Ivan Mikulík s dcerou Hanou, z Prusinovic.
Jejich úsilí bylo odměněno toustovačem. Dětí
a dorostu přišlo dost. Pod vedením pana
Červenky děti soutěžily v nejrůznějších dis
ciplínách. Svou vítěznou cenu dostal v dětské
kategorii každý. Podle hodnocení pořadatele
byly totiž šikovné všechny děti.
Je důležité poděkovat sponzorům za hezké
dárky do soutěže a všem pomocníkům, kteří na
Vítězná dvojice
akci spolupracovali. Zmínit je třeba obětavost
zaměstnanců obce. Velký dík nakonec patří panu Červenkovi, který tuto zdařilou událost ve
svém vzácném volném čase zorganizoval.
Bc. Stanislav Hodouš

SPOLKY
Turnaj v bowlingu
Cykloturistický oddíl NEKO pořádá každoročně v herně v Holešově turnaj v bowlingu o putovní
pohár. V pátek 27. ledna 2017 se konal již 12. ročník tohoto oblíbeného turnaje. Do turnaje se
letos přihlásilo 24 členů oddílu NEKO. Všichni zapsaní hráči a hráčky byli rozděleni do čtyř skupin.
Každá skupina hrála na své dráze. Ve skupině bylo 6 hráčů. Turnaj se hrál nepřetržitě od 19 do 21
hodin. Během hrací doby byla sehrána celá dvě soutěžní kola. Třetí soutěžní kolo již nebylo dohráno z časového omezení. Výsledky jednotlivých hráčů byly průběžně automaticky zapisovány
na monitoru u každé soutěžní hrací dráhy. Většina soutěžících hráčů se soustředila na dosažení
co nejlepších výkonů. Všichni přítomní hráči a hráčky se rádi zúčastnili tohoto turnaje a už dlouho předem se na něj těšili.

Vítěz turnaje s potuvním pohárem

Blahopřání Libuši Stiborové
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Do hodnocení turnaje byly zahrnuty nejlepší dosažené výsledky jednotlivců z prvního nebo
druhého soutěžního kola.
Na konci turnaje byly oznámeny nejlepší dosažené výsledky:
Kategorie muži: 1. Antonín Nedbal, 2. Ing. Josef Nedbal, 3. Milan Vymětal.
Kategorie ženy: 1. Libuše Stiborová, 2. Marie Ponížilová, 3. Ivana Navrátilová.
Nejlepší hráči a nejlepší hráčky obdrželi věcné ceny a gratulace od pořadatelů turnaje.
Vítězové loňského turnaje (Milan Vymětal a Ivana Navrátilová) letos neobhájili prvenství v turnaji, ale shodně obsadili pěkné 3. místo ve své kategorii. Svými dobrými výkony opět potvrdili své
hráčské umění. Gratuluji jim k úspěchu v turnaji.
Turnaj byl další z řady pěkných oddílových akcí. Nakonec zvítězila dobrá zábava. Prožili jsme
společně příjemný klubový večer. Těšíme se na příští setkání v bowlingovém klubu v herně v Holešově při dalším oddílovém turnaji.
Antonín Nedbal
Rohálovské košt
V sobotu 11. února proběhl v hospodě na kulturním domě 9. ročník Rohálovského koštu
slivovice. Tentokrát jsme zvolili recesistický styl divokého západu podle filmu Limonádový Joe.
Jako kulisu se nám tentokráte podařilo získat staré pianino, které však postrádalo svého
hudebníka. Ladič pian se sice nedostavil, ale díky „Sváčovi“ přijel herec a kaskadér Zdeněk Srstka,
který se natáčení filmu Limonádový Joe osobně zúčastnil. I přesto, že má již nejeden křížek,
nebál se Zdeněk zasednout do poroty a osobně okoštovat soutěžní vzorky. K tomu pak přidal
„humorné historky z natáčení“ a ve spojení s hudbou se nakonec vytvořila pohodová atmosféra.
Na soutěže letos byla slabá inspirace a tak si jen pár padouchů vyzkoušelo únos tanečnice ze
salůnu a osobní ztvárnění výroku - svůj širák odhazuji v dál.
Soutěžních vzorků bylo letos pouze 24, což je zatím nejméně v historii. Nemyslím si však, že
by to byl špatný večer, vždyť i mistr Srstka vydržel téměř do půlnoci. No, zdá se, že mu s námi
u harmoniky bylo dobře, však se tak i několikrát vyjádřil.
Z výsledků uvedu jen první místa. Nejlepší sirup měla podle dětské poroty Jurčíková Martina,
nejlepší likér tentokráte namíchal
Beránek Petr (poprvé to byl někdo
jiný než Václav Navrátil) a destiláty
tentokráte vyhrál Kučera Josef
(každoroční účastník z Jankovic).
Všem, kteří se zúčastnili, děkuju za
podporu, těm, kteří se dobře bavili,
děkuju za milou společnost a budu
rád, když se zase potkáme třeba na
další ročníku.
Za SDH Radek Pumprla
Zleva:
Radek Pumprla, Jarmil Pavelka,
Zdeněk Srstka, Ondřej Němec
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Masopust 2017
Letošní „Vodění medvěda“ připadlo na poslední únorovou sobotu, na kterou již
tradičně připadá běžecký závod Rohálovská desítka. Bylo jasné, že skloubit obě tyto
akce do jednoho dne by nebylo vhodné, proto jsme masopust přesunuli na neděli, což
nebylo v rozporu s masopustními zvyky a již jednou jsme se k tomuto řešení uchýlili.
Na běžeckém závodě již léta pomáháme se zajištěním trati a občerstvením, takže bylo jasné,
že nás čeká náročný víkend. V sobotu
nám vypomohli i rodinní příslušníci
a kamarádi, bez jejichž pomoci si dobrý
průběh celé akce již ani nedokážeme
představit a vážíme si jejich přístupu. O to
větší obavy panovaly z neděle, neboť jsme
dopředu věděli, kolik členů se nezúčastní
z profesních nebo zdravotních důvodů.
K naší velké radosti se obavy hned ráno
rozplynuly. Přišla spousta dětí a také
dospělých a masky snad poprvé přibývaly i
cestou. Nevím, zda bylo někdy možné vidět
všechny tři velké hlavy v jednom průvodu,
ale tentokráte se to podařilo. K vidění byli i tradiční medvědi, medvědář, policajti, kominíci,
klaun, vodníci, broučci a čmeláci, různí pistolníci a všemožné pohádkové postavy. Z minulých
dob nás navštívili vyznavači hnutí Hippies a pohledné Římanky, současná doba nás zase
obdarovala soudním exekutorem, kosmonautem a teroristy. Zkrátka letošní průvod byl velmi
pestrý a zásluhou velkého počtu dětí také i veselý. Byla to radost jít tímto průvodem s pocitem,
že tato tradice má šanci zůstat živou a odolat trendu nezájmu a globalizaci. Poděkování patří
především všem dětem, že poctivě zvládly náročnou trasu, stejně jako ostatním účastníkům
masopustní merendy. Budem rádi, když si i další rok připraví tradiční nebo originální masku
a opět se potkáme ráno před hasičskou zbrojnicí a vyrazíme s „Medvědem“ obejít celý Rohálov.
Za SDH Radek Pumprla
Bilanční zpráva o stavu jednotky a činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce
Prusinovice v roce 2016
Vážení čtenáři Zpravodaje, dovolte nám, abychom Vás seznámili se „ Zprávou o stavu
jednotky a činností jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Prusinovice v roce 2016 “.
Nástup nového roku sebou nese ohlédnutí za rokem uplynulým. I během něj byla naše
přítomnost bohužel opět nutná a žádoucí. Jednalo se o události veselé i smutné, s dobrým
i špatným koncem. Techniku a naše hasiče jste mohli vidět při různých ukázkách v průběhu roku,
aktivitách společenských i sportovních. Na výzvy operačního střediska jsme pak pomáhali vždy,
kdy to bylo potřeba.
Operační zásahová činnost jednotky:
Zásahová jednotka má za sebou další rok aktivní činnosti. Z pohledu zásahů se však jednalo
o jedno z nejklidnějších období v posledních několika letech.
Celkový počet zásahů v roce 2016 se zastavil na čísle čtrnáct. Jednotka vyjížděla celkem
k deseti událostem na katastru obce Prusinovice. K ostatním událostem byli hasiči vysláni do
blízkého Hlinska (1x) a Bystřice pod Hostýnem (1x), Němčic (1x) a Holešova (1x).

