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Jezdecké hobby závody v Prusinovicích 2015
V neděli 26. července 2015 opět přilákal do Prusinovic velký počet příznivců jezdeckého
sportu tradiční, v pořadí již 12. ročník, jezdeckých hobby závodů. Pořadatel, Jezdecký klub Prusinovice, pro soutěžní jízdy připravil plochu závodiště „Kopaniny“. Samotný začátek byl stanoven
přesně v poledne. V rámci celého programu se návštěvníci mohli těšit na parkurové skákání
ZZ-Z, křížkový pony parkur, westernové rychlostní soutěže ve slalomu mezi tyčemi a barely a na
vozatajské rychlostní soutěže.
Úlohy sportovní komentátorky se zkušeně ujala paní Vendula Štefková. Ta, krátce před jednou
hodinou, po úvodním přivítání diváků a nezbytném čase pro opracování koní, ohlásila, všemi
přítomnými již netrpělivě očekávanou, první soutěžící a pokyn startéra.
Na úvod bylo připraveno dvoufázové skákání 60-70 cm. Tento typ parkuru znamená, že je
nejprve připraveno 8 překážek na výšce 60 cm. Pokud se podaří dvojici těchto 8 překážek překonat bez chyby, pak automaticky pokračuje ve fázi druhé, kde jsou celkem 4 překážky na výšce
70 cm. Pro umístění je rozhodující čas ve druhé fázi a bezchybnost. Zúčastnili se 4 soutěžící,
z toho jedna jezdkyně na dvou koních.
Na třetím místě se umístila Ivana Machová v sedle patnáctileté klisny Panty ze stáje pana
Jana Musila z Tětětic s výsledným časem 71,17 s. Eliška Složilová, reprezentující stáj Jaso Oldřichov,
pod trenérským vedením svého tatínka, pana Jiřího Složila, si poradila velmi rutinovaně s oběma
fázemi. V konečném výsledku obsadila Eliška druhou i první příčku v čase 70,75 s. se Šimonem
a s patnáctiletým poníkem jménem Princ dosáhla čas 69,46 s.
Poté následovala westernová soutěž zvaná BARELY, kdy úkolem bylo úspěšně projet mezi
třemi, do trojúhelníku rozmístěnými, barely a uzavřít pomyslný trojlístek. Soutěž byla dvoukolová.
Pro konečné umístění byl rozhodující čas kola rychlejšího. Jezdců bylo 6, z toho jedna jezdkyně
na dvou koních. Třetí příčku obsadila Gabriela Kamencová na českém teplokrevníkovi Spartakovi
v čase 20,87 s. Druhou pozici zaujal tradiční účastník prusinovických závodů pan Milan Školoud
z Domaželic na bělouši Juráškovi s časem 20,21 s. A místo první patřilo Nele Kutrové z Jankovic
v sedle klisny Japa Teč s výsledným časem 19,44 s.
Během krátké přestávky bylo kolbiště přestavěno pro další soutěž, a to klasickou skokovou
soutěž, parkur stupně ZM. Jedná se o soutěž, kdy dvojice absolvuje základní parkur s 10 překážkami na výšce 90 cm. Pokud dvojice překoná všechny skoky bezchybně a ve stanoveném čase,
postupuje do rozeskakování. To je po základním kole na vybraných překážkách, kdy se jejich
obtížnost zvýší o 10 cm.
Jezdců bylo 9. Bronzovou příčku obsadil zástupce domácího oddílu JK Prusinovice pan Vítězslav Kužela se svým ryzákem Vigantem. Stříbrná pozice patřila Ivaně Machové a klisně Smajlin
ze stáje Aleše Musila a na zlatém stupínku stáli Jiří Janků a Monty z oldřichovské stáje Soltéro.
Překážky na kolbišti byly připraveny pro další atraktivní soutěžní disciplínu, a to ukázky parkuru
do 50 cm určenou pro děti a pony, s vodičem nebo bez vodiče, kdy výška odpovídala právě dětské
věkové kategorii. Účastníků bylo také 9. V kurzu parkuru bylo 8 překážek a soutěž byla na čas.
Nejlépe se umístili: Eliška Složilová s hnědkou Sisi v čase 48,81 s. na 3. místě. Domácí Vendula Šturmová s mladým, teprve čtyřletým, plemenným hřebcem Mischel Rainy na pozici druhé
v čase 47,96 s. A první příčka nepatřila opět nikomu jinému než vynikající jezdkyni Elišce Složilové
v sedle Prince s nejlepším časem 41,93 s.
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Následovala oblíbená rychlostní westernová soutěž zvaná TYČE. Jela se také ve dvou kolech,
kdy opět pro konečné pořadí byl rozhodující rychlejší čas jednoho z kol. Některé výkony již
v 1. kole byly velmi vyrovnané. Ve 2. kole nastalo téměř u všech jezdců výrazné zlepšení. Tohoto klání
se zúčastnilo 8 jezdců. K vynikajícím výsledkům jistě přispěl, zde povolený veškerý doping od diváků,
a to ve formě potlesku či hlasitého povzbuzování. Nejlepších časů dosáhli: Gabriela Kamencová
v sedle koně Spartakus (3. místo, čas. 31,01 s.), Diana Janošová a Samanta (2. místo, čas 30,29 s.).
A bezkonkurenčně nejrychlejší čas pro první místo dosáhl Milan Školoud v sedle Juráška (29,05 s).
Poslední skokovou disciplínou byl parkur se stupňovanou obtížností do 110 cm se žolíkem. Jde
o soutěž se stupňovanou obtížností, což znamená, že překážky od stupně 1 jsou stále náročnější.
Jezdec vždy obdrží po úspěšném absolvování překážky takový počet bodů, jaké má překážka
číslo. Body navíc může získat na poslední, v tomto případě šesté, překážce, kdy jsou vedle sebe
umístěné skoky dva. Jeden klasický, pro překonání nenáročný, skok a nebo tzv. žolík, který je pro
koně opticky náročnější a proto hůře skákatelný. Za jeho bezchybné překonání získává dvojice
dvojnásobný počet bodů, tedy 12.
3. místo patřilo Natálii Koudelkové s koněm Le Royal, která absolvovala bezchybně žolíka
a získala plný počet 27 bodů, rozhodující byl tedy čas 46,18 s. Druhá nejlepší jezdkyně Lucie
Mazáčová a kůň Petit Vilage, také vsadila na žolíka a parkur dokončila v čase 37,42 s. Obtížnějšího žolíka musel překonat i Jiří Janků s koněm Askot a stal se vítězem s nejlepším časem 30,10 s.
Celodenní jezdecké zápolení uzavíral vozatajský parkur jednospřeží a dvojspřeží. V této atraktivní dvoukolové disciplíně se představilo 7 soutěžících. V jednospřeží byli nejlepšími vozatajci
Karolina Hendrychová s koněm Lukas s časem 102,91 s. (3. místo). Denisa Švejdová a Lumenem
v čase 103,36 s. (2. místo) a nejlépe se umístil Martin Lichnovský z Dřevohostic s Jonášem v čase
88,32 s.
Ve dvojspřeží byl na třetím místě Lubomír Doležel v čase 91,54 s. s koňmi Diana a Darius.
Místo druhé obsadil Zdeněk Žákovčík s koňmi Lukas a Lumen v čase 86,62 s. A nejvyšší příčku
obsadil Vladimír Caletka s koňmi Vendi a Lex v čase 80,73 s.
Na závěr je třeba říct, že tento sváteční den v jezdeckém duchu se opravdu vydařil. Ke spokojenosti a k dobré náladě přispělo i krásné slunečné počasí, které se v minulých letech častokrát
nevydařilo. Zajištěno bylo i bohaté občerstvení. K vynikajícím výsledkům jezdcům bezesporu
pomohlo i nadšené povzbuzování přítomných diváků. Za zmínku stojí například fanouškovská
klaka pro pana Zdeňka Žákovčíka: „Žako, do toho, vyhrajem a hotovo.“
Velký dík patří nejen soutěžícím, ale také organizátorům celé akce: Jezdeckému klubu Prusinovice, Agrově a.s. a panu ing. Pavlu Koplíkovi, obci Prusinovice, Josefu Dvořákovi - hlavnímu
rozhodčímu, panu Antonínu Ministrovi - staviteli parkuru a sportovní komentátorce Vendule
Štefkové. Velké díky směřují také ke všem divákům. A již nyní se těšíme na příští ročník.
Bc. Naděžda Fraisová

