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Číslo 2/2016 Vydává OÚ Prusinovice  Cena 5 Kč



Rej čarodějnic

Rohálovská padesátka

Oslava 71. výročí osvobození obce

Společná fotografie čarodějnic Jeník Krejčí vede „vláček“

Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský biker Lukáš Krejčí

Čestná jednotka členů SDH na návsi Pietní akt u pomníku padlých Rudoarmějců
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Rohálovská 50ka 2016 se přiblížila tisícovce cyklistů
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Rohálovská 50ka 2016 se přiblížila tisícovce  
cyklistů

757 bikerů a bikerek na 50kilometrové trati a 223 dětí stanovilo nový účastnický rekord Ro-
hálovské padesátky, který se zastavil na čísle 980. V sobotu 30. dubna 2016 bylo v Prusinovicích 
téměř stejně cyklistů jako je počet obyvatel této sympatické obce kousek u Holešova.

I přes termínovou kolizi s jinými MTB závody přijeli do Prusinovic velmi kvalitní bikeři… Foj-
tík, Rauchfuss, Skalický, Hradil, Žák, Kobliha … mezi ženami Bednaříková, Pospíšilová či Berková. 
Irena Berková si dává cyklistický „relax“ a početná konkurence v mužské kategorii nedávala jasné 
odhady na vítěze 7. ročníku.

Úvodní šestikilometrový okruh každoročně napoví o aktuální formě bikerů a bikerek. Ten 
nejrychleji průměrnou rychlostí 33,7 km/h  „prolétl“ Jan Fojtík v čase 9:51,6, následován Markem 
Rauchfussem a Pavlem Skalickým. Následně se na čele sjela skupinka asi 15 cyklistů. Zběsilé 
tempo postupně skupinku zužovalo na 5 adeptů na vítězství. Jeden z předjezdců na motorce 
byl zaskočen rychlostí, se kterou bikerská špička zvládá výjezdy a technicky náročné úseky 
(ještě v cíli pak nechápavě zpovídal ty, které pracně navigoval). Líšenský brod i vesanskou rokli 
ti první vyjeli s neuvěřitelnou lehkostí. Vrchařskou prémii pro sebe získal Skalický, následován 
Rauchfussem. Ještě v brodu Rusavy u Holajky v Holešově byla na čele trojice jezdců. Následně 
však zrychlil Rauchfussa a rozhodl o svém vítězství na 7. ročníku Rohálovské padesátky v čase 
1:43:15 (zůstal minutu a 8 vteřin za rekordem závodu). S odstupem 51 vteřin dorazil Pavel Ska-
lický (vítěz klasického Drásala 2016), o dalších deset vteřin Jan Fojtík z Bystřice pod Hostýnem 
(druhý na Obrovi Drásalovi 2016). ,,Závod byl spravedlivý. Marek ho totiž většinou odtáhl, já jsem 
se v jeho průběhu pohyboval vesměs na druhém místě,“ uznal stříbrný Pavel Skalický. Čtvrtý 
dojel Pavel Žák z Morkovic, pátý Jiří Hradil (dvojnásobný vítěz závodu) a šestý Milan Zvonek 
reprezentující místní firmu SANITA CAR. Kategorii žen vyhrála časem 2:12:08 Radka Pospíšilová, 
druhou pozici vybojovala po technických problémech Jana Bednaříková s odstupem 43 vteřin, 
ziskem třetího místa se pyšní Silvie Zvonková také reprezentující SANITA CAR. Hlavní závod 
absolvovalo 18 reprezentantů Prusinovic. Nejrychlejší byl Lukáš Krejčí (celkově 102.) a Kamila 
Nedbalová (12. v kategorii).

Všichni závodníci projížděli cílovým obloukem spokojeni a plní dojmů z  trati, která byla 
obklopena mnoha diváky a pořadateli. Jen u brodu Rusavy bylo odhadem 400 diváků, kteří za 
doprovodu hudby povzbuzovali závodníky k rychlému průjezdu vodou. Dle slov účastníků to 
na trati žilo tak jak nikde jinde, velmi si chválili vřelou obsluhu občerstvovacích stanic (Kozrál, 
Dubina, Tučapy) a z Prusinovic se jim nechtělo odjíždět ani dlouho po závodě. Při písních Karla 
Gotta (byť z úst jeho dvojníka) či SKARLET rock si všichni určitě pochutnali na občerstvení od 
místních hokejistů a myslivců.

Aby i v následujících letech patřily naše děti mezi kvalitní cyklisty a měly obecně blízko ke 
sportu, snažíme se každoročně rozvíjet dětské závody. Celkem bylo vyhlášeno 14 kategorií a děti 
soutěžily na 5 trasách. Děti předvedly perfektní výkony, např. 5kilometrový úvodním okruhu zvládl 
vítěz jen o 3 minuty pomaleji než vítěz rychlostní prémie hlavního závodu.

Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu, která zaštítila 7. ročník Rohálovské 
padesátky, hodnotila závod s obrovským překvapením, kdy čekala  „pouťovou“ akci, ale nakonec 
dekorovala vítěze před několika tisíci návštěvníky. Rohálovskou padesátku organizuje 140 dobro-
volníků z lokálních spolků (Vesani.cz, NEKO, Sokol Třebětice), spolupracujeme s HC Prusinovice, 
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Z OBCE

Zprávy z obce
Dobrý den v letním období. Opět přicházím s informacemi z proběhlých zasedání zastupitelstva 
z poslední doby. 
V tomto období proběhly dvě zasedání. Prvním z nich bylo zasedání dne 31. 3. 2016 a bylo na 
něm přítomno 5 zastupitelů. Omluveni byli ing. Mrázek a p. Mikeška. Zde jsou informace z něj. 
Program VZZ
1) Úvod a volba ověřovatelů zápisu  
2) Kontrola usnesení 
3) Rozpočtová opatření  
4) Schválení veřejnoprávní smlouvy a plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací
5) Nákup a směna nemovitostí
6) Plánované investice
7) Žádosti občanů a spolků
8) Různé
9) Závěr

Diskuze:  
Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.       
Pro ............5 ..................  Proti ..................................................  Zdržel se ...............................................................
Volba ověřovatelů zápisu
Návrh: MVDr. Koplík,  Mgr. Mach
Diskuze:   
Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: MVDr. Koplík     
Pro ............4 ..................   proti ............  .................................... Zdržel se ................... 1 .........................................
a  Mgr. Mach.       
Pro  ...........4. .................   Proti  ...........  .................................... Zdržel se ................... 1 .........................................
Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou.

MS Vranov, SANITA CAR, podporuje nás obec Prusinovice, město Holešov a řada firem. Velmi si 
vážíme této podpory, protože akce má vyrovnaný rozpočet. A když se nám podaří dostat do 
kladných čísel, snažíme se podpořit užitečnou věc. Letos jsme za každého, kdo absolvoval závod 
ve stylu James Bonda, přispěli 100 Kč na inkubátor Kroměřížské nemocnice. Bondů na kole bylo 
30, další přispěli do kasičky (včetně starosty, který takto kompenzoval svoji neúčast v hlavním 
závodě) a další část přispěl pořadatelský tým Vesanů. Měsíc po závodě jménem všech pořadatelů 
a „bondovských“ účastníků závodu předali Martin Koplík a Martin Gahura symbolický šek na 15 
tisíc korun na zmiňovaný inkubátor.

Do kalendářů si zapište 29. duben 2017, kdy proběhne 8. ročník Rohálovské padesátky.
       Ing. Martin Koplík

Poznámka redaktora:
Na titulní a poslední stránce tohoto časopisu je fotografie ze dne závodu.
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2. Kontrola usnesení  
Byly provedeny a zaúčtovány rozpočtové opatření č. 22 a 23/2015.
Byla podána žádost o dotaci na stavbu Prusinovice, zpevněná plocha podél III/4905 v ulici Pa-
cetlucká-komunikace pěší.
Byla podána žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 356 o výměře 1372 m2 od Úřadu pro 
zastupování státu ve věci majetkových.
Byl zakoupen pokladní systém na přehled skladových zásob a prodej zboží v hospodářské činnosti 
do restaurace Kulturního domu. 
Byla podepsána smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-014330033141/001.

3. Rozpočtová opatření č. 1. 2, 3, 4 a 5/2016
Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 1, 2, 3, 4 a 5/2016.
Diskuze:  
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1, 2, 3, 4  a 5/2016.
Pro ............5 ..................  proti ..................................................  zdržel se ................................................................

4. Schválení veřejnoprávní smlouvy a plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací
Návrh: Starosta – vzhledem k tomu, že se nedopatřením zákonodárců stalo to, že speciální stavební 
úřad ve věci pozemních komunikací od 1. 1. 2016 spadl do správy obcím – tyto ale nemají odbornost 
tento úřad spravovat. Než proběhne novela zákona, která tuto chybu napraví, předkládám zastupi-
telstvu Veřejnoprávní smlouvu, kterou speciální stavební úřad přejde zpět na Městský úřad Holešov. 
Diskuze: 
Usnesení. Zastupitelstvo schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu k provádění výkonu státní 
správy ve věcech pozemních komunikací. 
Pro ............5 .................. Proti  .............. ....................................  Zdržel se ...............................................................  
Návrh: Starosta – byl vypracován „Předávací protokol vodohospodářského majetku“ ing. Rar-
kem. Součástí tohoto plánu je „Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací“.  Jedná se 
o kanalizační větve části ulice Plačkov, Lesní, Polní a Trávník. Tyto části předáváme firmě VAK do 
užívání. (Ne však do majetku.)
Diskuze:    
 Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený „Plán financování obnovy vodovodů nebo 
kanalizací“. 
Pro ............5 ..................    Proti  ..........  ....................................     zdržel se  ............................................................

5. Nákup a směna nemovitostí
Návrh:  Starosta předložil zastupitelstvu kupní smlouvy s p. Belfínem, s manželi Belfínovými a 
manželi Nevřalovými na odkup pozemků p. č. 1769/2 o výměře 23 m2, 1764/2 o výměře 25 m2 
a 1772/2 o výměře 47 m2. 
Diskuze: 
Usnesení. Zastupitelstvo schvaluje předložené kupní smlouvy s p. Belfínem, manželi Belfínovými 
a manželi Nevřalovými. 
Pro  ...........5 .................. Proti  .............  .................................... Zdržel se  ...............................................................
Návrh: Starosta: Již dříve proběhla diskuze o možnosti koupi budovy č. p. 202, p. č. 339/2. Nabízená 
cena prodeje není ještě pevně stanovena. Navrhuji odsouhlasit zastupitelstvu částku 100 000,- Kč 
včetně DPH.   
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Diskuze 
Usnesení:  Zastupitelstvo souhlasí s koupí budovy č. p. 202 za navrhovanou cenu do 100 000,- Kč 
včetně DPH. 
Pro  ...........5 ..................  proti  ................................................. .  zdržel se  .............................................................
Návrh: Starosta navrhuje směnit pozemky ve vlastnictví obce p. č. 1763/2 a 1679/5 o celkové 
výměře 32 m2 za pozemek p. č. 1779/3 o výměře 32 m2 ve vlastnictví MVDr. Koplíka Jaroslava. 
Důvod: Rozšíření cesty v ulici Lesní před budoucí novou zástavbou. 
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se směnou pozemku p. č. 1779/3 o výměře 32 m2 ve vlastnic-
tví MVDr. Jaroslava Koplíka za pozemky p. č. 1763/2 o výměře 15 m2 a 1679/5 o výměře 17 m2 
celkem tedy 32 m2 v majetku obce Prusinovice a pověřuje starostu s vyvěšením záměru směny 
na úřední desku. 
Pro  ...........5 ..................  Proti  .................................................  Zdržel se  ..............................................................