23

Požáry se podílely ve třech případech na celkové operační činnosti. První z nich jsme řešili
na domácí půdě. Dne 20. ledna jsme obdrželi oznámení o možném požáru v lesním porostu
Ochozy. Na uvedené místo okamžitě vyrazilo naše cisternové vozidlo. Po zledovatělé a zasněžené
polní cestě se hasiči dostali až k místu zásahu. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o hoření na pěti
nezabezpečených ohništích s dřevním odpadem po lesní těžbě. Na okolní plochu ani blízký
lesní porost se plameny nerozšířily. Následná likvidace plamenů hořících hromad dřeva byla pro
hasiče jen otázkou několika málo minut. Po sbalení hadic se hasiči se zvýšenou opatrností při
jízdě v náročném terénu vrátili zpět na svou základnu.
Hlášení o hořících nákladních vozech přijali členové jednotky SMS zprávami ve 13:21 hod.
Požární poplach byl vyhlášen také jednotkám profesionálních hasičů z požární stanice Holešov,
Bystřice pod Hostýnem a jednotce dobrovolných hasičů z Bystřice pod Hostýnem.
Hasiče navigoval k místu požáru hustý černý kouř. Při příjezdu byly oba nákladní vozy značky
IVECO celé v plamenech. Asi 5 metrů od hořících aut stál sklad s hořlavými kapalinami. Hasiči oba
hořící náklaďáky uhasili dvěma útočnými proudy vody. Po uhašení zkontrolovali teploty stavebních
konstrukcí, hořlavých kapalin a dalších vozidel zaparkovaných v blízkosti hořících vozů.
Požárem byly zničeny oba nákladní automobily. Včasným zásahem se požár nerozšířil
na sklad s hořlavými kapalinami. Co do pestrosti zásahů mají nejvyšší zastoupení provedené
technické pomoci (9x).
Letos opět několikrát v průběhu roku byla technika jednotky nasazena na práce vedoucí
k uvolnění ucpané kanalizace v zemědělském družstvu Agrova a. s. (4x). Vzhledem k charakteru
počasí, které panovalo během roku, spojené s velkým suchem, byla provedena doprava vody a
její aplikace členy jednotky na obecní zeleň (2x). Horké a suché letní počasí přineslo také několik
výjezdů k likvidaci bodavého hmyzu, který ohrožoval obyvatele domů. V období května až září
dosáhl počet takových zásahů hranici třech případů.
Výcvik a odborná příprava:
K činnosti hasičů neodmyslitelně patří také odborná příprava, která slouží k upevňování
a prohlubování nezbytných znalostí a zkušeností členů jednotky. Při pravidelných setkáních
jsme se věnovali vybraným tématům z bojového a cvičebního řádu jednotek požární ochrany.
K tomuto patřil také praktický výcvik s věcnými prostředky požární ochrany a s dýchací technikou.
Každoročně probíhá na stanici HZS cyklická odborná příprava velitelů a strojníků. Účast na
kurzech je pro členy povinná a bez jejich absolvování člen nemůže funkci velitele, resp. strojníka
vykonávat. Vždy jednou za pět let od absolvování základního kurzu provádí HZS Zl. kraje ověření
znalostí potřebných pro výkon uvedených funkcí. V roce 2016 se tomuto přezkoušení podrobili
dva naši velitelé a tři strojníci.
Společná cvičení profesionálních a dobrovolných jednotek probíhají v našem hasebním
obvodu každoročně. Na letošní rok byla naplánována dvě taktická cvičení s naší účastí. První
z nich bylo zaměřeno na likvidaci fiktivního požáru v areálu firmy TON a.s. v Bystřici pod
Hostýnem. Druhé taktické cvičení bylo uskutečněno na výškovou budovu internátu Střední
a Vyšší policejní školy MV v Holešově. Při tomto simulovaném požáru byly prakticky použity
veškeré technické prostředky, používané při likvidaci požáru, které jsou ve výbavě jednotky.
Významné akce a prezentace na veřejnosti :
Jednotka se během roku prezentovala při dvou pořádaných akcích pro občany. Podpořila
program pro děti v rámci akce „Pohádkový les“ v Prusinovicích a při „Vítání prázdnin“
v Bořenovicích. Hasiči na svém stanovišti předvedli naši mobilní techniku včetně technického
vybavení, prostředků individuální ochrany a přiblížili činnost jednotky při výjezdu k události.
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Není také žádným tajemstvím, že velké úsilí v roce 2016 bylo zacíleno na vypsaný dotační
program zaměřený na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení
stanice základních složek IZS , včetně JSDH.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 10. června 2016 průběžnou výzvu
k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Na základě
uvedené výzvy provedl náš zřizovatel potřebné kroky k zajištění náležitých podkladů před
podáním žádosti o podporu. Celý začátek roku se pak odvíjel v duchu této veřejné výzvy. Máme za
sebou nespočet jednání na vedení HZS Zlínského kraje, pracovních schůzek s projekční kanceláří
či seminářů k vypsanému specifickému cíli. Ke studii proveditelnosti bylo nutno vypracovat řadu
statistik a komentářů. Na rovině naší samosprávy byl také proveden velký kus práce, který bude
završen podáním žádosti nejpozději k plánovanému termínu poloviny února 2017.
V 2017 tomu bude právě 110 let od první zmínky z data 15. 3. 1907 žádosti o vyslyšení
našich předchůdců o vybudování hasičské zbrojnice na místě pod starou obecní hospodou
v Prusinovicích. Jak budeme úspěšní s naším projektem, musíme vyčkat přibližně dalších šest
měsíců. Byl by to ale velký dárek k 130. výročí založení našeho sboru, který oslavíme v roce 2018.
Závěr:
Za uplynulý rok chci opět moc poděkovat všem aktivním členům jednotky za účast na
školeních, zásazích, neakutní pomoci, opravě techniky a dalších aktivitách, které naši činnost
doprovází. Děkuji za váš čas, který dáváte na úkor jiných, dobrou vůli a ochotu pomáhat druhým.
Zvláštní poděkování patří také našemu zřizovateli za kladný osobní přístup k přípravě
projektu rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice. Nezasvěcené osoby mají většinou velmi
zkreslené představy o tom, co to je, dělat hasiče. Až časem si lidé uvědomí, že je vše složitější.
I za to velký dík, že se daří v rámci rozpočtu vytvářet podmínky na zkvalitnění činnosti jednotky,
které se díky vybavení dotkne více či méně všech občanů. Bereme to nejen jako zákonnou
povinnost, ale také jako uznání, že si na obci hasičské práce váží.
					