2

3

Vozatajská soutěž

Návštěvníci

Vendula Šturmová s pohárem

Mladé nadějě z Prusinovic. Zleva: Adéla Žákovská a Vendula Šturmová

Z OBCE
Zprávy z obce
Zdravím vás v podzimním čase. Uteklo zase čtvrt roku a tak jsem tady opět s informacemi,
které se udály na VZZ a nebo v naší obci. V uplynulém období proběhlo jedno veřejné zasedání
zastupitelstva. (30. 7. 2015). Tady máme stručné informace z něj:
Kontrola usnesení z 15. 6. 2015
• Byly provedeny a zaúčtovány rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6/ 2015.
• Byly podepsány smlouvy o zřízení věcného břemene NN-Koplík, ul. Polní a NN – Šiška, ulice K Hrádku.
• Byly odkoupeny pozemky p. č. 745, 774, 1264, 1745, 1746, 10706 a 11645 od bratrů Krejčích za celkovou cenu 7 760,-Kč.
• Byl zakoupen les od paní Studničkové p. č. 10 681 o výměře 6 299 m2 za cenu 94 485,- Kč.
• Byl prodán pozemek p. č. 1663 o výměře 225 m2 panu Lajdovi za celkovou cenu 4 500,- Kč.
• Byl podepsán dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti.
• Byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace s TJ Prusinovice o. s. na částku 40 000,- Kč, která byla
již vyplacena.
• Byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace s Farním sborem Českobratrské církve evangelické na
částku 50 000,- Kč, která byla již vyplacena.
• Byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností na částku 30 000,- Kč,
která byla již vyplacena.
• Byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace se Sportovním klubem Vesani.cz, o. s. na částku
25 000,- Kč, která byla již vyplacena.
• Byla podána žádost o pořízení změny územního plánu Prusinovice.
• Byly otevřeny webové stránky www.prusinovice.cz, které jsou před dokončením.
Rozpočtová opatření č. 7, 8, a 9/2015
Návrh: starosta přednesl návrh rozpočtových opatření č. 7, 8 a 9/2015.
Diskuze:
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9/2015.
Pro ...................7 ..................... proti ...................... zdržel se...........................................
Připravované investice
Návrh: Starosta navrhuje uskutečnit tento rok výměnu kabelu veřejného osvětlení Etapa č. 1., tzn. ulice
Pacetlucká, Holešovská a část ulice Hlavní.
Diskuze: Starosta: V minulosti vybudováno nové osvětlení, do kterého nebyl zahrnut přívodní kabel.
Jeho výměna je nutná zejména v navrhované etapě. Spočítaná investice od Eon servisní je 782 372,- Kč.
Podle názoru Ing. Mrázka je rozpočet zcela obecný, potřeba stavební dozor, zjistit jaký kabel bude
položen.
Starosta – budou osloveny tři firmy, ze kterých se vybere firma k realizaci zakázky.
Dle názoru ing. Mrázka odkoupit pozemek p. č. 1070 vedle pana Sehnala cca 400 m2.
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Starosta – v tomto bodu neschvalujeme projektovou dokumentaci a ani koupi pozemku, ale to jestli
chceme nebo nechceme položit kabel k VO v uvedených ulicích.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje výměnu kabelu veřejného osvětlení a tím realizaci projektu Etapy
č. 1 ulice Pacetlucká, část Hlavní ulice a ulice Holešovská.
Pro ..................7 ..................... Proti ...................... zdržel se ...........................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s vyhlášením dotace na obnovu objektů hasičských zbrojnic.
Diskuze: Zveřejnění programu Radou Zlínského kraje bylo 13. 7. 2015. Příjem žádostí je od 13. do 24.
8. 2015. Tuto dotaci bychom mohli využít na výměnu vrat na hasičské zbrojnici.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí a vyčleňuje vlastní zdroje na realizaci výměny vstupních vrat hasičské
zbrojnice.
Pro ...................7 ..................... proti ...................... zdržel se ...........................................
Návrh: Starosta navrhuje zakoupit nový užitkový automobil do celkové investice 200 000,- Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schválilo zakoupení užitkového vozu do částky 200 000,- Kč.
Pro ..................7 ..................... Proti ...................... Zdržel se .........................................
Žádosti občanů
Návrh: Starosta přečetl žádost paní Rybářové o pronájem pozemku.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pronájem obecních pozemků č. 1413 a 1417 o celkové výměře
157 m2 za cenu 1,- Kč, pověřují starostu o vyvěšení záměru o pronájmu daných pozemků.
Pro ..................7 ..................... proti .................... Zdržel se ......................................... .
Návrh: Starosta přečetl žádost ing. Dvorníka o povolení vybudování parkovacího místa.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním kolmého stání na obecním pozemku před domem
č. 9 po anebo při budování chodníku v Pacetlucké ulici.
Pro ...................7 ..................... Proti....................... Zdržel se ...........................................
Návrh: Starosta přečetl žádost paní Hudečkové na povolení vybudování parkovacího místa.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním parkovacího místa na obecním pozemku u domu
č. p. 239.
Pro……………7…………………Proti……………………………….Zdrželse……………………………..
Návrh: Starosta přečetl žádost pana Kudelky o pronájem nebytového prostoru v budově č. p. 28.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem místnosti bývalé jídelny v budově č. p. 28 za cenu
500,- Kč za měsíc a pověřuje starostu k vyvěšení záměru o pronájmu.
Pro ...................7 ..................... Proti....................... Zdržel se ..........................................
Návrh: Starosta přečetl žádost sl. Pumprlové o vybudování parkovacího stání na části obecního pozemku
p. č. 75 u jejího RD č. p. 168.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost sl. Pumprlové na vybudování parkovacího stání na části
pozemku p. č. 75 před jejím domem č. p. 168 ( travnatá plocha ).
Pro ...................7 ..................... Proti ...................... Zdržel se ..........................................

5

Dokončené a plánované práce
Bylo provedené nové odkanalizování Kulturního domu. Staré rozpraskané a mnohdy nenavazující
potrubí z betonu bylo nahrazeno potrubím plastovým. Již delší dobu zastupitelstva bojují s průsakem
vody do sklepů Kulturního domu. Prvním krok, kterým je vždy odvedení dešťové vody od budovy, máme
za sebou. Teď počkáme do dešťů a uvidíme, jestli se bude voda dále objevovat. Jestliže ne, můžeme
začít omítat a spodní patro KD uvést do podoby tak, aby se mohlo využívat pro společenské akce.
Je dokončené přeložení chodníku v ulici Lesní. Staré betonové dlaždice byly nahrazeny zámkovou
dlažbou. Tuto výměnu jsme obstarali vlastními silami.
Proběhlo výběrové řízení na realizaci výměny přívodního kabelu veřejného osvětlení. Plánovaná
investice je 769 035 Kč včetně DPH. Tato akce by se měla realizovat ještě letos. Jde o ulice Pacetlucká,
Holešovská a část ulice Hlavní. Do budoucna nás čekají ještě dvě podobné etapy v ostatních ulicích.
Touto etapou začínáme z toho důvodu, že kabeláž v daných ulicích je v nejhorším technickém stavu.
U chodníku v Pacetlucké ulici jsou opět změny. Podle posledních informací bude Zlínský kraj pro
příští rok vypisovat dotaci i na nové chodníky, což v minulých letech nebylo. Chtěli bychom této dotace
využít a tak zahájení výstavby ještě do jara roku 2016 pozdržíme. Celková cena je spočítána přibližně na
1 500 000 Kč a tak počkat si na možnou 50% dotaci je naší povinností. Jestliže na dotaci nedosáhneme,
budeme muset chodník vybudovat z vlastních zdrojů.
V brzké době by se měla realizovat výměna vstupních vrat na budově hasičské zbrojnice a bezpečnostního nátěru uvnitř budovy pod hasičským vozem. Celá investice je spočítána a 166 980 Kč.
Ze Zlínského kraje se nám podařilo získat dotaci na tuto investici 100 120 Kč. Nové vrata mají být do
konce roku vyměněné.
V polovině měsíce srpna se obcí přehnala vichřice s krupobitím a poničila střechu na budově
obecního úřadu. Byla narušena i statika střechy a nezbývá nám nic jiného, než celou krytinu vyměnit.
Uvidí se po odkrytí stávající krytiny, jestli není částečně narušen i krov. Každopádně do zimy by měla
být střecha vyměněna. Budova je pojištěna u České pojišťovny a momentálně se jedná o tom, do jaké
výše budou pojistnou událost kompenzovat.
V ulici Trávník bude vybetonovaná sběrná šachta dešťové přívalové vody v místě připojující se polní
cesty z levé strany, směrem k Hrádku. Doteď voda vyplavovala níže položené domy. Snad majitelům
těchto domů alespoň částečně uleví.
Poslední věcí, kterou bychom chtěli stihnout, je výsadba aleje okrasných stromů v Holešovské
ulici. Celkem by se mělo vysadit cca 25 stromků. Možná, že v době ,kdy tento článek čtete, budou už
stromky vysazené.
Do konce roku zadáme projektové kanceláři vypracování projektu nástavby mateřské školy. Místo
rovné střechy by mělo vyrůst jedno patro. Touto přístavbou se navýší kapacita školky minimálně o 17
míst. Vypracovaný projekt do stádia stavebního povolení bude nachystán a počkáme na vyhlášení dotací.
Po celou dobu ve volnějších chvílích pokračovalo čištění lesa od suchých a povalených stromů
v obecním lese. Tímto způsobem bylo dovezeno k tělocvičně přes 250 m3 dřeva. Nejednalo se o těžbu.
Čištění a probírka budou pokračovat. Přes zimní měsíce bude probíhat odprodej tohoto dřeva lidem
z obce. Prodej bude předem vyhlášen a bude se postupovat podle seznamu zřízeného na OÚ.
Zbyněk Žákovský
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Návštěva Prusinovic
V pátek 25. září navštívila naši obec paní Pěnčíková (za svobodna Weinrebová), která v roce
1939 navštěvovala v naší škole první třídu. Bydlela v té době u své tety Adély Winklerové v domě
nynější mateřské školy. Respektive v její původní staré části. Tuto budovu jsme společně s její
dcerou a synem navštívili. Po konstatování paní Pěnčíkové, že „tady je to všecko úplně jiný“, se dala
do vypravování, jak to v této budově vypadalo za dávných časů minulého století. Popisovala, že za
vchodem byla vstupní hala, ve které byla velká kožená sedačka se dvojicí křesel a konferenčním
stolkem, kde se přijímaly návštěvy. Nová část MŠ v té době samozřejmě ještě nestála a na jejím
místě a v jejím okolí byla zahrada patřící k sídlu Winklerů.
Poté jsme se odebrali do základní školy, kde nás přivítala ředitelka ZŠ Mgr. Rezková. Školu jsme
si v rychlosti prohlédli. Paní Pěnčíková nám školu pochválila a společně jsme vzpomněli na to, jak
je dobře, že obec Prusinovice má základní školu a že nemusí děti dojíždět do Holešova již od 7 let.
Předem jsme byli domluvení na návštěvě u nejstarší občanky Prusinovic paní Olgy Kopcové, která,
jak se ukázalo, manžely Winklerovy pamatuje. Nastínila nám, jak se v té době u Winklerů žilo. Jak pan
Winkler byl na lidi z obce hodný a jak je s ochotou zaměstnával. Jak statkář Winkler v té době rozuměl
zemědělství a zahradnictví. Jak vypadala Židova zahrada v dnešní Židové zahradě. Jak měl všechno
v pořádku, zahradu zaopatřenou, stromy prořezané, vše řádně zaevidované. Samozřejmě v tužce, žádná počítačová tabulka. Je až neuvěřitelné, co si paní Olga Kopcová všecko pamatuje z této doby. Tato
„bezedná studnice historie obce“ Prusinovice by se měla zdokumentovat. Bylo by to na několik knih.
Po úchvatném poslechu vyprávění jsem musel všechny opustit a ti se po další půlhodině rozloučili také.
Přejeme paní Pěnčíkové pevné zdraví, děkujeme za návštěvu a snad zase někdy na shledanou.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Poděkování
Dne 30. 9. 2015 ukončil pracovní poměr s obcí Prusinovice pan Vítězslav Kužela. Pracoval
pro obec celých 12 let. Děkujeme za odvedenou mnohaletou práci pro naši obec. Přejeme
Ti, aby sis dále užíval pevného zdraví, vnoučat a spokojeného pohodového života, málo
překážek v osobním životě a mnoho úspěšně překonaných překážek v parkurovém sportu.
Zbyněk Žákovský

