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Z pravodaj
obce Prusinovice

Číslo 1/2016 Vydává OÚ Prusinovice  Cena 5 Kč
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Reprezentantka Ing. Petra Papežíková

Obecní ples

Ekumenické bohoslužby

V Austrálii Petra odvedla vynikající sportovní výkony. Ilustrační fotografie

Taneční ukázka Ocenění obecních webových stránek

P. Marek Výleta a Mgr. Leoš Mach Bc. Naděžda Fraisová u mikrofonu

Zlatý erb
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23.  ročník Rohálovské 10 v režii Keňanů
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Kenští běžci závod ovládli. Joel Maina  
Mwangi a Silas Kiprono Too (vpravo), vítěz.

Vítězka kategorie žen Betty Chepleting.

Druhá v cíli 11násobná vítězka Petra Kamínková. Aneta Adámková, nejlepší domácí běžkyně.
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23. ročník Rohálovské 10 v režii Keňanů
Poslední únorovou sobotu (27. 2.) se uskutečnil již 23. ročník populárního závodu v silničním 

běhu Rohálovská desítka. Stejně jako v loňském roce převzala nad závodem záštitu poslankyně ev-
ropského parlamentu ing. Michaela Šojdrová.Tradičně pěkné počasí přilákalo na start celkem 868 
závodníků, z toho ve 14 dětských kategoriích rekordních 303! Čestným hostem letošního ročníku 
byl vynikající maratonský běžec Karel David, účastník olympiád 1988 v Soulu a 1992 v Barceloně.

Samotný závod nepřinesl žádná překvapení. Maďarský manažer Benedek Zsolt přivezl do 
Prusinovic tři závodníky z Keni s cílem překonat traťové rekordy (29:26 muži, 34:37 ženy). To se 
jim sice nepodařilo, ale vítězství si odvezli. V kategorii mužů zvítězil Silas Kiprono TOO (30:07), 
před svým krajanem Joelem Mainou MWANGIM (31:08) a českým reprezentantem Janem KRE-
ISINGEREM z AK Kroměříž (31:19). V kategorii žen velmi rychle závod rozběhla keňanka Betty 
CHEPLETING, její vítězný čas byl 36:01. Výborně běžela 11 násobná vítězka Rohálovské 10 Petra 
Kamínková ze Svatého kopečka a připsala si páté druhé místo za sebou ((36:31). Třetí závodnicí 
v cíli byla Martina Vévodová z AK Perná (37:41). Za zmínku stojí rovněž čtvrté místo české juniorské 
reprezentantky Kateřiny Divišové (1997) z SSK Vítkovice, která časem 37:48 vytvořila nový traťový 
rekord juniorek (ten byl 39:06).

Nejlepším běžcem Mikroregionu Holešovsko se stal Roman Odstrčilík ze Sokola Třebětice 
(37:36), před našim Lukášem Krejčím (Cykloklub Rohálov), který zlepšil svůj loňský čas (38:27) na 
37:44. Třetí místo získal Radek Kovařík (RK PELLS Holešov) 38:25.

V kategorii žen si pohár odvezla Kateřina Pospíšilová – Holešov (48:30), druhé místo patří 
Lence Rudolfové (SK Pacetluky – 49:56) a třetí Věře Spáčilové Šalerové (Cobram bike a Růženka 
team Holešov – 52:18). Na start se postavily také čtyři ženy z Prusinovic, nejrychlejší nakonec byla 
ta nejmladší (2000) , fotbalistka Aneta Adámková (56:26).

Při rekordní účasti mládeže se ukázala síla závodníků z atletických oddílů – do Prusinovic 
přijeli závodnici ze Židlochovic, Brna, Šternberku, Kopřivnice, Bruntálu, Nového Jičína, Prostějova, 
Třince, Hranic, Olomouce, zkrátka z celé Moravy. Naši mládežníci poprvé nezískali ani jednu medaili 
(na startu jich bylo celkem 38). Určitě k tomu přispěla neštovicová epidemie, která v Prusinovi-
cích doslova řádila a nevynechala snad nikoho. Nejblíže k medaili měla Agátka Mlčáková (dívky 
2009–2010), která bronzovou medaili ztratila v posledních pár metrech závodu. Výborně běžel 
fotbalista Matěj Pumprla (na jaře přestupuje do Zlína), rovněž obsadil 4. místo ve vyrovnaném 
závodě chlapců 2005 – 2006 okolo Plačkova (680m – 2:28). Velmi pěkné výkony zaběhli Marek 
Pirkl a Michal Jurčík (2003 – 2004) a určitě také starší žákyně (2001 – 2002) Vendula Šturmová 
a Alžběta Jurčíková, trať 1 500 m zdolaly za 6:31, 6:33 a obsadily 7. a 8. místo. Pochvalu si však 
zaslouží všichni, kteří běželi a závod dokončili!

Již po několikáté zajistilo při závodě středisko volného času TYMY Všetuly v hlavním sále 
kulturního domu pro děti doprovodný program soutěží a her. Letos tuto možnost využilo 170 
dětí. Rohálovská desítka je i letos zařazena do Moravsko – Slovenského běžeckého poháru a Velké 
ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Jiří Prokop ze Zlína zůstal jediným běžcem, který absolvoval 
všech 23 ročníků R10. Nejstarším účastníkem závodu byl Jaroslav Merta z České Třebové (1935 – 
69:27), nejmladším Jindřich Hanáček (2008 – 65:20). V tipovací soutěži na čas vítěze se dva tipující 
trefili přesně na sekundu. Čas 30:07 tipovali Veronika Brázdilová z Kroměříže a Jaromír Rys z Prahy.

Rohálovská desítka je součástí Rohálovského duatlonu. 30. dubna se uskuteční 7. ročník 
Rohálovské padesátky na horských kolech. Největším favoritem na Rohálovského borce je po 
desítce v kategorii mužů Radoslav Šíbl (34:51), loňská vítězka duatlonu Martina Novotná bude 



6

Z OBCE
Zprávy z obce

Jaro se nám rozjelo plným proudem a nám se zase po zimě nalévá do těla energie plným 
proudem. V tomto radostném období přicházím opět s několika informacemi z dění v obci. 

Za poslední čtvrtletí proběhla 2 veřejná zasedání zastupitelstva. Opět zveřejňujeme i touto 
cestou. První ze zmiňovaných zasedání se konalo ještě v minulém roce dne 15. 12. 2015.

Kontrola usnesení z 19. 11. 2015
Byly provedeny a zaúčtovány rozpočtové opatření č. 15, 16, 17 a 18/2015.
Byla podepsána smlouva se Zlínským krajem na dotaci 10 000 Kč na podporu JSDH.
Byla podepsána smlouva se Zlínským krajem na investiční dotaci 100 120 Kč na vybudování vrat 
hasičské zbrojnice spojený s bezpečnostním nátěrem. 
Sepsána smlouva s UZSVM o bezúplatném převodu pozemku p. č. 1670.
Byla dokončena výměna střešní krytiny na budově OÚ.
Je dokončena výměna kabelu VO – 1. etapa ulice Pacetlucká, Holešovská a část ulice Hlavní.  

 Rozpočtová opatření č. 19, 20 a 21/2015
Návrh: Starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 19, 20 a 21/2015.
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 19, 20 a 21/2015.
Pro ............6 ..................     proti ...............................................    zdržel se ..............................................................
Schválení rozpočtu na rok 2016, Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku – odpad 
a ceníku služeb
Návrh: Starosta seznámil přítomné s vyvěšením navrhovaného rozpočtu obce Prusinovice pro 
rok 2016. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 v celkové výši příjmů 11 423 tis. Kč a výdajů 11 423 
tis. Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 27. 11. 2015 do 15. 12. 2015. Ve stejném termínu 
byl přístupný i na elektronické úřední desce. Do dnešního dne nebyly vznešeny žádné náměty, 
připomínky a podněty k uvedenému návrhu.
Diskuze:  Pan Mrázek – dotazy k jednotlivým účtům v rozpočtu, vše zodpovězeno. 

dohánět ztrátu z běhu na Helenu Kotopulu (loni druhá) 1:24 min., ještě větší náskok má Adéla 
Jakobová – 7:18 min.

Závěrem bych chtěl poděkovat starostovi obce Prusinovice, panu Zbyňkovi Žákovskému 
i všem zastupitelům, za podporu této významné regionální akce, dále všem sponzorům a samo-
zřejmě dobrovolným pořadatelům za pomoc při zajištění 23. ročníku Rohálovské 10. Závodníci 
odjížděli spokojeni a snad tomu bude také příště!

       Ondřej Němec

Poznámka redaktora:
Na titulní a poslední stránce tohoto časopisu je fotografie ze začátku tohoto závodu.
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 se závaznými ukazateli objem 
příjmu 11 423 tis., objem výdajů 10 423 tis. a  financování (splátka) úvěru 1 000 000. 
Pro  ...........6 ..................    proti ................................................    zdržel se  .............................................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele o změně Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku – odpad. 
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženou Obecně závaznou vyhláškou o místním poplat-
ku – odpad č. 1/2015.  
Pro  ...........6 ..................    proti ................................................    zdržel se ..............................................................
Návrh:  Starosta seznámil zastupitele s připraveným ceníkem služeb.           
Diskuze:    
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje předložený ceník služeb.
Pro  ...........6 ..................    proti ................................................    zdržel se  .............................................................

Nákup a prodej nemovitostí
Návrh: Starosta seznámil zastupitelstvo s možností odkoupit do obecního vlastnictví budovu 
č. p. 26 (budova Vinárny). Navrhovaná částka je 200 000,- Kč. 
Diskuze: 
Usnesení:  Zastupitelstvo souhlasí s koupí budovy č. p. 26 do majetku obce Prusinovice za navr-
hovanou částku 200 000 Kč.
Pro  ...........5 ..................    proti  ..........1 – Ing. Mrázek .......    zdržel se  .............................................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s možností odkoupení pozemku p. č. 34 o výměře 154 m2. 
Uvedený pozemek se nachází za bytovým domem vedle OÚ a je v majetku Agrovy a. s. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemku p. č. 34 a celkové výměře 154 m2 za cenu 
20 Kč za m2.
Pro  ...........6 ..................   proti  ................................................    zdržel se  .............................................................
Návrh: Starosta navrhuje odkup části pozemků p. č. 1764 a  1769 od Lubomíra Belfína a části 
pozemku p. č. 1772 a 1777 od Martina a Lenky Nevřalových. Tato část pozemků bude použita na 
umístění inženýrských sítí. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odkupem část pozemků 1764 a 1769 od Lubomíra Belfína, dále 
část pozemků p. č. 1772 a 1777 od Martina a Lenky Nevřalových. Odkup pozemků bude podélně 
kolem obecního pozemku p. č. 1677. Cena za 1 m2 1 Kč. 
Pro  ...........6 ..................   proti  ................................................    zdržel se  .............................................................
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním inženýrských sítí k pozemkům z předcházejícího 
bodu. Na uvedeném místě vzniknou 2 stavební parcely. 
Pro  ...........6 ..................   proti  ................................................    zdržel se  .............................................................

Žádosti spolků
Návrh: Starosta přečetl žádost o finanční příspěvek a poskytnutí zázemí pro pořádání závodu 
Rohálovská „10“.
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s podporou Rohálovské „10“ částkou 25 000,- Kč + 3 000,- Kč na 
raut pro hosty. Dále poskytnutí zázemí pro organizátory a závodníky tak jak to bylo zvykem 
v minulých letech. 
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Pro  ...........6 ..................   proti  ................................................    zdržel se  .............................................................
Návrh: Starosta přečet žádost o finanční příspěvek ZO Českého zahrádkářského svazu Prusinovice.
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace ZO Českého zahrádkářského svazu Pru-
sinovice ve výši 3 000,- Kč.
Pro  ...........6 ..................   proti .................................................    zdržel se  .............................................................
Návrh: Starosta přečetl žádost o finanční příspěvek Centra pro zdravotně postižené Zlínského 
kraje, o. p. s.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo se rozhodlo nepodpořit Centrum pro zdravotně postižené Zlínského 
kraje, o. p .s.
Pro  ...........4 ..................   proti  ...........1 .................................. .  zdržel se  ................ 1 .........................................

Různé
Návrh: Starosta navrhuje navýšit částku na zakoupení neseného rozmetadla z původních 30 000 Kč 
na konečných 40 000 Kč z důvodu nabídky kvalitnějšího a funkčnějšího zařízení. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s  navýšením částky na zakoupení neseného rozmetadla na 
konečnou částku 40 000 Kč. 
Pro ............6 ..................   proti  ................................................    zdržel se  .............................................................
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu směrnici č. 1/2015 pro provedení inventarizace. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje směrnici č. 1/2015 pro provedení inventarizace.
Pro  ...........6 ..................    proti  ...............................................    zdržel se  .............................................................

Odpovědi VZZ z 29. 9. 2015 paní Smolkové – nebudeme se již k těmto dotazům vracet. Odpovědi 
byly zodpovězeny na minulém veřejném zasedání zastupitelstva. Většina zastupitelů tyto odpovědi 
shledali jako dostačující. V případě, že bude mít kdokoliv dotazy na účetnictví základní a mateřské 
školy, bude mít možnost dotazů při schvalování účetních závěrek v červnu 2016. 

Starosta seznámil přítomné s připravovaným Plánem rozvoje obce, ve kterém budou uvedeny 
investiční priority obce, a bude důležitým podkladem pro získávání dotací na jednotlivé projekty. 
Prvním krokem pro vypracování tohoto dokumentu je zpracování dotazníku, který bude roznesen 
do všech domácností, a výsledek odpovědí bude zpracován do Plánu rozvoje obce. Formulář 
bude možné vyplnit i přímo na webových obecních stránkách nebo z nich vytisknout a doručit 
vyplněné v tištěné formě. 
Starosta všechny pozval na Obecní ples, který se koná 9. ledna 2016. Hraje dechová muzika 
Hulíňané. 
Myslím, že by se patřilo vysvětlit největší investici posledního období, a tou je koupě vinárny 
č. p. 26. Víme, že v dávné minulosti tato budova byla v majetku obce Prusinovice. Pak byla prodána 
a nyní se zase vrátila do obecního majetku. Dávná nabídka na odkoupení byla na částce 750 tis., 
postupem času cena klesala až na úroveň 200 tis., za kterou ji obec nyní koupila. Poslední záměr 
s  touto budovou je, že by se polovina vinárny přebudovala na přístavbu k  hasičské zbrojnici 
a tato sloužila k umístění většího zásahového vozidla. Momentálně se vypracovává studie prove-
ditelnosti, ze které se dozvíme především předpokládanou cenu tohoto záměru. Samozřejmostí 
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při realizaci by bylo využití dotací, ať už národních nebo evropských. Momentálně se v dotační 
politice naskýtají obě tyto možnosti.  

Druhé zasedání se konalo již v tomto roce 9. února a zde jsou informace z něj. 

Kontrola usnesení  
Byly provedeny a zaúčtovány rozpočtové opatření č. 19, 20 a 21/2015.
Byla koupena budova č. p. 26 – budova Vinárny.
Byla provedena inventarizace obecního majetku.
Byl proveden bezúplatný převod pozemku p. č. 1670 z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu. 
Byl odkoupen pozemek p. č. 34 o výměře 154 m2 od Agrovy a.s. 
Bylo zakoupeno rozmetadlo posypové soli a kamení. 

