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Co je nového v obci

Nové odkanalizování Kulturního domu

Přeložení chodníku, Lesní ulice
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Co je nového v obci

Umístění hnacího kola u pomníku padlých z II. světové války ze samohybného děla zasaženého 
při vjezdu do Prusinovic při osvobození obce Rudou armádou

Oprava střechy OÚ po vichřici dne 15. 8. 2015
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Hubertova jízda 2015
Jezdeckou sezonu každý rok na podzim uzavírá Hubertova jízda. Pořádají ji v mnoha stájích 

a jezdeckých oddílech po celé republice. Nebylo tomu jinak ani v  Prusinovicích. Letos, již po 
devatenácté, se poslední říjnovou sobotu 31. 10. zaplnilo prostranství před Obecním úřadem 
koňmi, jejich jezdci a diváky.

Jako každý předešlý ročník, tak i ten letošní svým úvodním slovem slavnostně zahájil pan 
Jan Žákovský. Seřazených 50 jezdců se pod vedením Gábiny Kamencové, která představovala 
lišku, a Marka Bečky jako Mastera, vydali v jedenáct hodin na trasu do krásné přírody v okolí naší 
obce. V cestě jim stálo mnoho přírodních překážek v podobě padlých stromů, příkopů, menších 
či větších roklin skrytých v okolních lesích. 

Čekání na návrat lotu mezitím divákům zpříjemnila možnost občerstvení u hasičské zbrojnice 
a bohatá tombola. Děti si krátily čas na skákacím hradě. 

Jezdci i koně si zase dopřáli odpočinek při přestávce na rybníku Petrův Zdar, kde je mile 
přivítali naši rybáři a připravili pro ně kabanos z udírny, čaj a určitě i něco ostřejšího.

Po načerpání potřebných sil zavelel Master zpět do sedla a celý lot se vydal na druhou část 
Hubertovy jízdy. Po projetí lesa Dřína a ještě krátké zastávce u rybníka Pod Bílou se celá skupina 
dostala na louku Veselky. Zde se tradičně seřadili jezdci, kteří se chtěli zúčastnit závěrečného 
„dostihu“ o liščí ocas. Vítězem se stal Milan Školoud se svým koněm Juráškem z Domaželic. 

O půl třetí se účastníci vrátili zpět před zbrojnici a ukázněně nastoupili, aby mohlo pro-
běhnout slavnostní vyhlášení vítěze symbolického honu a zakončení jezdecké sezóny a letošní 
Hubertovy jízdy.

Trochu netradiční byl po odjezdu hlavní 
skupiny nástup malých jezdců na ponících. 
Letos poprvé jsme měli možnost vidět malé 
jezdce, kteří se ještě nemohou vydat na ob-
tížnou a rychlou vyjížďku s  velkými koňmi, 
ale přesto si chtějí užít slavnostní atmosféru 
Svatého Huberta. Proto pořadatelé pro tyto 
malé jezdecké naděje připravili menší a klidnější 
variantu. Zúčastnilo se 7 poníků. Po nástupu a 
nezbytném dekorování kokardami se skupinka 
dětí i s doprovodem rodičů vydala na klidnou 
procházku. Po cestě na děti čekalo opékaní 
špekáčků na rybníku Pod Bílou. Všichni účast-
níci byli nadšeni a nechtělo se jim vracet zpět do obce. Naléhání dětí jsme ale nemohli vyhovět, 
protože posun času by zapříčinil, že bychom zatměli.

Večer se jezdci v  hojném počtu vrátili do Kulturního domu na Hubertovský bál. K tanci  
a poslechu hrála country kapela Texas a tak bujaré veselí pokračovalo až do časných ranních hodin.

Přátelské prostředí, krásné počasí a barevný podzim dodaly této jezdecké události skvělou 
atmosféru.

Jak tedy jedním slovem shrnout letošní Hubertovku? Vydařená! V první řadě proto, že se  
i přes několik pádů obešla bez zranění a také proto, že se k pořadatelům vrací milé komentáře 
od spokojených účastníků. Po tolika letech jsou všechny nedostatky již vyladěné ke spokojenosti 
jezdců, koní i diváků.

Vítězslav Kužela s vnučkou Kateřinou na koni Máje
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Všem, kteří se na organizaci této akce již devatenáct let podílejí, ať už aktivně tím, že přiloží 
ruku k dílu, nebo pasivně poskytnutím věcného daru do tomboly a nebo jakoukoli jinou formou 
podpory, patří zasloužené velké DÍKY. Bez vás všech by nebylo jméno naší Hubertovy jízdy takové, 
jaké je.

                             DĚKUJI VÁM.
Petra Žákovská

Vánoční přání
Máme tady opět závěr roku. Zdá se mi, že rok co rok je stále rychlejší a rychlejší. Nastala doba, 

kdy se můžeme pozastavit a trošku přibrzdit shon kolem nás. V našem nejbližším okolí a popře-
mýšlet třeba i o tom, co se to všechno v tom světě děje. Zamyslet se nad tím, jestli se máme nechat 
pohltit znepokojujícími informacemi ze světa anebo nechat si taky prostor ve svém životě na své 
okolí, na každodenní radosti, které nás dnes a denně potkávají a my je často pro neustálý shon 
přehlížíme. Snad alespoň v těchto dnech přibrzdíme a začneme tyto maličkosti vnímat a radovat 
se z nich. A vzpomenut si na tyto dny i v průběhu roku, kdy nás sice potká nával šťastných dnů, 
ale my nebudeme mít čas se těmito dny potěšit. Potom to může vypadat, že nás potkávají jen ty 
dny smutné, protože právě tyto dny nám neznámo proč v hlavách zůstávají mnohem snadněji. 

Milí spoluobčané, chtěl bych vám všem za sebe a celé zastupitelstvo popřát klidné a ničím 
nerušené, poklidné vánoční svátky. Ať si najdeme co nejvíce času pro své nejbližší. Do nového 
roku pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů. Ať se nenecháme neustále válcovat médii, že je 
vše špatné a že musíme být pořád na něco naštvaní. Ani zdaleka to není pravdou. Je kolem nás 
pořád něco pozitivního, jen se to musíme naučit vnímat. Minulý rok jsem vám přál, ať rok 2015 
je co možná nejúspěšnější. To se myslím podařilo. Máme za sebou rok, ve kterém nás nepotkalo 
nic, co bychom nedokázali vyřešit. Přeji nám všem, ať ten rok 2016 je neméně úspěšný a třeba  
i vydržíme to, když ho v něčem předeženeme.

        Zbyněk Žákovský

Oznámení dotazníkového šetření
Možná jste si již všimli, že po obci byly rozneseny dotazníky, které obec potřebuje vyplněné 

k vypracování Programu rozvoje obce. Tento dokument se zpracovává na období 2016-2022. Je 
to vlastně výhled do čeho by obec chtěla investovat v následujících letech. A právě zmiňovaný 
dotazník je potřebný ke zpracování tohoto dokumentu. Obdržíte jej jednak v tištěné formě do 
schránek, ale bude také k dispozici na webových stránkách obce www.prusinovice.cz , kde si jej 
můžete buďto vytisknout nebo přímo na stránkách vyplnit. Budeme rádi, když se nám vrátí co 
největší počet vyplněných dotazníků.

        Zbyněk Žákovský

Z OBCE



4

Všem, kteří se na organizaci této akce již devatenáct let podílejí, ať už aktivně tím, že přiloží 
ruku k dílu, nebo pasivně poskytnutím věcného daru do tomboly a nebo jakoukoli jinou formou 
podpory, patří zasloužené velké DÍKY. Bez vás všech by nebylo jméno naší Hubertovy jízdy takové, 
jaké je.

                             DĚKUJI VÁM.
Petra Žákovská

Vánoční přání
Máme tady opět závěr roku. Zdá se mi, že rok co rok je stále rychlejší a rychlejší. Nastala doba, 

kdy se můžeme pozastavit a trošku přibrzdit shon kolem nás. V našem nejbližším okolí a popře-
mýšlet třeba i o tom, co se to všechno v tom světě děje. Zamyslet se nad tím, jestli se máme nechat 
pohltit znepokojujícími informacemi ze světa anebo nechat si taky prostor ve svém životě na své 
okolí, na každodenní radosti, které nás dnes a denně potkávají a my je často pro neustálý shon 
přehlížíme. Snad alespoň v těchto dnech přibrzdíme a začneme tyto maličkosti vnímat a radovat 
se z nich. A vzpomenut si na tyto dny i v průběhu roku, kdy nás sice potká nával šťastných dnů, 
ale my nebudeme mít čas se těmito dny potěšit. Potom to může vypadat, že nás potkávají jen ty 
dny smutné, protože právě tyto dny nám neznámo proč v hlavách zůstávají mnohem snadněji. 

Milí spoluobčané, chtěl bych vám všem za sebe a celé zastupitelstvo popřát klidné a ničím 
nerušené, poklidné vánoční svátky. Ať si najdeme co nejvíce času pro své nejbližší. Do nového 
roku pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů. Ať se nenecháme neustále válcovat médii, že je 
vše špatné a že musíme být pořád na něco naštvaní. Ani zdaleka to není pravdou. Je kolem nás 
pořád něco pozitivního, jen se to musíme naučit vnímat. Minulý rok jsem vám přál, ať rok 2015 
je co možná nejúspěšnější. To se myslím podařilo. Máme za sebou rok, ve kterém nás nepotkalo 
nic, co bychom nedokázali vyřešit. Přeji nám všem, ať ten rok 2016 je neméně úspěšný a třeba  
i vydržíme to, když ho v něčem předeženeme.

        Zbyněk Žákovský

Oznámení dotazníkového šetření
Možná jste si již všimli, že po obci byly rozneseny dotazníky, které obec potřebuje vyplněné 

k vypracování Programu rozvoje obce. Tento dokument se zpracovává na období 2016-2022. Je 
to vlastně výhled do čeho by obec chtěla investovat v následujících letech. A právě zmiňovaný 
dotazník je potřebný ke zpracování tohoto dokumentu. Obdržíte jej jednak v tištěné formě do 
schránek, ale bude také k dispozici na webových stránkách obce www.prusinovice.cz , kde si jej 
můžete buďto vytisknout nebo přímo na stránkách vyplnit. Budeme rádi, když se nám vrátí co 
největší počet vyplněných dotazníků.

        Zbyněk Žákovský

Z OBCE

5

Zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva
Zdravím vás všechny také na tomto místě v době klidu vánočních svátků. Doufám, že v době, kdy 

tento plátek čtete, je venku již zimní počasí a jestli ne, že se ho tuto zimu dočkáme, ať nemusíme za 
sněhem jen jezdit a máme ho alespoň na pár dní i tady u nás.      

Mám pro vás opět informace z  posledního období, ve kterém proběhly dvě veřejná zasedání 
zastupitelstva obce Prusinovice. 

To první se konalo těsně před vydáním minulého čísla Zpravodaje (29. 9.) a tak jsme informace 
z něj už nestihli pro vás zpracovat. A tak činíme nyní. Datum toho druhého zasedání byl 19. 11. 2015 
a tady je to, o čem se jednalo. 

Kontrola usnesení z 30. 7. 2015
•  Byly provedeny a zaúčtovány rozpočtové opatření č. 7, 8, a 9/ 2015.
•  Proběhlo výběrové řízení na opravu kabelu veřejného osvětlení ulice Pacetlucká, Holešovská a část 

ulice Hlavní – na programu ještě dnes.
•  Byla nám schválena dotace ve výši 100 000,- Kč na výměnu vrat a na bezpečnostní nátěr podlahy na 

stání požárního auta v Hasičské zbrojnici a bude následovat vlastní realizace. 
•  Byly vyvěšeny veřejné záměry k pronájmu obecních parcel č. 1413 a 1417 a části budovy č. p. 28.
•  Byla vybudována nová kanalizace v okolí Kulturního domu a tím odvedena dešťová voda od budovy.
•  Byl zakoupen užitkový automobil Fiat Scudo za 187 000,- Kč. 

Rozpočtová opatření č. 10, 11, 12, 13 a 14/2015
Návrh: starosta přednesl návrh rozpočtových opatření č. 10, 11, 12,13 a 14/2015.
Diskuze:  
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 10, 11, 12, 13 a 14/2015.
Pro ...................7 ..................... proti ...................... zdržel se ............................................

Připravované investice 
Návrh: Starosta oznámil, že dne 8. 9. 2015 proběhlo otevírání obálek k zakázce „Oprava kabelu VO – 
Prusinovice – etapa1“.  Ze tří firem měla nejnižší cenovou nabídku firma E. ON Česká republika s cenou 
646 248,- Kč bez DPH.  
Diskuze:   
Usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu k sepsání smlouvy s E. ON Česká republika k realizaci zakázky 
„Oprava kabelu VO – Prusinovice-etapa1“ v cenové nabídce 646 248, Kč bez DPH.
Pro ...................7 ..................... Proti ....................... zdržel se ............................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s oslovením 3 firem ohledně nástavby mateřské školy. Nejnižší 
nabídku předložila firma BM-BAUMAS s cenou 108 900,- Kč včetně DPH.
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy BM-BAUMAS a pověřuje starostu s oslovením této 
firmy s  vypracováním projektové dokumentace za cenu do 110 000,- Kč včetně DPH pro stavební 
povolení k realizaci nástavby mateřské školy. 
Pro ...................5 ..................... proti ...................... 1........................................................... zdržel se ..............1.................
Návrh:  Starosta seznámil přítomné s plánovanou výsadbou okrasných stromů v ulici Holešovská.          
Diskuze:    
Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo výsadbu nové aleje okrasných stromů v ulici Holešovská v celkové 
ceně do 25 000,- Kč.
Pro ...................6 ..................... proti ...................... 1........................................................... zdržel se ................................ 