Vypracoval: Miroslav Minařík
Pálení klestí ve Zlínském kraji lze hlásit i elektronicky
HZS Zlínského kraje spustil na svých internetových stránkách novou aplikaci, která
umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu po internetu. Hlášení o pálení
klestí je připraveno tak, že uživatel vyplňuje do políček formuláře příslušnou obec, datum a čas
pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace, telefon, dále přesné místo
a způsob zajištění. V další části je nutné upřesnit místo podle mapy. Pro občany platí, že jim
hlášení důrazně doporučujeme, pro firmy je to povinnost.
Odesláním vyplněného formuláře je pálení odpadu zaevidováno na Krajském operačním
a informačním středisku HZS Zlínského kraje. Všechny zadané údaje se zobrazí v počítači
operačního důstojníka. Hasiči pálení nepovolují, evidence však operačnímu středisku slouží pro
ověření místa pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen požár. paleni.hzszlk.eu.
Nová aplikace na stránkách www.hzszlk.eu by měla usnadnit a zdokonalit evidenci pálení klestí
a snížit počet zbytečných výjezdů hasičů. Ohlásit pálení klestí je stále možné i na telefonním
čísle operačního střediska HZS Zlínského kraje: 950 670 222.
Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání 112 a 150, které slouží výhradně
pro přímé pomoci postiženým.		
Miroslav Minařík
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SPORT
TJ Prusinovice - kopaná
18. 12. Halový turnaj mladších žáků v Holešově:
Na prosincovém halovém turnaji mladších žáků v Holešově nedokázali naši mladší žáci navázat
na úvodní dvě překvapivé výhry a obsadili čtvrté místo. Jako jediné mužstvo dokázalo porazit
vítězný celek SFK Elko Holešov a to vysokým rozdílem čtyř branek.
Výsledky:
TJ Prusinovice – TJ Sokol Pravčice 3 : 2
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov 4 : 0
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 0 : 1
TJ Prusinovice – TJ Loukov 0 : 1
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 0 : 0
Branky TJ Prusinovice:
3 Mácha Jan,
2 Zdráhal Pavel, Nášel Martin
Konečné pořadí:
1. SFK Elko Holešov
2. FC Ajax Bezměrov
3. TJ Loukov
4. TJ Prusinovice
5. TJ Chvalčov
6. TJ Sokol Pravčice
Nejlepší střelec turnaje: Hlobil Adam – Holešov
Nejlepší brankář turnaje: Zaoral Miroslav – Pravčice
Nejlepší hráčka turnaje: Zachová Kristýn - Bezměrov
Sestava TJ Prusinovice:
Hausknecht Josef, Zdráhal Pavel, Mácha Jan, Jurčík Michal, Krejčí Ondřej,
Pumprla Jan, Pumprla Tomáš, Uhlíř Daniel, Nášel Martin, Krejčí Jan.
18. 12. Halový turnaj mladší přípravky v Holešově:
Odpolední turnaj, určený pro mladší přípravku, ovládli hráči pořádajících Prusinovic. Těžkou
skupinou prošli bez ztráty bodu a nezaváhali ani ve finále, kdy porazili mužstvo Ludslavic 2 : 0.
Střelecky se dařilo se 7 brankami nejlepšímu střelci turnaje Pavlu Vrublovi, jako nejlepšího hráče
vybrali trenéři všech mužstev Nikiho Jadrníčka z Prusinovic.
Výsledky:
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 2 : 0
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov 3 : 1
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H. 5 : 1
Finále: TJ Prusinovice – TJ Ludslavice 2 : 0
Branky TJ Prusinovice:
7 Vrubel Pavel,
2 Mašta Daniel, Jadrníček Nikola,
1 Pumprla Václav
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Konečné pořadí:
1. TJ Prusinovice
2. TJ Ludslavice
3. SFK Elko Holešov
4. TJ Loukov
5. TJ Slavkov p. H.
6. TJ Sokol Pravčice
7. SK Rusava
8. FC Ajax Bezměrov
Nejlepší střelec turnaje: Vrubel Pavel – Prusinovice
Nejlepší brankářka turnaje: Folknerová Nela – Holešov
Nejlepší hráč turnaje: Jadrníček Nikola – Prusinovice
Sestava TJ Prusinovice:
Dudík Jan, Mašta Daniel, Vrubel Pavel, Večeřa František, Jadrníček Nikola, Sklenář Vojtěch, Pumprla Václav.
27. 12. Vánoční turnaj ve florbale v Prusinovicích:
V období vánočních svátků uspořádala TJ Prusinovice v místní tělocvičně turnaj ve florbale, kterého se zúčastnila hned 4 mužstva z Loukova a hrálo se ve 4 věkových kategoriích. Z kvalitního
turnaje, na kterém se neplatilo startovné, si všichni hráči odnesli kromě sportovního zážitku i
medaili a sladkou odměnu.
První kategorie (2008 a mladší):
1. Prusinovice (Pumprla Václav, Mašta Daniel, Vrubel Pavel, Krejčí Jan, Dudík Jan)
2. Loukov
3. Loukov
Druhá kategorie (2006 a mladší):
1. Loukov
2. Prusinovice (Krejčí Marie, Krejčí Ondřej, Adámek Zdeněk, Pumprla Jan, Pumprla Matěj)
Třetí kategorie (2004 a mladší):
1. Gymnázium (Pumprla Tomáš, Kolář David, Měrka Marek, Pělucha D.)
2. Loukov
3. Prusinovice (Zdráhal Pavel, Jurčík Michal, Pumprla Matěj, Jadrníček Nikola)
Čtvrtá kategorie (2001 a mladší):
1. Prusinovice (Pumprla Martin, Jura Filip, Jadrníček Radim, Měrka Josef, Kolář Jan)
2. Prusinovice (Filák Ladislav, Tobolík Pavel, Hudeček Ondřej, Svoboda Samuel,
Trhlík Aleš, T. Dominik)
21. 1. Halový turnaj fotbalové školičky v Morkovicích:
V lednu se zúčastnila fotbalová školička z Prusinovic turnaje v Morkovicích. Kluci a holky ročníku
2010 a mladší trénují teprve od nového roku a tak zisk jedné výhry a dvou remíz je dobrým odrazovým můstkem do další práce.
Výsledky:
TJ Prusinovice – TJ Zdounky 0 : 2
TJ Prusinovice – FC Morkovice 1 : 1, Dudík Jan
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov 1 : 1, Dudík Jan
TJ Prusinovice – FK Bystřice p. H. 1 : 0, Dudík Jan
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TJ Prusinovice – TJ Sokol Zlobice 2 : 3, Dudík Jan 2
TJ Prusinovice – TJ Ludslavice 0 : 3
Konečné pořadí:
1. SFK Elko Holešov
2. TJ Sokol Zlobice
3. FC Morkovice
4. TJ Zdounky
5. FK Bystřice p. H.
6. TJ Prusinovice
7. TJ Ludslavice
Sestava TJ Prusinovice:
Adámek Jiří, Kudelka Patrik, Dudík Jan, Pokorná Simona, Nášel Jiří, Mlčák Lukáš.
29. 1. Halový turnaj mladších žáků v Bystřici p. H.:
Na lednovém turnaji mladších žáků, který uspořádala TJ Prusinovice v Bystřici p. H., jsme zaznamenali dvě remízy a obsadili pátou příčku. Příjemný překvapením tak byl zisk ceny pro nejlepšího
brankáře turnaje, kterou udělovali zúčastnění trenéři, pro našeho Josefa Hausknechta.
Výsledky:
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 0 : 2
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov 1 : 2, Zdráhal Pavel
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 1 : 1, Pirkl Marek
TJ Prusinovice – TJ Loukov 2 : 2, Pirkl Marek, Nášel Martin
TJ Prusinovice – FC Želatovice 0 : 4
Konečné pořadí:
1. FC Želátovice
2. SFK Elko Holešov
3. TJ Chvalčov
4. FC Ajax Bezměrov
5. TJ Prusinovice
6. TJ Loukov
Nejlepší střelec turnaje: Vejtasa Aleš – Bezměrov
Nejlepší brankář turnaje: Hausknecht Josef – Prusinovice
Nejlepší hráč turnaje: Charvát Lukáš – Chvalčov
Sestava TJ Prusinovice:
Hausknecht Josef, Zdráhal Pavel, Mácha Jan, Jurčík Michal, Krejčí Ondřej, Pirkl Marek,
Pumprla Tomáš, Uhlíř Daniel, Nášel Martin.
29. 1. Halový turnaj mladší přípravky v Bystřici p. H.:
V dalším turnaji pro mladší přípravku jsme opět potvrdili dobrou formu a kvalitní zimní přípravu
se staršími hráči a tři výhry ve skupině nás posunuly do finále. V něm jsme obdrželi smolnou branku a vítězství si tak odvezla přípravka ze Slavkova p. H. Nejlepším střelcem turnaje se stal jindy náš
dvorní nahrávač Nikola Jadrníček.
Výsledky:
TJ Prusinovice – TJ Sokol Žalkovice 4 : 0, Jadrníček Nikola 4
TJ Prusinovice – TJ Sokol Pravčice 5 : 1, Jadrníček Nikola 3, Vrubel Pavel, Mašta Daniel
TJ Prusinovice – TJ Loukov 3 : 2, Jadrníček Nikola, Vrubel Pavel, Pumprla Václav