Rozpočtová opatření č. 22 a 23/2015
Návrh:  Starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 22 a 23/2015.
Diskuze:  
Usnesení:  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 22 a 23/2015
Pro ............6 ..................     proti ...............................................    zdržel se ..............................................................
Seznámení a schválení Plánu rozvoje obce
Návrh: Starosta vyzval Ing. Měsíčkovou, aby všechny přítomné seznámila s vypracovaným Plánem 
rozvoje obce na období 2016–2022.
Diskuze: Ing. Měsíčková – seznámila přítomné s  vypracováním střednědobého strategického 
Plánu rozvoje obce na období 2016–2022.  Z čeho při zpracování vycházela a k čemu bychom 
v tomto dokumentu chtěli dojít. Tento Plán rozvoje obce bude vyvěšen na webových stránkách 
obce Prusinovice.
Viz. autentická audionahrávka. 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Plán rozvoje obce Prusinovice na období 
2016–2022. 
Pro  ...........6 ..................    proti ................................................    zdržel se  .............................................................
Schválení komunikace pěší ulice Pacetlucká
Návrh: Starosta požádal místostarostu – MVDr. Koplíka o seznámení s proběhlým výběrovým 
řízením. 
Diskuze:  MVDr. Koplík – dne 28. 1. 2016 v 9.00 hod proběhlo za účasti 5 členů výběrové komise       
(MVDr. Koplík, Mgr. Mach, sl. Vybíralová, p. Smolková, p. Žákovský) otevírání obálek ve výběro-
vém řízení na realizaci stavby - Prusinovice, zpevněná plocha podél III/4905 v ulici Pacetlu-
cká-komunikace pěší. Ze třech nabídek zvítězila firma PS stavitelství s  nejlevnější nabídkou 
1 433 483,- Kč bez DPH.
Výběrová komise navrhuje zastupitelstvu schválit výběr firmy PS stavitelství pro realizaci stavby 
Prusinovice, zpevněná plocha podél III/4905 v ulici Pacetlucká-komunikace pěší.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje firmu PS stavitelství k realizaci stavby Prusinovice, zpevněná 
plocha podél III/4905 v ulici Pacetlucká-komunikace pěší.
Pro  ...........6 ..................    proti ................................................    zdržel se  .............................................................
Návrh:  Starosta seznámil zastupitele s  nutností schválení vyčleněné částky k  realizaci stavby  
Prusinovice, zpevněná plocha podél III/4905 v ulici Pacetlucká-komunikace pěší za cenu 
1 433 483,- Kč bez DPH.            
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Diskuze:    
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na spolufinancování akce 
Prusinovice, zpevněná plocha podél III/4905 v ulici Pacetlucká-komunikace pěší s celkovými 
náklady 1 433 483,- Kč bez DPH, tj. 1 734 514, 46 Kč. 
Pro ............6 ..................   proti  ................................................    zdržel se  .............................................................
Žádosti spolků
Návrh: Starosta přečetl žádost o příspěvek na provoz a údržbu TJ Prusinovice, z. s. 
Diskuze: 
Usnesení:  Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace pro rok 2016 TJ Prusinovice, z. s.  částkou 
40 000,- Kč.
Pro  ...........6 ..................    proti  ...............................................    zdržel se  .............................................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s žádostí o příspěvek CENTRA SLUŽEB POSTIŽENÝM ZLÍN.
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finanční podporou ve výši 2 000,- Kč CENTRU SLUŽEB POSTI-
ŽENÝM ZLÍN.
Pro  ...........6 ..................    proti ................................................    zdržel se  .............................................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s žádostí Rodinného centra Kroměříž, z. s. o finanční dotaci 
této společnosti.
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo se rozhodlo neposkytnout Rodinnému centru Kroměříž, z. s. finanční 
dotaci. 
Pro  ...........6 ..................   proti  ................................................    zdržel se  .............................................................

Různé
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s možností získání pozemku p. č. 356 o výměře 1372 m2 od 
Úřadu pro zastupování státu bezúplatným převodem. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p. č. 356 o výměře 
1372 m2 od Úřadu pro zastupování státu bezúplatným převodem. 
Pro  ...........6 ..................    proti ................................................    zdržel se  .............................................................
Návrh: Starosta navrhuje zakoupit do vlastnictví k potřebám Kulturního domu pokladní systém. 
Navrhovaná cena je do 33 000 Kč.  
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s pořízením pokladního systému za cenu do 33 000,- Kč. 
Pro  ...........5 ..................    proti  ...............................................    zdržel se  ................ 1 – p. Smolková .............
Návrh:  Starosta seznámil zastupitelstvo s potřebou schválit aktualizovaný účetní odpisový plán 
pro rok 2016 ZŠ Prusinovice. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný účetní odpisový plán pro rok 2016 ZŠ Prusinovice. 
Pro  ...........6 ..................    proti ................................................    zdržel se ..............................................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele se smlouvou mezi obcí Prusinovice a E. ON Distribuce, a. s. 
č. : OT-01330033141/001 o zřízení věcného břemene.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene č.: OT-014330033141/001 
a pověřuje starostu její podepsáním. 
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Pro ............6 ..................    proti ................................................    zdržel se ..............................................................
Návrh: Starosta: Vzhledem k tomu, že byl v loňském roce proveden odvod dešťové vody od bu-
dovy Kulturního domu a ukázalo se, že vlhkost z místnosti dřívější klubovny a knihovny zmizela, 
navrhuji realizovat v této místnosti novou elektroinstalaci a nové ústřední topení. Následně pak 
provést omítnutí celé místnosti. 
Diskuze: Mgr. Mach – kdo bude realizovat?
Starosta: Omítky a vysekání vlastními silami, elektroinstalace p. Janů, ústřední topení firma Instal, 
která nám spravuje veškeré zařízení co se ústředního topení týká. 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s provedením nové elektroinstalace a nové rozvody ústředního 
topení v místnosti dřívější knihovny a klubovny.
Pro ............6 ..................    proti  ...............................................    zdržel se  .............................................................  

Paní  Smolková – přečetla dopis nepřítomného ing. Mrázka, který bude přiložen u zápisu z dnešního 
zasedání v budově OÚ. 

 Z druhého zasedání stojí za zmínku vypracování „Program rozvoje obce Prusinovice 2016-
2022“. Tento strategický dokument na 36 stran pro obec Prusinovice vypracovala MAS Moštěnka 
prostřednictvím paní ing. Měsíčkové, za což touto cestou děkuji. Tento dokument obsahuje 
několik částí – analytická, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, vybavenost, životní pro-
středí, komunikace s občany…  Tento dokument bude umístěn na webových stránkách obce  
www.prusinovice.cz, kde si jej může každý občan přečíst. Je v něm plno zajímavých skutečností. 
Hlavním důvodem vypracování tohoto dokumentu bylo, že toto si dnes vyžaduje většina dotač-
ních titulů, kdy při žádosti se poskytovatel dotace dotazuje, jestli záměr toho či onoho projektu 
je uveden v Plánu rozvoje obce. 

Dalším bodem, který se projednával dne 9. 2. 2016, a důležitým byl projekt Prusinovice, zpev-
něná plocha podél III/4905 v ulici Pacetlucká-komunikace pěší. Jiným srozumitelnějším jazykem 
chodník v Pacetlucké ulici. Na tento projekt jsme žádali 50% dotaci ze Zlínského kraje. Tato ale 
nevyšla. Toto ale není důvodem nerealizace projektu. Zastupitelstvo již předem souhlasilo s tím, 
že i když dotace nevyjde realizaci to neohrozí. Toto samozřejmě musí napřed ztvrdit na svém 
veřejném zasedání zastupitelstvo. My využijeme ještě jednu možnost dotace na chodníky, a to 
přes MAS Moštěnka, kde bude vyhlášen dotační titul až na 90%. Snad budeme mít více štěstí. 
Stavba chodníku je naplánována na druhou polovinu června, musíme počkat na firmu VAK, která 
bude na začátku června pokládat v Pacetlucké ulici nové vodovodní vedení.

Zbyněk Žákovský 

Zlatý erb
Myslím, že už všichni zaznamenali, že obec Prusinovice má nové webové stránky. Tyto pro 

nás vyhotovila asi před rokem firma Raab. Už při jejich zpuštění jsme si slibovali, že se s webo-
vými stránkami přihlásíme do soutěže Zlatý erb. Tato soutěž měla letos již 12. ročník. Slib jsme si 
splnili a obec Prusinovice v letošním ročníku krajského kola Zlatý erb získala se svými webovými 
stránkami Cenu veřejnosti. V této kategorii se vyhlašoval pouze vítěz. Porotou byla široká veřej-
nost. Cenné je na tom i to, že jsme přihlášení do soutěže nikde neinzerovali a neupozorňovali, 
že je někde možnost svým klikem myší dát obecním stránkám hlas. Poděkování patří Martinovi 
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Koplíkovi a Richardu Fabianovi, dvěma klukům z firmy Raab, kteří se nejvíce podíleli na tvorbě 
obecních stránek. Poděkování samozřejmě patří i zastupitelům, kteří našli v sobě tu sílu a svým 
hlasováním posvětili změnu dřívějšího webmastera čili zřizovatele webových stránek. Ale největší 
poděkování patří všem, kteří pro naše stránky hlasovali a tím stránky, které naleznete na adrese 
www.prusinovice.cz, vyzdvihli v této ceně na příčku nejvyšší.

Zbyněk Žákovský
 

Vítání občánků
V sobotu 30. ledna opět v salónku kulturního domu se konala slavnost přivítání nově naroze-

ných dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to byli tři kluci a jedno děvčátko: Kristinka 
Darebníková z ulice K Hrádku, Filípek Nevřala z Plačkova, Vojtíšek Bartošek z Plačkova a Martínek 
Koplík, jehož maminka pochází z ulice Díly.

Pan starosta Zbyněk Žákovský nejprve všechny přivítal a ve slavnostním proslovu popřál 
dětem hodně rodičovské lásky, krásné dětství, šťastný růst v rodině a aby jim rodiče byli vzorem. 
Ať se tedy dětem v naší obci líbí a prožijí v ní dlouhý a spokojený život! Uvítacího obřadu se zú-
častnil též Mgr. Leoš Mach, obecní zastupitel a předseda školského a kulturního výboru. Program 
slavnosti byl zpestřen básničkami, které zarecitovaly děti ze základní a mateřské školy.

Rodičům a dětičkám byly předány věcný dar, finanční dar, kniha Prusinovice v  minulosti 
a současnosti s věnováním a kytička. Rodiče a příbuzní, kteří se zúčastnili v hojném počtu, se 
podepsali do kroniky.

Doufáme, že to bylo příjemné odpoledne.
Antonín Nedbal

ŠKOLA

Od ledna do března s mateřskou školou
V lednu naši mateřskou školu navštívil myslivec, pan Šiška, a vyprávěl dětem, jak se stará 

o zvířátka, o stromy, jak rozeznat srnku, srnce, daňka, jelena... Pověděl nám, kterou zvěř u nás 
nalezneme a kterou můžeme potkat až na Slovensku. 21. ledna se předškoláci v odpoledních 
hodinách zúčastnili zápisu do školy. 

12. února jsme pořádali v dopoledních hodinách pro děti karneval, mohli jsme potkat piráta, 
motýlí vílu, kostlivce, Annu a Elsu z pohádky Ledové království a spoustu dalších. Děti si zahrály 
různé hry.

15. března začali jezdit naši předškoláci na předplavecký výcvik do Holešova na krytý bazén. 
23. března dopoledne jsme s dětmi vynesli ,,Morenu“  a rozloučili se tak se zimou. Na cestu jsme 
jí zazpívali různé písničky a zarecitovali básničky. Téhož dne odpoledne nás navštívili ze Zlatých 
ručiček na ,,Velikonoční tvoření“. Děti si s maminkami mohly vytvořit různé velikonoční ozdoby. 

1. dubna Zastupitelstvo obce pořádá Den učitelů. Jsme rádi, že si na nás vzpomenou, dě-
kujeme.

Za MŠ Prusinovice
Barbora Paštěková
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První čtvrtina roku 2016…
První akcí tohoto roku byl zápis dětí do 1. ročníku. K němu se dostavilo 21 dětí. Žáci 5. ročníku 

pro ně připravili krásný doprovodný program. Patři jim za to velký dík. Děti, které se dostavily 
k zápisu, byly velmi šikovné a my se již těšíme, až budou naši školu navštěvovat pravidelně. 

Závěr pololetí jsme našim žákům chtěli zpestřit návštěvou přerovského muzea, kde by v do-
bových lavicích převzali výsledky své půlroční práce. Vzhledem k vysoké nemocnosti žáků jsme 
byli nuceni plánovanou akci zrušit. Určitě si však nenecháme ujít tento program v příštích letech.

O pololetních prázdninách se učitelé zúčastnili semináře na 
téma Šikany. Žáci v naší škole jsou sice pod trvalým dohledem, 
ale chceme být co nejlépe připraveni pro případ, že by tento 
problém nastal. 

18. února se v naší škole konala beseda Poradny pro ženy 
a dívky Zlín na téma sexuální výchovy dětí. Beseda byla určena 
rodičům. Jejím cílem bylo představit program, kterým procházejí 
naši žáci, a také společné zamyšlení nad vhodným zacházením 
s  tímto tématem vzhledem k  věku našich dětí. Děkujeme zú-
častněným rodičům a věříme, že pro ně byla beseda užitečná.

V měsíci únoru se také konaly besedy s našimi žáky, které po-
řádala Poradna pro ženy a dívky Zlín. U všech besed byli přítomni 
třídní učitelé. Se žáky druhého ročníku si paní lektorka povídala 
o  rodině, se třeťáky probírali, jak jsme přišli na svět a čtvrťáci 

a  páťáci se zabývali osobním bezpečím. Z pohledu pedagoga se ve všech případech jednalo 
o velmi vhodná a závažná témata. Paní lektorka pracovala s dětmi zcela odpovídajícím způso-
bem. Na začátku března proběhlo také setkání dívek z 5. ročníku na téma „Co se to s námi děje?“  

Ve druhé polovině února jsme uskutečnili Den otevřených dveří, kdy měli rodiče možnost 
nahlédnout pod pokličku školní práce svých dětí. Děkujeme těm rodičům, kteří se na své ratolesti 
přišli podívat.

Na konci února se v Prusinovicích konal tradiční závod Rohálovská „10“. Blahopřejeme všem 
žákům, kteří se závodu zúčastnili, a děkujeme jim za reprezentaci naší školy. 

Druháci se opět setkali, jako již jejich předchůdci, s hasiči Hasičského záchranného sboru 
v programu Hasík. Seznámili se s riziky, která je v průběhu života 
čekají a také s tím, jak postupovat v rozličných krizových situacích.

Prvňáčci si zase s Hurvínkem popovídali o správné péči o své 
zoubky. Drogerie DM pro ně opět připravila zajímavý vzdělávací 
program, jehož součástí byly také balíčky pro správnou péči 
o chrup, kterou Drogerie DM dětem v tomto projektu věnovala.

Toto byl stručný výčet akcí, které jsme zatím v tomto kalendář-
ním roce absolvovali. Do konce roku nás ještě mnoho zajímavostí 
čeká. Někteří z nás se pojedou podívat do Ovocentra do Valašského 
Meziříčí, které nám dodává ovoce a zeleninu v  rámci projektu 
Ovoce a zelenina do škol, některé z nás čeká návštěva svíčkárny 
v Olomouci a někteří se mohou těšit na divadelní představení ve 
Zlíně. Všechny ročníky čekají Country tance a také ukázka práce 
sokolníka. 
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KULTURA

V plném proudu jsou již také přípravy oslav Dne matek, kterých se zúčastní samozřejmě 
také žáci naší školy. 

Fotografie z některých uvedených akcí si můžete prohlédnout na našich webových stránkách 
www.zsprusinovice.estranky.cz.

Mgr. Ivona Kratochvílová

Adventní koncert žáků ZUŠ
V neděli 20. prosince 2015 se konal v evangelickém kos-

tele tradiční adventní koncert žáků Základní umělecké školy  
F. X. Richtera Holešov, odloučené pracoviště v Prusinovicích. 
Hojnému publiku, převážně z řad příbuzných a známých, se 
představili žáci a žákyně, kteří se učí hrát na klávesy a na kytaru.

Své připravené skladby zahráli na klávesy Nikola Filáko-
vá, Natálie Vargová, Sára Šturmová, Zdeněk Adámek, Anička 
Smolková, Adélka Žákovská, Klára Podolová, Linda Mikešková, 
Štěpánka  Ambróšová, Kateřina Krůťová, Markéta Nedbalová, 
Ondřej Ambróš a Rostislav Jakeš. Dále nám, posluchačům, za-

hráli na kytaru melodie písní Kateřina Pirklová a Roland Frais spolu s paní učitelkou Nelly Billovou. 
Těsně před závěrem koncertu nám zazpívaly píseň Natálie Vargová a Sára Šturmová. Doprovázela 
je přitom paní učitelka Mgr. Hana Tomšů hrou na kytaru.