6

Návrh: Starosta navrhuje překrýt budovu obecního úřadu novou krytinou. Věnec na střeše je po proběh-
lém krupobití značně narušen a je nutné ho znovu vybetonovat a ukotvit k němu krovy střechy. Navíc  
i krytina je kroupami narušená a hrozí do budoucna prorezavění a zatékání do budovy. Předpokládaná 
investice 450 000,- Kč.
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s překrytím budovy obecního úřadu novou krytinou. Z důvodu ži-
velné události a potřeby překrýt budovu co nejdříve a zabezpečit ji tak na zimu zastupitelstvo upouští 
od výběrového řízení. 
Pro ...................7 .....................  Prot ....................... Zdržel se ...........................................
Návrh: Starosta navrhuje vybudovat v ulici Trávník sběrnou šachtu v místě spojnice hlavní cesty s ces-
tou polní pod domem č. p. 224. V případě větších dešťů je zde vyplavováno bláto s větším množstvím 
srážkové vody. Ta pak vyplavuje domy a dvory níže položených nemovitostí. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním sběrné šachty dešťové vody v ulici Trávník u domu 
č. p. 224 za celkovou investici 30 000,- Kč. 
Pro ...................7 .....................  Proti......................  Zdržel se ..........................................
Návrh: Starosta navrhuje zakoupit malé nesené rozmetadlo na obecní traktor na posypovou sůl  
a kamínky pro zimní údržbu komunikací za cenu do 30 000,- Kč. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením neseného rozmetadla na posypovou sůl za cenu do 
30 000,- Kč. 
Pro ...................7 .....................  Proti ..................... Zdržel se  ..........................................
Návrh: Starosta navrhuje upustit od již odsouhlasené změny Územního plánu. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s upuštěním od změny Územního plánu. 
Pro  ..................7 .....................  Proti .....................  Zdržel se ..........................................
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu. Jedná 
se o ulici Polní, část ulice Plačkov, část ulice Lesní a ulice Trávníky. 
Diskuze: 
Usnesení. Zastupitelstvo souhlasí s předloženou smlouvou a pověřuje starostu jejím podepsáním. 
Pro ...................7 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................

Žádosti občanů
Návrh: Starosta přečetl žádost pana Stojaníka o povolení odebrání části zeminy v  ulici Pacetlucká  
u RD č. p. 237. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odebráním části zeminy od RD č. p. 237 do hloubky maximálně 30 cm.
Pro ...................7 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................   
Návrh: Starosta seznámil zúčastněné s nabídkou paní Rybářové o pronájem pozemků p. č. 1413 a 1417  
o celkové výměře 157 m2. Nabízená cena paní Rybářové je 2 Kč/rok. Byl vyvěšen veřejný záměr a jediným 
zájemcem pronájmu je paní Rybářová.
Diskuze: 
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje pronájem obecních pozemků č. 1413 a 1417 o celkové výměře 157 
m2 za cenu 2,-  Kč paní Rybářové a pověřují starostu o sepsání smlouvy. 
Pro  ..................7 .....................  proti  .................... Zdržel se  ..........................................
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Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením neseného rozmetadla na posypovou sůl za cenu do 
30 000,- Kč. 
Pro ...................7 .....................  Proti ..................... Zdržel se  ..........................................
Návrh: Starosta navrhuje upustit od již odsouhlasené změny Územního plánu. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s upuštěním od změny Územního plánu. 
Pro  ..................7 .....................  Proti .....................  Zdržel se ..........................................
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu. Jedná 
se o ulici Polní, část ulice Plačkov, část ulice Lesní a ulice Trávníky. 
Diskuze: 
Usnesení. Zastupitelstvo souhlasí s předloženou smlouvou a pověřuje starostu jejím podepsáním. 
Pro ...................7 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................

Žádosti občanů
Návrh: Starosta přečetl žádost pana Stojaníka o povolení odebrání části zeminy v  ulici Pacetlucká  
u RD č. p. 237. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odebráním části zeminy od RD č. p. 237 do hloubky maximálně 30 cm.
Pro ...................7 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................   
Návrh: Starosta seznámil zúčastněné s nabídkou paní Rybářové o pronájem pozemků p. č. 1413 a 1417  
o celkové výměře 157 m2. Nabízená cena paní Rybářové je 2 Kč/rok. Byl vyvěšen veřejný záměr a jediným 
zájemcem pronájmu je paní Rybářová.
Diskuze: 
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje pronájem obecních pozemků č. 1413 a 1417 o celkové výměře 157 
m2 za cenu 2,-  Kč paní Rybářové a pověřují starostu o sepsání smlouvy. 
Pro  ..................7 .....................  proti  .................... Zdržel se  ..........................................
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Návrh: Starosta přečetl žádost pana Kudelky o pronájem nebytového prostoru v  budově č. p. 28. 
Upozornil, že byl vyvěšen veřejný záměr na uvedenou část nemovitosti a jediným, kdo na tento záměr 
zareagoval, byl pan Kudelka. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem místnosti bývalé jídelny v budově č. p. 28 za cenu 500,- Kč 
za měsíc plus spotřebu elektřiny a vody panu Kudelkovi a pověřuje starostu k vyvěšení záměru o pronájmu.
Pro  ..................7 .....................  Proti...................... Zdržel se  ..........................................
Návrh: Starosta přečetl žádost pana Zmeškala Metoděje, který obci Prusinovice nabízí k  odprodeji 
pozemky v katastru obce p. č. 408 o výměře 33 m2 a p. č. 409 o výměře 85 m2. Oba pozemky jsou před 
domem č. p. 43, kde má obec Prusinovice umístěné sítě. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odkupem parcel p. č. 408 a 409 o celkové výměře 118 m2 za cenu 
20 Kč za m2. Poplatky spojené s převodem nemovitostí hradí obec.
Pro  ..................7 ..................... Proti .......................  Zdržel se ..........................................
Návrh: Starosta přečetl žádost slečny Darebníkové na nevyužití předkupního práva na pozemky p. č. 
1886/7, 1679/3 a 1779/2 o celkové výměře 793 m2. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu zrušením předkupního práva na parcely č. 1886/7, 1679/3 
a 1779/2 o celkové výměře 793 m2. 
Pro ...................7 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................
Návrh: Starosta přečetl žádost o finanční podporu HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU. 
Diskuze: 
Usnesení. Zastupitelstvo souhlasí s finanční podporou Hospice na svatém kopečku.
Pro ...................Proti .............. 6 ............................. Zdržel se ...........................................1 ...............
Různé
Paní Smolková: proč jsou rozpočtovány „odpisy majetku“ účet 551 v ZŠ a v MŠ ne?
Mimořádné či ostatní příjmy u MŠ v roce 2014 - navýšení o cca 170 000,- ! Co to je?
Návrh  - nedávat do zpravodaje  «Zápis z VZZ», ale jen usnesení vzhledem k tomu, že zápis byl vždy 
neúplný a zavádějící.
Dotazy budou zodpovězeny na příštím veřejném zasedání.

Dovolím si vypsat pro Vás všechny pár věcí , o kterých si myslím, že by vás mohly zajímat. 
V jednom z bodů se schvalovala výměna kabelu VO. Jedná se o první etapu výměny. Čekají nás ještě dvě. 
Jak všichni víme v minulosti proběhla výměna sloupů a světel VO, ale přívody se v té době neměnily, 
protože na to nebyly finance. Ty jsou dnes a tak jsme se zastupitelstvo rozhodlo, že udělá alespoň tuto 
etapu, která byla dle odborníků v nejhorším stavu. 
Hned dalším bodem je vypracování projektové dokumentace na nástavbu MŠ. Bohužel mateřská škola 
nám začíná být malá a svojí kapacitou začíná nestačit na velikost Prusinovic. Navíc v tomto dotačním 
období budou vypisovány programy, které na nástavbu mateřských škol s navýšením jejích kapacit pama-
tuje a tak chceme být nachystaní s projektem, který by parametry tohoto dotačního programu splňoval. 
Posledním bodem, který bych chtěl zmínit z tohoto zastupitelstva, je překrytí budovy OÚ novou kry-
tinou. Ono to nakonec není jen překrytí. Dne 15. 8. 2015 se přehnala částí obce vichřice s krupobitím. 
Tato přírodní událost způsobila na budově OÚ uvolnění střechy od budovy a musela být provedena 
demontáž čísti střechy a vybudování věnců a stabilnější ukotvení krovů k budově, zejména v části 
pultové střechy. Když už jsme měli krytinu dole, tak jsme místa, kde to šlo, zateplili, zejména tedy 
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zmiňovanou pultovou střechu a její boční stěny. Dalším plánovaným krokem po této investici přijde 
zateplení budovy a její fasáda. Rok této realizace si ale netroufám napsat. 
Vše ostatní na tomto zastupitelstvu byly běžné provozní věci a tak bude asi stačit vysvětlení těch nejná-
kladnějších bodů. 

Druhé zastupitelstvo tohoto období se konalo 19. 11. 2015 a zajímavé na něm byla minimální účast 
zastupitelů a vlastně nejnižší možná. Poprvé se na zastupitelstvu sešli jen 4 zastupitelé. Snad v tomto 
trendu nebudeme pokračovat. Pro toto zasedání to znamenalo, že každý z bodů, pokud má projít, musí 
být odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli. Tady jsou bližší informace z tohoto jednání. 

Kontrola usnesení z 29. 9. 2015
• Byly provedeny a zaúčtovány rozpočtové opatření č. 10, 11, 12, 13 a 14/ 2015.
• Byla započata oprava a překrytí střechy na budově Obecního úřadu.
• Byla započata výměna kabelu veřejného osvětlení ulice Pacetlucká, Holešovská a část ulice Hlavní.  
• Byla oslovena projektová kancelář BM-Baumas a zadána zakázka na vypracování projektové doku-

mentace nástavby mateřské školy. 
• Provedena montáž nových vjezdových vrat do hasičské zbrojnice.
• Byla provedena výsadba okrasných stromů v ulici Holešovská v počtu 27 stromků magnolií.
• Byla vybudována sběrná šachta v ulici Trávník na sběr srážkové vody.
• Byla podepsána smlouva s VAK Kroměříž o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu.
• Byla podepsána pachtovní smlouva s paní Rybářovou.
• Byla podepsána smlouva o nájmu místnosti v budově č. p. 28 s panem Kudelkou.
• Byly koupeny pozemky p. č. 408 a 409 od pana Zmeškala.
• Bylo zrušeno předkupní právo na pozemky p. č. 1886/7, 1679/3 a 1779/2 sl. Darebníkové.

Rozpočtová opatření č. 15, 16, 17 a 18 /2015
Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 15, 16, 17, a 18/2015.
Diskuze:  
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 15, 16, 17, a 18/2015.
Pro ...................4 ..................... proti ...................... zdržel se ............................................
Schválení dotace a podpory ze Zlínského kraje 
Návrh: Starosta oznámil přítomné o přidělení neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje částkou 
10 000, Kč.  
Diskuze:   
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s  předloženou smlouvou o přidělení neinvestiční dotace ve výši 
10 000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  
Pro ...................4 ..................... Proti ....................... zdržel se ............................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele o poskytnutí podpory 100 120,- Kč, kterou jsme dostali od Zlínského 
kraje na vrata hasičské zbrojnice. 
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženou smlouvou o poskytnutí podpory ve výši 100 120,-Kč 
a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  
Pro ...................4 ..................... proti ...................... zdržel se ............................................
Návrh:  Starosta seznámil přítomné s návrhem Úřadu pro zastupování státu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva pozemku p. č. 1670 o výměře 13 m2.           
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Diskuze:    
Usnesení:  Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č. 1670 do vlastnictví obce od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu podepsáním smlouvy v této věci.  
Pro  ..................4 ..................... proti ...................... zdržel se  ...........................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitelstvo s možností odkoupit do obecního vlastnictví budovu č. p. 26 
(budova Vinárny). Navrhovaná částka je 200 000,- Kč. 
Diskuze: 
Usnesení:  ODLOŽENO
Různé
Návrh: Starosta dává příkaz k inventarizaci obecního majetku do 31. 1. 2016.
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí.

Toto zastupitelstvo se sešlo hlavně z  důvodů schválení smluv přidělených dotací. Ale proběhla tu i 
diskuse k odpovědím p. Smolkové z posledního veřejného zasedání ohledně účetnictví MŠ. Byly podány 
odpovědi, které pro většinu zastupitelů byly dostačující. 