28

Finále:
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H. 0 : 1
Konečné pořadí:
1. TJ Slavkov p. H.
2. TJ Prusinovice
3. TJ Chvalčov
4. TJ Loukov
5. TJ Sokol Mysločovice
6. TJ Sokol Žalkovice
7. FC Ajax Bezměrov
8. TJ Sokol Pravčice
Nejlepší střelec turnaje: Jadrníček Nikola – Prusinovice
Nejlepší brankář turnaje: Kobliha Matyáš – Bezměrov
Nejlepší hráč turnaje: Buček Adam – Žalkovice
Sestava TJ Prusinovice:
Mašta Daniel, Vrubel Pavel, Večeřa František, Jadrníček Nikola, Sklenář Vojtěch,
Pumprla Václav, Pokorný Ladislav, Pokorná Simona.
18. 2. Halový turnaj fotbalové školičky v Bystřici p. H.:
Na svém druhém turnaji zaznamenala fotbalová školička dvě výhry a dvě remízy a na kvalitním
turnaji obsadila 7. místo. Naše mužstvo střelecky i herně táhl Jan Dudík, který již rok hraje a trénuje s oběma přípravkami.
Výsledky:
TJ Prusinovice – TJ Zdounky 0 : 0
TJ Prusinovice – SK Louky 2 : 4, Dudík Jan 2
TJ Prusinovice – FK Bystřice p. H. 3 : 3, Dudík Jan 3
TJ Prusinovice – FK Chropyně 5 : 0, Dudík Jan 4, Nášel Jiří
Skupina o 5. místo:
TJ Prusinovice – TJ Ludslavice 0 : 6
TJ Prusinovice – FC Viktoria Otrokovice 5 : 3, Dudík Jan 5
Konečné pořadí:
1. TJ Zdounky
2. SK Louky
3. SFK Elko Holešov
4. SK HS Kroměříž
5. TJ Ludslavice
6. FK Bystřice p. H.
7. TJ Prusinovice
8. FK Chropyně
9. FC Viktoria Otrokovice
Sestava TJ Prusinovice:
Nášel Jiří, Dudík Jan, Adámek Jiří, Nedbal Marek, Pokorná Simona, Lajdová Adéla,
Adámková Valerie, Lajda Petr, Mlčák Lukáš, Gerátová Julie.
19. 2. Halový turnaj mladší přípravky E.ON Beach Cup v Brně:
Mladší přípravka TJ Prusinovice si zimní přípravu zpestřila zájezdem na turnaj E.ON Beach Cup
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v plážovém fotbale v Brně. Na turnaji se po celé jeho trvání představovala ve výborném světle
dvojice Nikola Jadrníček a Pavel Vrubel. Tato dvojice nás úspěšně táhla turnajem, na kterém nás
až v semifinále v penaltovém rozstřelu zastavilo mužstvo Židenic. Na turnaji jsme tak zaznamenali 4 výhry a 1 remízu a obsadili jsme krásné, ale vzhledem k průběhu trošku smolné, třetí místo.
Výsledky:
TJ Prusinovice – Jiskra Staré Město 3 : 2, Vrubel Pavel 2, Jadrníček Nikola
TJ Prusinovice – TJ Sokol Novosedly 4 : 2, Vrubel Pavel 2, Jadrníček Nikola 2
TJ Prusinovice – SK Louky 4 : 2, Vrubel Pavel 3, Jadrníček Nikola
Semifinále:
TJ Prusinovice – ČAFC Židenice 2011 4 : 4, 1 : 2 PK, Jadrníček Nikola 2, Vrubel Pavel,
Pokorný Ladislav
Utkání o 3. místo: TJ Prusinovice – Jiskra Staré Město 2 : 1, Vrubel Pavel, Jadrníček Nikola
Konečné pořadí:
1. FC Ivančice
2. ČAFC Židenice 2011
3. TJ Prusinovice
4. Jiskra Staré Město
5. SK Olympia Raječko
6. SK Louky
7. FA Zlechov
8. TJ Sokol Novosedly
Sestava TJ Prusinovice:
Vrubel Pavel, Večeřa František, Jadrníček Nikola, Sklenář Vojtěch, Pumprla Václav,
Pokorný Ladislav, Pokorná Simona, Dudík Jan.
Aleš Pumprla
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Na turnaji v Brně

Na turnaji ve florbalu

Na turnaji v Bystřici p. H.