6. Plánované investice
Návrh: Starosta navrhuje provést novou elektroinstalaci v místnosti bývalé klubovny v budově 
Kulturního domu za cenu do 45 000,- Kč. 
Diskuze: 
Usnesení:  Zastupitelstvo souhlasí s  vybudováním nové elektroinstalace v  místnosti bývalé 
knihovny v budově KD za cenu do 45 000,- Kč.
Pro  ...........5 ..................   proti  ................................................  zdržel se  ...............................................................
Návrh: Starosta navrhuje vybudovat nové ústřední topení v místnosti bývalé knihovny v budově 
KD za cenu do 100 000,- Kč.
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním nového ústředního topení v místnosti bývalé 
knihovně v budově KD za cenu do 100 000,- Kč.
Pro  ...........5 ..................  proti  .................................................  zdržel se  ...............................................................

7. Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s žádostí Vesanů na závod „Rohálovská padesátka“. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s dotací ve výši 25 000,- Kč na závod „Rohálovská padesátka“. 
Pro  ...........5 ..................  proti  .................................................   zdržel se  ..............................................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s nabídkou paní Ingrid Černé o odkoupení obecního pozemku 
p. č. 1329 o výměře 41 m2.  
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem parcely p. č. 1329 o výměře 41 m2  za cenu 50,- Kč 
za m2  a pověřuje starostu s vyvěšením záměru prodeje. 
Pro  ...........5 ..................   proti  ................................................  zdržel se  ...............................................................
Návrh:  Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí ing. Petra Vrzala, ve které žádá o povolení s vy-
budováním dvou parkovacích míst. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje vybudování 2 parkovacích míst na pozemku obce Prusinovice 
před rodinným domem na p. č. 1431.  V případě nutnosti opravy sítí má nadále obec Prusinovice 
právo do tohoto vjezdu zasáhnout. 
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Pro   ..........5 ..................  Proti   ................................................    Zdržel se   ...........................................................
Návrh: Starosta přečetl žádost manželů Měrkových, ve které žádají o povolení vybudování zpev-
něného vjezdu na obecním pozemku.  
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním zpevněného vjezdu k domu č. p. 62  manželů 
Měrkových.  V případě nutnosti opravy sítí má nadále obec Prusinovice právo do tohoto vjezdu 
zasáhnout. 
Pro  ...........5 ..................   proti  ................................................  zdržel se  ...............................................................
Návrh: Starosta přečetl žádost Základní organizace 63/03 Českého svazu ochránců přírody Zá-
chranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice. 
Diskuze: MVDr. Koplík navrhuje 1000,- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo obce se rozhodlo nepřispívat zmíněné organizaci na její činnost. 
Pro ............2 ..................  Proti  ............3 .................................. Zdržel se ................................................................
Aby zastupitelstvo přijalo nějaké usnesení musí pro toto hlasovat nadpoloviční většina zastupitelů. 
To se v tomto bodě nestalo, proto nebylo přijato žádné usnesení. 

8. Různé
Starosta: Proběhlo jednání s Lesy ČR zastoupené ing. Vaniakem a ing. Vedrovou a ing. Breznan-
skou z vodoprávního úřadu z městského úřadu Holešov ohledně vyčištění vodního toku, který 
prochází ulicí Kuchyňka. 
Starosta: Seznámil s proběhlým ročníkem Zlatého erbu – soutěží obcí o nejlepší webové stránky 
obcí a měst – krajské kolo.  V této soutěži jsme se v letošním roce s novými webovými stránkami 
umístili v kategorii Cena veřejnosti na prvním místě.  
Mgr. Mach oznámil zúčastněným plánované posezení s učiteli mateřské a základní školy ke Dni 
učitelů, které se koná zítra 1. 4. 2016. Dále pozval všechny první červnovou neděli 5. června v 15:00 
hod. do Kulturního domu na divadlo z Loukova. 
Proběhla diskuze o případné investici do Hasičské zbrojnice. 

9. Závěr
Diskuze:  Viz. autentický zápis a audio nahrávka. 
Zasedání ukončeno v 17.40 hod. 

Další veřejné zasedání se konalo 23. června a bylo na ní přítomno všech 7 zastu-
pitelů. 

Program VZZ

1) Úvod a volba ověřovatelů zápisu  
2) Kontrola usnesení 
3) Rozpočtová opatření  
4) Závěrečné účty a účetní závěrky obce, MŠ, ZŠ a Svazku obcí pro hospodaření s odpady
5) Plánované investice
6) Žádosti občanů a spolků
7) Různé
8) Závěr



10

Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelstvo schválilo program VZZ.       
Pro ........7..........     Proti ...........................................................    Zdržel se .............................................................
Volba ověřovatelů zápisu
Návrh: sl. Vybíralová, p. Mikeška
Diskuze:   
Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: sl. Vybíralová  
Pro ............6. ................. .  proti ................................................  Zdržel se .................. 1 .........................................
a p. Mikeška.       
Pro .......6......   Proti ............................. Zdržel se .................. 1...................................
Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou.