Proběhl tu i příspěvek MVDr. Koplíka, který upozornil na nepořádek v některých ulicích. A myslím, 
že se také shodneme s většinou obyvatel, že sice se snažíme o výsadbu na různých místech obce a tím 
zpříjemnit život v Prusinovicích, ale zapomínáme na to, že to, co je nejmíň nákladné, je, že si kolem svých 
domů budeme udržovat pořádek. Že je v obci veřejné prostranství, na které skládka dřeva dlouhodobě 
prostě nepatří. A nepatří tu ani stavební suť či autovraky. Chápeme, že jsou ulice, pro které je řešení 
problému např. se dřevem problém větší. Musíme se ale naučit i tento problém řešit. Dále byly vzpo-
menuty černé skládky v ulici Hrádek za koupalištěm – místo, které již bylo vyčištěné a je na něm znovu 
vyvezená stavební suť a odpad ze zahrad. Toto místo je obecním pozemkem a pokud by tady někdo 
něco vyvezl, měl mít souhlas jeho vlastníka – tudíž obce. Obec bude mít teď opět náklady s odklizením 
materiálu, který není její. Podobné místo vzniká v ulici Souhrada, kde dřív sice byla skládka, která se 
jmenovala „Vévoz“, ta tu ale už několik let není a tento prostor již byl zkulturněn a teď si v tomto místě 
opět budujeme místo, za které se budeme zanedlouho stydět. Řešení této problematiky je nepopulární 
a některým s občanů se, jak se říká, šlápne na kuří oko. My ale nemůžeme jen nečině sedět a dívat 
se, jak se nám obec a její okolí zaneřáďuje „nota bene“ zásluhou pár jedinců. Máme nádhernou obec  
a ještě krásnější okolí. Nenechme ho ničit nám a našim potomkům. Ubráníme-li si ho, bude to zásluha 
nejen pro naše nejbližší, ale také pro naši přírodu, která již tak dostává zabrat.

Zbyněk Žákovský 

Uvítání občanky z USA
Ve středu 7. října se konala v pracovně starosty v Obecním úřadě v Prusinovicích neofici-

ální slavnost -  uvítání občanky – půlroční  Gianny Františky Abdul Aziz(ové). Narodila se v USA  
2. dubna 2015 rodičům Iloně (rozené Svrškové, 1979) a Hussainovi Abdul Azizovi. Maminka je 
stále občankou Prusinovic, proto i malá Giannka se stala občankou Prusinovic.

Paní Ilona (rozená Svršková) odjela v roce 1999 do USA, kde si našla novou práci a později 
nový domov. Nikdy však nezapomněla, kde je její pravý domov. Potkala tam budoucího manžela, 
s nímž založila novou rodinu. Po 16 letech se svou rodinou navštívila domovinu, své příbuzné, 
přátele a kamarády. Tímto by také všem chtěla z celého srdce poděkovat za srdečné přivítání.
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ŠKOLA

V  USA žije ve městě Aurora, na předměstí 
Chicaga, ve státě Illinois. Je majitelkou úklidové 
firmy a spolu s manželem pracují jako trenéři ve 
fitcentru.

Uvítacího aktu se též zúčastnili Ilonin manžel 
Hussain a její maminka, paní Františka Svršková. 
S  panem starostou Zbyňkem Žákovským hosté 
setrvali asi 90 minut v  srdečném rozhovoru. 
Hosté vyprávěli o svém životě v  USA. Došlo  
i na srovnávání kladů a záporů života v cizí zemi  
a také životního stylu v USA a u nás. Není snadné 
srovnávat život velkoměsta s životem na klidné 
vesnici, ať je to v Čechách či jinde. Podle slov paní 
Ilony, život v jednom z největších měst v USA je velmi uspěchaný, lidé tráví více času cestováním 
za prací, využívají více služeb a stravují se častěji mimo domov. Přála by si, aby se lidé lépe naučili 
hospodařit s přírodními zdroji a také aby si našli více času na rodinu, přátele a své koníčky. Jako 
všude jinde i tam žijí lidé různých vrstev, od milionářů až po lidi pracující za minimální mzdu.

Naši hosté se během uvítacího aktu podepsali do kroniky a obdrželi knihu Prusinovice v mi-
nulosti a současnosti a peněžní dar. Malá Giannka s kudrnatými černými vlásky byla roztomilá, 
uvítací akt si velmi užila a dokonce si chvíli zdřímla.

Přeji maličké Gianně i jejím rodičům hodně štěstí a zdraví, spokojený celý život v daleké zemi.

Antonín Nedbal 

Paní Ilona s manželem, maminkou a dcerou

Od října do prosince s mateřskou školou
V říjnu jsme nacvičovali s dětmi básničky a písničky, abychom 10. listopadu mohli se skřítkem 

podzimníčkem uzamknout zahradu a za průvodu lampiónů uspat broučky. Účast byla veliká.
1. adventní neděli se děti představily na pódiu u kulturního domu s pásmem básniček  

a písniček o zimě a Vánocích při příležitosti ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU.
2. prosince naši předškoláci navštívili 1. třídu na ZŠ a podívali se, jak se ve škole pracuje.
3. prosince nás ve školce přijde navštívit Mikuláš a rozdá určitě nějakou pěknou nadílku. 

Součástí bude i pohádka.
9. prosince bude ve školce vánoční tvoření. Zavítají k nám děvčata z kroužku ,,Zlaté ručičky“ 

a vyrobíme si něco krásného.
21. prosince budeme mít setkání u stromečku, kde si spolu zazpíváme koledy, povíme bás-

ničky a popřejeme si. Potom vypustíme lampióny.

Cukroví , stromeček, pohodička,
čekáme už jenom na Ježíška.
I když to bude bez sněhu,
zapějeme si koledu.
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firmy a spolu s manželem pracují jako trenéři ve 
fitcentru.

Uvítacího aktu se též zúčastnili Ilonin manžel 
Hussain a její maminka, paní Františka Svršková. 
S  panem starostou Zbyňkem Žákovským hosté 
setrvali asi 90 minut v  srdečném rozhovoru. 
Hosté vyprávěli o svém životě v  USA. Došlo  
i na srovnávání kladů a záporů života v cizí zemi  
a také životního stylu v USA a u nás. Není snadné 
srovnávat život velkoměsta s životem na klidné 
vesnici, ať je to v Čechách či jinde. Podle slov paní 
Ilony, život v jednom z největších měst v USA je velmi uspěchaný, lidé tráví více času cestováním 
za prací, využívají více služeb a stravují se častěji mimo domov. Přála by si, aby se lidé lépe naučili 
hospodařit s přírodními zdroji a také aby si našli více času na rodinu, přátele a své koníčky. Jako 
všude jinde i tam žijí lidé různých vrstev, od milionářů až po lidi pracující za minimální mzdu.

Naši hosté se během uvítacího aktu podepsali do kroniky a obdrželi knihu Prusinovice v mi-
nulosti a současnosti a peněžní dar. Malá Giannka s kudrnatými černými vlásky byla roztomilá, 
uvítací akt si velmi užila a dokonce si chvíli zdřímla.

Přeji maličké Gianně i jejím rodičům hodně štěstí a zdraví, spokojený celý život v daleké zemi.

Antonín Nedbal 

Paní Ilona s manželem, maminkou a dcerou

Od října do prosince s mateřskou školou
V říjnu jsme nacvičovali s dětmi básničky a písničky, abychom 10. listopadu mohli se skřítkem 

podzimníčkem uzamknout zahradu a za průvodu lampiónů uspat broučky. Účast byla veliká.
1. adventní neděli se děti představily na pódiu u kulturního domu s pásmem básniček  

a písniček o zimě a Vánocích při příležitosti ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU.
2. prosince naši předškoláci navštívili 1. třídu na ZŠ a podívali se, jak se ve škole pracuje.
3. prosince nás ve školce přijde navštívit Mikuláš a rozdá určitě nějakou pěknou nadílku. 

Součástí bude i pohádka.
9. prosince bude ve školce vánoční tvoření. Zavítají k nám děvčata z kroužku ,,Zlaté ručičky“ 

a vyrobíme si něco krásného.
21. prosince budeme mít setkání u stromečku, kde si spolu zazpíváme koledy, povíme bás-

ničky a popřejeme si. Potom vypustíme lampióny.

Cukroví , stromeček, pohodička,
čekáme už jenom na Ježíška.
I když to bude bez sněhu,
zapějeme si koledu.
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Klid a vánoční pohodu prožitou v kruhu Vašich nejbližších,
splněná přání, pevné zdraví a vše dobré v nadcházejícím roce 
přejí
zaměstnanci MŠ Prusinovice.      Za MŠ Prusinovice

Barbora Paštěková

Základní škola: Copak se nám za dobu od posledního 
vydání Zpravodaje podařilo a co jsme zažili?

Naši čtvrťáci a páťáci absolvovali v  průběhu září až listopadu plavecký výcvik, v  němž si 
někteří osvojili základní dovednosti v plavání a ostatní si tyto zdokonalovali. Žákům se věnovali 
čtyři lektoři. Své hodiny vedli nejen v  duchu výuky plavání, ale také poskytli dětem dostatek 
prostoru k vodním hrám. Součástí výuky bylo zároveň proškolení žáků v oblasti záchrany života 
v rizikových situacích. 

Všichni jsme navštívili 22. září Městské divadlo ve Zlíně. Zde jsme shlédli snad nejhezčí 
pohádku za poslední dlouhou dobu – Plaváčka na motivy Erbenovy pohádky O třech zlatých 
vlasech Děda Vševěda. 

Opět jsme se zdokonalovali v poskytování první pomoci v preventivním programu „Nauč se 
první pomoc“. 29. září za námi přijely lektorky ČČK a stejně jako v minulém roce pracovaly s dětmi 
na rozvoji jejich dovedností v této oblasti.

S preventistkou Policie České republiky se děti setkaly 8. října. Podle svého věku prošly bese-
dou na témata Policista je náš kamarád (1. a 2. ročník), Dopravní výchova (3. ročník) a Bezpečné 
chování (4. a 5. ročník).

Den před podzimními prázdninami se na naší škole uskutečnil tradiční projektový den ve 
spolupráci s Klubem zlatých ručiček – Vánoční tvoření. Děti vyráběly předměty s vánoční tema-
tikou, které jste si mohli zakoupit na vánočním jarmarku u příležitosti rozsvěcování vánočního 
stromu v obci.

Ve středu 11. listopadu absolvovali čtvrťáci první část dvoudílného programu výuky na 
dopravním hřišti. Kromě teoretické výuky si vyzkoušeli jízdu na kole podle pravidel skutečného 
provozu. Hned následující týden proběhla výuka dopravní výchovy i ve školním prostředí – ten-
tokrát se zúčastnili jak čtvrťáci, tak i třeťáci. Závěrečná část včetně zkoušek cyklistů se uskuteční 
v jarních měsících.

V pátek 13. listopadu vyjeli žáci ze 3. – 5. ročníku na divadelní představení do Bystřice pod Hos-
týnem. Zde shlédli představení „Littleredriding Hood“v anglickém jazyce a velmi si jej pochvalovali:

„Divadelní představení bylo v anglicko-českém jazyce. Bylo velmi vtipné, všichni se smáli. 
Ze začátku hrála hudba a po chvíli nás česky uvítali herci. Písně zpívali anglicky, většině slov jsme 
rozuměli. Když se v pohádce mluvilo anglicky, někdo to vždy překládal. Děj pohádky byl trochu 
změněný. Místo Červené karkulky tam byla Susan a babičku hrál kluk, což nás ještě víc rozesmí-
valo. Krásně jsme se pobavili.“

Klára Podolová, Valentýna Maštová a Lucka Dostálová, 5. roč.

V polovině listopadu nastal čas k přípravě vystoupení k vánočnímu stromu. V první adventní 
neděli jsme se sešli s dětmi z mateřské školy, s rodiči a dalšími obyvateli obce u kulturního domu. 
Připraven byl již výše zmíněný jarmark s našimi výrobky a s výrobky zdejšího Klubu zlatých ručiček. 
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O naše výrobky byl velký zájem a doufáme, že zpříjemní vánoční čas ve všech prusinovických (a 
nejen těch) domácnostech. Po jarmarku vystoupily děti z mateřské školy a po nich jsme přispěli 
svou troškou do mlýna také my ze školy základní. Vystoupení se nám povedlo a pak už jsme jen 
nedočkavě vyhlíželi ten okamžik, kdy se rozsvítí vánoční strom a vánoční čas bude zahájen.

Ve středu 2. prosince se za našimi prvňáčky přišly podívat děti z mateřské školky, které se 
k nám chystají v lednu na Zápis a v září se s nimi snad potkáme ve školních lavicích. Zdálo se, že 
se dětem ve škole zatím líbí. Naši páťáci již vymýšlí, jakou cestičku k Zápisu těmto dětem připraví.

Vánoce se již nezadržitelně blíží… Jak strávíme předvánoční čas? Čeká nás divadelní před-
stavení ve Zlíně - Čertův švagr a také vánoční programy v Přerově. Prvňáci a druháci se vydají do 
stanice ORNIS a ostatní do zámku v Přerově. Všichni si užijeme vánočního programu, projdeme 
si adventním obdobím a vyrobíme vánoční ozdobu.

Přerovské Muzeum navštívíme ještě v  závěru ledna – budeme si tam přebírat pololetní 
vysvědčení a užijeme si spoustu legrace při povídání o školních časech v minulosti. 

V polovině února nás čekají preventivní programy Poradny pro ženy a dívky Zlín. 18. února (od 
15.30 hod.) budou také rodiče pozváni do školy na besedu „Jak mluvit s dětmi na téma sexuality“. 
Pozvánku na tuto akci vám ještě včas zašleme.