Tím byl vyčerpán  připravený program koncertu. Účin-
kující děti byly odměněny potleskem za svůj předvedený vý-
kon. Tento koncert pomohl navodit příjemnou předvánoční 
atmosféru. Jsme vděční paním učitelkám Mgr. Haně Tomšů 
a Nelle Billové za to, že program koncertu s dětmi připravily.

Žákům i jejich paním učitelkám přeji mnoho dalších 
úpěchů v dalším hudebním vzdělávání. Ať jim všem hudba 
přináší v životě radost a potěšení!

Antonín Nedbal 
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Obecní ples
Obecní ples již tradičně otevřel plesovou sezónu v  naší obci. 

Zástupci obce jej letos připravili na sobotu 9. ledna v kulturním domě. 
Všechny stoly ve velkém i restauračním sále byly vkusně prostřeny 
a vyzdobeny. Zasloužila se o to i paní Erika Pumprlová. K občerstvení 
hostů byly v kuchyni připraveny výpečky se zelím a svíčková. Též byla 
připravena bohatá tombola, která obsahovala  136 cen plus 10 cen 
hlavních. Do tomboly přispěla svými dary řada sponzorů. První cenou 
v tombole byl barevný televizor. K tanci a poslechu hrála dechová 
hudba Hulíňané, kterou tvořilo (asi) 12 hudebníků. Kapelníkem byl 
David Simerský. Zazpívali tři sóloví zpěváci – Martin Benedikt, Sta-
nislav Hanák a Lucie Kardošová. Jednotlivé skladby uváděl Stanislav 
Hanák. S  hudebním vystoupením Hulíňanů byli návštěvníci plesu 
spokojeni. Ples navštívilo 98 občanů, převážně těch mladých. Brzy 

po zahájení plesu se konalo taneční vystoupení, které předvedly 
dva mladé taneční páry z tanečního klubu Gradace z Kroměříže. 
Diváci s  nadšením zhlédli ukázky standardních i jihoamerických 
tanců a tanečníky odměnili potleskem za jejich perfektní výkon. 

Před půlnocí se konalo veřejné slosování deseti hlavních cen v tombole za účasti tří zástupců 
obce, kteří řídili losování. Hlavní cenu (barevný televizor) vyhrál pan František Sklenář z Prusinovic.

Na plese panovala dobrá nálada. Návštěvníci se spolu dobře pobavili a odešli domů spokojeni.
Rád bych touto cestou poděkoval obecnímu zastu-

pitelstvu v čele s panem starostou Zbyňkem Žákovským 
za přípravu a uspořádání plesu, což si vyžádalo hodně 
organizační práce a starostí. Děkuji též všem sponzorům, 
kteří ochotně přispěli svými štědrými dary do tomboly. 
Návštěvníkům plesu děkuji za jejich zájem a účast. 
Věřím, že se rádi příjdou spolu dobře pobavit i na příští 
obecní ples.

Antonín Nedbal

Myslivecký ples
Myslivecké sdružení Vranov Prusinovice uspořá-

dalo v pátek 5. února  v kulturním domě tradiční mys-
livecký ples, který byl opět pěkný a úspěšný. Navštívilo 
jej asi 250 hostů, místních i přespolních, kteří zaplatili 
lidové vstupné. Za lidové ceny bylo i občerstvení, které 
bylo pro ně chutně připraveno – zvěřinový guláš, daňčí 
na smetaně a divočák se zelím. Bohatá tombola, čítající 
asi 160 cen, byla završena losováním jejich hlavních 
cen, k nimž patřilo několik kusů v naší honitbě ulovené 
zvěře. Letos k tanci a poslechu opět dobře hrála oblí-

Výherce hlavní ceny pan 
František Sklenář s panem 

starostou

Vystoupení trubačů
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bená hudební skupina FOCUS. Brzy po začátku 
plesu zahrála skupina hudebníků slavnostní 
fanfáry na lesní rohy. Návštěvníci plesu se spolu 
dobře pobavili a odešli dlmů spokojeni.

Pořadatelé plesu touto cestou děkují všem 
sponzorům, kteří ochotně přispěli hodnotnými 
dary do tomboly, a také návštěvníkům plesu za 
jejich přízeň a důvěru. Naši myslivci se těší a věří, 
že příští myslivecký ples se setká u návštěvníků 
s nemenším úspěchem.

Antonín Nedbal

Cestopisná přednáška
Obec Prusinovice uspořádala v  sobotu 5. března v  kulturním 

domě cestopisnou přednášku o Bhútánu. Tuto cizokrajnou zemi 
navštívila ing. Petra Papežíková, která nám o ní vyprávěla.

Bhútán je malinké království na úpatí Himalájů, sevřené mezi 
Tibetskou autonomní oblastí a indickým státem Assam. Je to hornatá 
zem, která má rozlohu 47 000 kilometrů čtverečních a 2 300 000 oby-
vatel. Hlavní město je Thimpu, v němž žije asi 50 až 80 tisíc obyvatel. 
V Bhútánu je konstituční monarchie. Mají tam krále a dědice trůnu. 
Místní obyvatelé milují královskou rodinu. Mluví se tam jazykem 
dzongkha nebo anglicky (hlavní jazyk). Obyvatelé jsou budhisté 
(75 %) a hinduisté (25 %). Turisté se do této země jen obtížně dosta-
nou. Turistická víza jsou pro ně drahá. Bhútán neměří hrubý domácí 
produkt, ale měří svoje vlastní štěstí.

Ing. Petra Papežíková si svou přednášku o osobních zážitcích 
z pobytu v Bhútánu pečlivě připravila. Na ukázku vyzdobila sál kulturního domu barevnými mod-
litebními praporky. Svůj výklad doplnila projekcí barevných fotografií a krátkým video-filmem 
s ukázkou obtížného létání mezi horskými masívy v Bhútánu. Také byla oblečena v tradičním 
bhútánském ženském oblečení (ve zdobené halence a po kotníky dlouhé sukni). Petřin výklad 
zaujal posluchače. Jen byla škoda, že její přednášku navštívilo asi jen 30 občanů. Vstupné na 
přednášku bylo dobrovolné.

Na závěr pan starosta Zbyněk Žákovský Petře poděkoval za její přednášku a předal jí 
květiny. Doufám, že v budoucnosti se Petra bude moci s námi podělit o své další cestovatelské 
zážitky.

Antonín Nedbal

Knihovna
Nejprve něco málo ze statistiky. V loňském roce 2015 navštívilo knihovnu celkem 1 089 

čtenářů. Registrovaných čtenářů bylo 80, z toho 33 dětí do patnácti let. Zapůjčeno bylo celkem 
2 446 knih včetně periodik. Z toho bylo 393 knih naučných, 1 628 beletrie a 425 periodik. 

Hudební skupina FOCUS

Ing. Petra Papežíková
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Za rok 2015 byl vybrán „nejlepší čte-
nář“ mezi dětmi do patnácti let. Hodnotil 
se počet návštěv knihovny a vypůjčených 
knih. Oceněni byli Ema Hodoušová a Ros-
tislav Jakeš. Pan starosta oběma poděkoval 
za jejich příkladný vztah ke knihám a pře-
dal malý dárek. Ještě jednou blahopřejeme 
a věříme, že jim láska ke knihám vydrží. 
Snad i pro ostatní malé čtenáře to bude 
povzbuzením k návštěvě knihovny a hlav-
ně ke čtení, abychom mohli v letošním roce 
opět ocenit toho nejpilnějšího čtenáře.

Knihovna je v tomto roce otevřena 
každé úterý od 16.00 do 19.00 hodin v bu-
dově obecního úřadu. 

                                         knihovnice  Ema Hodoušová Rostislav Jakeš

CÍRKEV
Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku letos Charita Holešov připtavila na 
sobotu 9. ledna. I v naší obci se sbírka konala téhož dne. 
Průběh sbírky byl stejný jako v minulých letech. Dvanáct 
malých koledníků se ráno sešlo v  obecním úřadě a byli 
rozděleni do čtyř skupin, které měly dospělé vedoucí. Byly 
to paní Drahomíra Pumprlová, Martina Adámková, Martina 
Jurčíková a Jana Pumprlová. Vedoucí skupin obdržely zape-
četěné pokladničky s logem Charity, do nichž potom občané 
vkládali peníze na dobročinnost.

Všem koledníkům v  obci i v  širém kraji ztížilo jejich 
tříkrálové koledování náhlé náledí, které způsobil drobný 
déšť, který ráno spadl na chladnou zem. Pro koledníky to byla vážná a nebezpečná překážka 
v jejich činnosti. Jejich putování po vsi se tudíž neobešlo bez pádů na zem, ale naštěstí se nikdo 
z nich nezranil. Všichni koledníci museli být cestou velice opatrní.

První cesta koledníků vedla do kostela svaté Kateřiny, kde jim P. Marek Výleta požehnal a po-
světil jim křídy. V krátkém proslovu jim připomenul, že charita je láska, která nečeká na odplatu.

Potom se skupiny koledníků vydaly na obchůzku po vesnici. Setkávali se s  milými lidmi, 
kteří je vyslechli a ochotně přispěli svou částkou peněz do pokladniček. Každý navštívený dům 
byl označen u dveří křídou nápisem K + M +B 2016. Celkový výtěžek sbírky dosáhl úctyhodné 
částky 33 295 Kč.

Všem ochotným dárcům patří poděkování, neboť se tak zasloužili o další pomoc potřebným 
lidem. Poděkování patří též všem, kteří v naší obci sbírku připravili a uskutečnili v nepříznivém počasí. 

Celková částka Tříkrálové sbírky 2016 na Holešovsku byla 535 495 Kč.
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Na jaký účel půjdou vybrané peníze?
1) Na přímou pomoc lidem v našem kraji – Holešovsku.
2) Rodinám s dětmi v nevýhodné životní situaci.
3) Podpora  Nízkoprahového denního klubu COOLNA (nová služba pro děti ze sociálně slabých 

rodin, nabídka smysluplně tráveného volného času).
4) Podpora Nízkoprahového denního centra sv. Vincence pro osoby bez přístřeší. (Nová služba 

Charity Holešov. Možnost se umýt, skrýt se před mrazy a pod.)

Rozdělení Tříkrálové sbírky v procentech:
58 % se vrací do místní charity (Charita Holešov), 15 % na Arcidiecézní charitu Olomouc, 10 % 
na humanitární pomoc do zahraničí, 5 % na krizový fond pro charitní sociální služby v krizi, 2 % 
na nouzový fond, 2 % na režie sbírky v celé Olomoucké arcidiecézi, 5 % na sekretariát Charity 
ČR v Praze.

Antonín Nedbal

Ekumenická bohoslužba v Prusinovicích 2016 
Mezi akce, k nimž se připojují křesťané z celého světa ke společným modlitbám, patřil  tra-

diční Týden modliteb za jednotu křesťanů  probíhající   ve dnech od 18.–25. ledna 2016.   Jako 
každoročně, také  letos se sešli věřící   římskokatolické a evangelické farnosti v Prusinovicích k 
ekumenické bohoslužbě, a to v pondělí 18. ledna v 18 hodin. Prostory konání bohoslužeb se pra-
videlně střídají a tentokrát se uskutečnila na půdě římskokatolického farního kostela  sv. Kateřiny 
Alexandrijské. Hlavním celebrantem byl kazatel farního sboru Českobratrské církve evangelické, 
Mgr. Leoš Mach a koncelebrantem byl duchovní správce římskokatolické církve P. Marek Výleta. 
Přímluvné modlitby zněly z úst vždy dvou lektorů z obou církví.  

Mottem v tomto roce je zvolen citát: „Povolání hlásat mocné skutky Páně.“ V letošním roce 
připravili program pro Týden  modliteb  věřící příslušníci různých církví z Lotyšska, od nichž  pro nás  
zaznívá výzva k připomenutí si potřeby  hlásat  evangelium tím nejlepším způsobem – modlitbami.  
Hlavním cílem společných bohoslužeb je sjednocení se v modlitbách a prosby o obrácení srdcí 
křesťanů, které jsou jednou z hlavních podmínek vzájemné jednoty, napříč konfesemi, národ-
nostmi a světadíly. Ve své homilii Mgr. Mach zdůrazňoval skutečnosti, které jsou potřebné nejen 
ze stran jednotlivých křesťanů, co není jen úkolem kněží a kazatelů, ale také to, co je záležitostí 
a posláním celé církve.  

Ekumenická bohoslužba využila biblických  symbolů, rozžaté svíce a soli, tak, aby se viditel-
ným způsobem znázornily „mocné skutky“, které jsou pokřtění povoláni hlásat světu. Světlo a sůl 
jsou evangelijní obrazy, které Ježíš  využívá  ve svém Horském  kázání.  Popisují   jak křesťanskou 
identitu: „Vy jste sůl…Vy jste světlo…“, tak křesťanské poslání – přijímat  Boží  slovo, které  dává 
životu  novou  chuť  a přijímat také  slovo milosti, jež lidstvo vede a pomáhá  tímto slovem vidět  
a chápat  sebe samé  i celý  svět. Učedníci  mají  v sobě něco  dobrého – tak, jako jsou sůl a světlo 
jsou v sobě dobré. Učedníci  mají  být tím, čím jsou – jinak jsou k ničemu a mají být tím, čím jsou, 
i pro druhé – tak, jako sůl nebo světlo.  Ba dokonce jsou pro druhé nepostradatelní, tak jako sůl 
a světlo  jsou pro druhé nepostradatelní. Mocným skutkem je právě  láska Páně, která třese celým 
světem a je schopna odvalit kameny, která člověka osvobozuje a vyvádí do jitra nového dne. 
Sám Pán Ježíš učil, že každý pozná  jeho učedníky, budou-li mít lásku jedni k druhým. Pak se tedy 



19

může radostná zvěst evangelia projevit ve slovech a skutcích Ježíšových posluchačů. Čím více  se 
křesťané v pokoře  a trpělivosti společně setkávají s Kristem, tím lépe objevují jeden ve druhém  
Krista, tím více  mizí  jejich předsudky a tak se stávají věrohodnějšími svědky Božího království. 
Na znamení společného poslání všichni věřící na závěr bohoslužby rozžali své svíce od hlavní 
svíce na oltáři a přijali špetku soli.  

                                                                                                       Bc. Naděžda Fraisová

První ročník turnaje v pingpongu v Prusinovicích
Stejně tak, jako vstupujeme poprvé do různých životních období, vstoupili i organizátoři 

zábavného utkání ve stolním tenise do svého prvního ročníku. V pátek 29. ledna 2016 se sešli na 
pozvání zástupců římskokatolické farnosti Prusinovice a Centra pro rodinu z Holešova všichni ti, 
kdo našli chuť a čas v pingpongu si zasoutěžit. Sportovní klání se uskutečnilo v prostorách velkého 
sálu obecního kulturního domu v čase od 15.00 do 18.00 hodin.

Moderátorské role se ujal jeden z farníků církve, pan Josef Červenka. Svého úkolu nejen 
moderátora, ale i hlavního rozhodčího se ujal ochotně a odvážně, i přes nepřítomnost spoluor-
ganizátorů z Centra pro rodinu, kteří neměli možnost se nakonec zúčastnit. Po úvodním zahájení, 
přivítání a seznámení s pravidly se účastníci věnovali potřebné rozehře. V průběhu rozehrávání 
se na prezenční listinu zapsalo celkem 22 hráčů, kteří byli poté rozděleni do příslušné věkové 
kategorie. V první fázi utkání soutěžící bojovali ve dvouhře a ve druhé části následovala čtyřhra.