Grilování
Vedení obce a kulturního domu uspořádala v pátek 28. srpna u kulturního domu další grilování,
kterého se ujal pan Milan Žůrek. S výdejem jídel mu pomáhala paní Eva Nedbalová (z Přerovské
ulice). Na jídelním lístku byla tato nabídka grilovaných jídel: vepřové žebro – 85 Kč, krkovice –
65 Kč, kuřecí prsa – 65 Kč, kukuřičný klas – 30 Kč, grilovaný hermelín – 45 Kč, zelný salát s koprem
– 10 Kč. Naši občané rádi uvítali tuto nabízenou službu a v hojném počtu si přišli pochutnat na
jimi vybraných jídlech. Občerstvili se a sousedsky se spolu pobavili u stolů pod pergolou. K pití
si mohli dopřát dobré pivo či nealko z výčepu. Jejich děti se mezitím dobře zabavily ve skákacím
hradu, který tam byl za tím účelem postaven.
Tato společenská a gurmánská akce uspořádaná pro naše občany byla úspěšná a věřím, že
nebyla poslední. Vedení obce a pracovníkům kulturního domu patří poděkování za tuto dobrou
službu našim občanům.
Antonín Nedbal
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Vítání občánků
V sobotu 5. září opět v salónku kulturního domu se konala slavnost přivítání nově narozených
dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to byli dva kluci a tři děvčátka: Sabinka Tobolíková
z ulice K Hrádku, Jakub Kužela z ulice Lesní, Mareček Talach z Hlavní ulice, Kateřinka Dvorníková
z Pacetlucké ulice a Kailinka Neradilová z Pacetlucké ulice.
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 též Mgr. Leoš Mach, obecní zastupitel a předseda školského a kulturního výboru. Program
slavnosti byl zpestřen 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 bylo příjemné odpoledne.
Antonín Nedbal

ŠKOLA
Září v mateřské škole
Opět nastal nový školní rok. V úterý 1. září jsme se přivítali s dětmi, které přišly po prázdninách, i s dětmi, které přišly do mateřské školy poprvé. U některých dětí se tento den neobešel
bez slziček. Děti si postupně hledaly nové kamarády a zvykaly si na nový kolektiv, hlavně být
bez maminky. Pro nové děti je den v mateřské škole dlouhý a proto doporučujeme maminkám,
pokud je to možné, brát si děti ze začátku po obědě. Časem si děti zvyknou a jsou spokojené.
Letos je zapsáno do mateřské školy 53 dětí. Jsou rozděleny do 2 tříd. V 1. třídě „Sluníček“ je 27
dětí, z toho 13 předškoláků. Ve 2. třídě „Koťátek“ je 26 dětí , z toho 6 předškoláků. Do mateřské
školy se vrátila po mateřské dovolené paní učitelka Pavlína Filipíková, jinak zůstal kolektiv učitelek
nezměněn a sice ředitelka MŠ Dagmar Mikešková a učitelky Libuše Sirotová a Barbora Paštěková.
Ve školním roce budeme pracovat podle ŠVP, který má název „Rok s kocourkem Matyášem“.
Děti se budou seznamovat s přírodou, se zvířátky a vším, co k tomu patří. Během školního roku
budou pro děti v MŠ kroužky – logopedický, kde se budou děti učit správné výslovnosti, anglický, kde se budou hravou formou seznamovat se základy anglického jazyka a kroužek pískání na
flétnu. V těchto kroužcích se budou dětem věnovat paní učitelky z MŠ. Kdo z rodičů bude mít
zájem, může děti přihlásit do kroužku keramiky a jógy. Celý školní rok bude pokračovat projekt
„Zdravý úsměv“. Od března začnou jezdit nejstarší děti dle zájmu rodičů na předplavecký výcvik
do Holešova.
Po celý školní rok nás čeká řada akcí, jak ve spolupráci s rodiči, OÚ Prusinovice, myslivci,
zahrádkáři. O těchto akcích jsou rodiče průběžně informováni na nástěnkách školy.
Naším přáním je, aby se dítě v naší mateřské škole cítilo spokojeně a šťastně a aby byly
uspokojovány jeho přirozené potřeby a zájmy.
Za kolektiv MŠ Dagmar Mikešková, ředitelka
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Počátek školního roku 2015/2016
Školní rok jsme zahájili v úterý 1. září setkáním v učebně druhého ročníku. Přivítat nás přišel
kromě paní ředitelky také pan starosta Zbyněk Žákovský a člen Zastupitelstva, předseda Školské
rady Mgr. Leoš Mach. Všichni popřáli přítomným dětem, rodičům i pedagogům úspěšný školní
rok plný zajímavých poznání a nových zkušeností.
Poté se děti odebraly se svými učiteli do tříd. Zde se všichni navzájem seznámili s největšími
prázdninovými zážitky a také tím, co nás čeká v novém školním roce.
Ve škole budou dětem k dispozici zájmové kroužky práce na PC, sportovní kroužek, výtvarný
a také kroužek angličtiny. Pro potřebné bude opět fungovat kroužek logopedický. Se všemi
možnostmi byly děti seznámeny na začátku roku a již se do jednotlivých kroužků přihlásily.
Čeká nás také spousta zážitků nejen ze samotné školní výuky, ale chystáme množství mimoškolních akcí, projektů, z nichž mohu uvést z těch tradičních setkání s pracovníky Preventivní
informační služby Policie ČR, preventivní program první pomoci, Zdravé zuby, čeká nás několik
výjezdů do zlínského divadla (jeden jsme již absolvovali 22. září – nádherně zpracované divadelní
představení „Plaváček“). Pokračujeme s projektem Ovoce a zelenina do škol.
Budeme pokračovat v preventivních programech Poradny pro ženy a dívky. Pozveme do
školy také rodiče, kteří projeví zájem o seznámení se s obsahem těchto programů.
Společně s obcí se budeme podílet na programu k rozsvěcování vánočního stromu v obci,
čeká nás vánoční jarmark. V květnu opět pozveme maminky na oslavu jejich svátku.
Z akcí, které plánujeme s ohledem na obsah výuky, bude děti jistě zajímat vánoční program
v přerovském muzeu a ornitologické stanici ORNIS, již nyní se mohou těšit také na předávání
pololetního vysvědčení, při němž se přeneseme do dob minulých a projdeme se historií školství
včetně zážitku, jaké to bývávalo ve škole dříve. Divadelní zážitky nás čekají ještě při pohádce
Čertův švagr a také v Trnkově Zahradě. Páťáci budou opět chystat program pro děti, které v lednu
přijdou k zápisu. Čtvrťáci jako tradičně navštíví dopravní hřiště v Kroměříži. Plavecký výcvik se
letos opět týká žáků 4. a 5. ročníku.
Z aktuálních nabídek budeme vybírat další naše aktivity – k již proběhlým patří návštěva
výstavy o malíři a ilustrátoru F. Burianovi – tuto absolvovali všichni žáci. Besedu o pravěku Holešovska již mají za sebou čtvrťáci. Fotografie z proběhlých akcí jsou ke zhlédnutí na stránkách
školy – www.zsprusinovice.estranky.cz.
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Máme před sebou obrovský kus práce, doprovázený množstvím zpestřujících akcí a aktivit.
Náš plán je naplněn pro děti snad zajímavým programem a doufáme, že se jim v tomto školním
roce bude dařit.
Přejeme všem našim žákům úspěšný školní rok a rodičům pevné nervy při zvládání někdy
náročnějších situací. Naším společným cílem jsou dobře vychované a vzdělané děti. Jejich úspěch
bude výsledkem společné práce nás všech – dětí samotných, učitelů i rodičů. Pevně věříme, že
se nám dílo podaří a na konci školního roku budeme posílat na prázdninový odpočinek děti
s pěknými studijními výsledky a pozitivními zkušenostmi a znalostmi.
Mgr. Ivona Kratochvílová, ŠMP

KULTURA
Dětský karneval
Zástupci obce a členové školského a kulturního výboru uspořádali v sobotu 18. července
dětský karneval. Bylo krásné slunečné až úmorné odpoledne. Ke kulturnímu domu se dostavilo
asi 25 dětí v nápaditých slušivých kostýmech v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Všichni se
spolu dobře pobavili při hrách a poslechu líbivých melodií reprodukované hudby. Pořadatelé
karnevalu k nám opět pozvali osvědčeného klauna drobné postavy, Josefa Rychlíkovského, jinak
Pepína Prcka, který byl vedoucí osobností karnevalu. Ten děti zaujal a zabavil různými hrami
a soutěžemi. Pod jeho vedením děti plnily různé úkoly, tančily, předvedly i jinak svoje pohybové
schopnosti a tvůrčí fantazii. Návštěvníci karnevalu si mohli v kulturním domě zakoupit občerstvení
či jídlo připravené na grilu.
Rodiče se svými dětmi prožili příjemné společenské odpoledne. Poděkování za jejich pěkné sváteční zážitky patří obecním zastupitelům i všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci
dětského karnevalu.
Antonín Nedbal