Zatím nám dovolte popřát vám všem krásné, klidné vánoční svátky, radost v očích vašich 
blízkých. V novém roce hodně štěstí, zdraví a všeobecné spokojenosti.

Mgr. Ivona Kratochvílová

Jarmark v kulturním domě Rozsvícení vánočního stromu
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KULTURA

Ráda bych na závěr v souvislosti s blížícím se koncem roku poděkovala svým pracovníkům za 
zodpovědnou práci, za energii, kterou věnují našim žákům a popřála jim v novém roce to nejlepší, 
především zdraví, pohodu a štěstí v osobním i pracovním životě.

Děkuji také zastupitelům Obecního úřadu za vstřícnost a celoroční spolupráci. Přeji i jim 
v novém roce především zdraví a životní pohodu.

Rodičům a našim žákům přeji do nového roku kromě zdraví také pevné nervy, úspěchy ve 
školní práci i v osobním životě.

Mgr. Dagmar Rezková, ředitelka ZŠ

Příjemné sobotní odpoledne
V  sobotu odpoledne 24. 10. 2015 jsme se vypravili za kulturou. Zlákalo nás muzikálové 

představení Děti Ráje, které po dlouhodobém úspěšném uvádění v Praze začalo být od září in-
scenováno také v Brně v nově zrekonstruované Laser Show Hall brněnského Bobycentra.  Měli 
jsme štěstí na obsazení. V hlavních rolích jsme viděli známé pražské osobnosti Lukáše Vaculíka  
a Sagvana Tofiho. V dalších rolích se představili především moravští umělci, jako je Pavel Novotný, 
František Pytloun nebo Aneta Vrzalová.

Z Prusinovic jsme vyrazili plně obsazeným autobusem s velkou časovou rezervou, kterou 
jsme pak využili v  Brně před začátkem představení k  lehkému občerstvení nebo k  prohlídce 
Bobycentra. Představení bylo nesmírně dlouhé, začalo v 19.00 a trvalo i s přestávkou 3 hodiny  
a 40 minut. Základ muzikálu tvořily staré a známé písničky Michala Davida a Františka Janečka, 
které nás velmi často také rozezpívaly. Představení bylo velmi úspěšné a my, spokojení diváci, 
jsme se po následné autogramiádě hlavních protagonistů znovu pohodlně usadili v autobuse  
a vydali jsme se na cestu domů, kam jsme šťastně a bezpečně dorazili asi půl hodiny po půlnoci. 

Nadšení účastníci zájezdu už cestou domů živě diskutovali o dalších možnostech kulturního 
vyžití. Z toho plyne, že se představení prostě líbilo a je také potřeba poděkovat členům obecního 
zastupitelstva za zorganizování této úspěšné akce.

účastnice zájezdu

Setkání se seniory
V pátek 6. listopadu se konalo v kulturním domě tradiční setkání starosty a dalších obecních 

zastupitelů se seniory. Na pozvání obecního zastupitelstva se tam sešlo v podvečer asi 90 seniorů, 
kteří usedli k prostřeným stolům. Bylo pro ně připraveno malé pohoštění a upomínkové předměty 
– keramické výrobky dětí z mateřské a základní školy. Za jejich pěkné dárky jim patří poděkování.

Toto letošní setkání zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský, který přivítal přítomné seniory  
a oznámil program setkání.

Prvním bodem programu byla audiovizuální prezentace vykonané a plánované práce obec-
ního zastupitelstva. Jinými slovy: pan starosta představil seniorům to, co se již v obci za dobu jeho 
působení v úřadu starosty vykonalo, a také to, co se ještě v obci vykonat má. Mezi akce (práce), 
které se již vykonaly, patřily umístění památečního ozubeného kola z rozbitého samochodného 
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děla u pomníku padlých Rudoarmějců, přeložení chodníku v ulici Lesní, výsadba stromů na louce 
před obecním úřadem, probírka a těžba dřeva v obecních lesích, odkup pozemků u Hrádku, od-
vodnění terénu u kulturního domu a výsadba stromů v Holešovské ulici. K akcím (pracím), které 
obec teprve čekají, patří například výstavba chodníku v Pacetlucké ulici, nástavba mateřské školy, 
nová vrata v hasičské zbrojnici, výstavba kanalizace s přečerpávající stanicí, nová střecha budovy 
obecního úřadu a vyčištění koryta potoka Kozrálky v obci. 

Potom se ujal slova zástupce starosty MVDr. Jaroslav Koplík, jenž byl znepokojen nepořádkem, 
který je na několika místech v ulicích v obci. Vyzval občany, aby udržovali veřejné prostranství 
v čistotě a pořádku.

Třetím bodem programu tohoto setkání bylo losování bohaté tomboly, která čítala 48 cen. 
Při losování cen tomboly se podíleli obecní zastupitelé: slečna Marie Vybíralová, Mgr. Leoš Mach, 
MVDr. Jaroslav Koplík, František Mikeška a starosta Zbyněk Žákovský. Každá cena z tomboly svého 
výherce (nového majitele) potěšila.

Posledním bodem setkání bylo vystoupení smíšeného pěveckého sboru HARMONIA z Hranic 
na Moravě. Tento pěvecký sbor, který čítal 15 mužů a žen, nám zazpíval známé a oblíbené lidové 
písně, z nichž některé písně jsme si mohli zazpívat společně se sborem. Pořad písní uváděl člen 
sboru Zbyněk Šturm, bývalý občan Prusinovic. Sbor řídila sbormistryně Monika Milošová, která 
tentokrát zastoupila nepřítomnou oficiální sbormistryni Barboru Šimečkovou. Kulturní program 
tohoto sboru trval 40 minut a setkal se s příznivým ohlasem přítomných posluchačů, kteří se dočkali 
i malého přídavku v závěru vystoupení. Za zmínku stojí skutečnost, že pěvecký sbor HARMONIA 
vystoupil v naší obci již potřetí, takže posluchačům nebyl zcela neznámý. Bylo to milé vystoupení. 
Po něm někteří senioři nadále setrvali v sále v přátelském posezení.

Rád bych touto cestou poděkoval obecnímu zastupitelstvu za takto projevenou pozornost 
ke starším spoluobčanům jako vyjádření vděčnosti za jejich dobře odvedenou práci pro naši 
obec a celou společnost. Poděkování patří i zvukovému technikovi panu Pavlu Žákovskému za 
ozvučení sálu a hudební doprovod.

Antonín Nedbal

Rozsvícení vánočního stromu
Tato kulturní a obecní slavnost má v naší obci již letitou tradici po vzoru jiných obcí a měst. 

Letos se konala v neděli 29. listopadu odpoledne u kulturního domu, kde již stál veliký vánoční 
strom, který do své velikosti vyrostl v Prusinovicích u tělocvičny. Naši dobrovolní hasiči na něj 
upevnili barevné elektrické osvětlení, které je ve dne ve větvích stromu nenápadné.

Program oslavy se začal ve 14 hodin, kdy se konal jarmark ve velikém sále kulturního domu. 
Členky Klubu zlatých ručiček a děti ze základní školy tam vystavovaly a prodávaly své rukoděl-
né výrobky okrasné i užitkové povahy. Prodejní stoly s  nabízeným zbožím byly velice pěkně 
uspořádané. Byla radost na ně pohledět. Návštěvníci jarmarku mohli například si přičichnout 
k aromatickým svícím, zakoupit si adventní věnce, ozdobené perníčky nebo krásnou bižuterii. 
Děti ze základní školy nabízely ke koupi ozdobené vánoční dopisnice a keramiku. Byly to jejich 
vlastnoruční výrobky. Na prodejní výstavě byl opravdu veliký výběr z nabízeného zboží, které 
se příhodně snoubilo se začínajícím adventním období. Je to jen velice stručný výčet toho, co 
všechno tam mohli návštěvníci spatřit. Ti, kteří jarmark navštívili, určitě svých kroků nelitovali  
a odešli domů s příjemnými zážitky v duši a s pěknými dárky pro sebe a své blízké. 
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i malého přídavku v závěru vystoupení. Za zmínku stojí skutečnost, že pěvecký sbor HARMONIA 
vystoupil v naší obci již potřetí, takže posluchačům nebyl zcela neznámý. Bylo to milé vystoupení. 
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Antonín Nedbal

Rozsvícení vánočního stromu
Tato kulturní a obecní slavnost má v naší obci již letitou tradici po vzoru jiných obcí a měst. 
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Členky Klubu zlatých ručiček a děti ze základní školy tam vystavovaly a prodávaly své rukoděl-
né výrobky okrasné i užitkové povahy. Prodejní stoly s  nabízeným zbožím byly velice pěkně 
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a odešli domů s příjemnými zážitky v duši a s pěknými dárky pro sebe a své blízké. 
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Pozdně listopadové počasí bylo toho dne poměrně příznivé, ale přesto bylo už chladné. 
Členové sboru dobrovolných hasičů připravili pro zahřátí přítomných návštěvníků slavnosti 
teplé nápoje – svařené víno a punč. Všechno jejich snažení přišlo mnohým návštěvníkům vhod.

V  15 hodin začal kulturní program, který zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský krátkým 
proslovem na pódiu u kulturního domu. Přivítal všechny přítomné. Po něm nejprve vystoupily 
děti z mateřské školy se svým připraveným pásmem básniček se zimním a vánočním námětem. 
Jejich rodiče a prarodiče jim fandili a za jejich vystoupení na veřejnosti jim rádi zatleskali. Děti 
pak obdržely od paní učitelek sladkou odměnu za svůj přednes básniček.

Po nich vystoupily děti ze základní školy, které posluchačům zazpívaly několik pěkných 
vánočních písniček. Děti svým vystoupením přispěly k vytvoření správné (před)vánoční nálady, 
která je plná očekávání dobrých věcí a překvapivých událostí.

V 16.15 hod. se všichni přítomní občané a jejich děti shromáždili u vánočního stromu, kde 
nejprve  zazpíval farní pěvecký sbor za hudebního doprovodu sbormistra Vojtěcha Tkadlčíka 
několik vánočních písní. Posluchači mohli zpívat známé písně s nimi. Potom měl krátký proslov  
P. Marek Výleta a po něm pan starosta Zbyněk Žákovský ještě popřál všem občanům radostné váno-
ce a šťastný nový rok 2016. Těsně před rozsvícením vánočního stromu se dostal ke slovu Mgr. Leoš 
Mach, aby pozdravil přítomné občany a vyzval je k odpočítání času do okamžiku rozsvícení stromu.

Po společném hlasitém odpočítání několika sekund byl slavnostně rozvícen vánoční strom, 
který krásně zářil kolem a prosvěcoval tmu. Upnuly se k němu roztoužené oči dětí. I dospělí si 
jistě vychutnali onu slavnostní chvíli, jejíž význam spočíval v tom jejich obecenství. Všichni se tam 
sešli, aby si připomenuli blížící se vánoční svátky a jejich pravý význam.

Při reprodukovaných vánočních melodiích tam byla v té chvíli krásná adventní nálada a lidé 
se spolu dobře bavili.

Poděkování za pěkné slavnostní zážitky u vánočního stromu patří všem, kteří se na přípravě 
a uskutečnění slavnosti podíleli – vedení obce, žákům a učitelkám obou škol, členům SDH, člen-
kám Klubu zlatých ručiček, všem občanům, kteří na oslavu přišli, zvukovému technikovi a dalším.

Byla to pěkná slavnost, při níž se občané sešli v hojném počtu u vánočního stromu jako jed-
na veliká rodina. Ať radost, kterou jsme my, návštěvníci, při slavnostní chvíli prožili, nás provází  
i v příštích adventních dnech.

 Antonín Nedbal

Žáci základní školy Paní Anna Hodoušová s dcerou Emou
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Knihovna
Provoz obecní knihovny bude celý měsíc prosinec v obvyklou dobu a to každé úterý od 16.00 

do 19.00 hodin (8. 12.,  15. 12., 22. 12., 29. 12. ). 
Výpůjční doba knihovny zůstane stejná i v následujícím roce - úterý od 16.00 do  19.00 hodin. 

Tak jako dosud platí, pokud Vám tento den nevyhovuje, lze knihy vrátit a půjčit i jiný pracovní 
den - pondělí, středa a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin, pátek od 8.00 hodin do 12.00 hodin. 

Knihovna je zapojena v elektronickém katalogu Clavius, ve kterém si můžete vyhledat, zda 
určitá kniha je v naší knihovně. Katalog najdete na stránkách obce: www.prusinovice.cz,  Volný 
čas -  knihovna -  kliknout na www.knihkm.cz/clavius/prusinovice.

Ráda bych ještě všem popřála klidný adventní čas, ve vánočním svátky hodně radosti  
a pohody a v roce 2016 pevné zdraví, mnoho lásky a vše dobré. 

Děkuji čtenářům naši knihovny za milá setkání a již nyní se těším na ta nová v roce 2016. 
Věřím, že  v nadcházejícím roce přivítám i nové čtenáře.

knihovnice

CÍRKEV

Svatohubertský den v Holešově

Zleva: František Nedbal, Zbyněk Žákovský, 
Alois Večeřa a František Mikeška

Čelo slavnostního průvodu

V neděli 8. listopadu se konala v Holešově tradiční slavnost – 4. Svatohubertký den. Tuto 
spolkovou a církevní slavnost připravili členové Mysliveckého sdružení Holešovska a Římskoka-
tolická farnost v Holešově.