Mladší žáci

CESTOPIS
Tak trochu jiná Itálie
Přemýšlíte kam se vypravit v létě? Co takhle navštívit Jižní Tyrolsko v Itálii?
Rakouskými dálnicemi projedete díky jejich kvalitě za pár hodin a jste v Itálii. Tak trochu jiné.
S minimální jazykovou bariérou, rakouskou precisností a italským temperamentem, který Vás
bude provázet snad na každém kroku.
Jen kousek od Brixenu, kde pobýval i Karel Havlíček Borovský, leží v údolí Val di Funes národní
park Puez Odle, pod kterým se táhne stovka kilometrů turistických tras. Výlet můžete začít třeba
v malebné obci St. Magdalena, kde se lze seznámit se vznikem Dolomit, zvířaty i rostlinami, které
tu žijí. A to třeba tak, že si osaháte paroží, nebo kůže jednotlivých zvířat. A pochopitelně si zde
můžete zajistit výhodné ubytování dle Vašich představ. Doporučuji ubytování v soukromí, kde
o Vás budou pečovat místní. Už v informačním centru zjistíte, že tady jsou na české turisty velmi
dobře připraveni. Češtině, sice jen v malých základech, tady rozumí.
Kousek od Informačního centra začíná nenáročná turistická stezka Zannes, kde se lze dozvědět
vše o okolní přírodě a působení lidí na Dolomity. Stezka je dlouhá asi tři kilometry. A pokud by to
některým nestačilo, tak se dá protáhnout k nedaleké restauraci Glatschalm, ležící na úpatí masívu.
Vaří tady perfektně. Hustá polévka, něco jako zelňačka, tady vychází kolem 4 Euro. Pivo 3 Euro.
Ideálním místem pro turistiku je oblast Seiser Almu, náhorní planiny o velikosti 8 000 fotbalových hřišť. Speciálně pro děti tu mají čarodějnickou stezku„Hexenquellen“, která vede od horského
chaty Tirler v Saltrii, měří dva kilometry, chodí se po ní naboso a zdoláte ji zhruba za dvě hodiny.
Zkušenější turisté mohou vyrazit k masivu Sciliar. Trasa začíná u lanovky. Odtud se vydáte po
stezce číslo 10, přes pastviny vzhůru k cestě vedoucí k chatě Saltnerhütte, kde se lze občerstvit.
Po přechodu mostu přes potok Frötschenbach vstoupíte do říše kamzíků a srn, svůj domov
zde má i orel skalní. Serpentinami vystoupáte na náhorní planinu Schlernplateau, kde stojí chata
Schlernhaus. Další výstup k vrcholu Petz je už jen krátký. Je to túra na tři a půl hodiny, kde zdoláte
převýšení 613 metrů. Výstup si lze zkrátit výjezdem lanovkou Spitzbühel.
Magický skalní masiv Sellaronda se dá v zimě objet na sjezdových lyžích, v létě na kole.
A ještě si přitom můžete zazávodit. V červnu sem zamíří davy vyznavačů horských kol. Koná se
tu totiž jeden z nejtěžších závodů v Evropě - Sellaronda Hero. Startuje se ve dvou závodech: na
50 kilometrů s převýšením 2 600 metrů, nebo
na 82 kilometrů s převýšením 4 200 metrů. Je to
dřina s extrémně strmými výjezdy, adrenalinem
v prudkých sjezdech a krásnými výhledy.
Vždy o den později - letos 25. června, na
silnice vyrazí vyznavači silničních kol a projedou
čtyři horská sedla okolo masivu Sella. Zdejší
silnice bývá otevřená od 8.30 do 15.30 jen pro
cyklisty. Ta akce se jmenuje Sellaronda Bike Day.
Pochopitelně se dá projet i na horském kole.
Ale víc se u toho člověk zapotí. A co by to byl
za aktivní odpočinek bez dobrého jídla a pití?
V oblasti se nachází mnoho vinic. Kdo má rád
Malebné vinice
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víno, nesmí si nechat ujít v Bolzanu akci s názvem Calici di Stelle. Každý zde může ochutnat
výborná místní vína, jako Lagrein či Vernatsch.
Starobylé ulice lemují stánky místních producentů, kteří představují své novinky, které pak
končí většinou na stolech nejvyhlášenějších
restaurací, za kolikrát neuvěřitelné ceny.
Pro vyznavače dobrého jídla je tady docela
dost akcí. Asi ta nejznámější se jmenuje Tauferer Strassenküche. Je to jeden velký banket pod
širým nebem, který se sedm po sobě jdoucích
úterků koná v městečku Campo Tures. Své
stánky si zde otevře mnoho gastronomických
Nenáročnou stezkou k velikánům
zařízení a budou servírovat místní a mezinárodní speciality. Na místě také vystoupí kapely, pouliční umělci a tanečníci. Akce se koná od
prvního týdne v červenci do poloviny srpna vždy v podvečerních hodinách.
Každopádně o místních restauracích by se dalo psát hodně dlouho. Jižní Tyrolsko drží jeden
z italských primátů. V regionu, který má půl milionu obyvatel, se nachází 19 restaurací oceněných
22 hvězdičkami Michelin.
Základem zdejší kuchyně je místní špek. Tomu českému se vůbec nepodobá. Tohle je libová
šunka, která se připravuje podle starého pravidla „trocha soli, trocha kouře a spousta čerstvého
vzduchu“. Maso se nakládá, udí na dřevě s nízkým obsahem smůly při maximální teplotě 20 °C
a zraje na čerstvém horském vzduchu alespoň 22 týdnů. Tím získá jemnou a zároveň kořeněnou
chuť. Přidává se do jídel nebo ho nakrájí na talířek “jen tak pro chuť.” Třeba s další místní pochoutkou, sýrem Stelvio.