V soutěžní kategorii 10-15 let obsadil třetí pozici Martin Horňák. Druhou příčku obsadil Filip 
Vrzal a první místo získal Jakub Herján. V kategorii 15-20 let patřila bronzová příčka Hance Mi-
kulíkové, stříbrný stupínek obsadil Dominik Krejčí a zlato si odnesl Vlastimil Hulenka. Ve věkové 
kategorii 35-70 let se na třetím mistě umístil Oldřich Řehůřek, druhý nejúspěšnější byl Oldřich 
Škrabala a vítězství získal Ivan Mikulík. V rodinném klání obsadili třetí místo Hulenkovi, před kterými 
se umístili Řehůřkovi společně s Vrzalovými a v této kategorii excelovali členové rodiny Škrabalovy.

Na konci čekaly pro výherce a soutěžící lákavé odměny, z nichž si mohli sami v dané hodnotě 
vybrat. Mezi cenami se nabízely dárkové balíčky s kvalitní sladkostí, masové pochoutky (tlačenka, 
uzené, slanina, škvarky) nebo dárkový poukaz na karnevalové stříhání. Pro nejmenší byla připravena 
kvalitní pinpongová pálka, tričko, pastelky, domino a pro všechny děti pak lízátka, oplatky a hračky. 
Velké poděkování patří organizátorům celé akce, všem sponzorům akce, jimiž jsou: obec Prusinovice, 

Agrova a. s., Alfa potraviny, kadeřnictví Sklenaříková, Metalbrus s. r. o., 
řeznictví Krejčí, DBS s. r. o. Prusinovice a a. s. TON. Slova díků zasluhují 
také všichni soutěžící, kteří přišli poměřit vzájemně své sportovní 
dovednosti a prohloubit svého soutěživého ducha. Soutěžního klání 
se zúčastnili nejen místní občané, ale na akci zavítali rovněž hosté z 
blízkého okolí. Své favority přišli podpořit nejen rodinní příslušníci 
či místní občané, ale podporu vyjádřil také prusinovický duchovní 
správce římskokatolické farnosti, P. Marek Výleta, který ovšem také 
předvedl svého soutěživého ducha a zapojil se s radostí v rodinném 
utkání do čtyřhry. Po celý průběh soutěže byla znát pohodová a přá-
telská atmosféra provázená momenty napětí, což dosvědčily i reakce 
většiny účastníků, kteří se již teď těší na další ročník. 

  Bc. Naděžda FraisováZleva: J. Vaculík a J. Červenka
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SPOLKY

Turnaj v bowlingu
Cykloturistický oddíl NEKO pořádá každoročně v herně v Holešově turnaj v bowlingu o putovní 

pohár. V pátek 22. ledna 2016 se konal již 11. ročník tohoto oblíbeného turnaje. Do turnaje se 
letos přihlásilo 28 členů oddílu NEKO. Všichni zapsaní hráči a hráčky byli rozděleni do čtyř skupin. 
Každá skupina hrála na své dráze. Ve skupině bylo 7 hráčů. Turnaj se hrál nepřetržitě od 19 do 
21 hodin. Během hrací doby byla sehrána dvě celá soutěžní kola. Třetí soutěžní kolo už nebylo 
dohráno z časového omezení. Výsledky jednotlivých hráčů byly průběžně automaticky zapisovány 
na monitoru u každé soutěžní dráhy. Většina hráčů se soustředila při hře na dosažení co nejlepších 
výkonů. Všichni se rádi zúčastnili tohoto turnaje a už dlouho předem se na něj těšili. Nejmladší 
hráčkou byla (asi pětiletá) Adélka Vlčková, kterou její maminka Hanka s ochotou zacvičovala do 
tajů této hry. Nechala ji hrát na svůj účet. Adélka se přitom dobře zabavila. Žádný nezdar ji přitom 
neodradil. Nakonec Hanka obdržela cenu útěchy za poslední místo  v turnaji.

Do hodnocení turnaje byly zahrnuty nejlepší dosažené výsledky jednotlivců z prvního nebo 
druhého soutěžního kola. 

Na konci turnaje byly oznámeny nejlepší dosažené výsledky:
Kategorie muži: 1. Milan Vymětal, 2. Radek Nedbal st., 3. Radek Zajíček.
Kategorie ženy: 1. Ivana Navrátilová, 2. Dana Vrzalová, 3. Zdena Daňková.
Nejlepší hráči a hráčky obdrželi věcné ceny od pořadatelů turnaje. Blahopřeji jim k k dosaže-

ným úspěšným výkonům v turnaji. Milan Vymětal a Ivana Navrátilová obhájili svá loňská vítězství 
v turnaji. Oba letos svými výkony potvrdili své hráčské umění. Ať se jim ve hře stále daří!

Turnaj byl další z  řady pěkných oddílových akcí. Prožili jsme společně příjemný klubový 
večer. Těšíme se na příští setkání v bowlingovém klubu v Holešově při dalším oddílovém turnaji.

Antonín Nedbal   

Ivana Navrátilová Milan Vymětal
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Vodění medvěda
Sbor dobrovolných hasičů v Prusinovicích uspořádal v sobotu 6. února tradiční masopustní 

vodění medvěda. U hasičské zbrojnice se ráno sešlo asi 40 masek, malých i velkých, veselých 
i  smutných, tradičních i naprosto originálních. Tvůrčí fantazie při vytváření masek nebyla omezena. 
Maškarní průvod se pak vydal na obchůzku téměř po celé vesnici za doprovodu malé dechové 
hudby pana Dujky z Přílep. Naši občané, když uslyšeli hudbu, vyšli ze svých domovů na ulici a rádi 
pohostili účastníky maškarního průvodu koblihami, obloženými chleby, zákusky i štamprličkami 
slivovice. Počasí bylo velice příznivé – teplé, takže se nemuselo nikam spěchat a zbyl také čas na 
taneček s medvědem či na krátký rozhovor se známými lidmi. Po obchůzce vesnice následovalo 
přátelské posezení v hasičské zbrojnici.

Členové SDH děkují tímto všem za podporu a účast na této letošní lidové slavnosti a těší se 
na další ročník slavnosti, která všechny naše občany v zimním období opět dobře pobaví.

Antonín Nedbal

Rohálovské košt
V sobotu 13. února proběhl 8. ročník Rohálovskýho 

koštu. Jelikož se předchozí ročník ve stylu první republiky 
vydařil, rozhodli jsme se i tento rok uspořádat ve stejném 
stylu. Někdo si kostýmek z loňska jen doladil, někdo zvo-
lil úplně nové ohoz. V každém případě bylo zase na co 
koukat. Děvčata elegantní, jak z pláten kin, pánové zas 
štramáci. Nebyl to tedy jen košt slivovice, likérů a  letos 
i sirupů, ale opět to byla recese, spousta humoru a dobré 
zábavy. Při přípravách jsem měl záměr, aby se lidi dobře 
bavili, což se myslím podařilo. Vzorků i koštujících bylo 
sice méně než obvykle, ale atmosférou to byl jeden 
z nejlepších ročníků. Trošku jsme si zasoutěžili při malém 
kvízu a došlo i na promítání filmu na 100-leté promítačce, 
kterou zajistil náš kamarád z  Jankovic. Hudební kulisu, 
kterou vytvořili již tradiční hráči Měrkovi a Bečkovi, letos 
doplnilo spontánní  vystoupení některých diváků.

A zde jsou výsledky: Dětská porota vyhodnotila 
jako nejlepší sirup z bezového květu, který vyrobila Alice 

Pumprlová. V kategorii likérů se ani letos nekonalo žádné překvapení a na stupňi vítězů první 
dvě příčky opět obsadil likérový král Vašek Navrátil s kokosovým a kávovým likérem. Na třetím 
místě se umístila Jana Kučerová z Jankovic s likérem z černého rybízu. V hlavní kategorii se na 
místě třetím umístila Jurčíková Martina, na místě druhém nováček našeho koštu Oldřich Škrabala 
z Roštění a příčku nejvyšší obsadil každoroční účastník Beránek Petr, všichni s trnkovou slivovicí.

Závěrem si nelze než přát, ať se v příštím roce opět sejdeme v hojném počtu a ve výborné 
náladě – tentokráte ve stylu Limonádový Joe a divoký západ (to se zase vyřádíme). Všem přeji 
lahodnou a hojnou úrodu a v duši radost a veselí. 

Za SDH Radek Pumprla

Radek Pumprla a Ladislava Měrková
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Bilanční zpráva 
o stavu jednotky a činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce 
Prusinovice v roce 2015

Cílem zprávy je informovat zřizovatele, občany a další osoby o činnosti jednotky a aktivitách 
jejich členů za období uplynulých dvanácti měsíců roku 2015.

• Jednotka:  
Obec dle zákona (133/85 Sb. „O požární ochraně“ § 29) zřizuje jednotku jako svou organizační 

složku v samostatné působnosti obce. Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu 
života, zdraví a majetku občanů před požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách 
a jiných mimořádných událostech. Zajištění připravenosti k zásahu jednotky je jak z hlediska orga-
nizačního tak i materiálního velmi náročné. Velitel jednotky zodpovídá za výkon služby a činnost 
jednotky starostovi obce a ve spolupráci se starostou obce zabezpečují akceschopnost jednotky 
a odbornou přípravu členů jednotky. 

Jednotka SDH obce Prusinovice je zařazena v plošném pokrytí Zlínského kraje v kategorii JPO 
III/1 a je povolávána  na požadavek Krajského operačního a informačního střediska nejen k zása-
hům v katastru naší obce, ale i v okolních obcích v souladu s aktuálním plánem plošného pokrytí 
a požárním poplachovým plánem. Požární poplachový plán  má charakter právního předpisu a jeho 
účelem je zajistit garantovanou základní úroveň poskytované pomoci jednotkami požární ochrany.

Členové jednotky mají se svým zřizovatelem sepsánu „Dohodu o členství v jednotce“, která 
upravuje smluvní vztah a pověřuje pracemi v organizačním a operačním řízení. Na základě do-
hody se zřizovatel zavázal každého člena jednotky vybavit ochrannými pracovními prostředky. 
Se zajištěním akceschopnosti souvisí i zdravotní způsobilost členů jednotky, která se periodicky 
na základě lékařské prohlídky po dvou letech obnovuje. 

• Operační zásahová činnost jednotky:
Ve sledovaném období roku 2015 jsme zaznamenali nejvyšší počet událostí za posledních 

uplynulých pět let, která musela naše jednotka řešit .
Celkový počet zásahů v roce 2015 dosáhl k číslu 30. Ve 12-ti případech byla jednotka vyslána 

na požadavek Krajského operačního a informačního střediska HZS Zlínského kraje. Dalších 18-náct 
událostí bylo v režimu tzv. ostatních činností, což jsou zásahy, které nejsou charakterizovány jako 
neodkladné s nebezpečím z prodlení. 

Jednotka vyjížděla celkem na 24 událostí v katastru obce Prusinovice. K ostatním událostem 
byli hasiči vysláni do blízkého Holešova (4x), Přílep (1x) a Dobrotic (1x).

Požáry se podílely v 5-ti případech na celkové operační činnosti. Ke 2-ma požárům vyjížděla 
jednotka také na domácí půdě. Pro každého dobrovolného hasiče je požár v místě dislokace 
náročný, protože mnohem více, než jindy, nechce zklamat. Naše jednotka vyjela již za 3 minuty 
od vyhlášení poplachu a díky včasnému zásahu se podařilo zastavit šíření plamenů v motorové 
části nákladního vozu Tatra T-815, který převážel betonové sloupy. Ke druhému požáru jsme 
byli vysláni  na známé místo, konci panelové cesty směrem na obec Dřevohostice. Po příjezdu 
na místo jsme našli hořící objemnou hromadu větví bez dozoru. Plameny byly jedním vodním 
proudem rychle sraženy a místo dále ochlazováno. Událost byla následně překvalifikována jako 
planý poplach a neohlášené pálení. 
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Co do pestrosti zásahů mají nejvyšší zastoupení provedené technické pomoci (16x).
Letos opět několikrát v průběhu roku byla technika jednotky nasazena na práce vedoucí 

k  uvolnění ucpané kanalizace v zemědělském družstvu Agrova a.s. V měsíci srpnu pak došlo 
k poruše na elektrickém čerpadle, které zásobuje pitnou vodou areál Agrovy a hasiči po dobu tří 
dnů zde zajišťovali nouzovou dodávku vody.

Vzhledem k charakteru počasí, které panovalo během celého roku, spojené s velkým suchem 
byla provedena opakovaně doprava vody a její aplikace členy jednotky na obecní zeleň. Horké 
a suché letní počasí přineslo také zvýšený počet výjezdů k likvidaci bodavého hmyzu, který ohrožo-
val obyvatele domů. V období července až září dosáhl počet takových zásahů hranici 5-ti případů.

Po období sucha nám bouřka ukázala, co dokáže příroda, když zem bičovaly provazce vody 
doprovázené ledovými kroupami. V sobotu dne 15. srpna ve večerních hodinách až do neděl-
ních ranních hodin členové jednotky provedli odstranění následků bouřky a přívalového deště.

K první události, ke které jednotka vyjížděla, bylo čerpání vody v rodinném domku v ulici 
Lesní. Ze sklepního prostoru, který je pod úrovní okolního terénu byla odčerpána voda pomocí 
kalového čerpadla. V rychlém sledu navazujících událostí se hasiči přesunuli do budovy místní 
mateřské školy, kde vlivem netěsnosti vnitřního svodu dešťových vod voda zaplavila prostory šatny, 
chodby a družiny. Vzhledem k zasažené ploše a výšce hladiny byla voda z prostor odstraněna za 
pomocí lopat, hadrů na podlahy a kbelíků. Rychlou reakcí se tak podařilo uchránit podlahovou 
krytinu od znehodnocení.

Silný vítr rovněž polámal stromy a větve, které blokovaly nebo omezovaly provoz na silnici, 
a ty bylo potřeba odklidit. V součinnosti s poskytnutou technikou zemědělského družstva Agrova 
a. s., byla rychle zprůjezdněna silnice mezi obcemi Prusinovice a Hlinskem pod Hostýnem.

V pondělí 16. listopadu od poledne přijalo v tísňovém hovoru na linku Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje oznámení starostkou obce Líšná o nárůstu pěny na vodní hladině z ne-
známého zdroje a neznámé látky. V rámci mezi krajské výpomoci jsme společně  s profesionálními 
kolegy z Holešova provedli monitoring vodního toku Kozrálka pro zjištění původu možného vtoku 
neznámé látky. Hasiči uskutečnili dohledávání po celé délce toku na katastru obce. Operační 
středisko hasičů následně vyslalo k místu i jednotku z Kroměříže, včetně techniky pro likvidaci 
chemických událostí. Ti po svém příjezdu provedli odebraní vzorků, které byly předány k rozboru 
a expertíze do chemické laboratoře hasičů ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Mnozí naši spoluobčané možná vidí pouze část aktivit spojenou s operativní zásahovou 
činností, ale nevidí další pozadí z povinností našich hasičů. Nevědí, kolik hodin členové jednotky 
stráví při odborné přípravě, nařízeném cvičení, při pracích  na hasičské zbrojnici, opravách, údržbě 
a kontrolách techniky, aby byla zajištěna trvalá akceschopnost jednotky.

V rámci činnosti členů zásahové jednotky bylo při plnění úkolů v operačním řízení a přímém 
či druhotném organizačním řízení odpracováno v součtu 1 048 hodin, ze kterých bylo mimo 
jiné odpracováno na opravách a údržbě techniky a věcných prostředků 481 hodin. Při zásazích 
jednotky členové odpracovali 238 hodin a zúčastnili se odborných školení v součtu 329 hodin. 
Členové zařazení v jednotce i ve spolku, které spolu působí na úseku požární ochrany, při pracích 
na zajištění kulturních akcí a aktivit pro obec odpracovali 426 hodin. Celkově za rok 2015 evidu-
jeme 1 474 odpracovaných hodin.

• Významné akce a prezentace na veřejnosti:
Jednotka společně se svým zřizovatelem se v maximální míře snaží využívat vypsaných do-

tačních titulů, které jsou k dispozici. V roce 2015 vyhlásil Zlínský kraj zcela nový program zaměřený  
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na obnovu hasičských zbrojnic. V prvním roce fungování tohoto programu jsme se zařadili mezi 
18-nást úspěšných obcí do 2000 obyvatel. 