Této slavnosti se zúčastnili také naši občané. Byli to členové Mysliveckého sdružení Vranov 
Prusinovice v čele s panem Františkem Mikeškou, předsedou MS Vranov, a též starosta obce pan 
Zbyněk Žákovský.

Průvod uniformovaných myslivců, jezdců na koních, sokolníků a psovodů se seřadil u zámku, 
odkud slavnostně prošel okolo náměstí s několika zastávkami a směřoval ke kostelu Nanebevzetí 
Panny Marie za hudebního doprovodu trubačů. V čele průvodu nesli členové družiny symbol sva-
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tého Huberta – hlavu jelena desateráka. Také má připomínat desatero božích přikázání.  V procesí 
nechyběli ani starostové obcí z mikroregionu Holešovsko včetně starosty města Holešova. Průvod 
uzavíral žebřiňák ozdobený dary z polí a lesů našich honiteb. Do kostela vešli praporečníci. Mezi 
nimi byl pan Radovan Rozsypal, který nesl náš obecní prapor. Holešovský pan děkan P. Jerzy 
Walczak, který stál u zrodu této tradice, sloužil mši svatou. Ve své promluvě k posluchačům, kteří 
zcela zaplnili kostel, si zvolil evangelijní příběh o Zacheovi, jen toužil uvidět Pána Ježíše. Myslivci 
z jednotlivých mysliveckých sdružení přinesli postupně před pana děkana obětní dary. Mladý pan 
Radek Vrubel z Mysliveckého sdružení Vranov Prusinovice tam přinesl bažanta královského. Celý 
církevní obřad byl ukončen na výzvu pana děkana společným zvoláním „lovu zdar“!

Po mši svaté před kostelem bylo myslivecké vytrubování a bylo připraveno malé pohoštění 
pro všechny účastníky mše. Došlo ke spoustě milých a přátelských setkání. Pro pozvané hosty byl 
připraven oběd v jídelně internátu policejní školy. Slavnostního oběda se zúčastnila též skupina 
našich myslivců.

Tento „Svatohubertský den“ se jeho účastníkům líbil. Byl důstojný a úspěšný, byť měl menší 
organizační nedostatky. Počasí bylo též příznivé. Pořadatelé této myslivecké slavnosti již plánují  
a těší se na další setkání myslivců z našeho regionu, které bude opět příští rok 6. listopadu v Ho-
lešově.

Antonín Nedbal

Hodová mše svatá a návštěva Baby scholičky ze Zlína
Při příležitosti svátku patronky a ochrán-

kyně prusinovické římskokatolické farnosti 
sv. Kateřiny Alexandrijské se sešli v sobotu 
21. listopadu  v 15. 00 hod.  věřící společně ve 
farním kostele v Prusinovicích, aby tak uctili 
její památku. Za účasti duchovního správce 
prusinovické farnosti, P. Marka Výlety,  byl 
hlavním celebrantem mše svaté  novokněz 
P. Josef Slezák,  pocházející z obce Březnice 
u Zlína, nyní působící jako kaplan ve farnosti 
Panny Marie v Kroměříži. Oslavy svátku se zú-
častnili nejen místní občané, ale rovněž farníci 
z okolních obcí a rovněž členové sboru dobrovolných hasičů z Prusinovic a sousedních obcí. 
Slavnostní bohoslužbu doprovodil svým zpěvem a hudbou místní smíšený chrámový sbor pod 
vedením sbormistra p. Vojtěcha Tkadlčíka a také místní dechová hudba. Mše vyvrcholila příjetím 
Eucharistie, slavnostním hymnem Te Deum a svátostným požehnáním. Na závěr udělil P. Josef 
všem přítomným, za zpěvu mariánských písní, své novokněžské požehnání. Tuto významnou 
slavnost někteří přitomní ukončili přátelským posezením při chutném občerstvení v prostorách 
obecního Kulturního domu.

Následující ráno při mši svaté do naší farnosti zavítala jako host dětská Baby scholička z farnosti 
sv. Filipa a Jakuba ze Zlína, která prožila se svými vedoucími hudební víkendové soustředění na 
faře v Bílavsku. Nedělní mši svatou na slavnost Ježíše Krista Krále pak scholička, v počtu asi dvaceti 
dětí, doprovodila svým rytmickým zpěvem a hudbou. Slavnostní mši jsme ukončili významnou 
adoraci s udělením svátostného požehnání. 
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 Děkujeme všem dětem z Baby scholičky za krásný zpěv, který mnohé farníky velmi oslovil. 
„Moc se nám zpěv dětí líbil. A doufáme, že bude scholička působit i u nás v Prusinovicích.“ Mnoho 
díků patří všem, kteří jakkoliv příspěli k přípravě a organizaci obou slavnostních dnů a za chvíle 
prožité v přátelské atmosféře a v radostném duchu.

Bc. Naděžda Fraisová

Nové schody k Evangelickému kostelu v Prusinovicích
V  soboru 14. listopadu 2015 byly dokončeny práce 

na schodišti k Evangelickému kostelu v Prusinovicích. Ke 
kostelu vedou schody již od 3. června 1879. Několikrát byly 
opravovány. Současná rekonstrukce snížila jejich sklon. 
Současně s  rekonstrukcí schodiště byly položeny izolace 
k  základům přední strany kostela a provedeny drenáže. 
Zabrání se tak vzlínání vody a tím poškozování vnějších  
i vnitřních nedávno opravených omítek kostela.

Dílo mohlo být zhotoveno díky pomoci Obce Prusi-
novice – dotace 50 000 Kč, stavebnímu fondu ústředí ČCE 
– JJ dotace 90 000 Kč. Členové sboru a přátelé mezi sebou 
vybrali ke dni 26. listopadu přes 128 000 Kč a sbírka pokra-
čuje. V roce 2016 chceme položit izolace a dokončit drenáže 
na delší straně kostela směrem ke Kuchyňce. Dotáhnout 
chodník šíře 170 cm k silnici a dokončit tak bezbariérový 
vstup do kostela.

Hlavní stavební práce zhotovila stavební firma Radek 
Pumprla z Prusinovic. Na rekonstrukci schodiště bezplatně 
odpracovalo 22 brigádníků z řad členů a přátel sboru desítky hodin. Děkujeme.

Schodiště slouží k pravidelným bohoslužbám každou neděli a svátek, dále k setkáním na faře 
v týdnu a v neposlední řadě široké veřejnosti při koncertech a přednáškách.

Zveme Vás na Adventní koncerty 13. a 20. prosince 2015 vždy od 15 hodin, právě po tomto 
novém schodišti, v našem kostele.

 Za FS ČCE farář Mgr. Leoš Mach 

SPOLKY

Pochod slováckými vinohrady
Cykloturistický oddíl NEKO uspořádal v sobotu 10. října již tradiční výlet autobusem do slo-

váckých vinohradů. O tento výlet byl veliký zájem z řad členů a příznivců (nečlenů) oddílu NEKO, 
takže všechna sedadla v autobuse byla obsazena, dokonce jedno místo k sezení chybělo. I autobus 
na zájezd byl zamluven s velikými obtížemi na poslední chvíli. Přijel pro nás až z Rokytnice. Tento 
fakt svědčí o věhlasu a oblíbenosti pochodu slováckými vinohrady, který se během mnoha let 
stal masovou lidovou záležitostí.
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Schodiště slouží k pravidelným bohoslužbám každou neděli a svátek, dále k setkáním na faře 
v týdnu a v neposlední řadě široké veřejnosti při koncertech a přednáškách.

Zveme Vás na Adventní koncerty 13. a 20. prosince 2015 vždy od 15 hodin, právě po tomto 
novém schodišti, v našem kostele.

 Za FS ČCE farář Mgr. Leoš Mach 

SPOLKY

Pochod slováckými vinohrady
Cykloturistický oddíl NEKO uspořádal v sobotu 10. října již tradiční výlet autobusem do slo-

váckých vinohradů. O tento výlet byl veliký zájem z řad členů a příznivců (nečlenů) oddílu NEKO, 
takže všechna sedadla v autobuse byla obsazena, dokonce jedno místo k sezení chybělo. I autobus 
na zájezd byl zamluven s velikými obtížemi na poslední chvíli. Přijel pro nás až z Rokytnice. Tento 
fakt svědčí o věhlasu a oblíbenosti pochodu slováckými vinohrady, který se během mnoha let 
stal masovou lidovou záležitostí.
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Úvodní část výletu je obvykle spojena 
s prohlídkou nějakého kulturního či historicky 
zajímavého místa. Letos byla zvolena návštěva 
Archeoskanzenu v obci Modrá u Velehradu. Je 
to místo, které turisté rádi navštěvují. Je na něm 
uměle postavené sídliště středního Pomoraví, 
které návštěvníkům přibližuje stavební sloh od 
9. století, z doby, kdy na Velikou Moravu přišlo 
křesťanské učení. Měli jsme možnost s vytiště-
ným průvodcem v  ruce si prohlédnout volně 
přístupná pravděpodobná obydlí prostého 
lidu i vznešených osob (kněží), různé účelové 
stavby (opevnění, dílny, strážní věž, zásobní 
jámu a další exponáty). Mnohé z nás zaujala prasnice s několika malými selátky, která se tam 
volně pohybovala. Zemědělské odborníky udivila skutečnost, že selátka byla zdravá a měla se 
čile k světu, aniž by k životu potřebovala umělé vytápění, jak tomu obvykle bývá v zemědělských 
farmách. V blízkosti skanzenu je moderní hotel se slámovou střechou a s přilehlým parkovištěm. 
Nedaleko je také další areál – ŽIVÁ VODA – největší expozice přirozených mokřadních a sladko-
vodních ekosystémů. Vstup do toho areálu je zvlášť zpoplatněn. 

Potom jsme autobusem přijeli k Jarohněvickému rybníku v blízkosti Mutěnic, který se stal 
tradičně výchozím místem našeho pochodu do slováckých vinohradů. Brzy jsme v chladnějším 
počasí, které však vůbec neodradilo veliké množství turistů od pochodu, přišli do údolí „Pod 
Dubňansků Horů“, kde už bylo mnoho prodejních stánků a obchůdků s vínem, burčákem, pivem, 
jídlem i dárkovými předměty. Věnovali jsme pozornost tomu, co nás konkrétně právě zajímalo 
a po čem jsme toužili. Též jsme se tam spolu zabavili při poslechu zpěvu písní a hry lidových 
hudebních skupin. Oblíbený byl místní satirický „orloj“, u kterého jsme se též na chvíli zastavili. 
Všude tam bylo veliké množství turistů, kteří v nekonečném průvodu pomalu šli vpřed. Na konci 
údolí byla na louce „živá“ diskotéka, na níž při tanci bylo možné se trochu zahřát. Dále jsme stále 
v průvodu turistů přešli přes kopec mezi vinicemi do Mutěnic, na jejichž okraji bylo jedno veliké 
tržiště, kde jsme si mohli koupit další věci, které se nám líbily. V přilehlých uličkách bylo veliké 
množství vinných sklípků, v nichž jsme mohli ochutnat dobrá vína a pobavit se spolu, pokud nám 
to stanovený čas do odjezdu autobusu dovolil. Po poněkud ztíženém hledání našeho zaparkova-
ného autobusu jsme se všichni v autobusu sešli a šťastně přijeli domů. Protože se po vínu zpívá, 
naši mladí zpěváci to v autobuse dokázali téměř po celou cestu domů.

Myslím, že letošní zájezd se vydařil ke spokojenosti všech jeho účastníků. Někdo by se mohl 
cítit špatně ve velikém davu lidí okolo sebe. Jsou však i takoví lidé, kterým tato skutečnost nevadí 
a příští rok do slováckých vinohradů s oddílem NEKO opět pojedou.

Antonín Nedbal

Prusinovice navštívil olympionik Jiří Sýkora
Letošní čestný host Rohálovské desítky, olympionik, běžec Jiří Sýkora z Opavy přijal pozvání 

mysliveckého sdružení Vranov a v pátek 30. října se s ním uskutečnila beseda ve Vrchní hospodě. 
Jiří Sýkora (1954) je zatím posledním českým běžcem, který se na olympijských hrách dokázal 

Na začátku pochodu
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probojovat do finále. Na olympiádě v Moskvě 
v roce 1980 obsadil 9. místo v běhu na 5 kilome-
trů časem 13:24:99. Tento čas je stále platným 
českým rekordem.

Při neformální besedě si přítomní také 
prohlédli dnes již vzácné suvenýry z olympiády 
(pamětní medaile, pamětní mince, startovní 
číslo). Na závěr posezení čekalo Jiřího Sýkoru 
překvapení. Z  rukou předsedy mysliveckého 
sdružení Vranov, pana Františka Mikešky, pře-
vzal naporcovaného srnce.