Letní iluze XIII.
Ve dnech od 1. července do 27. září se konala v holešovském zámku výstava regionálních výtvarníků, malířů a fotografů. Ve třech sálech v 1. patře zámku byly vystaveny pro širokou veřejnost obrazy,
fotografie, plastiky, dřevořezba a malba na
hedvábné šátky. Svá umělecká díla tam vystavovalo asi 29 autorů. Výstava se koná každoročně a letos byla uspíšena. Návštěvníci výstavy
měli možnost si též prohlédnout ukázky práce
dětí z Mateřské školy Prusinovice – sluníčka
a kočky (plastiky).
Blahopřeji našim nejmenším výtvarníkům
k jejich pěkné prezentaci svého umění na této
známé výstavě.
Antonín Nedbal
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CÍRKEV
600. výročí upálení Mistra Jana Husa - smíření
s Bohem i mezi křesťany navzájem
Také Prusinovice se 2. července 2015 přidaly k bohoslužbě smíření s Bohem a mezi katolíky a evangelíky. Uctili jsme tak památku a připomenuli si jednoho z nejvýznamnějších
mužů českých dějin. Kdo byl Mistr Jan Hus?
Kolem roku 1370 se v Husinci u Prachatic narodil syn a dali mu jméno Jan. Zdali věděli, co
z něho bude? Jako mladý chlapec byl bystrý a nadaný, dobře zpíval, jeho jméno se záhy objevuje
při nejrůznějších slavnostech. Snad také díky tomu odchází na studia a v roce 1393 získává hodnost
bakaláře a v roce 1396 titul Mistra svobodných učení na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1400
je vysvěcen na kněze. Svůj život dal plně do služeb evangelia.
Od 14. března 1402 káže v Betlémské kapli. A hned z počátku neváhá srovnávat svět, v němž
žije, s tím, co nám ukládá Písmo svaté a Kristus sám, právě příkladem jeho života. Věren svému
jménu Jan, po biblické postavě Jana Křtitele, pak Jan Hus plamenně káže k nápravě každého
osobně, národa i církve svaté.
Za svou kritikou, za poznanou pravdou evangelia Ježíše Krista stojí, statečně bojuje proti
zlosti, pomluvám, lžím a křivým nařčením i bývalých přátel. Kritizuje – li krále, papeže, církev, či
toho nejposlednějšího z tovaryšů a sedláků, tak to činí proto, aby je pozval na jedinou pravou
cestu, k životu po vzoru Božího Syna Ježíše Krista.
Jan Hus říká: „Je třeba Krista následovat, a ne někoho jiného, leda by on sám následoval Krista.
Podle Augustina následovat Krista znamená nevšímat si pozemských věcí. Nehledat pomíjivý zisk,
nejednat pyšně… Neboť Kristus je za prvé - vzor, za druhé - vzor a za třetí vzor pro naši mysl, jak je psáno
v Ex 25,40. Každý má věřit v Ježíše Krista a milovat ho nade vše jako Boha a pevně věřit, že on je pravý
Bůh a pravý člověk a že vše, co řekl, je pravda. Ten kdo tomu věří a vytrvá až do konce, ten nezahyne.“
„Hle, bídný člověk poslouchá bídného člověka, protože mu něco malého dává, ale oslaveného
Boha ani v lehkém přikázání poslouchat nechce. Ačkoli Bůh dává věčný majetek, věčné i pozemské
potěšení. A ještě hleď - pozemský pán nechce, aby jeho sluha byl vždy tam, kde je on. Ale nebeský Pán
říká: Kde jsem já, bude i můj služebník /Jan 12,26/. Pozemský pán by nechtěl být ani málo potupen
kvůli svému věrnému a dobrému sluhovi. A nebeský Pán, když viděl svého nevěrného a zlého sluhu,
jak stojí pod šibenicí, odsouzený do věčného ohně, sestoupil z nebe, dal se za něj oběsit. Ale nejdříve
umučit, a pak usmrtit nejkrutější a nejohavnější smrtí. Kéž by si lidé tuto jeho dobrotu uvědomovali,
a usilovněji zachovávali přikázání tohoto milostivého, věrného a odměňujícího Pána, než přikázání
pozemských pánů.“ Výklad Desatera, kap. 30.
Pro zlost těch, jejichž hříchy veřejně jmenoval, se Hus dostává do klatby, a s ním celá Praha,
dokud jej na soud nevydá. Mistr Jan Hus tedy odchází na Kozí hrádek v jižních Čechách, káže na
loukách, všude v přírodě, kde se lidé shromáždí.
Píše své knihy: O církvi, Výklad Desatera, Postila, Dcerka (o výchově), De orthographica Bohemica (o českém pravopise).
Do Kostnice na církevní sněm pozvání přijme, neboť věří, že tam opravdu půjde o nápravu
církve, dostává také na cestu glejt - ochrannou listinu od císaře Zikmunda.
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Místo teologických rozhovorů o nápravě církve je však postaven před trestní soud. Soudí jej za
porušení církevního práva, soudí, protože jsou tu lidé, kteří jej falešně obžalovali, kteří překrucují
jeho slova, vytrhávají z jeho spisů věty, které mají původně jiný význam.
Hus jel do Kostnice, aby mohl své učení vyložit, doložit z Písma, místo toho je vláčen před
komisi, a vyslýchající ho nenechají mnohdy ani dokončit větu. Nakonec jej lživě obviní a odsoudí
jako kacíře k upálení. Přesvědčují ho, aby odvolal, Hus se ale ptá: co mám odvolat? Vždyť by sám
sebe, i Krista zradil, jestli kdy mluvil proti Písmu, odvolá, ale když jej nepřesvědčí z Písma, jak by
obstál před svým svědomím?
6. července 1415 umírá na hranici u řeky Rýna. Jeho popravčí jak zběsilí řádí, když jeho kosti
roztlučou na prach a popel utopí v řece. Nic aby po něm nezbylo,„tak naložíme s těmi kacíři z Čech…“
A přeci po něm zbylo - jeho slova, jeho výklady Písma svatého, jeho dopisy věrným Čechům, jeho
knihy, ač je nepřátelé chtěli všechny spálit…
Lidé na Husa nezapomněli, v Čechách povstali husité, a po nich mnozí další a další. Nezapomněli
na jeho život ani na slova, jež Mistru Janovi i nám všem zanechal Ježíš Kristus.
Pravda, mnozí si i různě a po svém, Mistra Jana upravovali, ale to, že byl kazatel toužící po
nápravě života světského i církevního, mu nemohli upřít.
16. června 2015 přijal ve Vatikánu papež František zástupce Římskokatolické církve v České
republice, Církve československé husitské a Českobratrské církve evangelické. Setkání s papežem
Františkem se konalo při příležitosti bohoslužby smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou
o odpuštění k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, které byly připraveny z podnětu kardinála
Miloslava Vlka, jehož papež František jmenoval svým mimořádným vyslancem k šestistému výročí
smrti Mistra Jana Husa.
V řeči, kterou papež František pronesl, zdůraznil Ježíšovu modlitbu k Otci za jednotu křesťanů
/Jan 17,21/. „Mnohé spory z minulosti je třeba přehodnotit ve světle nového kontextu, v němž žijeme.
Dohody a porozumění dosáhneme, když budeme řešit tradiční sporné otázky s novým vhledem. Především nemůžeme pominout, že sdílené vyznání víry v Boha Otce, Syna i Ducha svatého, v němž jsme
byli pokřtěni, nás spojuje vazbou skutečného bratrství.
Již v roce 1999 papež Jan Pavel II. vyjádřil svou hlubokou lítost nad krutou smrtí, na kterou byl Jan
Hus vydán, a započetl ho mezi církevní reformátory. Ve světle tohoto přístupu je třeba dál studovat Jana
Husa, který byl dlouho předmětem sváru mezi křesťany a dnes se stal pohnutkou k dialogu.“ Druhý
vatikánský koncil prohlásil, že „obnova církve“, která „spočívá především v růstu věrnosti jejímu
povolání…“ je nepochybně důvodem pro hnutí za jednotu.
Následovala bohoslužba smíření s Bohem a mezi křesťany. Dne 16. června 2015 ve Vatikánu,
následně 20. června v Praze. Text bohoslužeb byl rozeslán všem katolickým farnostem v České
republice, sborům ČCE i sborům CČSH s prosbou, aby se bohoslužby konaly i v místních farnostech.
V Prusinovicích jsme se proto sešli k této bohoslužbě ve čtvrtek 2. července 2015 v katolickém
kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v 17 hodin. Byli přítomni zástupci obou církví. Bratr farář P. Marek
Výleta i evangelický farář Mgr. Leoš Mach se střídali ve čtení liturgie a modliteb. Bratr farář Mach
pak připomenul slova z dopisu Mistra Jana Husa Pražanům o smířlivosti a pokoji.
Vrcholem celého shromáždění byla kajícná modlitba s podáním pravice se slovy „Pokoj tobě“,
jak mezi kazateli, tak i všemi zúčastněnými bratřími a sestrami.
Dále pak oba faráři vyznávali za katolickou i evangelickou stranu vzájemné prohřešky minulosti a prosili o smíření a spolupráci, vedeni Duchem svatým a naším jediným a společným Pánem
Ježíšem Kristem. V závěru bohoslužby vyprosili Boží požehnání rovněž společně katolický i evangelický farář všem zúčastněným i těm, kteří se k této modlitbě připojili z domova, či na pracovišti.
Mgr. Leoš Mach
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Blahopřání jubilantovi
Do řad jubilantů se 16. července 2015 zařadil pan Ing. Jaromír
Vaculík, který své životní jubileum oslavil v kruhu rodiny a přátel.
Také farní společenství Římskokatolické farnosti v Prusinovicích se
připojuje s blahopřáním všeho dobrého, rodinné pohody, vyprošuje
Boží požehnání, hojnost darů Ducha svatého, pevné zdraví a děkuje
za službu kostelníka, kterou pro farnost vykonává. Jeho služba je Pánu
Bohu milá a nám, farníkům, potřebná. Děkujeme za odemčený kostel
přede mší svatou, přípravu všeho potřebného k bohoslužbě – kalich,
obětní miska, konvičky, osvětlení a ozvučení kostela, přípravu lekcionáře a vyhledávání správných textů a děkujeme za službu lektora.
Jaromíre, ať Ti Pán života dopřeje ještě dlouhá léta.

Farní společenství

SPOLKY
Nohejbalový turnaj – 4. ročník
Tenisový klub Prusinovice za finanční podpory zástupců obce uspořádal v sobotu 5. července
turnaj v nohejbalu na tenisovém kurtu v Židové zahradě. Do letošního čtvrtého ročníku turnaje
se přihlásilo celkem 11 družstev hráčů. Byl to turnaj trojic hráčů, ale v některých družstvech byli
další hráči na střídání v utkáních. Střídání více hráčů v utkáních bylo povoleno. Startovné bylo
200 Kč za družstvo. Prezentace družstev byla od 8.30 do 9.00 hodin.
Soutěžní družstva byla rozdělena do dvou skupin. 1. skupina obsahovala Kuba team, Polda
team, Rymice, Alois team a Tučapy team. 2. skupina obsahovala Žalkovice team, Olin team, K.
D., Žaba team, MKS team a Židová team. Ve skupinách se hrálo systémem „každý s každým“. Do
semifinálové skupiny postoupila první dvě družstva z obou skupin.
Byla sehrána tato semifinálová utkání:
1. utkání – Olin team versus Alois team
2. utkání – Žalkovice versus Kuba team

2:0
0:2

Výsledek utkání o 3. místo v turnaji:
Žalkovice versus Alois team

0:2

Výsledek finálového utkání:
Kuba team versus Olin team

0:2

Vítězem turnaje se stal Olin team, který tvořili tito hráči: Oldřich Herudek, Karel Herudek
a Karel Adamec. Druhé místo v turnaji obsadil Kuba team (Radomír Hubík, Zbyněk Žákovský a Jan
Utěkal). Na třetím místě v turnaji skončil Alois team (Alois Barot st., Alois Barot ml., Josef Bartošek
a Petr Chybík z Liberce – hráč určený ke střídání).
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Nejúspěšnějším hráčům v turnaji blahopřeji. Tato tři nejlepší družstva byla odměněna věcnými
cenami. Pochvalu si zaslouží zejména hráči z Olin teamu, kteří se letos polepšili. Vloni v turnaji
obsadili druhé místo a letos v něm zvítězili. Tím opět prokázali své hráčské umění.
Přestože se turnaj konal za úmorného vedra, herní nálada při utkáních byla bojovná. Hráči
se snažili podávat co nejlepší výkony i v parném letním dni. O jejich občerstvení i o občerstvení
přítomných diváků bylo dobře postaráno. Čepovalo se dobré pivo a grilovalo maso. K příjemnému
osvěžení hráčů dobře posloužily venkovní sprchy. Celkový servis byl dobrý.
Původcem turnaje byl pan Oldřich Nevřala. Poděkování patří všem pořadatelům turnaje za
dobře odvedenou organizační práci, zástupcům obce za udělenou finanční podporu turnaje,
všem hráčům za účast v turnaji a přítomným divákům za jejich návštěvu a povzbuzování hráčů.
Do příštího ročníku turnaje přeji pořadatelům a hráčům hodně zdaru.
Antonín Nedbal