2. Kontrola usnesení  
Byly provedeny a zaúčtovány rozpočtové opatření č. 1, 2, 3, 4 a 5/2016.
Byly zakoupeny pozemky p. č. 1769/2, 1764/2 a 1772/2 o celkové výměře 95 m2 od manželů 
Belfínových a Nevřalových. 
Byla zakoupena budova č. p. 202 za cenu 100 000 Kč. 
Byla provedena nová elektroinstalace v místnosti bývalé knihovny za cenu 40 322 Kč. 
Byly provedené nové rozvody ústředního topení v místnosti bývalé knihovny v budově KD za 
cenu 113 597 Kč. 

3. Rozpočtová opatření č. 6, 7, 8, 9 a 10/2016
Návrh: Starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 6, 7, 8, 9 a 10/2016.
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.  6, 7, 8, 9  a 10/2016.
Pro ............7 .................. proti ...................................................  zdržel se ................................................................
4. Závěrečné účty a účetní závěrky obce, MŠ, ZŠ a Svazku obcí pro hospodaření s odpady
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2015, která byla 
vyvěšena na webových stránkách obce a na úřední desce. 
Diskuze: 
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje předloženou účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2015.
Pro  ...........7 ..................  Proti .................................................. Zdržel se  ...............................................................
Návrh: Starosta předložil ke schválení Závěrečný účet za rok 2015, jehož součástí je přezkoumání 
hospodaření od auditora. Navrhuje schválit Závěrečný účet bez výhrad.
Diskuze:    
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Závěrečný účet obce Prusinovice za rok 2015 
bez výhrad.
Pro  ...........7 ..................   Proti  ................................................       zdržel se ..........................................................
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace 
Mateřské školy Prusinovice za rok 2015. Mateřská škola hospodařila v roce 2015 s plánovanou 
ztrátou 66 773, 30 Kč.
Diskuze: p. Smolková navrhuje schválit s výhradou.
Starosta: Budeme hlasovat o předloženém usnesení. Pro vysvětlení – při schvalování účetní závěrky 
a hospodaření není možnost s nebo bez výhrady. Buď schválíme, nebo ne. S výhradou nebo bez 
se schvaluje Závěrečný účet obce. 



11

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové 
organizace mateřské školy za rok 2015. Vzniklá ztráta 66 773,30 Kč bude hrazena z prostředků 
Rezervního fondu Mateřské školy. 
Pro  ...........5 .................. Proti  ..................................................  zdržel se  .................. 2 .........................................
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové orga-
nizace Základní školy Prusinovice za rok 2015. Základní škola hospodařila v roce 2015 se ztrátou 
6 327,29 Kč. Tato ztráta bude hrazena z prostředků Rezervního fondu základní školy. 
Diskuze: 
Usnesení: : Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvko-
vé organizace základní školy za rok 2015. Vzniklá ztráta 6 327,29 Kč bude hrazena z prostředků 
Rezervního fondu mateřské školy. 
Pro  ...........7 .................. . Proti  ................................................ zdržel se  ................................................................
Starosta podal zprávu o hospodaření obce za rok 2015, která bude vyvěšena na webu obce. 
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s vyvěšeným Závěrečným účtem Svazku obcí pro hospodaření 
s odpady, který byl schválen dne 31.5. 2016.
Diskuze: 
Usnesení:  Zastupitelstvo bere na vědomí.

5. Plánované investice
Návrh:  Starosta předložil zastupitelstvu nabídku firmy BM Baumas projektové dokumentace na 
přístavbu hasičské zbrojnice za cenu 157 300 Kč včetně DPH. 
Diskuze: Starosta – v měsíci červnu byla vypsána výzva IROP na výstavbu a rekonstrukci hasičských 
zbrojnic. Přístavbou vyřešíme nové zateplení a střechy i staré budovy. Nedílnou součástí žádosti je 
projektová dokumentace. Do tak velké investice můžeme jít jen v případě, že se na této investici 
bude podílet dotační titul. Jestliže chceme jít do tak velké stavby tak jedině s dotací. V tomto 
případě je výška dotace 90 %. 
Paní Smolková – hasičská zbrojnice je na naše poměry dostačující, radši pojďme za svoje do přístav-
by mateřské školy nebo za svoje do stavby chodníku v Pacetlucké ulici a nečekat pořád na dotace.
Starosta: Nejsme v pozici, kdy si vybíráme mezi hasičskou zbrojnicí nebo mateřskou školou. Na 
mateřskou školu bude vyhlášená dotace na podzim letošního roku a i na tuto výzvu budeme 
reagovat a uvidíme, jestli vyjde. 
Pan Mrázek – dělat projekty, které mají smysl a ne takové, které skončí v šuplíku. Přístavba hasičské 
zbrojnice bude do budoucna další náklad pro obec v podobě energií.
Starosta: Novou střechou a zateplením se naopak energie ušetří. 
Usnesení. Zastupitelstvo schvaluje pověření firmy BM Baumas vypracováním projektové doku-
mentace na přístavbu hasičské zbrojnice za cenu 157 300 Kč včetně DPH. 
Pro  ...........6 ..................  Proti  .................................................  Zdržel se  ................. 1 .........................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s veřejnou nabídkou Úřadu pro zastupování státu o vyhlášení 
výběrového řízení na prodej pozemku p. č. 323. Vyhlášená minimální kupní cena je 22 100,- Kč.
Diskuze: 
Usnesení:  Zastupitelstvo souhlasí s účastí ve výběrovém řízení vyhlášeného Úřadem pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových na prodej pozemku p. č. 323 o výměře 593 m2 za cenu 22 200 Kč. 
Pro ............5 ..................  proti  ............1 ..................................  zdržel se  .................. 1 .........................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s možností provést vybroušení a nalakování parket v sále KD 
za cenu 80 000 Kč. A vybroušení a nalakování pódia za cenu do 50 000 Kč. 
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Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybroušením a nalakováním parket v sále KD a zároveň i s pó-
diem. Celková cena do 130 000 Kč. 
Pro  ...........5 ..................  Proti  .................................................  Zdržel se .................. 2 .........................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s plánovanou opravou podlah v jídelně a sborovně v budově 
základní školy. Cenová nabídka činí 56 769 Kč. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s výměnou podlahy v jídelně a sborovně v budově základní 
školy za cenu do 65 000 Kč. 
Pro  ...........7 .................. . Proti  ................................................   zdržel se  ..............................................................

6. Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s  vyvěšením veřejným záměrem na odprodej obecního 
pozemku p. č. 1329. Na tuto nabídku se ozvala jedna zájemkyně pí. Ingrid Černá, která splnila 
všechny podmínky uvedené v tomto veřejném záměru. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem obecního pozemku p. č. 1329 o výměře 41 m2 za 
cenu 50 Kč/m2 paní Ingrid Černé. Náklady na vklad do katastru nese kupující. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy.  
Pro ............7 ..................   proti  ................................................   zdržel se  ..............................................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Šenovského o povolení zbudování parkovací 
plochy pro 1 osobní vozidlo na pozemku p. č. 1182.   
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním stání pro jeden osobní automobil na obecním 
pozemku p. č. 1182 před domem č. p. 326. V případě potřeby výkopových prací z důvodu oprav 
sítí obec Prusinovice bude mít nadále právo pozemek narušit. 
Pro  ...........7 ..................   proti  ................................................   zdržel se  ..............................................................
Návrh: Starosta přečetl žádost pana Michálka Petra o úpravu obrubníků na parcele p. č. 859. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s úpravou obrubníků pro účel vybudování vjezdu z pozemku 
p. č. 859 na pozemek p. č. 861. Navrhovaná úprava musí být provedena odborným způsobem, 
v opačném případě následnou úpravu provede obec na náklady žadatele p. Michálka Petra. 
Pro  ...........7 .................. . Proti  ................................................ . Zdržel se  .............................................................
Návrh:  Starosta seznámil zastupitelstvo s  žádostí TJ Prusinovice o vyhotovení nové smlouvy 
o pronájmu pozemků p. č. 10084 a 10083/1. TJ potřebuje smlouvu na dobu minimálně 15 let.  
Diskuze: Starosta – vzhledem k tomu, že v nové smlouvě se změní podmínky musíme opět vyvěsit 
veřejný záměr o úmyslu pronájmu uvedených pozemků. 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemků za řádné udržování a pověřuje starostu 
vyvěšením veřejného záměru. 
Pro   ..........7 ..................  Proti  .................................................     Zdržel se  ...........................................................

7. Různé
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Pachtovní smlouvu se Zemědělským družstvem Dřevo-
hostice na parcelu č. 11 552 o výměře 0, 1797. 
Diskuze: 
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Usnesení:  Zastupitelstvo souhlasí s předloženou Pachtovní smlouvou na pozemek p. č. 11 552 
o výměře 0,1797 ha a pověřuje starostu jejím podepsáním. 
Pro ............7 ..................  proti  .................................................   zdržel se  ..............................................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného břemene Prusinovice-příp. 
NN, Barot. 
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330037784/001.
Pro ............7 ..................  Proti  ................................................. Zdržel se  ...............................................................
Návrh: Starosta přečetl žádost Základní organizace 63/03 Českého svazu ochránců přírody Zá-
chranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice. 
Diskuze: Paní Smolková navrhuje 2 000,- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo obce se rozhodlo přispět Základní organizaci 63/03 Českého svazu 
ochránců přírody částkou 2 000 Kč.  
Pro  ...........6 ..................  Proti  .................................................  Zdržel se  ................. 1 .........................................   
Starosta: Chodník v Pacetlucké ulici – zastupitelstvo se rozhodlo využít možnosti podání žádosti 
o dotaci ve výšce 90% na chodník v ulici Pacetlucká. Tato má být vypsána v září – bohužel do 
přijetí usnesení, které bude nejdříve v listopadu, nesmíme, pokud chceme uspět v dotaci, započít 
stavbu. Z tohoto důvodu musíme odsunout výstavbu chodníku v Pacetlucké ulici na jaro roku 
2017. Samozřejmě, že úspěšnost dotace není jistá, ale možnost vybudovat chodník místo za 
100% z obecního rozpočtu za 1 734 000 nebo s 90% dotací a z obecního rozpočtu použít tudíž 
jen 173 400,- Kč je z pohledu dobrého hospodáře opodstatněná. 
Starosta – Zpráva odkanalizování obce – bylo obesláno smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene 48 vlastníků pozemků, kterých se na trase Prusinovice-Tučapy výtlakové po-
trubí dotkne. Čtyři vlastníci pozemků tuto smlouvu odmítli podepsat. Momentálně je v jednání 
s VAKem další postup. Podle vyjádření VAKu – jestli tato cesta nebude průchozí od přečerpávacího 
potrubí přes kopec upustí. 
Místostarosta – podal zprávu o pořádku v obci. Upozornil na černou skládku okolo studny Olšův-
ka. Na místě umístěna značka s upozorněním, že v případě vyvážení odpadu hrozí dotyčnému 
pokuta. Déle po několikáté upozornil na skládky různého materiálu soukromých osob na obec-
ních pozemcích. Situace se po krocích zastupitelstva lepší. Probírána ulice Podzahradí, kde do 
budoucna vznikne příčné parkování vozů tak, aby se cesta uvolnila pro projíždějící automobily. 
Posledním bod, který místostarosta vzpomněl, je plánovaná veřejná zeleň. Úkol pro zastupitele  
je zvážit, kterým ulicím se chceme s výsadbou věnovat pro tento rok. Hlavní, Podzahradí, Plačkov, 
příjezd k ulici Podtahradí? 