Typickým místním jídlem jsou knedlíky. Tady se často nepodávají jako příloha, ale jako hlavní
jídlo. Jsou kulaté, měří v průměru 6 až 7 centimetrů a připravují se se sýrem, špekem, medvědím
česnekem, červenou řepou, se zeleným listovým špenátem. Setkat se můžete i s knedlíkem pohankovým. A pak je tu spousta sladkých variant: meruňková, nugátová, třešňová. Jejich příprava
není vůbec složitá. Jen chuť jim dotváří právě špek a čerstvé bylinky, které rostou všude kolem.
Na knedlíkovém menu založili svou živnost majitelé horské chaty Schöne Aussicht/Bella
Vista v Dolomitech. Tento název znamená „nádherná vyhlídka“ a chata jej získala právem, stojí
v nadmořské výšce 2 845 metrů uprostřed ledovce Schnalstal, obklopeného dramatickými štíty
čtyřtisícovek. Menu sestavené z tradičních knedlíků má jednu zvláštnost, klasickou kombinaci,
špekový, sýrový a špenátový knedlík, tu rozšířili ve stylu fusion cuisine do neuvěřitelných variací.
V chalupě dostanete třeba houbový knedlík s parmezánem a lanýži, thajský knedlík s krevetou
a ostrou rajčatovou omáčkou, nebo čokoládový knedlík namísto dezertu. Ale to není jediná zdejší
zvláštnost. Mají tu také nejvýše položenou saunu a venkovní bazének v podobě zapuštěného
dřevěného sudu, který funguje jako vířivka, takže se lze kochat zasněženými horskými panoramaty
i v minus deseti. Pěkně v teploučku a v plavkách.
Ryze autentický zážitek nabízí farma Falschauerhof manželů Gruberových ve vesničce St.
Gertraud na konci údolí Ulten. Podnik se stal oblíbeným místem příznivců agroturistiky a jezdí sem
prý i zámožní italští podnikatelé, aby svým dětem, odrostlým na Play Stationu, ukázali, jak vypadá
živá kráva, jak se dojí mléko a vyrábí sýr. A pravidelným hostem je tu prý i „Ital v kuchyni“ Emanuele
Ridi, který sem jezdí od dětství a natočil tu jeden z dílů svého pořadu. V malé dřevem obkládané
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jídelně o dvou místnostech je každý večer plno.
Paní Gruberová svým hostům vaří jednoduchá,
poctivá tradiční jídla, které její manžel roznáší
hostům na venkovském porcelánovém servisu.
Vše je tu dokonale rustikální, od dubových stolů
po servírovaná jídla. Menu paní Gruberové začíná špekem, tvrdým kravským i ovčím sýrem
a kyselými okurkami, základními surovinami
horské kuchyně. Následují tradiční knedlíky
zalité máslem a po nich před jedlíky přistane
ještě obrovská mísa vařeného vepřového masa
obloženého bramborami a dušenou zeleninou.
Pravá farmářská večeře, a tu musí zakončit
Pohodová turistika a krásné výhledy
sklenička domácí grappy. Je jen velká škoda,
že něco podobného se u nás dá zažít pouze
v rožnovském skanzenu při nějaké významné akci. Poněkud netradiční menu čeká návštěvníky
tibetské restaurace Yak & Yeti v městečku Sulden. Kdo hledá souvislost mezi Jižním Tyrolskem a
Tibetem, nemusí dlouho dumat. Restauraci založil nejznámější obyvatel regionu, horolezec Reinhold Messner, který má na svém kontě 14 osmitisícovek a první výstup na Mount Everest bez
kyslíku. Messner vlastní v provincii síť muzeí věnovaných horolezectví a horské přírodě, pobočku
ve městě Sulden věnovanou ledovcům rozšířil o zajímavost, restauraci, která nabízí jačí maso.
Sám Messner sem v 80. letech přivezl první kusy dobytka, který se v alpském prostředí velmi
dobře adaptoval, čekalo ho tu stejné klima, na které byl z Himálaje zvyklý. Dnes už horolezec
restauraci neprovozuje, ale pronajímá ji.
Tradice tibetské kuchyně tu ale přetrvává. Hosté mohou ochutnat všelijaké pokrmy z jačího
masa, od carpaccia přes tortellini plněné mletým masem až po guláš na víně či pořádný dvousetgramový steak. Vše je zde přísně „bio“, ještě než hosté zasednou za stoly, mohou se projít kolem
jačí farmy a prohlédnout si, jak vypadají steaky a bifteky v přírodní formě.
Treky a tůry popíšeme třeba někdy jindy. Týden ubytování tady vyjde kolem pěti tisíc se
snídaní. Je to trochu jiný druh odpočinku, kde se dá kochat velikostí horských masívů. S dopravou
to není taky složité. Stačí se ozvat a místo pro čtyři lidi se vždy najde.
Lucia Riligiantte
Richard Petřík ml.
Putování po vinných sklepích
Moravští vinaři byli k náhodným návštěvníkům pohostinní odjakživa. I když měli zrovna
plné ruce práce, málokdy odmítli zvědavého hosta. Vždy si našli chvilku a rádi podebatovali
a okoštovali vína. Společně, v jeden vybraný den v roce, však začali své sklípky otevírat celkem
nedávno, svého času to jako první zkusili ve Velkých Bílovicích. Vinaři totiž přišli na to, že je to
nejlepší forma propagace jejich vína. Postupně se z otevřených sklepů stala nesmírně populární
akce, která mezi řízenými degustacemi, košty vín, vinařskými trhy a dalšími vinařskými slavnostmi
zaujímá velmi významné místo. Na otevřené sklepy se dnes můžete vypravit prakticky do každé
vinařské obce a je tedy z čeho vybírat. Pokud se však na otevřené sklepy budete chystat poprvé,