Alois Barot st. s míčem

Ivan Mikulík

Cyklotour
V sobotu 11. července se uskutečnila první letošní vyjížďka, jíž se zúčastnilo asi 15 členů
cykloturistického oddílu NEKO. Trasa vyjížďky byla naplánována do Tovačova a zpět. Za krásného
slunečného počasí jsme jeli po trase: Prusinovice, Břest, Chropyně, Záříčí, Lobodice, Tovačov, Vlkoš, Říkovice, Stará Ves, Pacetluky, Prusinovice.
Trasa vyjížďky byla dlouhá přes 60 km a vedla
převážně po rovině. Byla zdánlivě snadná, ale na
počáteční oddílovou vyjížďku byla pro některé
z nás dlouhá a ke konci už únavná. Původně
naplánovaná trasa přes obec Líšnou byla ve
skutečnosti operativně zkrácena tak, abychom
se včas vrátili domů, protože v 17 hodin se konala u kulturního domu pod pergolou schůze
členů oddílu NEKO, kteří se zúčastní letošní
letní cykloturistické dovolené na ostrově Elba.
Proto jsme jeli ze Staré Vsi po polních a lesních
cestách až do Pacetluk, kde jsme najeli opět na
Manželé Kateřina a Jaroslav Koplíkovi
asfaltovou silnici.
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Byla to pěkná a zdařilá vyjížďka, při níž jsme se zastavili nejprve v Břestu na krátké občerstvení
a v poledne jsme byli na obědě ve dvoře restaurace v Tovačově. Vyjížďky se prvně zúčastnili dva
noví cyklisté. Jednou z nových členek oddílu NEKO se tímto stala mladá paní Marcela Pumprlová
z Prusinovic, která si na dlouhé trati vyjížďky vedla dobře a zasloužila si pochvalu.
Byli jsme rádi za tuto připravenou vyjížďku, která prověřila naše fyzické kvality v letošní
cykloturistické sezóně.
Antonín Nedbal

Hokejbalový turnaj
V sobotu 11. července HC Prusinovice uspořádal nultý ročník Rohálovského hokejbalového
turnaje ve sportovním areálu u tělocvičny v Prusinovicích. Turnaje se zúčastnila čtyři mužstva:
HC Prusinovice, HC Rymice, HC Holajka (Holešov) a Slávečci z Prusinovic. Jedno utkání se hrálo
2 x 20 minut na hokejbalovém hřišti s mantinely. Za jednotlivé mužstvo bylo na hřišti při utkání
vždy 5 plus 1 hráčů, kteří se v průběhu utkání střídali. Všechna utkání rozhodoval rozhodčí Josef
Buksa z Holešova. Hrálo se hokejbalovým míčkem podle hokejových pravidel. Počasí bylo pěkné
a tak brankáři v plné hokejové výzbroji to neměli v brance snadné. V turnaji se hrálo systémem
„každý s každým“ plus nádstavba (kombinovaný výběr). Turnaj začal v 16 hodin a protáhl se až
do nočních hodin. Finálové utkání se odehrálo při umělém osvětlení. Utkali se v něm Slávečci
z Prusinovic s HC Prusinovice, který ve vyrovnaném zápase zvítězil o jeden gól.
Výsledek turnaje: 1. místo – HC Prusinovice, 2. místo – Slávečci z Prusinovic, 3. místo – HC
Rymice, 4. místo – HC Holajka (Holešov).
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Zdeněk Grygera z HC Holajka (Holešov). Nejlepším
brankářem byl Jiří Svak z HC Holajka (Holešov).
Přítomní diváci vytvořili při turnaji bouřlivé prostředí. O jejich občerstvení v průběhu turnaje
a o doprovodný zábavný program pro děti se pořadatelé dobře postarali.
Všem ochotným pořadatelům turnaje patří poděkování za přípravu a organizaci tohoto
nového turnaje.
Pořadatelé turnaje děkují touto cestou zástupcům obce za zapůjčení tělocvičny, sportovního
areálu a skákacího hradu (pro zábavu dětí).
Protože odezvy účastníků turnaje (jednotlivých hráčů) byly dobré, HC Prusinovice se těší na
uspořádání hokejbalového turnaje opět v příštím roce.
Antonín Nedbal

HC Prusinovice

Slávečci z Prusinovic
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Rybářské závody pro děti
V sobotu 1. srpna proběhl na rybníku Petrův zdar v Prusinovicích již 4. ročník rybářských
závodů pro děti, které pořádá místní Sdružení rybářů na ochranu přírody. Samotný závod proběhl
od 08:00 hod. do 13:00 hod. Tentokrát se závodu zúčastnilo celkem 26 mladých rybářů z naší
vesnice i blízkého okolí, což svědčí o tom, že se dětské závody těší stále větší oblibě. Společně
s nimi zavítali do krásné přírody k rybníku také rodiče a diváci, kteří se přišli při horkém letním
dnu osvěžit v příjemném prostředí u vody. Pro děti i dospělé bylo zajištěno občerstvení i speciality
na grilu a z udírny.
Do rybářského zápolení se zapojily děti ve
věku od 3 do 14 let, a to kluci i holky. Ti menší
mohli samozřejmě využít při zdolávání ryby svůj
doprovod. Dětem se z vody podařilo vytáhnout
celkem 14 ryb. Závodilo se o nejdelší chycenou
rybu, a tu se podařilo vytáhnout mladému rybáři, který se tohoto nelehkého závodu účastnil
zatím pokaždé. Zhodnotil tedy své zkušenosti
z minulých závodů a podařilo se mu z vody
vytáhnout kapra o délce 49 cm. Tím šťastným
vítězem se stal Pavel Tobolík a odnesl si s sebou
krásnou cenu. Odměněni byli však nejen rybáři,
Marie Krejčí a Josef Hausknecht
kteří se umístili na stupních vítězů. Za své snažení obdrželi odměnu všichni závodící rybáři, díky podpoře Obecního úřadu Prusinovice, místních
podnikatelů a příznivců rybářského sportu.
Tímto bych chtěl jménem Sdružení rybářů na ochranu přírody v Prusinovicích poděkovat
všem sponzorům a lidem z obce, kteří se na zajištění rybářských závodů podíleli, jak sponzorskými
dary, tak i svou prací.
Letošní závody se vydařily díky krásnému počasí, hojné podpoře z obce, ale hlavně díky
účasti dětí, které si ze závodů odnesly spoustu nových zkušeností a zážitků z přírody. Jejich zájem o
rybářský sport je příslibem do dalších let pro zajištění tradice rybářského cechu v obci Prusinovice.
S pozdravem „Petrův zdar“ se těším na další ročník rybářských závodů pro děti.
Jan Utěkal

Motokrosové závody

Závodníci na startu
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Druhou srpnovou sobotu (8. 8.) se na
motokrosové trati Ovčí Debřa v Prusinovicích
konal v pořadí již 6. ročník motokrosových
závodů. I když tropické teploty vybízely spíše
ke koupání, tak i přes to se mnoho nadšenců,
jak z řad závodníků tak i fanoušků, rozhodlo
strávit tento horký den právě na těchto závodech. Závodilo se celkem v 9-ti kategoriích, kde
byli jezdci rozděleni dle svých strojů nebo dle
své výkonnosti. Účast byla vysoká a dokonce

i „mezinárodní“ i přes zmiňované počasí se závodů účastnilo 80 závodníků z toho 2 z Polské a 3
ze Slovenské republiky.
Celý soutěžní den probíhal bez problému a také bez vážnějších zranění a tak po „odmávnutí“ poslední kategorie a nezbytném vyhodnocení výsledků, mohlo probíhat vyhlášení výsledků
jednotlivých kategorií.
OPEN - 1. Vymazal Jakub 818, 2. Novák David 47, 3. Daňa Petr 171
ELITE - 1. Servus Rostislav ml. 80 (Pacetluky), 2. Bartošek Martin 49 (Prusinovice), 3. Kulajta Petr 916
JUNIOR - 1. Janiš Lukáš 74, 2. Hanáček David 74, 3. Volf Adam 17
VETERÁNI - 1. Kotásek František, 2. Spinok Janusz 2 (Polsko), 3. Janiš Josef 72 (Holešov)
ČTYŘKOLKY - 1. Gruber Stanislav 239, 2. Badžgoň František (Slovensko) 52, 3. Uruba Jaroslav 25
HOBBY - 1. Pala Tomáš 1, 2. Šmíd Václav 63, 3. Sedláček Martin 106
HOBBY ULTRA - 1. Ptak Alexander 303 (Polsko), 2. Skoták Martin 811, 3. Hlobil Ondřej 33
FECHTL SPECIAL - 1. Toman Přemysl 32, 2. Frolka Marek 14, 3. Svoboda Václav 64
FECHTL KLASIK - 1. Durančík Jakub - 96, 2. Toman Dalibor 72, 3. Kabát Radek
Děkujeme všem sponzorům SANITA CAR, FARMA Holešov, WASTEX, AGROVA a. s., PROPAG,
OBEC PRUSINOVICE , ale také kamarádům, bez kterých bychom se neobešli a kteří jsou nutní na
zorganizování takovéto akce.
Srdečně zdravíme všechny motokrosové nadšence a příští rok na shledanou...
Iva Nedbalová