Ondřej Němec

Poslední vyjížďka a výroční členská chůze 
oddílu NEKO

Poslední říjnovou sobotu se každoročně koná poslední vyjížďka členů cykloturistického od-
dílu NEKO. Letos bylo v sobotu 31. října pěkné a teplé počasí, které k vyjížďce na kole vylákalo asi 
25 cyklistů. Členové oddílu NEKO svou účastí nejprve podpořili Hubertovu jízdu, která se konala 
téhož dne. Využili možnosti občerstvení u hasičské zbrojnice. Po odjezdu jezdců na koních se 
vydali i cykloturisté na trasu své zvolené vyjížďky, která vedla přes Rusavu, Hadovnu, Holešov do 
Prusinovic. Po cestě se zastavili na Rusavě v bufetu „U Kůlu“ a také v Holešově na malé občerst-
vení. Vyjížďka byla úmyslně krátká, aby se její účastníci stačili doma připravit na večerní výroční 
členskou schůzi oddílu NEKO.

Odpoledne v  17 hodin začala v  hospodě u Bělíčků výroční členská schůze oddílu NEKO, 
které se zúčastnilo asi 90 členů oddílu NEKO, příznivců a dalších pozvaných hostů. Byli mezi 
nimi starosta obce Zbyněk Žákovský, obecní zastupitel Mgr. Leoš Mach, bývalý starosta  
ing. Petr Lipner, majitel cestovní agentury Pavel Valuch ze Zlína, členové oddílu Vesani.cz, František 
Sklenář s kolegou, zástupci napoleonovy armády z Bystřice pod Hostýnem a nezávislá novinářka  
Bc. Naděžda Fraisová z Prusinovic.

Účastnící vyjížďky Manželé Eva a Jan Krejčí
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Schůzi zahájil předseda oddílu MVDr. Jaroslav Koplík, který přivítal všechny přítomné a před-
stavil vzácné hosty. Druhý předseda oddílu, ing. Josef Nedbal, vyhodnotil poslední vyjížďku na 
kole a předal diplomy jejím účastníkům. Dále doktor Koplík podal zprávu o mnohaleté činnosti 
oddílu NEKO (přehled týdenních oddílových dovolených) a poblahopřál jubilantům z řad členů 
oddílu k jejich narozeninám. Následovaly krátké proslovy hostů – starosty Zbyňka Žákovského, 
Pavla Valucha a ing. Martina Koplíka, zástupce Vesanů.cz.

Mezi oblíbené body programu schůze patřilo losování bohaté tomboly, v níž byly i hodnotné 
ceny. Každý účastník schůze si odnesl domů alespoň nějakou cenu z tomboly, která ho potěšila. 
Losování provedli ing. Josef Nedbal a jeho dva pomocníci (Antonín Štec a Jaromír Barot).

Následovalo pohoštění. Letos si všichni účastníci schůze pochutnali na dobrém guláši 
s chlebem.

Posledním bodem programu výroční schůze byla taneční zábava (diskotéka). Hudební skladby 
připravil a přehrával Tadeáš Měrka. Nejprve vyzval do tanečního kola oba předsedy oddílu – dok-
tora Koplíka a inženýra Nedbala, k nimž se vzápětí přidali ostatní členové oddílu. Tím volná taneční 
zábava začala a protáhla se až do večerních hodin, kdy už někteří účastníci schůze odešli domů.

Tato výroční členská schůze završila letošní sportovní sezónu členů cykloturistického oddílu 
NEKO. Letošní rok rychle téměř uplynul. Brzy se stane minulostí. Zůstanou nám vzpomínky na 
krásné vyjížďky na kole do přírody a především na dovolenou na ostrově Elba. Touto cestou děkuji 
oběma předsedům oddílu NEKO za všechno, co pro nás, řadové členy oddílu, dobrovolně a ve 
svém volném čase vykonali.

 Antonín Nedbal     

Výstava poštovních holubů
V  sobotu 14. listopadu se konala 

v  kulturním domě v  Prusinovicích výstava 
poštovních holubů Morava – střed, která 
zahrnovala 3 oblastní sdružení, oblasti měst 
Zlína, Olomouce a Uničova, v nichž působí 
430 chovatelů. Pořadatelem výstavy byla 
Základní organizace chovatelů poštovních 
holubů Holešov. Tato organizace dostává 
pravidelně zadání k uspořádání výstavy 
poštovních holubů právě v kulturním domě 
v Prusinovicích, protože je to velice vhodné 
místo pro výstavní účely, neboť je uprostřed 
Moravy a tradičně se zde výstavy setkávají 
s úspěchem. Je to ideální místo, které vedle 

prosvětleného výstavního sálu umožňuje zajištění občerstvení pro návštěvníky, uspořádání bohaté 
tomboly a dalších služeb (prodej krmení, léků a dalších chovatelských potřeb). Chovatelé holubů 
k nám jezdí rádi na výstavy, protože tu mají pohodu ve všech směrech. Zejména je vyhlášená 
prusinovická kuchyně, v níž pořadatelé nešetří na kvalitě a velikosti porcí jídla pro své hosty. Toto 
tvrzení dosvědčuje Ing. Jaroslav Novotný, prezident všech chovatelů poštovních holubů, jenž 
doporučuje jako místo k výstavám vždy Prusinovice a rád sem jezdí.

Jeden z holubích šampiónů
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Výstava byla otevřena v 9 hodin. Ve velikém sále bylo vystaveno 50 nejrychlejších holubů 
z jednotlivých závodů v rámci výše uvedených oblastí od nejlepších třiceti chovatelů. Výstava 
se konala za krásného počasí a neměla organizační nedostatky. Obsluha v kulturním domě byla 
perfektní. Výstavu navštívilo asi 150 osob. Kulturní dům tím z výstavy profitoval. Všichni účastníci 
výstavy se při odchodu domů loučili s pocitem příjemně prožitého chovatelského svátku. Nej-
úspěšnější chovatelé si odnesli domů pěkné poháry a ocenění. Patřili k nim: Lubomír Kubáček, 
vítěz z oblasti Uničovska a současně celé střední Moravy, MVDr. Michal Polášek a MVDr. Martin 
Polášek, vítězové z oblasti Zlínska, František Hradil, vítěz z oblasti Olomoucka. Součástí výstavy 
byla bohatá tombola, která čítala 130 hodnotných cen. Převážně to byly krmiva, krmivové doplňky 
a veterinární prostředky.

Pořadatelé výstavy se těší na shledání v příštím roce opět na výstavě poštovních holubů z celé 
Moravy, od Znojma až po Opavu, kde očekávají hojnou účast z řad chovatelů i široké veřejnosti. 
Tyto výstavy pořádá Základní organizace chovatelů poštovních holubů Holešov v kulturním domě 
v Prusinovicích s pochopením obecního úřadu a pana starosty Zbyňka Žákovského, čímž také 
propaguje prusinovickou obec po celé Moravě.

Chov poštovních holubů je jeden z nejsložitějších koníčků, jelikož každý chovatel vychovává 
ptačí atlety a jen ti nejlepší dokáží zvítězit. Současní chovatelé by byli rádi, kdyby se do chova-
telského úsilí více zapojila mladá generace s pomocí rodičů. Je to záliba, která je náročná na čas. 
Odměnou pro chovatele jsou emocionální zážitky z doletu holubích atletů ze závodu.

Antonín Nedbal, Ladislav Mikeška, Josef Trhlík

Z činnosti Mysliveckého sdružení „VRANOV“ 
Prusinovice
aneb od zajíce k Bruselu

Myslivecké sdružení VRANOV Prusinovice spravuje honitbu o výměře 1 000 hektarů. Myslivec-
ké sdružení sdružuje celkem 26 myslivců. Ve výboru pracuje 5 členů. Funkci předsedy vykonává již 
řadu let velmi zodpovědně František Mikeška. František Nedbal zastává dlouhé roky funkci hos-
podáře. Místopředsedou a jednatelem je Jaroslav Koplík. Dále funkce ve výboru zastávají Jaromír 
Sklenář a Petr Vrzal. Troufám si tvrdit, že myslivecké sdružení patří k nejaktivnějším spolkům v obci. 
Pořádáme řadu společenských akcí, vyhlášený je hlavně náš tradiční ples. Brigádnická činnost je 
nedílnou a dá se říci hlavní činností nás myslivců – ne nadarmo se nám říká ozbrojení brigádníci. 
Mnoho času nám zabere příprava na zimu, kdy musíme zajistit značné množství objemných 
krmiv. Rok od roku je složitější zajistit dostatek jadrných krmiv. Hodně nám pomáhá AGROVA 
Prusinovice, která nám posktuje různá druhořadá krmiva vznikající při procesu zpracování obilnin.

V naší honitbě se vyskytuje jak zvěř drobná, tak spárkatá. Stavy zvěře srnčí a daňčí jsou na 
velmi dobré úrovni, zvěř černá je přemnožená. Vždyť v roce 2014 jsme ulovili přes 40 divočáků. 
V dobách nedávno minulých byl úlovek divokého prasete vzácností. Bohužel se nám nedaří zvýšit 
stavy zvěře drobné. Koroptev z našich polí a luk zcela zmizela, stejný osud potkal králíka divokého. 
Bažant obecný má velmi daleko do stavů z let sedmdesátých minulého století. Jen velmi pomalu 
rostou stavy zajíce polního. Příčiny tohoto stavu jsou mnohočetné. Přemnožena je škodná, krkavci 
a divočáci, kteří sežerou vše, zvláště mláďata. Drobné zvěři samozřejmě neprospívají monokultury 
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ké sdružení sdružuje celkem 26 myslivců. Ve výboru pracuje 5 členů. Funkci předsedy vykonává již 
řadu let velmi zodpovědně František Mikeška. František Nedbal zastává dlouhé roky funkci hos-
podáře. Místopředsedou a jednatelem je Jaroslav Koplík. Dále funkce ve výboru zastávají Jaromír 
Sklenář a Petr Vrzal. Troufám si tvrdit, že myslivecké sdružení patří k nejaktivnějším spolkům v obci. 
Pořádáme řadu společenských akcí, vyhlášený je hlavně náš tradiční ples. Brigádnická činnost je 
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stavy zvěře drobné. Koroptev z našich polí a luk zcela zmizela, stejný osud potkal králíka divokého. 
Bažant obecný má velmi daleko do stavů z let sedmdesátých minulého století. Jen velmi pomalu 
rostou stavy zajíce polního. Příčiny tohoto stavu jsou mnohočetné. Přemnožena je škodná, krkavci 
a divočáci, kteří sežerou vše, zvláště mláďata. Drobné zvěři samozřejmě neprospívají monokultury 
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řepky a kukuřice, obrovské stroje se značným pracovním záběrem, chemizace atd. Pestrost kultur 
na našich polích je asi dávnou minulostí. Není to zase tak dávno, co se k nám jezdili učit myslivci 
z Rakouska, nyní by to mělo být naopak. Rakouští sedláci jsou nejen zemědělci, ale i myslivci, a 
proto při sestavování osevních plánů myslí i na zvěř, která pak má hojnost přirozené potravy po 
celý rok. Naše celostátní zemědělská politika, vztah k orné půdě i k lesům je však velmi krátko-
zraký. Naši zemědělci jsou nepřímo nuceni myslet dopředu jen v horizontu několika let. A pokud 
bude docházet k prodeji našich polí do rukou bohatých cizinců, tak se stane a často už i stává, že 
monokultury, např. řepky, nebudou v řádech desítek hektarů ale v řádech tisíců hekterů. To pak 
zajíce už nikdo nikdy neuvidí.

Naše myslivecké sdružení bažanta obecného uměle odchovává. Slovitelnost je asi 50 % 
kohoutů, slepice nelovíme. Divoký bažant je u nás přísně chráněn. Zajíce jsme letos lovili jen na 
malé části naší honitby. Ulovené kusy nejdou pro myslivce, ale jsou určeny do tomboly na ples. 
V sezoně pořádáme jeden hon. Lovecký význam honu jde více méně do pozadí, jedná se spíše 
o událost společenskou. Naše poslední leče vychází z mysliveckých tradic a i proto k nám jezdí 
mnoho přátel z blízkého okolí, ale i z Jeseníků, ze Slovenska atd.

A na závěr si dovolím zdánlivě nesouvisející poznámku. Tak jak se mnohde chová Evropa 
k zemědělcům (zvláště k těm z bývalého východního bloku), tak se postavila i k islamizaci Evropy. 
Bohužel už ví (ale asi pozdě), že se bude muset překotně investovat do bezpečnosti Evropy (po-
licie, armáda, NATO), protože stojíme na prahu války. O to méně peněz půjde formou dotací do 
zemědělství, na ochranu přírody atd. A to se nakonec projeví i na té naší zvěři, zvláště na té drobné.

MVDr. Jaroslav Koplík, jednatel mysliveckého sdružení
Poznámka redaktora:
Na titulní a poslední stránce tohoto časopisu je fotografie ze začátku hlavního honu, který 

se konal v sobotu 14. listopadu 2015.

SPORT

Spartan Race
Dne 11. října 2015 se v Jesenících uskuteč-

nil závod Spartan Race. O tomto závodu jsme 
se dověděli zhruba před rokem a vzhledem  
k tomu, že nás tenhle typ sportu baví, jsme se 
rozhodli této akce zúčastnit. Jedná se o terénní 
překážkový běh, při kterém musí soutěžící zdo-
lat určité překážky - např. plazení se bahnem 
pod ostnatým drátem, šplh na laně, nošení 
těžkých břemen a podobně.