V rámci projektového záměru byla vyřešena výměna nevyhovujících garážových vrat hasičské 
zbrojnice a proveden bezpečnostní nátěr podlahy garážového stání. Pořízená nová průmyslová 
vrata jsou tepelně izolovaná a mají elektronický průmyslový pohon (samozřejmostí je možnost 
nouzového ovládání v případě výpadku elektrické energie). Nová průmyslová vrata zabezpečí 
všechny návazné problémy s tepelnou izolaci předmětné garáže, která zajistí energetickou úsporu 
a příznivý vliv na veškerý uložený materiál a techniku. 

Jednotka se během roku prezentovala při dvou pořádaných akcích pro občany. Podpořila 
program  pro děti v rámci akce  „Pohádkový les“ v Prusinovicích a při  „Dětském dni“ v Pacetlu-
kách. Hasiči na svém stanovišti předvedli naši mobilní techniku včetně technického vybavení, 
prostředků individuální ochrany a  přiblížili činnost  jednotky při výjezdu k mimořádné události. 

•  Závěr :
Tradičně je potřeba poděkovat všem aktivním členům, kteří se kolem jednotky a sboru pohy-

bují a jsou ochotni obětovat svůj volný čas. Práce v hasičské jednotce není vůbec jednoduchá, je 
zde velká odpovědnost spojená s plněním povinností. Není zde místo pro lenost, nedůslednost 
či nespolehlivost. Jsou zde dané úkoly závislé na funkci každého jednotlivce. Nespočet hodin 
bylo odpracováno v organizačním řízení při zásahové činnosti nebo například celoroční údržbě 
techniky, budovy hasičské zbrojnice, kondičních jízdách, výcviku a ukázkách zásahové činnosti 
apod.. Určitě se nejedná o ztracený čas, neboť má z něj užitek nejen obec, ale samozřejmě všichni 
spoluobčané, kteří naši pomoc potřebují. Dále mi dovolte také poděkovat našemu zřizovateli 
včele se starostou panem  Zbyňkem Žákovským za podporu v uskutečnění úvodních kroků na 
plánu přístavby garážového stání k hasičské zbrojnici. Původní varianta byla z časové náročnosti 
legislativních úkonů neprůchodná. Nyní je rozpracována další alternativa a pevně věřím, že se 
nám podaří vše dovést do úspěšného cíle tak, aby obec našeho formátu se zařadila do republi-
kového standardu 21-ho století.

Vypracoval: Miroslav Minařík

SDH
V životě každé rodiny patří mezi nejkrásnější události narození nového potomka. Stejnou 

radost jsme mohli zažít i my hasiči, neboť jsme mohli přijmout dva nové členy.  Oba o tom již chvíli 
přemýšleli a nyní dozráli k rozhodnutí stát se součástí našeho sboru. Možná o tom uvažovali delší 
dobu a jen nevěděli jak udělat ten potřebný krok. 

Za práci, kterou budou v  budoucnu vykonávat,  je sice nečeká téměř žádné materiální 
ohodnocení, ale odměnou jim bude “jen“ radost z pomoci bližnímu a společně strávené chvíle. 

Jsou to po dlouhé době první vlaštovky, které jsou tolik potřebné. Snad se najdou i další, 
kteří rozšíří naše řady, abychom byli vždy schopni pomoci tam, kde to bude potřeba. Vrata od 
zbojnice jsou všem otevřeny. Ať se jim v jejich práci daří, ať je co nejméně ostrých zásahů a ať 
mají ve svých rodinách dobré zázemí.

Za SDH Radek Pumprla
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Velikonoční výstava Zlatých ručiček
Děvčata ze Zlatých ručiček uspořádala v neděli 13. března velikonoční výstavu jarní inspirace 

a nápadů. Naše příznivce, kteří se vydali za námi do „pekla“ kulturního domu i přes peklo tam venku, 
přivítal krásně nazdobený sál. Například uprostřed stál březový plůtek, dekorovaný „plecháčkama“, 
jako za starých časů. Pozorný návštěvník mohl objevit kraslice nazdobené ubrouskovou technikou 
i drátem. Na stolech stály zástupy zajíčků, kuřátek a slepiček. Byla možnost vidět kávové ježky, 
vyrobené z půlky vajíčka a zrnkové kávy. (Šířila se z nich překrásná vůně.) Dále tam byly věnce na 
dveře, věci ušité z látek či zručně háčkované krabičky na cokoliv, ručně malovaná trička nebo stará 
klec, která byla natřená zlatou a bílou barvou, plná saténových ptáčků zdobených peřím. Byla 
také možnost připravit se na jaro nákupem zahradnických potřeb ze zahradnictví paní Měrkové.

Tato akce byla takový „pokus“. Při přípravách jsme si říkaly, s jakým ohlasem se setkáme. Díky 
vám, kteří jste se přišli podívat, jsme si řekly, že příští jaro se opět uvidíme. S vámi bylo možné 
zažít kousek jarní nálady před nastávajícími svátky velikonoc, které jsou pro lidstvo vzorem 
nesobecké, dobrovolné oběti z lásky. Náš klub přeje vám všem, aby taková láska vykvetla spolu 
s jarním kvítím i ve vašich srdcích.

Za Klub zlatých ručiček Anna Hodoušová

SPORT

Ohlédnutí za plachtařskou sezónou 2015

Plachtařská sezóna 2015 začala opět relativně velmi brzy. První přihlášené lety do celostátní 
plachtařské soutěže  České republiky v roce 2015 se objevují již v první polovině března. 

Pro naši reprezentantku Petru Papežíkovou  byla startem do nové sezóny, jako každý rok, účast 
na prestižní mezinárodní plachtařské soutěži FCC 2015 (Flight Challenge Cup 2015) konané  ve 
slovenské Prievidzi. Soutěžilo se jako obvykle ve 3 třídách, a to v klubové, 15m a kombi. Prievidza 
opět nezklamala a nabídla účastníkům 11 disciplín. 

V klubové třídě se Petra ve velmi tvrdé konkurenci 55 závodníků převážnou většinou mužů 
umístila v první polovině startovního pole a v ženské kategorii opět jako první. 
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Plachtařské mistrovství republiky se konalo na přelomu května a června v jihočeském Táboře, 
kde Petra v klubové třídě vybojovala 1. místo mezi ženami a stala se tak opět mistryní ČR v této třídě.

Ve dnech 25. 7. 2015 až 14. 8. 2015 proběhlo v Dánsku na letišti Arnborg osmé plachtařské 
mistrovství světa žen, kde se Petra, jako reprezentantka České republiky v bezmotorovém létání, 
umístila celkově na šestém místě v klubové třídě a na prvním místě z českých reprezentantek. 
Díky tomuto skvělému umístění je nyní Petra šestá nejlepší pilotka na světě v bezmotorovém 
létání v klubové třídě.

Na závěr sezóny si Petra splnila svůj plachtařský sen a vydala se okusit skutečnou Austrálii. 
V prosinci roku  2015  a v první polovině ledna roku 2016, kdy v Austrálii rozkládající se na 

jižní polokouli je v této roční době léto, odlétala Petra na letišti v Narromine kromě jiných spor-
tovních letů i tři rekordní 750 km přelety, z nichž jeden, jako deklarovaný trojúhelník 750 km, 
splňoval podmínky mezinárodní letecké federace FAI (Fédération Aéronautique Internationale). 
Jeden z těchto letů dokonce s rychlostním průměrem přes 125 km/hod. Pro představu, doba 
sportovního výkonu trvala téměř 6 hodin a celková doba trvání letu včetně startu a přistání téměř 
8 hodin. Tento rekordní let byl Australskou sportovní komisí vyhodnocen a následně přihlášen 
u Mezinárodní letecké federace FAI v Paříži a Petře bude zaslán z Paříže (sídla FAI) certifikát o tomto 
sportovním výkonu.

Blahopřejeme a do budoucna přejeme ještě mnoho dalších úspěchů v reprezentaci České 
republiky a naší obce.

Redakce

TJ Prusinovice - kopaná

5. 12.   Halový turnaj mladší přípravky v Bystřici p. H.:
Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Loukov 2 : 1
branky: Dudík Jan, Vrubel Pavel
TJ Prusinovice – FK Bystřice p. H. 2 : 1
branky:  Krejčí Jan, Vrubel Pavel
TJ Prusinovice – TJ Moravan Kostelec u Hol. 1 : 5
branka: Krejčí Jan
TJ Prusinovice – SK Hranice 5 : 2
branky:  Krejčí Ondřej 3, Vrubel Pavel, Gerát Marek
TJ Prusinovice – FC Morkovice 2 : 2
branky:  Krejčí Ondřej 2
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov 1 : 1
branka: Dudík Jan
TJ Prusinovice – SK Louky 3 : 3
branky:  Krejčí Jan 2, Krejčí Ondřej

Konečné pořadí: 1. SK Louky
2. SFK Elko Holešov
3. FC Morkovice
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4. TJ Prusinovice
5. TJ Loukov
6. TJ Moravan Kostelec u Holešova
7. SK Hranice
8. FK Bystřice p. H.

12. 12.   Halový turnaj starších žáků v Bystřici p. H.:
Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Mrlínek 0 : 1
TJ Prusinovice – TJ Sokol Hošťálková 0 : 2
TJ Prusinovice – FK Vsetín „A“ 0 : 7
TJ Prusinovice – FK Vsetín „B“ 0 : 0
TJ Prusinovice – FKM Opatovice/Všechovice 0 : 3
TJ Prusinovice – FC Fryšták 1 : 4
branka:  Pumprla Martin

Konečné pořadí: 1. FK Vsetín „A“
2. FKM Opatovice/Všechovice
3. TJ Sokol Hošťálková
4. TJ Mrlínek
5. FK Vsetín „B“
6. FC Fryšták
7. TJ Prusinovice
nejlepší brankář: Měrka Josef - Prusinovice

27. 12.   Halový turnaj mladší přípravky v Bystřici p. H.:
Mezi vánočními svátky uspořádala TJ Prusinovice za podpory Zlínského kraje a Obce Prusino-
vice dva vánoční turnaje. Dopoledne se představilo 7 mužstev mladší přípravky. S náročným 
programem se nejlépe vypořádali a turnaj vyhráli hráči Chropyně, před stříbrným mužstvem 
Kozlovic. Domácím hráčům Prusinovic se vydařil vstup do turnaje a v úvodních čtyřech zápasech 
neinkasovali, což je vyneslo na třetí příčku, když o bronzových medailích rozhodla při rovnosti 
bodů jediná branka.
Výsledky: Prusinovice – Bezměrov 3 : 0
Prusinovice – Slavkov p. H. 0 : 0
Prusinovice – Loukov 0 : 0
Prusinovice – Rataje 5 : 0
Prusinovice – Chropyně 1 : 4
Prusinovice – Kozlovice 0 : 5
Konečné pořadí: 1 Chropyně
2. Kozlovice
3. Prusinovice
4. Loukov
5. Slavkov p. H.
6. Bezměrov
7. Rataje
Střelci TJ Prusinovice: 4 Jadrníček Nikola, 2 Krejčí Jan, 2 Vrubel Pavel, 1 Krejčí Ondřej.
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27. 12.   Halový turnaj mladších žáků v Bytřici p. H.:
V odpoledním turnaji jsme přivítali mladší žáky. V kvalitně obsazeném turnaji jsme viděli hned 
čtyři mužstva hrající krajské soutěže. Loňské vítězství obhájili s jedinou remízou hráči Kozlovic, 
před mužstvem Valašského Meziříčí a hráči Želátovic. Domácí hráči v silné konkurenci bojovali 
a od bronzových medailích je nakonec dělil jediný bod. Nejlepším hráčem turnaje se stal hráč 
Prusinovic Pumprla Matěj, který se podílel přesnými přihrávkami na všech brankách Prusinovic.
Výsledky: Prusinovice – Slušovice 1 : 1
Prusinovice – Želátovice 1 : 2
Prusinovice – Kozlovice 1 : 6
Prusinovice – Bezměrov 2 : 0
Prusinovice – Valašské Meziříčí 0 : 3
Prusinovice – Lípa 3 : 1

Konečné pořadí: 1. Kozlovice
2. Valašské Meziříčí
3. Želátovice
4. Prusinovice
5. Bezměrov
6. Slušovice
7. Lípa
Branky TJ Prusinovice: 7 Měrka Marek
1 Pumprla Matěj
Nejlepší hráč: Pumprla Matěj - Prusinovice

2. 1.   Novoroční turnaj ve florbalu v Prusinovicích:
Začátek nového roku byl zpestřen turnajem ve florbale pro věkové kategorie 5 až 18 let. Na turnaji 
se představilo 26 zájemců převážně z Prusinovic, kteří byli rozděleni dle věku do tří kategorií. Kaž-
dý hráč odehrál minimálně dva zápasy a od TJ Prusinovice obdržel dle výsledku medaili a malou 
pozornost. Novoroční turnaj ve florbale se vydařil a můžeme se těšit na další ročníky.

Turnaj mladší přípravky v Bystřici p. H., 16. 1. 2016:
V sobotu 16. 1. 2016 pořádal OFS Kroměříž ve spolupráci s TJ Slavkov p. H. ve sportovní hale v Bys-
třici p. H. první ze série zimních halových turnajů určený pro hráče mladší přípravky. Na turnaji 
se představilo hned 10 mužstev z našeho okresu, která byla rozdělena do dvou skupin, jejichž 
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vítězové se střetli ve finále. Do něho postoupili bez prohry hráči Zdounek a Bystřice p. H. Jelikož 
si neporazitelnost udrželi i po finálovém zápase, ve kterém se zrodila remíza 1: 1, rozhodly o vítězi 
turnaje pokutové kopy, v nichž byli úspěšnější hráči Bystřice p. H. a odnesli si zlaté medaile. V zá-
pase o bronzové medaile zvítězili hráči Kroměříže nad bojujícím mužstvem Prusinovic. Turnaj, na 
kterém žádné z mužstev neplatilo startovné a jehož náklady plně hradil OFS Kroměříž, se vydařil.
Výsledky: TJ Prusinovice – FK Bystřice p. H. 1 : 4
branka: Krejčí Jan
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 2 : 2
branky: Krejčí Jan 2
TJ Prusinovice – TJ Ludslavice 2 : 0
branky: Vrubel Pavel, Gerát Marek
TJ Prusinovice – TJ Sokol Rataje 3 : 0
branky: Krejčí Jan 2, Krejčí Ondřej
zápas o 3. místo: TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž 0 : 5
Konečné pořadí: 
1. FK Bystřice p. H.  6. TJ Slavkov p. H.
2. TJ Zdounky               7. TJ Ludslavice
3. SK HS Kroměříž              8. TJ Loukov
4. TJ Prusinovice                9. TJ Sokol Rataje
5. FC Ajax Bezměrov        10. TJ Sokol Pravčice

17. 1.   Halový turnaj starší přípravky v Bystřici p. H.:
 V neděli 17. 1. 2016 uspořádala TJ Prusinovice v hale v Bystřici p. H. turnaj určený pro starší pří-
pravku. S programem turnaje se nejlépe vypořádalo pořádající mužstvo Prusinovic, které dokázalo 
všechny své zápasy vyhrát a bez ztráty bodu si odvezlo zlaté medaile pro vítěze turnaje. Na stříbr-
ném stupínku skončili hráči Chvalčova a bronzové medaile obdrželi hráči Bezměrova. Nejlepším 
střelcem turnaje se stal hráč Prusinovic Měrka Marek, kterého trenéři zvolili též nejlepším hráčem 
nedělního turnaje. Nejlepším brankářem se stal hráč Lípy Krček Stanislav.
Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Sokol Rataje 1 : 0
branka: Měrka Marek
TJ Prusinovice – TJ Police 3 : 0
branky: Měrka Marek, Uhlíř Daniel, Krejčí Ondřej
TJ Prusinovice – Sokol Křenovice 4 : 0
branky: Měrka Marek, Pumprla Matěj, Uhlíř Daniel,
Pumprla Jan
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 3 : 2
branky: Měrka Marek 2, Pumprla Matěj
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 2 : 1
branky: Měrka Marek, Krejčí Ondřej
TJ Prusinovice – TJ Sokol Lípa 2 : 0
branky: Měrka Marek, Pumprla Matěj