Setkání přátel zemědělské techniky
V sobotu 22. srpna spolek přátel zemědělských strojů uspořádal na louce na Kopaninách
již tradiční setkání traktorů. Letos se tam odpoledne kolem 14. hodiny sjelo na 20 strojů tovární
i domácí výroby. Některé stroje měly pěkný „obnovený kabát“, na jiných byla patrná patina (léta
tvrdé služby v běžném provozu). Přijeli tam i ti nejmenší traktoristé na strojích, které pro ně zhotovili nebo zakoupili jejich tatínci. Oni se chtěli podobat dospělým, což bylo docela sympatické
gesto. Návštěvníci měli možnost si všechny seřazené strojené prohlédnout a posadit se za volant.
Průvodní slovo měl opět ing. Petr Lipner, který je zemědělský odborník a traktorům rozumí. Zasvěceně komentoval a řídil soutěž traktoristů a jejich strojů na vyznačené soutěžní trati, která vedla
i přes vysokou mez. Pro soutěžící traktoristy to byla jízda zručnosti i rychlostní závod současně.
Soutěž traktoristů byla rozdělena do dvou kategorií: soutěžící jeli na strojích vyrobených
v továrně a na strojích vyrobených doma. Soutěžní jízda byla dvoukolová a rozhodoval nejkratší
dosažený čas. Když traktorista neprojel přesně mezi brankami a některou z nich porušil, byly mu
k dosaženému výsledku připočteny trestné vteřiny. Soutěže se zúčastnilo celkem 10 traktoristů.
V soutěži „továrních“ strojů zvítězil Tomáš Krejčí. Za ním se umístili bratři Ondřej Spáčil
(2. místo) a Michal Spáčil (3. místo). V soutěži traktoristů na strojích domácí výroby byli nejrychlejší
Radek Hradilík z Vítonic (1. místo), Michal Spáčil z Přílep (2. místo) a Martin Kopřiva ze Slavkova pod
Hostýnem (3. místo). O nejlepší místa se takto„rozdělili“, protože víc jich v této kategorii nesoutěžilo.
Jako zajímavost pro diváky pořadatelé letos připravili ukázku obdělání zemědělské půdy za
pomocí nejmodernější techniky. Na sousední lán přijel nejvýkonnější traktor John Deer s připojeným agregátem na obdělání půdy, který byl ovládán hydraulicky z kabiny řidiče. Komentátor
ing. Petr Lipner zdůraznil velikou produktivitu práce tohoto stroje a zařízení.
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Tuto soutěžní akci navštívilo asi 70 diváků, o něž se pořadatelé akce vzorně postarali a připravili
pro ně chutné občerstvení, které v pěkném slunečné počasí přišlo vhod.
Nejlepší soutěžící traktoristé obdrželi z rukou hlavního pořadatele Miroslava Krejčího věcné ceny.
Speciální cenu obdržel Josef Balusek za nejrychlejší soutěžní jízdu na traktoru typu „eres“. Rád
bych ještě jmenoval nejstaršího účastníka soutěžní jízdy, jím byl opět pan Alois Sklenařík (83 let),
který při jízdě s traktorem značky Zetor dokázal své mnohaleté řidičské zkušenosti. Děkujeme za
jeho aktivní účast na soutěži.
Vážíme si zájmu a podpory této soutěže od Agrovy a.s. Prusinovice a obce Prusinovice. Oběma
těmto velikým sponzorům děkujeme za jejich vstřícnost. Všem zúčastněným děkujeme za jejich
zájem o tuto soutěž. Jsme též rádi, že soutěžní jízdy proběhly zcela hladce.
Toto uplynulé soutěžní odpoledne obohatilo vesnický spolkový život o nové zážitky. Podobné
soutěže se konají i v některých okolních obcích. Je vidět, že naše obec jde v tom směru s dobou.
Věřím, že se můžeme těšit na příští ročník této soutěže jízdy na zemědělských strojích.
Antonín Nedbal

68. cyklotour
V sobotu 29. srpna se konala již 68. vyjížďka členů cykloturistického oddílu NEKO. V 8 hodin
ráno se nás sešlo asi 20 cyklistů v Hlinsku pod Hostýnem, kde jsme naložili svá jízdní kola na korbu pronajatého nákladního automobilu, který je odvezl do Valašského Meziříčí, výchozího místa
vyjížďky. Tam jsme se vzápětí dopravili vlakem.
Po prohlídce náměstí a malém občerstvení na terase kavárny jsme se rozjeli po cyklostezce
podél řeky Bečvy směrem domů. Brzy jsme museli vyjet do prudkého kopce na Juřinku. Dále jsme
jeli po zvlněné náhorní plošině, z níž byly pěkné výhledy do okolní krajiny, až jsme přijeli do obce
Police. Tam jsme se zastavili na fotbalovém hřišti, kde se právě konal turnaj mladých fotbalistů
(mladší přípravky). Hráči z Prusinovic si v turnaji vedli úspěšně. Po krátkém odpočinku jsme jeli
přes obec Loučku a přijeli jsme do Podhradní Lhoty, kde jsme byli krátce hosty v domě pana Antonína Štece, účastníka vyjížďky, a jeho manželky. Přívětivě nás přivítali a dobře pohostili. Ještě
jednou jim děkujeme za milé přijetí. Dále jsme stoupali po lesní cestě po úbočí hor a z velikého
kopce jsme sjeli až k Loukovu, odkud nás zavedla polní cesta k pohostinství ve Chvalčově. Tam
jsme si půl hodiny odpočinuli a občerstvili se. Protože jsme měli obtížných cest v terénu už dost,
domů jsme přijeli po asfaltové státní silnici přes Bílavsko a Hlinsko pod Hostýnem. Za krásného
slunečného počasí jsme ujeli asi 50 km, což je docela dobrý sportovní výkon v horkém letním dnu.
Prvně s námi jeli dva noví členové oddílu: pan
Miroslav Karas z Bystřice pod Hostýnem a paní
Jitka Králíkoví z Uherského Brodu. Rádi jsme je
přivítali v našem oddílu. Všichni jsme se šťastně
vrátili z výletu domů. Po pergolou u kulturního
domu se konalo tradiční vyhodnocení vyjížďky.
Z rukou obou předsedů oddílu jsme obdrželi
diplomy za účast na vyjížďce.
Následovala ještě schůze oddílu NEKO, na
níž delegát cestovní agentury Pavel Valuch nám
podal informace ohledně oddílové cykloturistické dovolené na ostrově Elba, která bude ve dnech
18. až 27. září.
Antonín Nedbal
Občerstvení v Podhradní Lhotě

18

Střelecká soutěž
Po šestnáctileté přestávce se konala v sobotu 5. září soutěž ve sportovní střelbě u lesa Hrádku. Byla to střelba na baterii – americký trap. Tuto soutěž uspořádalo Myslivecké sdružení Vranov
Prusinovice. Zúčastnilo se jí asi 40 střelců – závodníků z celého kraje včetně několika žen.
Nejdříve naši myslivci připravili střelnici
v obvyklém místě. Do krytého okopu umístili
zapůjčené automatické vrhací zařízení terčů,
červenými praporky vyznačili nebezpečnou zónu
v okolí střelnice, zbudovali stanoviště pro soutěžící
střelce, připravili stoly s lavičkami pro návštěvníky
a též pro ně zajistili občerstvení. O dobrou přípravu
střelecké soutěže se zasloužil zejména pan Zdeněk
Darebník.
V 8 hodin ráno začala prezentace soutěžících
střelců. Soutěž trvala po celý den za ideálního
počasí a střelci byli s průběhem soutěže spokojeni.
Střílí Radek Vrubel

Rozdělení funkcí bylo následující:
Ředitel střeleb - MVDr. Jaroslav Koplík, rozhodčí – Milan Navrátil.
Výsledky soutěže na 2 x 25 ran a finále na 1 x 25 ran (pro 4 nejlepší střelce):
1. Dufek (69), 2. Vaňhara (69), 3. Zapletal.
Konalo se finále soutěže do první chyby. Byl to dramatický rozestřel dvou střelců, Dufka
a Vaňhary, kteří dosáhli stejného počtu bodů. Ve finále zvítězil Dufek.
V soutěži juniorů (začátečníků) se nejlépe umístili: 1. Radim Chytil, 2. Vlastimil Bouchal,
3. Martin Darebník.
Blahopřeji nejlepším střelcům k úspěšným výsledkům v soutěži.
Ochotní a obětaví pořadatelé si zaslouží poděkování za uspořádání této náročné sportovní
soutěže, která obohatila spolkový a sportovní život v obci.
Antonín Nedbal

Rusavskými kotáry na kole i pěšky
Cykloturistický oddíl NEKO opět letos se
zúčastnil tradiční akce Klubu českých turistů
v Holešově nazvané „Rusavskými kotáry na kole
i pěšky“. V sobotu 12. září se konal již 46. ročník.
Výchozím místem byla sokolovna v Holešově,
kde se pěší i cyklo-turisté nejprve přihlásili
k účasti a vybrali si z připravených tras různě
dlouhou trasu pochodu nebo vyjížďky podle
svého přání. Pěkné počasí už od rána slibovalo, že
všichni turisté budou mít pěkné zážitky z výletu.
Šest členů oddílu NEKO, v čele s předsedou
oddílu ing. Josefem Nedbalem, se rozjelo necelou

Marie Ponížilová
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hodinu před polednem po obvyklé trase dlouhé 50 kilometrů po silnici. Trasa vedla z Holešova
přes Fryšták, Lukov, Kašavu, Držkovou a Rusavu zpět do Holešova. Zastávky na občerstvení byly
zvoleny v Lukově, v Kašavě a na Rusavě v bufetu „U kůlu“. Na Rusavě bylo též kontrolní stanoviště
(u obecního domu), v němž se turisté cestou ohlásili a dostali razítko do mapky.
V cíli – v sokolovně v Holešově – účastníci vyjížďky obdrželi z rukou ing. Františka Hostaši,
předsedy KČT Holešov, diplomy a perníkové medaile. Nechybělo obvyklé malé pohoštění a krátká
beseda s ostatními účastníky, kteří právě též dorazili šťastně do cíle.
Věřím, že jsme pohybem a pobytem na čerstvém vzduchu přispěli k utužení svého zdraví,
pobavili se spolu a potěšili se krásou okolní přírody. Svou účastí jsme alespoň částečně přispěli
ke zdaru této turistické akce Klubu českých turistů v Holešově.
Antonín Nedbal