8. Závěr
Starosta se s přítomnými rozloučil a popřál všem příjemné léto a krásnou dovolenou.

U tohoto zasedání zastupitelstva bych se chtěl pozastavit zejména kvůli chodníku v Pacetlucké 
ulici. Vím, že jsme lidem v Pacetlucké ulici slíbili chodník v roce 2016. Z dotačního důvodu se 
zastupitelstvo rozhodlo, že využijeme možnosti požádat na tento projekt o 90% spoluúčast MAS 
Moštěnka, která má v září tohoto roku tuto výzvu vyhlásit. Plně si uvědomujeme, že co je slíbe-
né se má dodržovat, ale ve hře je velká suma peněz případně ušetřených pro obecní rozpočet 
a tudíž možnost dané peníze proinvestovat v něčem jiném. Stavba se v tomto případě přesune 
na začátek jara roku 2017 a spojila by se s chodníkem v Přerovské ulici. Časově nás navíc napíná 
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VAK, který slíbil zrealizovat výměnu vodovodního potrubí, které je v Pacetlucké ulici v havarijním 
stavu. Pochopitelně výměna potrubí musí realizaci stavby chodníku předcházet. Poslední termín 
začátku výměny je červenec 2016. Doufám, že tomu tak bude. Byly v zastupitelstvu i názory, 
abychom nečekali na dotaci a chodník v  Pacetlucké ulici postavili ve slibovaném termínu ze 
svého. Vzhledem k realizaci výměny vodovodu bychom stejně dřív jak v září začít nemohli a tak 
zdržení chodníku o půl roku snad nebude tak bolavé. Omlouváme se obyvatelům v Pacetlucké 
ulici za odsunutí realizace stavby chodníku, ale věřím, že s odstupem času na podzim roku 2017 
budou všichni spokojení.

Zbyněk Žákovský

Zpráva o hospodaření obce za rok 2015

Název obce:      Prusinovice
Adresa:             Zámčisko č. 350,  768 42 Prusinovice
IČO:   00 287 644

Rozloha katastru:  1071 ha
Počet obyvatel        k 1. lednu 2015:         1 227 osob  
                                  k 31. prosinci 2015:     1228  osob
  narozeno:   15 dětí
  zemřelo:     9 osob
                                    přihlášeno:                        17 osob
                                    odhlášeno:                         22 osob
Z celkového počtu tvoří 601  muži,(muži nad 15 let 506), 627 ženy (z toho nad 15 let 532). 

Členství ve sdruženích:    Mikroregion Holešovsko 
                                          Sdružení měst a obcí východní Moravy 
                                         Svazek obcí pro hospodaření s odpady 
Obecní úřad:

Funkci účetní - hospodářky OÚ vykonávala  Tkadlčíková Irena na plný pracovní úvazek.   Obec 
účtuje v podvojném účetnictví. Účetní operace provádí hospodářka obce po schválení starostou 
nebo místostarostou obce. Účetnictví je zpracováváno v počítačovém programu GORDIC. Obec 
má účet u České spořitelny, a.s. a u ČNB Brno. Na částečný úvazek jako administrativní pracovnice 
pracuje paní Božena Hulenková, která zároveň vykonává funkci knihovnice.

Pracovníci obce:
Úklid a údržbu obce prováděla obec vlastními silami. Tuto činnost vykonávali pracovníci ve 

stálém pracovním poměru – 3 muži a 1 žena. Po většinu roku zaměstnávala Obec Prusinovice 
5 pracovníků VPP.  Nárazové zvýšené množství práce bylo řešeno brigádníky v rámci DPP.  

Majetek obce:
Veškerý majetek obce byl řádně zinventarizován, o průběhu a výsledcích jednotlivých in-

ventur byl pořízen záznam.
Během roku byl pohyb s pozemky a to jak ve směru prodeje, tak i ve směru nákupu. 
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Všem prodejům obecního majetku předcházelo zveřejnění záměru dle zákona č. 128/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly schváleny na veřejných zasedáních zastupitelstva.

Hodnotící zpráva za rok 2015 – Obec Prusinovice
Obec Prusinovice v roce 2015 přijala výnosy ve výši 14 428 762,87 Kč. Je zřizovatelem základ-