Konečné pořadí: 1. TJ Prusinovice
2. TJ Chvalčov
3. FC Ajax Bezměrov Starší přípravka



30

4. TJ Sokol Rataje
5. TJ Sokol Lípa
6. Sokol Křenovice
7. TJ Police
nejlepší hráč: Měrka Marek - Prusinovice
nejlepší střelec: Měrka Marek - Prusinovice

Halový turnaj v Bystřici p. H., 17. 1. 2016:
Na ranní turnaj starší přípravky navázali odpoledne starší žáci. Na dopolední úspěch Prusinovic 
nenavázali jejich starší kolegové, na turnaji se jim nepodařilo vsítit žádnou branku a s jedním bo-
dem obsadili poslední sedmou příčku. Turnaj vyhráli s jednou prohrou hráči Bezměrova, stříbrné 
medaile si odvezli hráči Želátovic a bronzovou příčku obsadili hráči Podlesí.
Výsledky: TJ Prusinovice – FC Želátovice 0 : 5
TJ Prusinovice – FK Lubná 1959 0 : 0
TJ Prusinovice – TJ Sokol Podlesí 0 : 3
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 0 : 2
TJ Prusinovice – Sokol Křenovice 0 : 2
TJ Prusinovice – FC Fryšták 0 : 2

Konečné pořadí: 1. FC Ajax Bezměrov
2. FC Želátovice
3. TJ Sokol Podlesí
4. FC Fryšták
5. Sokol Křenovice
6. FK Lubná 1959
7. TJ Prusinovice

Halový turnaj mladší přípravky v Holešově, 31. 1. 2016:
V neděli 31.1.2016 uspořádala TJ Prusinovice turnaj pro mladší přípravku. Protože pořádající muž-
stvo Prusinovic sklátila epidemie neštovic, muselo se pro tento turnaj spojit s mužstvem Holešova. 
Ve vyrovnaném turnaji poznalo každé z mužstev hořkost porážky. Zlaté medaile si odvezli hráči 
Zašové, před stříbrným mužstvem Chropyně a bronzovými hráči Chvalčova. 
Výsledky: Prusinovice/Holešov – FC Ajax Bezměrov 1 : 1
Prusinovice/Holešov – FK Chropyně 2 : 3
Prusinovice/Holešov – TJ Ludslavice 2 : 0
Prusinovice/Holešov – TJ Chvalčov 1 : 2
Prusinovice/Holešov – TJ Zašová 2 : 3
Prusinovice/Holešov – TJ Slavkov p. H. 1 : 0

Konečné pořadí: 1. TJ Zašová
2. FK Chropyně
3. TJ Chvalčov
4. TJ Slavkov p. H.
5. TJ Prusinovice/SFK Elko Holešov
6. FC Ajax Bezměrov

Starší žáci

Mladší přípravka
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7. TJ Ludslavice
Halový turnaj mladších žáků v Holešově, neděle 31. 1. 2016:
Odpoledne nastoupili ke svému turnaji mladší žáci. Turnaj se nepovedl pořádajícímu mužstvu 
z Prusinovic, které nedokázalo vsítit žádnou branku a s jednou bezbrankovou remízou obsadili 
sedmou příčku. Turnaj ovládli bez ztráty bodu hráči Valašského Meziříčí, před stříbrným mužstvem 
Holešova a bronzovým výběrem Želátovic.
Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Loukov 0 : 0
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov 0 : 5
TJ Prusinovice – TJ Valašské Meziříčí 0 : 1
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 0 : 1
TJ Prusinovice – FC Slušovice 0 : 4
TJ Prusinovice – FC Želátovice 0 : 6

Konečné pořadí: 1. TJ Valašské Meziříčí
2. SFK Elko Holešov
3. FC Želátovice
4. FC Slušovice
5. FC Ajax Bezměrov
6. TJ Loukov
7. TJ Prusinovice
nejlepší brankář turnaje: Hausknecht Josef – Prusinovice

Halový turnaj v Morkovicích, 7. 2. 2016:
V neděli 7. 2. 2016 uspořádal na konec jarních prázdnin OFS Kroměříž a FC Morkovice turnaj pro 
starší přípravku. V kvalitně obsazeném turnaji se představilo 8 mužstev. V náročném programu 
zůstalo jen mužstvo Kroměříže bez prohry a zaslouženě si odneslo zlaté medaile. Ve vyrovnaném 
souboji o druhé místo byl mezi druhým a pátým mužstvem rozdíl jediného bodu. Stříbrné medaile 
si nakonec odvezli hráči Rataj, bronzové bylo mužstvo Morkovic.
Výsledky: TJ Prusinovice – SK Spartak Hulín 2 : 0
branky: Pumprla Matěj, Jurčík Michal
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž 1 : 3
branka: Pumprla Matěj
TJ Prusinovice – TJ Sokol Rataje 1 : 0
branka: Zdráhal Pavel
TJ Prusinovice – TJ Sokol Těšnovice 6 : 0
branky: Pumprla Matěj 3, Jurčík Michal 2, Zdráhal Pavel
TJ Prusinovice – FC Morkovice 0 : 2
TJ Prusinovice – TJ Loukov 1 : 0
branka: Pumprla Matěj
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 0 : 2

Konečné pořadí: 1. SK HS Kroměříž
2. TJ Sokol Rataje
3. FC Morkovice
4. FC Ajax Bezměrov

Mladší žáci
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5. TJ Prusinovice
6. TJ Loukov
7. SK Spartak Hulín
8. TJ Sokol Těšnovice

Halový turnaj v Bystřici p. H., 13. 2. 2016:
Výsledky: TJ Prusinovice – FK Kozlovice 1 : 5
branka: Pumprla Matěj
TJ Prusinovice – Sport Club Stará Ves 5 : 2
branky: Měrka Marek 3, Pumprla Jan, Pumprla Matěj
TJ Prusinovice – SK Hranice 2006 „B“ 3 : 3
branky: Měrka Marek, Pumprla Jan, Pumprla Matěj
TJ Prusinovice – SK Hranice 2006 „A“ 0 : 2
Skupina o 5. místo: TJ Prusinovice – FK Spartak Lipník n. B. 0 : 1
TJ Prusinovice – SK Hranice 2006 „A“ 0 : 1

Konečné pořadí: 1. SK Sigma Olomouc
2. TJ Valašské Meziříčí
3. FK Kozlovice
4. SK Hranice 2005
5. FK Spartak Lipník n. B.
6. SK Hranice 2006 „B“
7. SK Hranice 2006 „A“
8. TJ Prusinovice
9. Sport Club Stará Ves
10. FK Bystřice p. H.

Halový turnaj mladší přípravky v Bystřici p. H., 14. 2. 2016:
Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Valašské Meziříčí 0 : 5
TJ Prusinovice – SK Baťov 1930 0 : 4
TJ Prusinovice – FK Kozlovice 1 : 3
branka: Jadrníček Nikola
TJ Prusinovice – SK Loštice 1 : 4
branka: Jadrníček Nikola
Zápas o 9. místo: TJ Prusinovice – FK Spartak Lipník n. B. 4 : 3
branky: Jadrníček Nikola 2, Vrubel Pavel, Krejčí Ondřej

Halový turnaj v Holešově, 20. 2. 2016:
V sobotu uspořádal OFS ve spolupráci s TJ Prusinovice halový turnaj pro starší žáky. V turnaji se 
nejvíce vedlo krajským mužstvům, když zlato bez ztráty bodu brala Bystřice p. H. a stříbro FC Ko-
ryčany. Ve vyrovnaném souboji o třetí příčku posbíralo nejvíce bodů mužstvo Bezměrova. Turnaj 
kvalitně odřídili rozhodčí OFS Tomáš Zakopal a Tomáš Petrkovský. I na tomto turnaji neplatila 
mužstva startovné a veškeré náklady hradil OFS.
Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Lutopecny/Měrůtky 1 : 1
branka: Akrap Martin
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TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 0 : 3
TJ Prusinovice – FK Bystřice p. H. 0 : 4
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 1 : 1
branka: Jurčíková Alžběta
TJ Prusinovice – FC Koryčany 0 : 2
TJ Prusinovice – TJ Sokol Martinice 0 : 1
TJ Prusinovice – TJ Sokol Zlobice 1 : 0
branka: Zdráhal Pavel

Konečné pořadí: 1. FK Bystřice p. H.
2. FC Koryčany
3. FC Ajax Bezměrov
4. TJ Chvalčov
5. TJ Sokol Martinice
6. TJ Prusinovice
7. TJ Lutopecny/Měrůtky
8. TJ Sokol Zlobice

Halový turnaj mladších žáků v Hluku, neděle 6. 3. 2016:
Výsledky: TJ Prusinovice – FK Štípa 4 : 2
branky: Pumprla Matěj 3, Měrka Marek
TJ Prusinovice – ŠK Cifer 3 : 6
branky: Měrka Marek 2, Pumprla Matěj
TJ Prusinovice – FK Kunovice 1 : 2
branka: Pumprla Matěj
TJ Prusinovice – FC Kyjov 1919 0 : 8
TJ Prusinovice – Spartak Hluk 1 : 4
branka: Měrka Marek
TJ Prusinovice – 1. FC Slovácko (dívky) 0 : 6
TJ Prusinovice obsadila na turnaji 6. místo.

Halový turnaj mladší přípravky v Morkovicích, 6. 3. 2016:
Ze šestého turnaje OFS Kroměříž se pro nemoc omluvilo mužstvo Rataj a turnaje mladší příprav-
ky se zúčastnilo 7 mužstev. S programem si nejlépe poradilo mužstvo Zdounek, které v turnaji 
neztratilo ani bod a zaslouženě si odváží zlaté medaile. Na druhém místě skončilo mužstvo Ho-
lešova před bronzovým mužstvem Hulína. Hráči Prusinovic přijeli pro nemoc v oslabené sestavě 
a bojovné výkony stačily jen na tři remízy a celkovou 6. příčku.
Výsledky: TJ Prusinovice – SK Spartak Hulín 0 : 1
TJ Prusinovice – TJ Loukov 1 : 1
branka: Vrubel Pavel
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 0 : 0
TJ Prusinovice – FC Morkovice 1 : 1
branka: Vrubel Pavel
TJ Prusinovice – TJ Zdounky 0 : 5
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov 0 : 3
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Konečné pořadí: 1. TJ Zdounky
2. SFK Elko Holešov
3. SK Spartak Hulín
4. FC Morkovice
5. FC Ajax Bezměrov
6. TJ Prusinovice
7. TJ Loukov

12. 3.  Halový turnaj výběrů OFS v Otrokovicích:
V sobotu se představili výběry Zlínského kraje (Kroměříž, Vsetín, Uherské hradiště a Zlín) na ha-
lovém turnaji v Otrokovicích. Turnaj byl určen pro hráče ročníky 2004 a 2005. Ve starší kategorii 
reprezentovali OFS Kroměříž i hráči Prusinovic Michal Jurčík a Pavel Zdráhal a výběr okresu Kro-
měříž obsadil 4. příčku. V mladší kategorii nastoupil Matěj Pumprla a Kroměříž vybojoval 3. příčku.

Mezinárodní halový turnaj v Korni (SVK), 13. 3. 2016:
V neděli uspořádala mužstva Prusinovic a Chropyně společný zájezd na halový turnaj do slovenské 
obce Korňa. Na vysoce kvalitně obsazeném turnaji jsme viděli 17 mužstev z ČR, Slovenska i Pol-
ska, a to včetně prvoligových mužstev. Mužstvo Prusinovic si v šestičlenné skupině připsalo dvě 
těsné prohry a tři výhry což stačilo na souboj o 7. místo. Mužstvo Chropyně si v základní skupině 
připsalo jednu výhru a bojovalo ve skupině o 10. místo. I přes závěrečné prohry zanechala obě 
mužstva na turnaji dobrý dojem a věříme že získané skutečnosti z tohoto kvalitního turnaje zúročí 
i v nadcházející jarní části mistrovských soutěží.
Výsledky: TJ Prusinovice – MŠK Púchov 1 : 2
branka: Pumprla Matěj
TJ Prusinovice – MFK Bytča 1 : 3
branka: Pumprla Matěj
TJ Prusinovice – Lokomotiva Zvolen 4 : 2
branky: Pumprla Matěj 3, Měrka Marek
TJ Prusinovice – FK Poprad 3 : 2
branky: Pumprla Matěj, Zdráhal Pavel, Uhlíř Daniel
TJ Prusinovice – MŠK Iskra Petržalka A 7 : 0
branky: Měrka Marek 4, Pumprla Matěj, Mácha Jan, 
Uhlíř Daniel
Skupina o 7. místo: TJ Prusinovice – Janočko Academy 0 : 3
TJ Prusinovice – Domino Bratislava 1 : 2
branka: Nášel Martin
TJ Prusinovice obsadila v konkurenci 17 mužstev výborné 9. místo!

Sestava TJ Prusinovice:
Hausknecht Josef, Měrka Marek, Pumprla Matěj, Pumprla Jan, 
Adámek Zdeněk, Uhlíř Daniel, Nášel Martin, Jurčík Michal, Zdráhal Pavel, Pumprla Václav, Krejčí 
Ondřej, Mácha Jan.

Turnaj mladších žáků na UT v Kroměříži, neděle 20. 3. 2016:
Poslední zimní turnaj pod hlavičkou OFS se uskutečnil na UT v Kroměříži a byl určen pro kategorii 
mladších žáků. Deset účastníků bylo rozděleno do dvou skupin. Ve skupině A zvítězilo bez ztráty 
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bodu mužstvo Koryčan před Holešovem. Ve vyrovnané skupině B rozhodly o vítězství hráčů 
Kroměříže až závěrečné zápasy a zajímavostí je, že mužstvo Chvalčova neprohrálo, ale i přesto 
obsadilo ve skupině poslední příčku. V utkání o bronzové medaile porazili hráči Holešova výběr 
Lutopecen, ve finále zvítězilo mužstvo Koryčan a zaslouženě ovládlo celý turnaj.
Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 1 : 1
branky: Pumprla Matěj
TJ Prusinovice – TJ Lutopecny/Měrůtky 2 : 0
branky: Měrka Marek, Pumprla Matěj
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 0 : 1
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž 2 : 3
branky: Matyáš Antonín, Pumprla Matěj
Zápas o 7. místo: TJ Prusinovice – FK Lubná 1 : 0 PK
branky z PK: Měrka Josef, Pumprla Matěj
Konečné pořadí: 
1. FC Koryčany  6. FC Ajax Bezměrov
2. SK HS Kroměříž                  7. TJ Prusinovice
3. SFK Elko Holešov                     8. FK Lubná
4. TJ Lutopecny/Měrůtky           9. TJ Chvalčov
5. TJ Zdounky                              10. TJ Loukov

Aleš Pumprla

Turnaj ve stolním tenise
V neděli 20. března se konal v malém sále kulturního 

domu (pod jevištěm) turnaj ve stolním tenise. Byla to sou-
kromá akce, kterou organizačně připravili Jaroslav Neradil, 
Jaroslav Zicháček a Jiří Vinklárek. Do turnaje se přihlásilo 
10 účastníků. Turnaj se hrál systémem každý s  každým. 
Průběžné výsledky jednotlivých utkání byly zapisovány 
do přehledné tabulky. Turnajová utkání byla sehrána na 
dvou hracích stolech současně. Turnaj trval asi 5 hodin. 
Pro hráče i některé diváky z  řad příznivců jednotlivých 
borců (jen mužů) bylo připraveno občerstvení formou 
švédského stolu. Turnaj se hrál v duchu fair play. Utkání se 
obešla bez oficiálních rozhodčích. Pro některé z hráčů to 
byla příležitost k aktivnímu pohybu po delší přestávce, jiní 

hráči v turnaji potvrdili svoji touhu po vítězství i dobrou tělesnou kondici.
Krátce po ukončení posledního utkání byly pořadateli stanoveny z tabulky výsledky turnaje, 

které byly slavnostně vyhlášeny od posledního (desátého) místa až k vítězi turnaje. Všem hráčům 
předala (drobné) věcné ceny paní Květoslava Smolková a poblahopřála jim k úspěchu. Turnaj vyhrál 
pan Jiří Turek, který kromě dárkového balíčku obdržel i pohár pro vítěze. Na druhém místě v turnaji 
byl pan Vlastimil Hulenka st. Třetí místo obsadil pan Jaromír  Svršek. I oni obdrželi dárkové balíčky.