Výlet za hranice všedních dnů
Cykolturistický oddíl NEKO uspořádal ve spolupráci s cestovní agenturou Pavla Valucha
ze Zlína a s cestovní kanceláří Victoria z Brna tradiční letní dovolenou na turisticky atraktivním
místě – na ostrově Elba. Tento zájezd se konal ve dnech 18. až 27. září a zúčastnilo se jej 45 členů
a příznivců oddílu NEKO. Byla to i rodinná dovolená, protože se jí zúčastnilo 6 dětí v doprovodu
alespoň jednoho z rodičů.
Cesta na Elbu autobusem a lodí byla daleká a únavná, ale výsledný krásný dojem z dovolené
veškerou únavu vytěsnil. Počasí na Elbě bylo slunečné a teplé. Jedna ranní bouřka s trochou deště
nic nepokazila.
Cílem pobytu na Elbě bylo putování na kolech a poznávání alespoň částí ostrova a letní rekreace na mořských plážích. Ubytování v kempu Ville degli Ulivi poblíž města Marina di Campo
bylo skromné, ale jinak vybavení a služby v kempu byly na úrovni. Krajina na ostrově je hornatá
a pro cyklisty velmi náročná. Rovinatých míst je tam málo.
Program dovolené:
18. 9. - Cesta autobusem z Prusinovic na Elbu.
19. 9. - Příjezd do kempu Ville degli Ulivi a letmá prohlídka města Marina di Campo.
20. 9. - Výlet na kole do okolních vesnic a koupání na oblázkové pláži.
21. 9. - Strmý výjezd na kole do Marciany a objezd západní části ostrova po pobřeží.
22. 9. - Plavba lodí po moři k potopené lodi, potápění, šnorchlování, prohlídka jeskyní.
23. 9. - Návštěva trhu v Marina di Campo, odpoledne koupání na pláži Fetovaia.
24. 9. - Náročný výlet na kolech do města Porto Azzurro ve východní části ostrova.
25. 9. - Výlet autobusem a lanovkou na nejvyšší horu Monte Capanne (1 019 m. n. m.).
26. 9. - Volný program, koupání v moři, příprava k odjezdu, večer odjezd domů.
27. 9. - Cesta autobusem domů (asi 1 300 km).
V kempu Ville degli Ulivi bylo ještě mnoho turistů, zejména Čechů, s nimiž bylo možné se
setkat i na jiných místech. Členové oddílu NEKO tam vytvořili dobrou pospolitost. Měli svoje pravidelné podvečerní informativní a zábavné schůzky, při nichž oba předsedové oddílu zhodnotili
program a události dne.
Někteří naši cykloturisté také navštívili památná místa, v nichž měl rezidence Napoleon
Bonaparte, který se tam v roce 1814 uchýlil do nuceného exilu.
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Během naší dovolené jsme obdivovali moře, krásné přírodní scenérie, pozorovali život domorodců a turistů na ostrově, ochutnali pravou italskou zmrzlinu a italská jídla, užívali sílu hřejivých
slunečních paprsků a osvěžující vodu v moři, radovali se ze všech příjemných zážitků, že jsme
tam právě byli a že to nebyl jen sen. Jsem rád, že se nikomu z nás nic zlého nestalo a že jsme se
všichni šťastně vrátili domů z daleké cesty.
Děkuji oběma předsedům oddílu NEKO za letošní velice příjemnou a krásnou dovolenou,
kterou pro nás připravili.
Antonín Nedbal

Zlaté ručičky opět vystavovaly
Poslední zářijovou sobotu (26. 9.) se proměnil velký sál našeho kulturního domu v krajinu
kreativity a krásy. Od rána do večera prezentovaly svoji celoroční činnost členky KLUBU ZLATÝCH
RUČIČEK. Připojilo se také několik kreativních lidí, kteří pracují sami doma. Letos poprvé vystavovaly své výrobky i děti, které se zúčastňují našich setkání. Jejich místo bylo hned u vchodu
výstavy, odkud na nás vykukovaly různé postavičky ze speciální plastelíny, drobnosti z hlíny
a malované kamínky. To vše dozdobila velká beruška, která vznikla nehodou, když praskl sprej
s montážní pěnou a na trávě zůstal koláč ve tvaru berušky. Stačilo už jen obléct ji do červeného
svetříku pomocí tavní pistole. K vidění bylo letos velké množství výrobků a technik. Všichni
vystavovali opravdu zvláštní a nádherné výrobky. K nejzajímavějším patří umělecké vykrajování
ovoce a zeleniny, leptané sklo, dekorace z kávových zrn, květináče ze starého nádobí zdobeného
krakelovacím lakem a ubrouskovou technikou, nože domácí výroby, quilling z vlnitého papíru,
krabice zdobené velkým množstvím technik, nebo dívka s výstavkou panenek, která byla sama
krásně oblečená jako panenka. U některých stolů návštěvník měl možnost vyrobit si vlastníma
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rukama papírovou sovu, leptat sklo, či malovat na sádrové odlitky. Odpoledne měly děti možnost
malování rozmazkama na obálku nebo barevný papír. Pro mládež byla připravena prezentace naší
facebookové skupiny „ZLATÉ RUČIČKY PRUSINOVICE“. Při pozorování tolikeré krásy člověku vytráví
a pro tento případ byl připraven oběd v dolním sále. Podávalo se zelí s vepřovýma výpečkama
nebo svíčková s knedlíkem.
Děkujeme všem, kteří jakýmkoli způsobem podporují činnost našeho spolku. I díky této podpoře jsme mohli zintenzivnit četnost našich setkání na každotýdenní tvoření, ke kterému zveme
kohokoliv, kdo má chuť vytvořit něco originálního a zároveň se tak po náročném týdnu odreagovat. Tak na shledanou každý pátek v 18 hodin v dolním sále kulturního domu. Těšíme se na Vás.
Za Klub zlatých ručiček Anna Hodoušová

SPORT
8th FAI WOMEN’S WORLD GLIDING CHAMPIONSHIPS - DENMARK
(Osmé plachtařské mistrovství světa žen – letiště ARNBORG 2015 Dánsko)

V letošním roce v době od 25. 7. 2015 do 14. 8. 2015 proběhlo v Dánsku na letišti Arnborg
osmé plachtařské mistrovství světa žen, kterého se zúčastnila také naše občanka Petra Papežíková,
jako reprezentantka České republiky v bezmotorovém létání. Jedná se o významnou světovou
soutěž WWGC (WOMEN’S WORLD GLIDING CHAMPIONSHIPS), pořádanou světovou leteckou
asociací FAI. Cílem této soutěže je určit mistryně světa v jednotlivých třídách a kategoriích a určit
tak nejlepší pilotky světa pro další dvouleté období.
Za velmi složitých meteorologických podmínek, kdy u nás a v celé střední Evropě panovaly
tropické teploty a kdy naopak v Dánsku bylo deštivo a teploty někdy i jen kolem 12° C, bylo
i přes tuto nepřízeň počasí odlétáno osm platných disciplín, kde se Petra, díky svým vyrovnaným
výkonům v jednotlivých disciplínách, umístila celkově na šestém místě v klubové třídě a na prvním místě z českých reprezentantek. Díky tomuto skvělému umístění je nyní Petra šestá nejlepší
pilotka na světě v bezmotorovém létání v klubové třídě.
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Blahopřejeme a do budoucna přejeme mnoho dalších úspěchů v reprezentaci České republiky a naší obce.
A na závěr by Petra touto cestou chtěla moc poděkovat Zlínskému kraji za poskytnutí dotace
z fondu mládeže a sportu a také Obci Prusinovice za finanční podporu a samozřejmě také všem,
kteří jí fandí.
Redakce

TJ Prusinovice - kopaná
22. 8. Turnaj mladších žáků v Prusinovicích
Týden před začátkem mistrovských mládežnických soutěží uspořádala TJ Prusinovice turnaj
pro mladší žáky za účasti 5 účastníků. Hrálo se souběžně na dvou hřištích a před závěrečnými
duely zůstala dvě neporažená mužstva – žáci Chropyně a domácí Prusinovice. Žáci Chropyně
měli v závěrečném zápase výborný vstup do utkání a rychlé vedení 3 : 0 již i přes snahu bojujících
Prusinovic, kteří vsítili hráčům Chropyně jediné 3 branky na turnaji, udrželi a stali se zaslouženě
vítězem turnaje. V přímém souboji o bronzové medaile zvítězil Bezměrov nad Loukovem 2 : 0.
Při slavnostním vyhlášení výsledků byla odměněna všechna zúčastněná mužstva a nejlepší hráči
turnaje, kterými se stali Měrka Marek (Prusinovice, nejlepší střelec), Dolák Pavel (Loukov, nejlepší
brankář) a Vejtasa Aleš (Bezměrov, nejlepší hráč). Sobotní turnaj se vydařil a přejeme všem zúčastněným hráčům mnoho sportovních úspěchů v nadcházející fotbalové sezóně.
Výsledky: TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 6 : 1
TJ Prusinovice – Sokol Dřínov 6 : 0
TJ Prusinovice – TJ Loukov 4 : 2
TJ Prusinovice – FK Chropyně 3 : 5
Konečné pořadí: 1. FK Chropyně
2. TJ Prusinovice
3. FC Ajax Bezměrov
4. TJ Loukov
5. Sokol Dřínov
Střelci TJ Prusinovice: 8 Měrka Marek
5 Pumprla Matěj
2 Matyáš Antonín
1 Svoboda Samuel, Sklenaříková Eva,
Zdráhal Pavel, Měrka Josef
Výběr OFS, Fryšták
Sestava TJ Prusinovice:
Svoboda Samuel, Pumprla Matěj, Sklenaříková Eva, Zdráhal Pavel, Krejčí Jakub, Jurčík Michal,
Matyáš Antonín, Pirkl Marek, Pumprla Tomáš, Měrka Marek, Měrka Josef.
22. 8. Turnaj veteránů v Prusinovicích
Po turnaji mladších žáků se na hřišti v Prusinovicích představili bývalí fotbalisté – veteráni
nad 35 let. V úvodním zápase zvítězili domácí Prusinovice nad Mrlínkem 2 : 1, v druhém utkání
porazil Mrlínek hráče Tučap 1 : 0. O pořadí rozhodovalo závěrečné utkání, v němž Prusinovice
porazili Tučapy vysoko 5 : 0 a stali se vítězem turnaje, který se může stát pravidelným setkáním
bývalých fotbalistů. Na závěr turnaje hlavní pořadatel Pavel Vrubel st. předal cenu pro nejlepšího
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hráče turnaje, kterým se stal zástupce domácího mužstva Pumprla Libor.
Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Mrlínek 2 : 1
branky: Šenovský Daniel, Pumprla Libor
TJ Mrlínek – TJ Sokol Tučapy 1 : 0
TJ Prusinovice – TJ Sokol Tučapy 5 : 0
branky: Pumprla Libor 3, Vrubel Pavel, Krejčí Zdeněk
Konečné pořadí: 1. TJ Prusinovice
2. TJ Mrlínek
3. TJ Sokol Tučapy
29. 8. Turnaj mladší přípravky v Polici
Poslední prázdninový víkend se mladší přípravka TJ Prusinovice zúčastnila turnaje v Polici.
V pěti utkáních nepoznala hořkost porážky a zaslouženě si odnesla pohár pro vítěze turnaje.
Nejlepším střelcem turnaje se stal hráč vítězných Prusinovic Nikola Jadrníček.
Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Police 9 : 2
branky: Jadrníček Nikola 5, Gerát Marek 3, Vrubel Pavel
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 3 : 1
branky: Gerát Marek, Jadrníček Nikola, Mašta Daniel
TJ Prusinovice – TJ Loukov 9 : 1
branky: Gerát Marek 3, Jadrníček Nikola 3, Vrubel Pavel 2,
Krejčí Ondřej
TJ Prusinovice – TJ Zašová 4 : 3
branky: Jadrníček Nikola 2, Gerát Marek, vlastní
Finále: TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 3 : 2
branky: Jadrníček Nikola, Gerát Marek, Krejčí Ondřej
Konečné pořadí: 1. TJ Prusinovice
2. TJ Chvalčov
3. TJ Zašová
4. TJ Loukov
5. TJ Police
Sestava TJ Prusinovice: Krejčí Marie, Mašta Daniel, Vrubel Pavel, Sklenář Vojtěch, Jadrníček Nikola,
Krejčí Jan, Krejčí Ondřej, Gerát Marek.