možná se vám bude hodit pár rad.
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Vinaři své sklepy otevírají pro návštěvníky zpravidla v období někdy mezi dubnem, kdy je
hotov loňský ročník, a zářím, dokud je ještě hezky. Podle velikosti obce bývá otevřeno od deseti do
pětadvaceti sklepů, ale někdy se domluví vinaři třeba v několika sousedních obcích na společné
akci a návštěvníky převážejí mezi vesnicemi autobusy.
Každý vinař má svůj sklep nějak označen. Vlajkou, cedulí. Ve sklepě na návštěvníky čeká
ochutnávka všech vín, většinou nechybí něco k zakousnutí, třeba škvarky, uzeniny, různé pomazánky, sýry, samozřejmostí je chléb a voda. Sklepy se zpravidla otevírají již v jedenáct hodin
dopoledne, zavírají kolem osmé večer, ale žádný vinař, pokud je o jeho víno zájem, návštěvníky
ze sklepa nevykáže. Moravský kolorit podtrhává většinou cimbálovka, ve větších obcích je kapel
několik. Po oficiálním ukončení akce často následuje ještě večerní taneční veselice v amfiteátru
či na fotbalovém hřišti.
Vstupné na otevřené sklepy se pohybuje od 250 do 900, výjimečně i 1200 korun, nejobvyklejší
cena je 400 Kč. Až na výjimky je ve vstupném zahrnuta kromě skleničky, plánku sklepů i poukázka
na nákup vína v hodnotě 200 Kč, za niž si pak nejlépe až druhý den ráno můžete koupit víno, které
vás zaujalo nejvíc.
Nejčastější obavu začátečníků, totiž že se brzo opijí a všechny sklepy ani nestačí obejít,
vám každý, kdo na otevřených sklepích už byl, snadno vyvrátí: Neustálé přecházení ze sklepa do
sklepa totiž spolehlivě brání prudkému narůstání hladiny alkoholu v krvi a vy tak můžete, s myslí
nezkalenou a s chutí nezmenšenou, vychutnávat ta nejlepší vína. Rovněž plynulý přísun pochutin
a dobrot z moravské domácí kuchyně kompenzuje a zpomaluje tempo ochutnávky, takže jen
nezkušení pijáci či povahy nestřídmé a nezdrženlivé se na „sklepích“ opíjejí ke své ostudě i škodě!
Základním a prvním důvodem k návštěvě sklepů je však možnost ochutnat celou šíři chutí
a vůní moravských vín. Leckdo až tady zjistí, jak moc se od sebe může lišit jedna a tatáž odrůda
vína od různých výrobců. Nebo objevíte odrůdy, o kterých jste do té doby ani neslyšeli! Moravské
víno není už jen tradiční Müllerka, Veltlín, nebo Frankovka, Vavřinec a Portugal, ale i tajemně
znějící Děvín, Hibernal, Malverina, Nitra, Fratava, Modrava či dokonce Domina! Spektrum odrůd
pěstovaných na Moravě se prostě rok od roku i díky mírnému oteplování stále rozšiřuje. A nabídka
otevřených sklepů je stále bohatší. Tak neváhejte a ochutnávejte!
První velká významná akce se koná v Mutěnicích ve dnech 22. 4 – 23. 4. Další významná akce
se koná 29. dubna v Petrově nedaleko Strážnice. Vstupné na místě je 500 korun, pro neomezenou
konzumaci, a potěšující zprávou je, že hned
u areálů sklepů je frekventovaná vlaková
zastávka.
Ale asi nejznámější akce se koná v Blatnici pod Svatým Antonínkem. 20. května se
tady otevře více než 35 sklepů. V ceně 800
korun je zahrnuta neomezená konzumace,
degustační sklenička, taštička s podrobnou
mapou všech vinařů a pochopitelně propiska pro zapisování vybraného nejlepšího
vína. A poukázka na odběr vína.
Jedná se o trochu jiné cestování a poznávání míst, které stojí za pozornost a návštěvu
nejen ve dnech, kdy tady probíhají akce.
Richard Petřík ml.
Vinné sklepy v Blatnici
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ZOO ZLÍN
Slonice Zola je březí!
Na leden 2017 nikdy ve zlínské ZOO nezapomeneme. Právě v těchto dnech přišla z německé
Hormone Laboratory Göttingen, která po celou dobu prováděla pro ZOO rozbory vzorků moči,
ta nejkrásnější zpráva. Potvrdila, že jednadvacetiletá slonice Zola je ve čtvrtém měsíci březosti!
První inseminace samice slona afrického na území ČR, která v naší ZOO proběhla 29. září 2016,
se podařila. Máme velkou radost.
Úspěšnost umělého oplodnění bývá většinou 50 %, u nás vyšla napoprvé. Po více než dvou
letech náročné postupné realizace slavíme první úspěšný krok v reprodukci slonů afrických. Tým
ošetřovatelů, zoologů a významných odborníků z Nizozemí, Německa a Francie odvedl skvělý
výkon. Je to však jen ten první krok, čeká nás ještě spoustu další práce.
Pokud půjde vše podle předpokladů, první slůně slona afrického v České republice by se
mělo narodit v létě 2018. Porod by probíhal ještě ve stávajícím pavilónu, který ZOO pro tyto potřeby náležitě upraví. Prostor pavilónu paprskovitě rozdělíme na tři samostatné části, aby každá
ze slonic měla svůj vlastní prostor. Zola by tak mohla porodit mládě v pavilónu, který důvěrně
zná a na který je zvyklá.
Pravidelně vás budeme informovat o všech novinkách souvisejících s chovem slonů ve zlínské ZOO. Nezapomeňte proto sledovat náš web a facebook. A držet nám a hlavně Zole pěsti!
								 Ing. Roman Vrzal