Paní Květoslava Smolková blahopřeje 
Jiřímu Turkovi

Zveme všechny zájemce od pěti let na fotbalové tréninky každé 
pondělí a středu od 17 hodin na fotbalovém hřišti.
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Celý turnaj se uskutečnil s  podporou obce 
Prusinovice a vydařil se kespokojenosti pořada-
telů i všech hráčů. Bylo to příjemné sportovní 
dopoledne. Turnaj svým dílem přispěl k obohacení 
spolkového i sportovního života v obci, za což patří 
poděkování pořadatelům turnaje, jakož i všem de-
seti hráčům. Turnaj lze hodnotit jen kladně. Podle 
dobrého ohlasu se zdá, že takový turnaj nebyl po-
slední. Během turnaje i při slavnostním vyhlášení 
výsledků byla pořízena fotodokumentace.

Antonín NedbalÚčastníci turnaje

CESTOPIS

Dech beroucí Island
Jarní odpolední sluníčko mě hřeje do tváře cestou 

ke svému dobrému kamarádovi a bývalému spolubydlí-
címu na starý dům v Rusholmu, Manchester. Již to byla 
nějaká doba co jsme se naposledy viděli, takže jsem 
nechtěl přijít s prázdnou. Proto jsem se po cestě zastavil 
v  obchodě pro pár pivek, Dušan pivo miluje, a  něco 
dobrého na zub. Posadili jsme se v obýváku a začali pro-
bírat vše možné, až jsme se dostali k  jeho pracovnímu 
úspěchu. Jako zaměstnanec roku vyhrál cenu, kterou 
bylo týdenní pobyt v  krásné Skotské přírodě. Hned 
jsem se zeptal, kdy vyrazíme, ale jeho odpověď byla 
neveselá, protože mi řekl, že za měsíc odlétá s  partou 
lidí na Island, tedy v brzké době to určitě nemá v plánu.  
Upřímně? O Islandu jsem nevěděl skoro nic. Kromě 
Islandské revoluce a přibližné polohy. Druhý den jsem si 
vygooglil základní informace a spojil se s hlavním orga-
nizátorem této výpravy. Druhá skupinka Čechů z Prahy 
měla v autě ještě jedno místo a i díky silné touze zažít 
nové nepoznané dobrodružství a zemi s úchvatnou nedo-

tčenou přírodou jsem si zabukoval letenku směr  Londýn -> Keflavík, mezinárodní letiště Islandu.
Z Londýnského letiště jsme odlétali brzo ráno, proto jsme museli vyrazit z Manchasteru o den 

dříve a na letišti „přespat“. Skupinka z Prahy se k nám přidala nad ránem. Měl jsem trochu obavy, 
protože jsem nikoho z nich vůbec neznal a najednou jsme měli spolu trávit 24 hodin po dobu 7 dní. 
Ale jak to tak bývá, tak se ukázalo, že obavy byly úplně zbytečné, protože jsem poznal naprosto 
skvělé lidi a hlavně zkušené cestovatelé, kteří měli spoustu zážitků, o které se velice rádi „šérovali“. 
Po přistání v Keflavíku a úspěšné celní kontrole jsme si šli vyzvednout naše vypůjčená auta. Zde 
ovšem nastal náš první problém. Naše zamluvené auto bylo příliš malé, proto jsme zeptali, zda je 

Katedrála Hallgrimskirkja
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možné si připlatit za možnost většího auta. První z nabízených značek bylo čínské vozidlo, které 
již od pohledu nevypadalo důvěryhodně, a po detailnějším prozkoumání jsme si všimli, že z něho 
odkapává benzín. Proto třetí volba v podobě SUV Chevroletu vypadala mnohem přívětivěji. Po 
doplacení rozdílů a vyřízení všech papírů jsme si naložili naše vybavení a vyrazili směr Reykjavík, 
který je vzdálený asi 50 km od letiště a je hlavním městem Islandu, kde žije zhruba 2/3 obyvatel 
z celkového počtu 329 100 obyvatel.

Po příjezdu do města jsme si jako první potřebovali vyměnit britské libry za místní měnu. Na 
islandu se platí Islandskou korunou. Aktuální kurz je zhruba 100 ISK - 19,51 Kč. Např. Coca Cola 1,5 l 
stojí v průměru 198 ISK a takové jedno točené v restauraci vyjde na krásných 900 ISK. Restaurace 
jsou na Islandu velmi drahé, ale v samém srdci města, kterému dominuje katedrála Hallgrimskirkja, 
měří úctyhodných 74,5 m, jsme narazili na bistro, kde jsme měli možnost vyzkoušet místní a některé 
velmi neobvyklá jídla (např. Hákaři, Skÿr) za přijatelnou cenu. Hákarl je velice populární. V podstatě 
jsou to kusy žraloka, který se nechá nejprve hnít, potom se usuší a někde čtyři až pět měsíců visí. 
Většinou je jeho maso prodáváno v kostičkách, které se napichují na špejle jako jednohubky. Občas 
se takto servírují kusy žaludku hnijícího žraloka. Strašné to smrdí, ale pro místní je to prý mňamka.  
S plnými žaludky jsme vyrazili nakoupit zásoby potravin a zbylé vybavení. Poté jsme konečně 
zamířili  do Islandské divočiny, na kterou jsme se velmi těšili, a hned po pár kilometrech jízdy 
přírodou jsme zastavili a užívali si panenské krásy, radosti, že jsme na Islandu, a naprosté svobody, 
která byla všude kolem nás.

Kluci z Manchesteru v prvním autě měli ve svém autě mapu a týdenní rozpis trasy, proto 
také udávali směr. Víťa, zkušený cestoval z Brna, který procestoval kus Indie a spoustu dalších 
zajímavých destinaci, sebou vzal netradičního průvodce, který nám po zbytek cesty sloužil jako 
velmi dobrý rádce, a podle něho jsme naši trasu upravovali. Kluci měli v plánu vyrazit na denní 
výšlap, ale nakonec jsme zůstali u autoturistiky. Objeli jsme Island po jeho okružní cestě tzv. Ring 
Road 1 a navštěvovali pro nás ty nejzajímavější místa. Její celková délka je 1 340 kilometrů. Je 
prakticky celá asfaltová, jen ve východních fjordech je ještě pár desítek kilometrů prašných. Ostatní 
cesty  jsou značené dvou až třícifernými čísly. Většinou 
jsou asfaltové, ale občas potkáte i úseky bez pevného 
povrchu. Tyto úseky jsou běžnými auty sjízdné, počí-
tejte však s menší rychlostí a větší opatrností při řízení.  
Jedna ze zastávek byla v oblasti gejzírů v geotermálním 
poli Haukadalur. Hlavním gejzírem je zde Velký Gejzír (Stóri 
Geysir), po kterém se jmenují další gejzíry na světě. Měl 
by mít sílu tryskat až 60 metrů vysoko. K erupcím dochází 
ovšem zřídka, a tak zaručenou podívanou turistům nabíd-
ne o kus dál menší bratr Velkého Gejzíru – Strokkur. Ten 
tryská každých cca pět minut do výšky okolo 10 metrů, 
ale někdy až ke 20 metrům.

Další z nejzajímavějších míst byla řeka Jökulsá. Nej-
prve zdolává podlouhlý, čedičovými sloupy lemovaný 
Selfoss, a poté padá do cca 45 km hloubky vodopádu 
Detifoss, který je označován jako  nejmohutnější vo-
dopád Evropy. Z  obrovské masy vody, velkou rychlostí 
hřmící tímto vodopádem do hlubokého kaňonu, jde 
dost možná strach, ale především respekt k  síle, kte- Vodopád Skogafoss
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rou příroda má. K  atmosféře těchto vodopádů a jejich okolí rovněž přispívá pustá krajina, 
na první pohled bez života. Řeka  Jökulsá  je jediným vládcem této oblasti a je to dobře znát. 
Jako poslední zastávku musím zmínit rybářský Husavík. Bylo to malebné přístavní městečko v se-
verském stylu ležící jen pár kilometrů od polárního kruhu. Z pohledu historie je Húsavík místem, 
kde se jako první trvale usadili seveřané během osidlování Islandu. Stalo se tak kolem roku 850, 
kdy na pobřeží dorazil švédský Viking Garðar Svavarsson se svojí družinou. Zastavili se tu během 
okružní plavby a postavili zde přístřešek. Ten dal pak městu spolu s jeho polohou v zálivu jméno, 
Húsavík znamená „Záliv domu“. Dnes je město dobrým výchozím bodem pro poznávání celého 
okolního regionu i pro lodní výpravy za velrybami. Ty zde mají dlouhou tradici a jsou vyhledávanou 
turistickou atrakcí. Našli jsme tu dvě firmy, které pořádaly plavby spojené s pozorováním velryb. 
Pro mě osobně to byl z nejlepších momentů na Islandu vůbec. Měl jsem možnost stát po celou 
dobu plavby na samotné přídi lodi a pozorování samotných velryb je užásný zážitek. 

Po návratu do hlavního města jsme vrátili půjčené věci, prošli se naposled uličkami Reykjavíku, 
rozloučili se dvěma kamarády, kteří zůstali u jedné místní Islanďanky, se kterou se znají z University 
z USA. My jsme zamířili směr letiště, kde jsme bez žádných komplikací a reklamací vrátili půjčená 
auta a šli si opět ustlat do letištní haly. Ten pocit, když jste strašně unavení, ale kvůli nepohodlí si 
nemůžete pořádně schrupnout. Po několika hodinách již dřímu v letadle mířicí do Londýna a náš 
úžasný trip na Icelandu končí.

I s větším časovým odstupem stále říkám, že to byly jedny z nejkrásnějších 7 dní v mém životě.
Jaroslav Trnčák

Bílý Kámen
Vždy prvního května umožňuje AČR navštívit vojenský prostor Libavá a částečně tak pood-

haluje lidem zastřený, a legendami protkaný kraj jen kousek od nás. Letos to bude asi jediná akce 
svého druhu jak poznat tento kousek kraje s pohnutou minulostí, ale především s krásnou přírodou 
a množstvím přírodních a kulturních památek, které se jen jako zázrakem dochovaly do dnešních dnů.

Vojenský prostor Libavá se nachází severovýchodně 
od Olomouce na náhorní plošině Oderských vrchů, zaujímá 
plochu 327,33 km čtverečních, což jej řadí na druhé místo 
vojenských prostorů u nás, který vznikl prvního června 
1950. Díky tomuto rozhodnutí zaniklo i několik obcí, které 
v současné době připomínají jen některé místní názvy. Velká 
Střelná, kde je hned několik střelnic. Jak pěší, tak pásové, 
Smilov, kde je rovněž střelnice, Nové Oldřůvky, Varnhošť, 
nebo Vojanovice. Každopádně vesnic, které zanikly, bylo 
víc. Zmíněné vesnice jdou krásně najít podle stále dobře 
dochovaných půdorysů, nebo základů domů. 

Původními obyvateli těchto vesnic byli příslušníci německé menšiny, která odsud byla v roce 
1946 odsunuta. Díky iniciativě některých potomků a pamětníků vznikají na těchto místech památ-
níky. Pietní místa nebo třeba boží muka, které se dělají podle dochovaných fotografií.

Co se turistické akce týká, nejznámější a nejvýhodnější vstup do prostoru je od vesnice Mrsklesy. 
Za symbolický poplatek tady dostanete mapu prostoru a drobné upomínkové předměty. Další vstup-

Areál střelnice
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ní branou je železniční stanice Smilov, u které se nachází krásný vodní mlýn, který současný majitel 
opravuje. Dalším vstupním místem jsou Nové Oldřůvky, Kozlov, Město Libavá nebo Velký Újezd, kde 
se nachází památka spojená i s naší obcí a o které budu psát v některém z dalších vydání zpravodaje.

Celá trasa této akce je většinou po asfaltové cestě nebo dlažebních kostkách. Jen některé úseky 
k základům vesnic jsou po zpevněných lesních cestách, které jsou ale udržovány v rámci výcviku 
ženijních odborností.

Kousek za obcí Mrsklesy jsou dvě obrovské skládky odpadů a hned za nimi se začíná cesta citelně 
zvedat. Asi v polovině cesty je krásný výhled do údolí, ve kterém jsme před několika lety vytvořili 
světový armádní rekord v lanovém přemostění. Asi o tři kilometry dále je na cestě zámeček Bores, 
který si zde nechali vybudovat hrabata z Vrbna. V dnešní době slouží zámeček k výcvikům vojsk nebo 
jako příležitostná ubytovna. Při akci bude otevřený a průvodci velmi rádi odpoví na veškeré otázky.

Hned za zámečkem se nachází první viditelné základy obce Velká Střelná. Byla tvořena jen 
německým obyvatelstvem a těsně před druhou světovou válkou měla 380 obytných budov a 550 
domácností. Původní obyvatelé odešli v roce 1946 do Rakouska nebo Německa. I tady je jednou  
v roce připravena vzpomínková pouť pro potomky místních obyvatel, která  je u bývalého hřbitova, 
který není ani nijak vyznačen.

Právě v těchto místech začínají střelnice. Naproti cílové dopadové plochy je pozorovatelna 
a drobné objekty. A od těchto míst jdou kolem cesty dále vidět stopy výcviků pásové a kolové 
techniky, které po dvou kilometrech střídají rozlehlé pastviny u kterých jsou často církevní kříže. 
Původní obyvatelé byli silně věřící.

To, že se blížíme k Městu Libavá, poznáme podle kostela a větrného mlýna, který se jako jediný 
z původních 24 v této oblasti dochoval. Tato nová obec není velká. Ale stojí za to, si ji celou prohléd-
nout. Téměř prázdné sídliště,  kostel Povýšení svatého 
Kříže, který měl původně pět zvonů a současné době 
se uvažuje o jeho částečné rekonstrukci. Větrný mlýn 
a původní domy, statky, vojenský újezdní úřad a další 
objekty přizpůsobené pro potřeby armády. 

Po vydatném občerstvení, které se tady připravuje 
hned na několika místech, se můžeme vydat třemi 
směry pro poznávání tohoto kraje. Doporučuji pro-
střední směrem na Budišov. Kousek za obcí se nachází 
cvičiště pásové techniky a pod ním je nejvýznamnější 
památka této oblasti. Kostel ve Staré Vodě. Kostelu 
se budu věnovat v některém z dalších čísel. Protože 
i z Prusinovic se zde v minulosti chodilo na poutě.

Nad kostelem je odbočka ke staré ruské vojenské posádce, kterou tajně navštěvují členové 
URBEX komunity, která fotí a dokumentuje moderní ruiny. 

Asi po třech kilometrech dorazíme po cestě k poslední vesnici vojenského prostoru Podlesí, 
která spadá pod městečko Budišov nad Budišovkou, od kterého se dá dále dostat do zmíněných 
Oldřůvek, které se zase napojují na vojenský prostor a další zaniklé vesnice, kde jdou vidět základy 
domů a statků.

Na akci doporučuji kolo. Pěšky se při rozlehlosti celého prostoru moc nestihne a pro zájemce 
o návštěvu kostela ve Staré Vodě je to jen jedna ze dvou možností, jak jej můžeme navštívit. Tou 
druhou je většinou týden kolem svátku sv. Anny.