Výběr OFS, Kroměříž
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Mladší žáci, Police

V okresních soutěžích úspěšně reprezentují TJ Prusinovice hned čtyři mládežnická mužstva.
Starší žáci zaznamenali ve své premiérové sezóně v pěti utkáních dvě výhry a drží se na 8. příčce v
tabulce. Mladší žáci s bilancí pět zápasů - pět výher drží vedoucí pozici, když nejlepšími střelci jsou
Marek Měrka s 21 brankami a Matěj Pumprla s 12 brankami. Starší přípravka má bilanci 8 zápasů
- 8 výher, vedoucí příčka a předčasný postup do finálové skupiny na dohled, nejlepší střelci jsou
pro opět Marek Měrka (36 branek) a Matěj Pumprla (19 branek). Naším čtvrtým mládežnickým
mužstvem je mladší přípravka, která v osmi zápasech zaznamenala 6 výher a drží se na postupové
druhé pozici v tabulce. V mladší přípravce se střelecky daří Ondrovi Krejčímu a Nikolovi Jadrníčkovi
(oba 15 branek). Úspěch našich mužstev neušel pozornosti trenérům kroměřížského výběru, kteří
nominovali naše hráče na meziokresní turnaj výběrů OFS do Fryštáku, kde se neztratili, zaznamenali
8 z 10 branek výběru OFS Kroměříž a hráč Matěj Pumprla byl vybrán jako nejlepší hráč výběru
OFS Kroměříž. Závěrem bych si dovolil pozvat všechny zájemce již od 5 let na fotbalové tréninky
zatím na fotbalové hřiště, od listopadu pak do místní tělocvičny.
Aleš Pumprla, účetní
předseda TJ Prusinovice a STK OFS Km
Plačkov 369, 768 42 Prusinovice
Mobil: 604 216 926

ZAJÍMAVÉ PAMĚTIHODNOSTI
Chata Švajgrovka
Tato chata stojí ve svahu nad údolím pod známým poutním místem - vrcholem sv. Hostýna.
V dřívějších dobách chata dominovala rozlehlé louce, která dodnes nese název „Schwaigrova paseka“. V současnosti je však tato paseka z větší části zarostlá lesem. Objekt byl postaven přibližně
v 60. až 70. letech 19. století podle tyrolského vzoru a od té doby se jeho vnější vzhled téměř nezměnil. Zpočátku chata sloužila jako hájovna a horní patro bylo využíváno jako zázemí pro panstvo,
které se zde scházelo při honitbách. Na přelomu 80. a 90. let 19. století přebýval v blízkém Chvalčově
český malíř Hanuš Schwaiger. Na zámku v Bystřici pod Hostýnem tehdy bydlel baron Laudon,
který když zjistil, že taková významná osobnost pobývá v jeho kraji, zařídil Schwaigerovi pronájem
horního patra hájovny. Schwaiger si zde zřídil ateliér, v němž přebýval v letních měsících a tvořil.
Velmi zajímavá je skutečnost, že Schwaiger se přátelil s tehdy ještě neznámým T. G. Masarykem.
Masaryk se připravoval na vstup do politiky a toužil poznat kraj, za který měl později kandidovat ve
volbách. Proto si pronajal s celou rodinou dům v Chvalčově, na kterém je dodnes pamětní deska.
Masaryk podnikal dlouhé procházky po okolí. Průvodcem mu byl spisovatel František Táborský
a často navštěvoval Schwaigera v jeho příbytku. Svědectví Františka Táborského se zachovalo
v písemné podobě dodnes:
„V zajímavém domku jednopatrovém s pavláčkou dokola kolem a s věžičkou uprostřed střechy,
v přízemku bydlel hajný Uruba a tetička Urubka, jak jste tam přišli, nabídla chleba, jak chutného,
a másla k němu skvostného a chtěl-li kdo a byla-li smetany anebo kyšky, nahoře pak, v patře,
zřízeného za lepších pro šlechtu časů pro loveckou společnost, aby se tam po namáhavé práci
občerstvila, v celém tom patře bydlel tehdy dobrý kamarád hastrmanův, krysařův, Krakonošův
a všech potulných Ahasverů, velkých i drobných, malíř vysokonohý, s velkým skřipcem na nose,
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s šibalským úsměvem a s dětským srdcem Hanuš Schwaiger se svou mladou ženuškou
Josefinou neboli, jak on říkal, se svým Pepíkem“.
Po válce nastalo pro „Švajgrovku“ zřejmě
nejtěžší období. Chata upadla do rukou státu, což
zapříčinilo její devastaci. Objekt sloužil k různým
večírkům a oslavám, při nichž interiér velmi trpěl.
Vnitřní vybavení bylo nahrazeno dýhovaným
kancelářským nábytkem a Schwaigerův ateliér
byl proměněn v hernu na stolní tenis. Krásné
a dokonale propracované masivní trámoví,
z něhož je chata vystavěna, zakryly palubky.
V současnosti se chata „Švajgrovka“ nachází v soukromých rukou a prochází rozsáhlou rekonstrukcí v několika fázích. Cílem rekonstrukce je navrátit chatě v co největší možné míře původní
ráz. K tomu dopomáhají i některé dodnes zachované historické fotografie a kresby.
Richard Petřík

Hrad Obřany
Dalším hradem který máme na dosah, je zřícenina hradu Obřany, kterou najdeme kousek za
obcí Chvalčov směrem na Tesák.
Zřícenina gotického hradu se nachází na protáhlém vrcholovém hřebeni 704 metrů nad
mořem. Založen byl asi kolem roku 1365 Bočkem z Kunštátu. Patrně nebyl nikdy dokončen
a v průběhu husitských válek byl opuštěn. Do dnešních dnů se zachovalo torzo hradby a válcové věže.
Hrad Obřany má velmi netypický protáhlý a úzký tvar, který je dán přizpůsobením dispozice
tvaru vrcholového hřebene. Z hradu, na kterém se žilo asi pouze jen sto let, se mnoho nedochovalo. Rozměry dispozice dávají tušit pouze výrazné terénní náznaky a pak ucelený kus původní
středověké hradby zakončené přízemním torzem válcové věže.
Na hrad vede červená turistická značka, na kterou se napojuje mnoho turistických tras z okolí.
Výlet na hrad Obřany lze krásně spojit s asi 12 km dlouhým okruhem přes Hostýn a hrádek Skalný.
Hrad Obřany byl založen patrně někdy před rokem 1365 Bočkem z Kunštátu a Poděbrad, pradědem krále Jiřího z Poděbrad. Název Obřany hrad získal podle zaniklého rodového hradu u Brna.

Pramen pod hradem
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Hradní zeď

Boček však hrad vystavěl bez svolení moravského markraběte Jana Jindřicha, který se obrátil
na bratra, císaře Karla IV., aby prosadil demolici Obřan. Karel IV. opravdu roku 1366 nařídil zboření
hradu, avšak došlo patrně jen k zastavení prací na stavbě. Nedokončený hrad byl dále využíván
jen provizorně. V roce 1415 se po něm píše Smil z Kunštátu a Obřan, který však trvale sídlil na
nedalekém hradě Chlum, který stál nad Bílavskem. Obřany byly definitivně opuštěny v době
husitských válek a nahradila je nově zbudovaná tvrz v městečku Bystřice.
Hrad má tvar přizpůsobený úzkému a protáhlému hřebeni. Na západním pólu dispozice stojí
pozůstatky okrouhlé strážní věže a na opačném, východním, se rýsují terénní náznaky rozměrného
paláce. Hradní válcová věž stojí na nejvíce chráněném místě s širokým výhledem na Hostýn a do
údolí říčky Bystřice. K přístupové straně na jihu se hrad otáčel rozepjatým obloukem své dispozice.
Na této jižní straně hradu se nacházejí výrazné terénní pozůstatky náznaků příkopu a valu, které
však budí dojem značné nedokončenosti. Právě v těchto místech se někde nacházela vstupní
brána do jádra hradu, respektive dvora mezi objekty při věži na západě a palácem na východě.
Před ní se zřejmě nacházelo menší předhradí.
Významný badatel PhDr. M. Plaček soudí, že v případě Obřan šlo o kvalitní práci velmi dobrých
zedníků a stavitelů, ale na nevhodném místě či podle špatného projektu.
Každopádně byla zřícenina hradu letos hojně navštěvovaná turisty. Cesta není nijak náročná
ani na kole, a dá se k hradu pohodlně dostat po dvou cestách. Jednou se dostaneme z Hostýna
a tou druhou ze zmíněného Chvalčova. V případě chvalčovské cesty míjíme oblíbený pramen.
Původně se jmenoval Hladová studánka. Byl ale přejmenován na počest etnografa-spisovatele
Františka Táborského a malíře Františka Ondrúška, kteří sem s oblibou vodili své přátele. Mimo jiné
i T. G. Masaryka. V roce 1957 bylo upraveno okolí pramene, dnes je nad ním do kamene vsazená
kovová deska s podobiznami obou umělců.
Richard Petřík

Předpokládaná podoba hradu
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
Ve III. čtvrtletí 2015 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let

Gažda Josef
Pumprlová Erika
Ing. Utěkal Květoslav
Nedbalová Eva
Sklenář František
Bílá Martina

65 let

Barotová Danuše

80 let

Žákovská Anna
Petříková Zdenka

55 let

Piškula Lubomír
Kovář Jaroslav
Školoud Jiří
Mlčáková Helena

60 let

Navrátilová Jana
Ing. Vaculík Jaromír
Dubenská Milena
Mejstříková Hana
Bělíčková Radmila

85 let

Karola Jindřich

90 let

Kubíčková Marie

Narodili se:
Kristýna Darebníková

Sňatek uzavřeli:
Lucie Pecháčková, Prusinovice a Dušan Malina, Valašské Meziříčí
Monika Křepelková, Tučapy a René Jašek, Prusinovice
Rozloučili jsme se:
s paní Jarmilou Hlavizňovou, paní Alicí Bakalovou a panem Emilem Pumprlou.
A vzpomínky zůstanou ...
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Dětský karneval

Pepíno Prcek

Pepíno Prcek s dětmi

Setkání přátel zemědělské techniky

Traktor Škoda 30

Blahopřání Tomáši Krejčímu

Vítání občánků

Jakub Kužela, Marek Talach, Sabina Tobolíková

Kaili Neradilová a Kateřina Dvorníková
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