ní a mateřské školy a zásahové jednotky JPO III. Na provoz a údržbu škol přispěla obec částkou 
1 200 000Kč, dále poskytuje příspěvky dle potřeby a nutnosti k zabezpečení provozu. Základní 
škola skončila hospodaření roku 2015 se ztrátou 6 327,29 Kč, mateřská škola se ztrátou 66 773,30 Kč. 
V obci pracuje 16 spolků, kterým byla poskytnuta částka 165 128 Kč na jejich činnost. Českobratrské 
evangelické církvi přispěla obec částkou 50 000 Kč na výstavbu nového přístupového schodiště 
do kostela a římskokatolické církvi částkou 30 000 Kč na její činnost. Bylo provedeno přeložení 
chodníku v ulici Lesní novou zámkovou dlažbou v částce 65 000 Kč. Byla provedena první etapa 
výměny přívodního kabelu veřejného osvětlení v částce 781 960 Kč. Byl zakoupen dodávkový 
automobil Fiat Scudo za 187 000 Kč. Byla povedena nová kanalizace v okolí kulturního domu pro 
odtok dešťové vody za cenu 40 000 Kč. Na budově hasičské zbrojnice byla provedena výměna 
vjezdových vrat a proveden bezpečnostní nátěr v budově hasičské zbrojnice vše za celkovou cenu 
166 980 Kč – na tento projekt získána 60 % dotace Zlínského kraje, tj. 100 120 Kč. V roce 2015 obec 
Prusinovice zaměstnávala 5 pracovníků VPP, na které dostala příspěvek z evropského a národního 
zdroje 488 719 Kč. Po proběhlém krupobití 15. srpna byla provedena celková rekonstrukce střechy 
OÚ s výměnou krytiny za cenu 567 489 Kč, část z této částky kryta pojistnou událostí po krupobití 
částkou 244 174 Kč. Obec Prusinovice v roce 2015 koupila les o výměře 6 299 m2 za cenu 97 485 
Kč. Byly splaceny a ukončeny 2 úvěry – obci Prusinovice zbývá doplatit jeden úvěr, který by měl 
být doplacen v roce 2019. V obci byla provedena výsadba na různých místech v hodnotě 30 000 
Kč. V obecních lesích bylo vysazeno 16 700 sazenic dubu letního. Na hospodaření v lesích získala 
obec Prusinovice od Zlínského kraje dotaci 85 568 Kč. 

Hospodářská činnost obce
K 31. 12. 2015 skončila obec hospodaření v hlavní činnosti se ziskem 2 426 804,75 Kč
K 31.12. 2015 skončila obec v hospodaření v hospodářské činnosti se ztrátou 951 838,82 Kč. 
Celkem tedy Obec Prusinovice v roce 2015 hospodařila se ziskem 1 474 965,93 Kč. 

Hospodářská činnost obce je účtována na účtech 5XX a 6XX.

Obec provozuje hospodářskou činnost:
•  hostinská činnost v provozovně kulturní dům 
•  kabelová televize
•  lesní hospodářství
Pro hospodářskou činnost je zřízen samostatný účet u ČS. 

Hospodářská činnost skončila ztrátou ve výši 951 838,82 Kč (rok 2014 ztráta 1 282 138,15 Kč)
z toho ztráta z lesů ve výši - 141 670,-  Kč (vysazeno 16 700 sazenic a vše oploceno)
kabelová televize  - 23 242,- Kč  (rok 2014 ztráta 50 513 Kč)
Výsledek na KD: ztráta - 786 471,- Kč (rok 2014 ztráta 1 223 373,50 Kč)
Z toho energie 447 991,- Kč (rok 2014 - 366 246 Kč, kde nebyla zahrnuta voda)
Náklady na mzdy 819 350 Kč (rok 2014 – 1 119 206 Kč)
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V hlavní činnosti hospodařila obec Prusinovice se ziskem 2 426 804,75 Kč.
Celkový zisk činí 1 474 965,93  Kč.

Zbývající částky bankovních půjček a úvěrů k 31.12. 2015
na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši 3 827 069 Kč

Zůstatky na bankovních účtech  k 31.12. 2015
Na účtu hlavní činnosti u čs  ................3 531 178,71  Kč
Na účtu ČNB  .............................................821 350, 69 Kč
Na účtu hosp. činnosti u čs  .................379 639,73 Kč
Celkem ........................................................4 732 169,13 Kč

Přezkoumání hospodaření obce
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno kontrolním oddělením KÚ Zlínského kraje.
Kontrola proběhla ve dvou termínech: 27. 10. 2015 a ukončena 11. 5. 2016.
Rozsah přezkoumání je dán ustanovením:
•  zákona 420/04 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí
•  zákona 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
•  zákona 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
•  zákona 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Při kontrole přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost 
nedostatků uvedených v § 10 odst. zákona č. 420/2004 sb. 
Celá zpráva o přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí na OÚ Prusinovice.

Příspěvkové organizace
Obec má zřízeny dvě příspěvkové organizace:

Mateřská škola Prusinovice, okres Kroměříž
sídlo: Zámčisko 170,  768 42 Prusinovice
IČO: 70988391

Hospodaření v roce 2015 
Výsledek hospodaření   - ztráta ve výši 66 773, 30 Kč, která byla uhrazena z rezervního fondu. 
Základní škola Prusinovice, okres Kroměříž
sídlo: Hlavní č. 78, 768 42 Prusinovice
IČO: 70988421
Hospodaření v roce 2015
Ztráta 6 327,29 Kč  bude uhrazen z rezervního fondu.

Kontrolní činnost v oblasti finanční:
Předseda kontrolního výboru  František Mikeška.  Na konci roku byla provedena inventarizace 
obecního majetku.       

Zbyněk  Žákovský
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Oslava 71. výročí osvobození obce Rudou armádou
V sobotu 7. května za pěkného počasí se konala oslava 71. výročí osvobození naší obce Ru-

dou armádou. Oslavy se zúčastnilo asi jen 25 občanů, kteří se sešli v 18 hodin u pomníku padlých 
vojáků z I. světové války.

U pomníku nastoupila malá čestná jednotka sboru dobrovolných hasičů a pan starosta obce 
Zbyněk Žákovský přednesl krátký slavnostní projev. Potom byla k  pomníku položena krásná 
kytice. Tím byla vzdána čest obětem I. světové války z řad občanů z Prusinovic. Z naší obce tehdy 
narukovalo do bojů na frontě 264 mužů, z nichž 43 zemřelo buďto přímo na bojišti anebo na 
následky zranění či nemocí.