Na místo konání jsme se dostavili brzy po 
ránu. V 11.00 náš běh odstartoval a byli jsme 
zvědavi, co nám závod přichystá, protože žádný závodník nesmí znát předem určenou trať a její 
překážky. Trať vedla především po prudkých lyžařských sjezdovkách, ale nejvyšší bod trati nás 
zavedl na nádrž Dlouhé Stráně, kde nás zastihl studený vítr. Nýbrž zážitky z krásného výhledu nám 

Zleva: Jakub Gažda a Dominik Krejčí
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nepokazil. V závěru trati jsme už byli značně unaveni, ale před námi byla ještě jedna překážka,  
a to potopení se pod lávkou. V kombinaci s nízkou teplotou a větrem to byla asi nejtěžší disciplína. 
Naštěstí nás už po těžce vydřených 25-ti kilometrech čekal vytoužený cíl. Převzali jsme medaile, 
triko a další cennosti. Poté jsme se usušili, posilnili a se spoustou zážitků vyrazili domů. Následující 
den pořadatelé přidali na internet pořadí a čas. Zaběhli jsme to okolo pěti a půl hodiny, ale pro 
nás to není podstatné. Hlavní je, že jsme to zvládli a dokončili ve zdraví.

Dominik Krejčí

Mezinárodní úspěch holešovských mažoretek
První říjnový víkend se konalo v italském letovisku Lignano Sabbiadoro mistrovství Evropy 

mažoretek svazu NBTA Europe, na kterém se představili reprezentanti deseti evropských zemí. Mezi 
nimi nechyběly ani holešovské mažoretky Arabelky, které získaly nominaci na toto mezinárodní 
klání díky vítězství na letošním mistrovství České republiky. Holešovské mažoretky startovaly stejně 
jako loni v disciplíně Parade Corps, ale letos již ve starší kategorii junior. Celé letní prázdniny se 
děvčata se svými trenérkami poctivě připravovala a nacvičovala novou choreografii.

Do Itálie děvčata odjela večer ve čtvrtek 1. října, v  pátek se konaly prostorové zkoušky  
a slavnostní zahájení. Soutěžní vystoupení Arabelek přišlo na řadu již v sobotu v poledne. Za ve-
liké podpory českých příznivců, mezi nimiž byli rodiče a početné příbuzenstcvo, dívky předvedly 
perfektní výkon. Po soutěžním vystoupení si mažoretky krátily čas povzbuzováním dalších českých 
týmů, plaváním v moři i poznáváním krás tamního letoviska. Celá česká reprezentace byla na 
letošním mistrovství Evropy velice úspěšná. V kategorii Parade Corps junior zvítězil tým z Norska 
a druhý skončil tým z Anglie. Holešovské mažoretky Arabelky získaly 3. místo a bronzové medaile. 
Porazily skupiny z Nizozemska, Chorvatska, Itálie a Bulharska. Byl to jejich veliký úspěch, na němž 
měly svůj nesmazatelný podíl jejich trenérky Barbora Maťová a Lenka Doleželová. Důležitá je také 
peněžní podpora holešovských mažoretek od města Holešova a Zlínského kraje. Poděkování patří 
také všem rodičům, kteří podporovali Arabelky jak z domova, tak přímo v hale.

Je velice příjemné zjištění, že k tomuto úspěšnému vystoupení holešovských mažoretek na 
vrcholové mezinárodní soutěži svým dílem přispěla mažoretka Nikola Mikešková (2002) z Prusino-
vic, která tak v Itálii zúročila svoji dlouholetou přípravu a činnost v této své sportovní a pohybové 
zálibě. Touto cestou jí vyjadřuji uznání a blahopřání k dosažení titulu druhé vicemistryně Evropy. 
Svým sportovním výkonem se zařadila mezi naše občany, kteří úspěšně reprezentují Českou 
republiku. Je to pocta i pro naši obec, že v ní vyrůstají mladí úspěšní a cílevědomí sportovci.

Antonín Nedbal

TJ Prusinovice – kopaná
8. 11.  Halový turnaj starší přípravky v Holešově

Po skončení mistrovských zápasů uspořádala TJ Prusinovice kvalitně obsazený halový turnaj 
starší přípravky r. 2005 ve sportovní hale Holešov. Osm mužstev se utkalo ve dvou čtyřčlenných 
základních skupinách a po jejich skončení byly dle výsledků rozděleny na finálovou skupinu  
a skupinu o 5. místo. Naši hráči si v celém turnaji připsali jedinou prohru, ve vyrovnané finálové 
skupině obsadili celkové třetí místo a odvezli si bronzové medaile. Střelecky se dařilo Marku 
Měrkovi, který se stal nejlepším střelcem turnaje.
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Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Police 2 : 1
Branky: Měrka Marek 2
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 2 : 1
Branky: Pumprla Matěj, Měrka Marek
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov 1 : 1
Branka: Měrka Marek
TJ Prusinovice – TJ Sokol Rataje 1 : 2
Branka: Měrka Marek
TJ Prusinovice – TJ Sokol Lípa 4 : 0
Branky: Měrka Marek 3, Pumprla Matěj

Konečné pořadí: 1. SFK Elko Holešov
2. TJ Sokol Rataje
3. TJ Prusinovice
4. TJ Sokol Lípa
5. FK Chropyně
6. TJ Police
7. TJ Chvalčov
8. TJ Loukov
Nejlepší hráč: Kurinec Tomáš - Police
Nejlepší střelec: Měrka Marek - Prusinovice
Nejlepší brankář: Kolář David – Holešov
Sestava TJ Prusinovice:
Hausknecht Josef, Pumprla Matěj, Dostálová Lucie, Mácha Jan, Pumprla Jan, Měrka Marek, Uhlíř 
Daniel, Nášel Martin, Adámek Zdeněk, Jadrníček Nikola.

8. 11.  Halový turnaj starších žáků v Holešově
Po skončení turnaje pro starší přípravku se v Holešově představili starší žáci r. 2001. I na tomto 
turnaji, kterého se zúčastnilo pět okresních mužstev, jsme se neztratili a s jedinou prohrou jsme 
obsadili stejně jako naši mladší předchůdci dopoledne třetí místo.
Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 1 : 1
Branka: Akrap Martin
TJ Prusinovice – Sokol Křenovice 0 : 3
TJ Prusinovice – TJ Sokol Tečovice 2 : 1
Branky: Akrap Martin, Pirkl Marek
TJ Prusinovice – TJ Sokol Martinice 1 : 0
Branka: Jurčík Michal

Konečné pořadí: 1. TJ Chvalčov
2. Sokol Křenovice
3. TJ Prusinovice
4. TJ Sokol Tečovice
5. TJ Sokol Martinice
Nejlepší hráč: Červinka Roman – Chvalčov
Nejlepší střelec: Herák Martin – Křenovice

Muži

Starší žáci
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Nejlepší brankář: Horáček Richard – Tečovice
Sestava TJ Prusinovice:
Svoboda Samuel, Akrap Martin, Sklenaříková Eva, Zdráhal Pavel, Měrka Josef, Jurčík Michal, Pirkl 
Marek, Galatík Michal, Trhlíková Romana, Adámková Aneta.

28. 11.  Halový turnaj mladších žáků v Holešově
Mladší žáci TJ Prusinovice r. 2003 se zúčastnili mezinárodního halového turnaje v Holešově, který 
uspořádal DFK Holešov za účasti dvou mužstev ze Slovenska a turnaje se mohly mimořádně 
zúčastnit i dívky r. 2001. Podařilo se nám pokračovat v třetích místech a i tato věková kategorie 
odvezla bronzové medaile. Turnaj provázela velká vyrovnanost, když všechna mužstva poztrácela 
v jeho průběhu nějaké body. Střelecky se dokázal prosadit náš hráč Marek Měrka, který se stal 
nejlepším střelcem turnaje.
Výsledky: TJ Prusinovice – DFK Holešov 0 : 1
TJ Prusinovice – TJ Loukov 1 : 0
Branka: Měrka Marek
TJ Prusinovice – FC Duslo Šala 0 : 0
TJ Prusinovice – TJ Skaštice 2 : 1
Branky: Pumprla Matěj, Měrka Marek
TJ Prusinovice – TJ Kovo Beluša 5 : 0
Branky: Měrka Marek 3, Sklenaříková Eva, Pumprla Matěj
TJ Prusinovice – TJ Sokol Ratiboř 1 : 2
Branka: Měrka Marek
TJ Prusinovice – SK Rusava 2 : 0
Branky: Měrka Marek, Matyáš Antonín

Konečné pořadí: 1. TJ Sokol Ratiboř
2. FC Duslo Šala
3. TJ Prusinovice
4. DFK Holešov
5. TJ Kovo Beluša
6. TJ Skaštice
7. TJ Loukov
8. SK Rusava
Nejlepší střelec turnaje: Měrka Marek – Prusinovice
Sestava TJ Prusinovice:
Měrka Josef, Měrka Marek, Pumprla Matěj, Pirkl Marek, Zdráhal Pavel, Jurčík Michal, Pumprla 
Tomáš, Matyáš Antonín, Jurčíková Alžběta, Sklenaříková Eva, Adámkově Aneta.

Tréninky všech mládežnických mužstev TJ Prusinovice probíhají v zimních měsících v tělo-
cvičně v Prusinovicích. Dovoloval bych si tímto pozvat všechny zájemce již od čtyř let věku na 
tyto pravidelné tréninky, přičemž nejmenší fotbalisté z fotbalové školičky trénují každé pondělí 
a středu od 17 hodin.

Aleš Pumprla

Mladší žáci
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Tomáš, Matyáš Antonín, Jurčíková Alžběta, Sklenaříková Eva, Adámkově Aneta.
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a středu od 17 hodin.

Aleš Pumprla

Mladší žáci
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CESTOPIS

Vánoční Vídeň
K získání té pravé vánoční atmosféry je 

často doporučován výlet do Vídně na tradiční 
vánoční trhy, které se konají od poloviny listopa-
du až do Vánoc a každý rok přináší řadu novinek 
a vylepšení. Tyto velkolepé vídeňské trhy plné 
hudby, vůně cukroví, punče a svařeného vína 
jsou navštěvovány turisty z celého světa. 

Nejedno náměstí zaplňují desítky vá-
nočních stánků, betlémů a různých dalších 
vánočních atrakcí. Dokonce i v mnoha parcích 
a v malebných vídeňských uličkách lze najít 
dřevěné stánky s drobnými suvenýry a samozřejmě nesmí chybět vánoční ozdoby. 

Největší trh s téměř 150 stánky se nachází na náměstí před vídeňskou radnicí. Tzv. Christkindl-
markt nabízí nepřeberné množství nejrůznějších předmětů, lahodných pokrmů, horkých nápojů, 
drobných dárků, křehkých vánočních ozdob, pestrobarevných hraček a vůbec zboží všeho druhu. 
Zahřát se můžete horkým punčem, svařeným vínem, pečenými kaštany nebo si jen zpestřit chuť 
obrovským množstvím sladkostí, uzenin a dalších pokrmů rakouské kuchyně. Pokud si náhodou 
nevyberete u prodejců na stáncích, můžete navštívit vyzdobené obchůdky kolem náměstí anebo 
se jen projít pohádkově vyzdobeným parkem, který proměňuje Radniční náměstí (Rathausplatz) 
v rozzářenou krajinu.

Nedaleko odsud, mezi Uměleckohistorickým a Přírodovědným muzeem, láká návštěvníky 
vánoční vesnička na náměstí Marie Terezie. V době adventu tu stojí přes 60 stánků nabízejících 
tradiční řemeslné výrobky a originální dárky. Mezi další oblíbená místa pro setkání v předvánočním 
čase patří romantická vánoční vesnička v areálu staré nemocnice „Altes AKH“. 

Tradici ctí také starovídeňský vánoční trh na náměstí Freyung. Vánoční trhy se v těchto 
místech konaly už v roce 1772, dnes si tady můžete koupit řemeslné výrobky, skleněné ozdoby, 
vyřezávané jesličky a keramiku. K dokreslení atmosféry se na jevišti v odpoledních a večerních 
hodinách konají vánoční koncerty a různá vystoupení spojená s adventním časem. 

Jen o pár kroků dál směrem do centra města (tzn. k náměstí Stephansplatz) se nachází další 
adventní trh na náměstíčku zvaném „Am Hof“. 

Určitě je co objevovat i na dalším z vánočních trhů - na Spittelbergu v jeho idylických ulič-
kách plných galerií a uměleckých dílen. Jeden obchůdek s obrazy patří i české rodině, která do 
Rakouska v 60. letech emigrovala.

Turisticky velmi oblíbený je vánoční trh na nádvoří Ehrenhof před zámkem Schönbrunn, 
který nabízí romantiku Vánoc v císařských kulisách, podobně jako adventní trh v zahradách 
letohrádku Belveder. 

Naopak v poklidu probíhá zimní trh u obřího ruského kola v Prátru nebo alternativní vánoční 
trh na Karlově náměstí, který se pyšní mimo jiné i velkým živým betlémem se skutečnými ovcemi, 
lamami a oslíky.

Elenka Šenovská u Vojensko-historického muzea
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Z vlastní zkušenosti vám doporučuji navštívit středověký vánoční trh u Vojensko-historic-
kého musea (tzv. Heeresgeschichtliches Museum), který je sice trochu dále od centra a koná se 
většinou pouze o prvním víkendu v prosinci, ale je to velmi ojedinělý vánoční trh, který jen tak 
někde nezažijete. Dokonce se zde i lehce domluvíte, protože spousta vystavovatelů pochází  
z Česka či Slovenska. 