Richard Petřík 

Náměstíčko Libavá
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Tři tygříci se mají k světu
Trio malých tygříků každý den dovádí v prostorném venkovním výběhu. Rozhodně proto při 

návštěvě ZOO zavítejte právě k expozici tygrů ussurijských!
Tygřata poprvé do venkovního výběhu zamířila v polovině ledna. 2 samečci a 1 samička sice 

přišli na svět již na začátku října 2015, první měsíce svého života však společně s matkou Tanjou 
strávili v bezpečí chovatelského zázemí. Nyní již chodí ven každý den a neúnavně prozkoumávají 
prostorný výběh. Máme však pro vás překvapení, které nenabídne žádná evropská ZOO. Ve výběhu 
totiž uvidíte celou tygří rodinu včetně samce Josepha. Jedná se o výjimečný chovatelský počin, 
v naprosté většině ZOO bývá rodičovský pár před narozením mláďat na dlouhou dobu rozdělen.

Významný astronomický objev
V minulém roce jsme uvedli na našich stránkách článek 

o úspěšné prusinovické občance Ivaně Orlitové (Stoklaso-
vé), která se daří jako jediné z českých vědců podílet se na 
výzkumu vesmíru s pomocí Hubbleova teleskopu, který 
krouží ve vesmíru cca 600 kilometrů nad námi. Na začátku 
tohoto roku jsme se mohli dočíst nejen v našem, ale i svě-
tovém tisku či na internetu o jednom z nejvýznamnějších 
astronomických objevů. 

Vědci již nepochybují, že asi před 13,8 miliardami let 
začal po tzv. Velkém třesku vznikat náš vesmír. Až dosud však 
neměli jasno, kde vzal vesmír po prvním prudkém rozpínání 
a vychladnutí energii na vznik prvních hvězd a nových 

galaxií. To se až nyní podařilo objasnit právě Ivaně Orlitové spolu s jejím malým mezinárodním 
kolektivem vědců díky Hubbleovu teleskopu.

Našli tuto odpověď při zkoumání vzdálených galaxií a svět mluví o převratném objevu. Zaměřili 
svoji pozornost na trpasličí zelené galaxie, kterým se říká zelené hrášky a věděli, že jim podobné 
již existovaly v rané fázi vzniku vesmíru. S pomocí Hubbleova vesmírného dalekohledu a jeho spe-
ciálních přístrojů zjistili, že z těchto „hrášků“ uniká do prostoru ionizující ultrafialové záření, které 
v minulosti pronikalo přes mračna prachu a plynu a dodávalo velkou energii k nastartování vzniku 
hvězd a nových galaxií. 

Tento objev však neznamená definitivní rozluštění všech hádanek souvisejících se vznikem 
vesmíru. Kolektiv astronomů chystá další a intenzivnější pozorování na Hubblově teleskopu, další 
vhodné galaxie bude pozorovat již nyní na jaře.

Redakce 

VESMÍR

ZOO ZLÍN
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Samce jsme s mláďaty začali postupně spojovat již v chovatelském zázemí. Vše probíhalo velmi 
pozvolna a bez jakýchkoliv problémů, proto jsme se rozhodli dopřát všem možnost společného 
pobytu i ve venkovním výběhu. Je to vůbec poprvé v historii ZOO, kdy jsme přistoupili k tomuto 
rozhodnutí. První tygři ussurijští se ve Zlíně objevili v roce 1968. Stávající pár, dvanáctiletá samice 
Tanja a pětiletý samec Joseph, zde společně žije od února 2012. Jejich první 2 mláďata se narodila 
hned v září 2012.

Malí tygříci v současné době váží již kolem 20 kg. Jejich hlavní potravou je stále mateřské mléko, 
Tanja je bude kojit až do věku 5-6 měsíců. Postupně však začínají ochutnávat i maso. Dospělí samci 
tygrů ussurijských jsou nejmohutnější kočkovité šelmy, mohou vážit přes 300 kg. Samice jsou výrazně 
menší, jejich váha kolísá mezi 100 až 180 kg.

Tygří rodinu uvidíte ve výběhu v asijské oblasti ZOO. Tygříci prozatím žádné jména nemají, 
v květnu však chceme uspořádat slavnostní křtiny. O výběr jmen pro samičku a 1 samečka popro-
síme naše kmotry. Se jménem pro druhého samečka nám snad pomůžete vy a také naši fanoušci 
na sociálních sítích v rámci vyhlášené ankety.

Tygři ussurijští ve volné přírodě patří mezi vzácné a ohrožené druhy zvířat. Pouze několik stovek 
jedinců obývá výhradně omezené území východního Ruska v blízkosti Ussuri, přítoku řeky Amur. 
V zoologických zahradách tak pravděpodobně žije více tygrů než ve volné přírodě.

Ing. Roman Vrzal

ZÁVĚREM

Odkanalizování obce
Mnoho lidí z obce se mě ptá, jak je to s odkanalizováním obce a s pokračující přečerpávací 

stanicí, která splašky z obce bude odvádět do čističky odpadních vod (ČOV) Všetuly. 
Mám pro vás staré informace, ale i horké novinky v této pro obec důležité záležitosti. 
Předně – v obci není v plánu budovat oddělenou kanalizaci. To si myslím je důležitá a zcela 

zásadní (a taky uklidňující) informace. Podél potoka Kozrálka bude uloženo sběrné potrubí, do 
kterého budou napojeny všechny výustě z obce, které nyní vyúsťují právě do tohoto potoka. Toto 
sběrné potrubí musí být proto logicky umístěno pod úrovní dna potoka (ale vedle něj). Takhle 
bude řešena část obce. Druhá část obce bude napojena na sběrné potrubí, které bude umístěné 
v zahradách rodinných domů ulice Novosady a Přerovské při výjezdu z obce po levé straně. Myšleno 
tedy v zahradách domů ze spodní strany směr k potoku. Tady je projekt řešen tak, aby bylo potrubí 
co nejblíže k rodinným domům, aby jednotliví majitelé domů měli k tomuto potrubí, v případě 
rekonstrukce vlastní kanalizace, co nejblíže. 

Obě dvě větve budou svedeny do samotné přečerpávací stanice, která bude tlačit hmotu přes 
kopec směrem na Tučapy, kde se pod družstvem napojí na severní větev přívodu do Všetul. Tolik 
dá se říct z historie projektu.                               

Od doby, kdy se podepisovaly smlouvy o smlouvách budoucích, uplynulo v Kozrálce už hodně 
vody. Tyto smlouvy jsou již dnes neplatné ze dvou důvodů. Jednak že jejich platnost již vypršela, ale 
hlavně proto, že se změnila zásadní věc a to, že investorem projektu nebude Obec Prusinovice, ale 
VAK Kroměříž. Toto je pro obec velké oddechnutí. Po letech přešlapování na místě se konečně ledy 
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hnuly. VAK si od obce Prusinovice přebral projektovou dokumentaci, kterou musel přepracovat dle 
aktuálních norem. Tuto projektovou činnost pro VAK provádí dlouhá léta firma Centroprojekt a není 
tomu jinak ani v tomto případě. Momentálně Centroprojekt začal oslovovat majitele pozemků, kte-
rých se tato stavba dotkne. Po podepsání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemena 
bude oslovena další část vlastníků. I touto činností je pověřena firma Centroprojekt – firma, která 
bude i stavbu, která se v celkové výši přehoupne přes 50 milionů, realizovat. 

Tento článek vznikl z důvodu informovanosti občanů o situaci, ale také pro to, abychom si 
všichni uvědomili důležitost odkanalizování obce. Připomenout si, že již nebudeme muset chodit 
kolem potoka plného splašků, na které jsme si jaksi zvykli a společně to přehlížíme. Že tento stav 
nemusí být donekonečna. A že se třeba i my dočkáme toho, že za naší obci v potoku bude sem tam 
nějaká ta rybka. Že svítá naděje a tento zásadní problém bude pro obec vyřešen. A musí být vyřešen. 
Proto i já společně se zastupiteli se přimlouváme ke všem 198 majitelům pozemků, kteří by váhali 
s podpisem smlouvy k realizaci této stavby, aby přihlédli především k tomu, že svým podpisem 
umožní vyčištění našeho hlavního toku pro všechny současné i budoucí obyvatele obce Prusinovice. 

Pokud by kdokoliv z občanů měl ke kanalizaci a její realizaci dotazy, může se na mne obrátit. 
Věřím, že se projekt podaří dotáhnout do zdárného konce.

                                                                                                                                           Zbyněk Žákovský

Oslava Dne učitelů
Den učitelů se slaví v naší obci každý rok při příležitosti výročí narození významné osob-

nosti – Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670), biskupa Jednoty bratrské, teologa, 
filosofa a významného pedagoga. Zabýval se též myšlenkou na vypracování pansofie, universální 
vědy, která by obsáhla veškeré lidské vědění. Bývá nazýván „Učitel národů“. Svůj program školské 
reformy se pokusil v praxi uskutečnit pod patronací sedmihradských knížat Rákócziů v uherském 
Blatném Potoce (nynější Sárospatak v Maďarsku); otevřel zde první třídu své pansofické školy. 
Soubor Komenského pedagogických prací vyšel v Nizozemí v jeho vlastní redakci pod názvem 
Opera didactica omnia (1656–57). Komenský je rovněž autorem mapy Moravy, kterou zpracoval 
kolem roku 1624. V Nizozemsku se dočkala téměř stovky vydání v různých atlasech.

Letošní oslava se konala v pátek 1. dubna odpoledne v malém sále kulturního domu. Byli na 
ni pozvání pedagogičtí a ostatní zaměstnanci obou zdejších škol, současní i bývalí, a též členové 
obecního zastupitelstva. V sále tedy bylo přes 30 osob, pro něž bylo připraveno výtečné pohoštění 
(chutné jídlo, zákusky, káva, pivo a nealko). Nechyběly ani krásné květiny jako dary pro oslavence.

Oslavu zahájili pan starosta Zbyněk Žákovský a Mgr. Leoš Mach, předseda školského a kultur-
ního výboru, kteří proslovili krátké zdravice na uvítanou všech pedagogických i nepedagogických 
pracovníků z obou našich škol. Následovala hostina a volná družná zábava přítomných oslavenců 
až do večerních hodin. Mezi nejstarší účastnice této oslavy tam pařily paní Marie Kubíčková, Lud-
mila Školoudová a Zdeňka Adámková z Pacetluk, bývalá ředitelka základní školy.

Obecní zastupitelstvo uspořádáním této oslavy opět dalo najevo, že si váží významu obou zdejších 
škol, práce pedagogických a ostatních pomocných pracovníků, z nichž drtivou většinu tvořily ženy.

Ať se jim v jejich další činnosti dobře daří a vidí na našich dětech dobré výsledky své významné 
práce!

Antonín Nedbal 
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Dagmar Mikešková a Květoslava Macurová

Mgr. Dagmar Rezková a Mgr. Petra Zicháčková
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Tisková zpráva: 
7. ročník Raab Rohálovské padesátky bude akční!

 Na startu bude 30. dubna 2016 v Prusinovicích i James bond (samozřejmě s číslem 007), který 
se nakonec do Prusinovic probojoval, jak zachycuje trailer k letošnímu ročníku. Další účastníci, kteří 
závod absolvují ve stylu agenta 007, obdrží láhev Martini a pořadatelé za něho přispějí 100 Kč do 
sbírky na novorozenecký inkubátor do Kroměřížské nemocnice.

Rohálovská padesátka je akční trať, kde krátké a prudké stoupání střídají zábavné sjezdy 
a  singletraily. Po startu čeká účastníky úvodní okruh zakončený rychlostní prémií. Populární 
je brod v Líšné s bouřlivou diváckou kulisou. Výzvou je Vesanská rokle na 29. kilometru, kte-
rou zdolají v pedálech jen ti nejtrénovanější. Obávané je stoupání na 36. kilometru, které je 
zakončeno vrchařskou prémií. Působivý je i průjezd zámeckou oborou v Holešově a následný 
brod přes řeku Rusavu. Brod v Holešově pod Holajkou je zpestřen hudebním doprovodem 
a  občerstvením pro diváky. Rohálovská padesátka je patrně jediný závod, kde bikeři projíždí 
těsně před cílem skrz kravín. A jedinečností má závod více … 3 občerstvovací stanice s dobře 
naladěnou obsluhou (NEKO, Sokol Třebětice, MS Tučapy), 100 povzbuzujících regulovčíků 
na trati, hodnotný dárek pro předem registrované (letos kompresní podkolenky). Podtitul 
závodu „Vaše jarní srdcovka“ již zlidověl a pořadatelský tým Vesani.cz se jej snaží každoročně 
naplňovat.

Rohálovská padesátka odstartuje ve 12.30 výstřelem z napoleonského děla. V mužské katego-
rii není jednoznačný favorit a šanci vyniknout mají regionální bikeři. V ženách je favoritkou obháj-
kyně loňského vítězství Irena Berková. Rekord trati 1:42:07 drží od roku 2012 Jan Jobánek a  jeho 
případné překonání bude odměněno cenou starosty obce Prusinovice Zbyňkem Žákovským.

Závod je zatraktivněn řadou speciálních kategorií. Je vypsána kategorie TIR (jezdci nad 
100 kg) a soutěž 3členných týmů. Závod je součástí Rohálovského duatlonu a místní série „MTB 
král Hostýnek“, který zahrnuje Rohálovskou padesátku, bikemaraton Drásal, Hostýnskou a Ru-
savskou padesátku.

Ještě před hlavním závodem (od 9.00) proběhnou závody dětí ve 14 kategoriích. I když jsou 
závody pořádány zdarma, každý malý cyklista získá po dojezdu dárek, ti nejrychlejší pak medaile 
a  věcné ceny (vyhlášení ve 13.00). Na organizaci se velkou měrou podílí tým Holešovských Poka-
líšků. Děti bude po celý den povzbuzovat dvojice Mimoňů.

V sobotní odpoledne bude bez přestání probíhat doprovodný program. Vystoupí Karel Gott 
revival Morava (15.30), hudebník z Walesu Dale B Williams a den ukončí večerní zábava SKARLET 
rock (od 18.00) a diskotéka. „Snažíme se, aby Rohálovka nebyla jen závod, co si lidé odjedou 
a   chvilku na to už vyráží domů, ale aby se lidem prostě z Prusinovic nechtělo,“ popisuje své přání 
hlavní pořadatel závodu Martin Koplík.

Více informací na www.vesani.cz.
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Prusinovice

Josef Votava
Poj išťovací kancelář

Kroměřížská
nemocnice a.s.

Holešov

Prezentace (kulturní dům) pá 16-20:00, so 8-11:00 / dětské závody od 9:00
hlavní závod 12:30 / vyhlášení výsledků 16:30

vystoupí Karel Gott revival Morava, SKARLET rock, Dale B Williams, večerní disco

www.vesani.czPRUSINOVICE

ZÁVOD HORSKÝCH KOLRocnik007

30.
duben

Sobota
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

V I. čtvrtletí 2016 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let  Krejčí Karel 55 let Pumprla Emil 60 let Macková Ludmila       
 Navrátil Václav  Solařová Libuše  Páleníčková Jana              
 Večeřová Zdeňka  Barot Jaroslav  Krutilová Zdeňka                        
     Pavelková Marie
                                                                                                                                         

65 let Mrázek František 70 let Navrátilová Jaroslava 85 let    Vaculíková Josefa  
 Pavelka Drahomír             Pavelka Jindřich                                                                
 Vybíralová Ludmila  Měrková Jindřiška  90 let  Marková Bedřiška  
                 Mlčáková Zdeňka         
 Mlčák Josef

Narodili se:
 Šenovská Nikol
                Mikeška Adam
                Vrubel Petr
                Kuběna Jakub
                Talach Kryštof
                Podsedníček Petr
             

 
Rozloučili jsme se:

s paní Boženou Hradilovou, panem Janem Hlavizňou, panem Petrem Hradilem, panem 
Josefem Krejčím a panem Františkem Navrátilem.

                                                                                   
A vzpomínky zůstanou ...                                                        
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Vítání občánků

Vodění medvěda

Rohálovské košt

Kristina Darebníková a Filip Nevřala Martin Koplík a Vojta Bartošek

David Večeřa a manželé Minaříkovi František a Milena Dohnalovi s medvědem

Radek Pumprla a manželé Navrátilovi Společná fotografie účastníků koštu



48