JUBILEUM
Téměř každý z nás se nějakého účastnil
nebo dokonce byl samotným jubilantem.
V uplynulých dnech se mi naskytla mimořádná příležitost v podobě účasti na
STÝCH NAROZENINÁCH své pratety. Tuto
magickou hranici pokořila – v pořadí jako
druhá z naší vesnice – naše rodačka paní
Anna Jordánová, rozená Mrázková.
Poznámka: narodila se v ul. Pacetlucká,
č. p. 285. Bylo to nejen dojemné setkání s člověkem - jubilantem, který celé své
mládí prožil v Prusinovicích. Byly to také
vzpomínky na prožité životní etapy a zároveň se vzpomínalo na řadu lidí – rodáků, se
kterými se setkávala při svých pravidelných
návštěvách v rodných Prusinovicích.
Ing. Jiří Mrázek
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
V I. čtvrtletí 2017 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let

Trnčáková Vladimíra
55 let Mlčák Roman
60 let Pavelková Růžena
Šildová Ilona 		
Belfínová Miroslava		
Pumprla Petr
Bakalová Iveta 		 Pechal Milan		Mikeška Zdeněk
Nedbalová Věra				 Sklenář Milan
					 Vybíral Stanislav
					 Radolcová Jana
					 Koplíková Marie
				
Pavelková Zdeňka
65 let

Hradil Jiří
70 let
Adámková Věra 		
Pumprla Stanislav		
		

Mlčáková Marie
Zajíčková Věra
Navrátil Stanislav
Sklenářová Jarmila

75 let

Krejčí Hedvika

80 let Barot František
85 let Vybíralová Anežka
			Videman Jiří, JUDr.

90 let

Stoklasová Anna

Narodili se:
Olivík Jakub (listopad 2016)
Nováková Maria (prosinec 2016)
Pouza Tadeáš

Rozloučili jsme se:
s panem Miroslavem Navrátilem, panem Josefem Sklenářem,
panem Jaroslavem Sklenářem, paní Miladou Čepešovou,
paní Janou Sklenářovou, panem Josefem Barotem,
paní Jindřiškou Měrkovou a paní Annou Školoudovou.
A vzpomínky zůstanou ...
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Ekumenické setkání

Mgr. Leoš Mach s lektory

Mgr. Leoš Mach a P. Marek Výleta

Rohálovské košt

Radek Pumprla a Josef Kučera, král koštu

Zdeněk Srstka, Radek Pumprla a Martina Jurčíková

Vodění medvěda

Medvěd na Kuchyňce

Mládež oděná v kostýmech
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