Přeji vám příjemný adventní čas.
Ing. Kamila Nedbalová

HISTORIE

Vilém Prusinovský z Víckova
Při procházce historickou Olomoucí, snad-

no narazíte na krásný barokní kostel Panny 
Marie Sněžné, který je hned naproti muzea. 
Dobrou zprávou je, že u něj zastavuje i tramvaj 
se sudými čísly. 

V kostele je umístěn náhrobek nejvýznam-
nějšího člena rodu Prusinovských z Víckova, kte-
rý je spojen se založením olomoucké univerzity.

Vilém Prusinovský z Víckova byl synem 
Mikuláše Prusinovického z Víckova a Anny ze 

Mštěnic. Studoval na jezuitské škole ve Vídni 
a odtud odešel za studiem do Itálie. V letech 
1554 – 1558 byl posluchačem právnické fakulty 
university v Padově. 

V roce 1558 odešel do Říma, kde byl 
uveden k biskupovi a pozdějšímu kardinálovi 
Commendone, od kterého získal o čtyři roky 
později první torzuru a za další rok také nižší 
svěcení. Stýkal se také se členy jezuitského 
řádu. Aby měl na studia, byl na přímluvu svých 
rodičů jmenován kroměřížským proboštem  
a kanovníkem olomouckým. 

Vilém Prusinovský

Kostel Panny Marie Sněžné
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Do vlasti se vrátil v roce 1560 a v roce 1562 mu bylo 
uděleno proboštství litoměřické. Po smrti olomouckého 
biskupa Marka Kuena byl 9. března 1565 zvolen biskupem 
olomouckým. Po svém zvolení nastolil tvrdou protireformač-
ní politiku. Postupoval podle ujednání tridentského koncilu. 
Jeho činnost nebyla podporována šlechtou, klérem ani lidem. 

Snažil se v Brně i v Olomouci usadit jezuitský řád. Jezu-
itskou kolej v Olomouci založil už v roce 1566 a tím položil 
základ druhé nejstarší university v Čechách. Jejího založení 
se však nedočkal, protože císař Maxmilián potvrdil zřízení 
koleje a její výsady až v roce 1573. Vznikl zde i seminář.  
V Brně se jezuité usadili až po jeho smrti. V květnu 1568 svolal 
synodu své diecéze i přes to, že mu císař neposkytl žádnou 
podporu a stavové mu k tomu odpírali práva. Synoda byla 
vedena v duchu tridentského koncilu a hlavní slovo na ní měli 
jezuité. Byla zde učiněna některá usnesení, která směřovala 
k církevní reformě. 

Na jaře 1571 Vilém onemocněl a o rok později na kro-
měřížském zámku zemřel. Jeho náhlá smrt byla původně 
připisována ledvinové chorobě, posléze se však ukázalo, 
že by mohl být první z biskupských obětí „biskupotravce“ 
Philoponia. 

Byl pochován v jezuitském kostele v Olomouci. Tento byl 
zbořen a ostatky biskupa byly přeneseny do kostela Panny 
Marie Sněžné, který byl vystavěn v letech 1712 – 1716. 

Jeho zásluhou vznikla v Kroměříži lékárna a Kroměříž se stala sídlem stálého lékaře, který 
byl osobním lékařem biskupa. Z jeho vůle však neměl odepřít pomoc nemocným měšťanům. 

Kostel je volně přístupný každý den a ve čtvrtek se v něm konají bohoslužby pro studenty. 

Richard Petřík

Náhrobek

ZOO ZLÍN

Pandí dvojčata už dovádí ve výběhu
Dva pandí kluky konečně můžete obdivovat ve venkovní expozici! Přišli na svět již na 

začátku června, první měsíce života však strávili v dutině stromu uprostřed expozice. Díky 
skvělé péči matky Chantal zdárně prospívají a rostou opravdu „jako z vody“. Obě dvě mlá-
ďata jsou pro nás skutečně významným chovatelským úspěchem. Ačkoliv v Evropě chová 
pandy červené 140 ZOO, v loňském roce přišlo na svět pouze 48 mláďat.

Mláďata při narození vážila pouhých 100 gramů. Dva týdny byla holá, slepá a naprosto bez-
mocná. Jejich vývoj je velmi pozvolný, samice proto o ně pečuje po dobu jednoho roku. Nyní 
malí samečci váží kolem 850 gramů, v dospělosti se bude jejich váha pohybovat v rozpětí 4 – 6 
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kilogramů. Na první průzkumné výpravy do okolí se malé pandy vydávají až ve stáří 5 měsíců, 
dospívají v 18 měsících.

Pro samici Chantal to byl již druhý porod. V červnu 2014 přivedla na svět samečka, který však 
bohužel ve věku čtyř měsíců nečekaně uhynul na zápal plic. I takové smutné události zkrátka život 
v ZOO přináší. Letos jsme proto s napětím očekávali, zda konec května nebo začátek června bude 
ve znamení pandího mláděte. Říje u pand v našich podmínkách vychází zhruba na konec ledna 
až začátek března, vlastní porody se pak odehrávají od června do srpna. Když pak 5. června paní 
ošetřovatelka objevila v dutině v expozici pand hned dvě mláďata, naše radost neznala mezí.

Pandy červené se do nově vybudované expozice v asijské části areálu nastěhovaly na podzim 
roku 2011. Samce Kristiána jsme získali 11. října 2011 z Norska (Kristiansand Dyrenpark), samičku 
Chantal 28. dubna 2011 z Francie (ZOO Beauval). Tito červeno-černí horolezci ve volné přírodě žijí 
v podhůří Himalájí v nadmořské výšce od 2 000 m. n. m., je však možné se s nimi setkat i ve výšce 
4 000 m. n. m. Z lidského pohledu jsou velmi atraktivní, ačkoliv jejich hlavní aktivita není denní, 
ale noční. Většinou je proto uvidíte na stromě stočené do klubíčka, jak odpočívají nebo spíše spí. 
Nejlepším časem pro jejich pozorování v ZOO je proto krmení v 13.15 hod.

Panda červená má trávící systém přizpůsobený k přijímání masité potravy, ale mezi její hlavní 
zdroje energie patří bambusové výhonky. Protože nemůže trávit celulózu, nutnou k natrávení bu-
něčné stěny, musí spotřebovat bambusu velké množství. Když není po ruce bambus, nepohrdne ani 
ovocem, plody, kořínky, žaludy, různými druhy trav a lišejníků a masitou potravou. Ve zlínské ZOO 
si pochutnává především na bambusu, dostávají také různé ovoce (melouny, třešně, jablka, hrušky, 
nejvíc jim chutnají jahody), vařená vajíčka, psí granule a speciální vitamínové granule pro pandy.

Ve volné přírodě počty pand červených stále klesají. Důvodem je nejen odlesňování jejich 
teritorií, ale také lov pro kožešinu.

Ing. Roman Vrzal 

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování a přání redaktora
Děkuji touto cestou všem lidem, kteří se letos jakýmkoliv způsobem podíleli na vytváření 

našeho obecního Zpravodaje (autorsky, náměty, radami, kritickými připomínkami, zapůjčením 
fotografií a literatury, technickou pomocí a podobně). Vím, že bez ochotného přispění všech zú-
častněných spolupracovníků bych sám náš časopis nikdy nevytvořil ve stanovených pravidelných 
termínech a v obvyklém rozsahu. 

Čtenářům obecního Zpravodaje děkuji za jejich věrnost a přízeň.

Přeji svým spolupracovníkům v redakci, našim čtenářům a spoluobčanům příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, úspěchů a dobré pohody v nastávajícím roce 2016.

Antonín Nedbal
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ZAJÍMAVOST

Vzpomínka na léto
Pan Miloslav Sklenář z Prusinovic nalezl v létě velikou pýchavku, s níž se chtěl pochlubit našim 

čtenářům už na stránkách předchozího vydání Zpravodaje. Poněvadž jsem tehdy na konci léta na 
něho zapomněl, představuji vám na fotografiích jeho nález. Tato veliká pýchavka měla hmotnost 
bez mála 3 kg. Dodatečně blahopřeji nálezci k jeho vzácnému a zajímavému nálezu. Podívejte se, 
prosím, co dokáže vytvořit příroda! Nádherný kus, že ano?

Antonín Nedbal

LAST MINUTE

Adventní koncert
V třetí neděli adventní (13. prosince) jsme se sešli v evangelickém kostele k adventnímu 

koncertu, při němž vystoupily 4 folklórní soubory: ženský sbor Čerešňa z Újezdce u Luhačovic,  
Cimbálová muzika Rozmarýn z Uherského Brodu, Hanácký mužský sbor Rovina z Olomouce  
a Cimbálová muzika Záletníci. V jejich podání jsme uslyšeli vánoční písně a koledy z Hané  
a Slovácka. V programu koncertu vystoupilo 35 účinkujících v lidových krojích. Velice nás potěšil 
zájem ze strany posluchačů, kteří zcela zaplnili kostel. Koncert trval hodinu a byl velice pěkný. 
Byla to hudební slavnost, která potěšila posluchače.

Hanácký mužský sbor Rovina spolupracuje s cimbálovou muzikou Bukovinka z Bystřice pod 
Hostýnem. Oba folklórní soubory přislíbily, že vystoupí se společným programem v příštím roce 
v Prusinovicích.

V závěru koncertu všichni zpěváci a hudebníci společně s bratrem farářem popřáli všem 
požehnané adventní dny a pokojné vánoční svátky.

Text a foto:  Mgr. Leoš Mach, 
Antonín Nedbal 
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

V IV. čtvrtletí 2015 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:

50 let Pechalová Dana 55 let Bradík Milan 60 let Solař Petr       
  Vrubel Tomáš  Darebník Zdeněk  Nedbal Milan              
 Trnčák Josef  Nedbal Jiří  Mlčáková Eliška
  Vybíralová Hana   Chytilová Ivona
  Večeřa Miroslav  Mlčák Milan                       
                                                                                                            
                                                                                                   
65 let Bartošková Vlasta 70 let  Krejčí Lubomír 75 let Mlčák Zdeněk                  
 Ing. Stoklasa František                                                            Hlobilová Ludmila                                                                                         
 Krejčí Jarmila
             

80 let Utěkalová Helena  95 let Šildová Helena  
 Pumprlová Ludmila
 Vybíral Stanislav
 Stehnová Růžena 
                          
Narodili se:
 Zalabák Antonín
 Nevřala Filip
 Bartošek Vojtěch
  
Sňatek uzavřeli:
  Jana Sirotová, Prusinovice a Jiří Pouza, Prusinovice 
 Silvie Gadasová, Prusinovice a Jakub Vojkůvka, Němčice
                            
Rozloučili jsme se:
 s paní Marií Vrublovou.                                                        

                                           
                                                                    
                A vzpomínky zůstanou ...
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

V IV. čtvrtletí 2015 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:

50 let Pechalová Dana 55 let Bradík Milan 60 let Solař Petr       
  Vrubel Tomáš  Darebník Zdeněk  Nedbal Milan              
 Trnčák Josef  Nedbal Jiří  Mlčáková Eliška
  Vybíralová Hana   Chytilová Ivona
  Večeřa Miroslav  Mlčák Milan                       
                                                                                                            
                                                                                                   
65 let Bartošková Vlasta 70 let  Krejčí Lubomír 75 let Mlčák Zdeněk                  
 Ing. Stoklasa František                                                            Hlobilová Ludmila                                                                                         
 Krejčí Jarmila
             

80 let Utěkalová Helena  95 let Šildová Helena  
 Pumprlová Ludmila
 Vybíral Stanislav
 Stehnová Růžena 
                          
Narodili se:
 Zalabák Antonín
 Nevřala Filip
 Bartošek Vojtěch
  
Sňatek uzavřeli:
  Jana Sirotová, Prusinovice a Jiří Pouza, Prusinovice 
 Silvie Gadasová, Prusinovice a Jakub Vojkůvka, Němčice
                            
Rozloučili jsme se:
 s paní Marií Vrublovou.                                                        

                                           
                                                                    
                A vzpomínky zůstanou ...
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Co je nového v obci

Nové vrata hasičské zbrojnice s bezpečnostním nátěrem podlahy 
spolufinancované Zlínským krajem
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Co je nového v obci

Nová alej před OÚ vysazen Kaštan červený

Nová výsadba v Holešovské ulici, 29 stromků Magnolia soulangeana



ME v Itálii Hlavní hon Uvítání občanky z USA

Setkání se seniory

Hubertova jízda Rozsvícení vánočního stromu

Paní Ilona s dcerou Giannou Paní Ilona s manželem a dcerou

Mažoretka Nikola Mikešková
Zleva: paní Anna Bartošková, 

manželé Jaroslava a Jan VrubloviFrantišek Nedbal (blíže) a František Mikeška Pěvecký sbor Harmonia

Gabriela Kamencová, liška a Marek Bečka, master Děti z mateřské školySeřazení jezdců a jezdkyň na koních Žáci základní školy

36

Co je nového v obci

Nová alej před OÚ vysazen Kaštan červený

Nová výsadba v Holešovské ulici, 29 stromků Magnolia soulangeana
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