Potom čestná jednotka sboru dobrovolných hasičů, obecní zastupitelé a ostatní občané 
se vydali na pochod k pomníku padlých vojáků z II. světové války. Cestou se zastavili před bu-
dovami základní a mateřské školy, u nichž zástupci obce umístili věneček květů u pamětních 
desek se jmény obětí II. světové války z řad občanů Prusinovic. Byli to Olga Josková, Alois Dudík, 
František Mrázek, manželé Karel a Adéla Winklerovi. Na místě minutou ticha byla vzdána čest 
jejich památce.

Dále se slavnostní průvod občanů přesunul za vesnici k pomníku padlých vojáků Rudé armády, 
kteří tam zahynuli 7. května 1945 při 
osvobozování naší obce. K pomníku 
opět nastoupila čestná jednotka 
sboru dobrovolných hasičů a pan 
starosta tam též pronesl slavnostní 
projev, v  němž zdůraznil velikou 
hodnotu každého lidského života, 
který je nutné chránit v každé době, 
což je zejména prvořadý úkol pro 
politické činitele, kteří mají vliv na 
životy obyvatel naší planety Země. 
K pomníku byla též položena krásná 
kytice k  uctění památky padlých 
sedmi vojáků Rudé armády a jedné 
neznámé ženy.

Tím se celá slavnost skončila 
a občané se rozešli domů. Mezi nimi 
u pomníku byl též pan Břetislav Vru-
bel (1932), který v květnu 1945 byl 
na místě neštěstí. Po mnoha letech 
nám podal své očité svědectví o té 
hrůzné události, o zničeném ruském 
samochodném děle a jeho osádce.

Věčná sláva hrdinům Rudé 
armády Svazu sovětských socialis-
tických republik, kteří padli v  boji 
za naši svobodu!

                             Antonín Nedbal Projev pana starosty Zbyňka Žákovského
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Vítání občánků
V sobotu 21. května opět v salónku kulturního domu se konala slavnost přivítání nově na-

rozených dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to bylo pět kluků a jedno děvčátko: 
Nikolka Šenovská z Holešovské ulice, Adámek Mikeška z Novosad, Jakoubek Kuběna z ulice Díly, 
Petříček Vrubel z Kuchyňky, Kryštofek Talach ze Zámčiska a Petříček Podsedníček z ulice K Hrádku. 

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

Zajímavosti z obce v číslech
Jak bylo uvedeno ve zpravodaji obce 4/2015, byly v obci rozneseny dotazníky za účelem 

vypracování Programu rozvoje obce na období 2016–2022.
Celé znění tohoto dokumentu je zveřejněno na webových stránkách obce a je tam spousta 

zajímavých údajů, např. týkajících se obyvatelstva (demografická situace, věkové složení obyvatel, 
národní a vzdělanostní kultura, prognóza populačního vývoje). Údaje jsou zpracovány podle statis-
tických údajů k 31. 12. 2014, kdy v obci žilo 1 234 obyvatel, z toho 48,5 % tvořili muži a 51,5 % ženy.

V období mezi sčítáním lidu, domů a bytů 2001 a 2011 se počet obyvatel v obci zvýšil o 45, 
z 1 180 obyvatel na 1 225 obyvatel. Počet obyvatel rostl do roku 2009, kdy dosahoval maxima 
ve sledovaném období, tj. 1 262 obyvatel. Od roku 2010 se počet obyvatel Prusinovic neustále 
mírně snižuje.

Podle Evidence obyvatel žije v současné době v obci (k datu 9. 6. 2016) 1 229 obyvatel, z toho 
mužů je 6O6 ( 49,31 % ) a žen 623 ( 50,69 % ). Průměrný věk v obci je 41,5 roku.

Věkové složení k uvedenému datu:
a) v přehledném grafu
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b) podrobněji v tabulce

Zajímavé je také zjištění četnosti příjmení a křestních jmen v naší obci.
Protože je v obci celkem 247 různých příjmení, uvádíme jen ty nejčastější.

Graf a podrobnější tabulka příjmení, která se vyskytují 20 a vícekrát.

…a dále vyskytující se od 10 do 18:
Šiškovi (18); Tkadlčíkovi (16), Tobolíkovi (16); po 14 – Adámkovi, Bartoškovi, Chytilovi, Ležákovi, 
Lipnerovi; Žákovští (13), Zajíčkovi (11); shodně po deseti – Měrkovi, Nelešovští, Novákovi, Večeřovi.

Četnost křestních jmen a další zajímavosti přineseme v třetím čísle zpravodaje, který výjde 
na podzim.
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        Helena Stoklasová

ŠKOLA

Jaro a léto v mateřské škole
Děti se rozloučily se zimou a pomalu přišlo jaro. Všichni jsme se těšili na jarní vycházky do 

přírody a hlavně na školní zahradu, kde si děti mohou hrát.

Měsíc duben: Do mateřské školy přijela 
paní doktorka, která provedla screening očí. 
Jedná se o vyšetření očí, které může odhalit 
oční vadu už u dětí od 1 roku. Toto vyšetření 
bylo nabídnuto všem rodičům, ale využila ho 
asi polovina. Ve spolupráci se Základní školou 
Prusinovice mohly děti zhlédnout na zahradě 
MŠ výcvik dravých ptáků. Na konci dubna se 
jeden den ve školce proměnil v čarodějnický 
– od rána probíhaly různé soutěže a diskotéka 
v maskách.

Měsíc květen: Na začátku měsíce přijel za 
námi pan fotograf z Kroměříže a udělal nám 
krásné fotografie na památku. Děti předško-
láky vyfotil každého zvlášť na školní tablo. 
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V neděli 8. května jsme společně oslavili Den matek. Děti si připravily pro maminky program 
a vyrobily pro ně přáníčka a dárečky. Poděkovaly tak maminkám za jejich lásku a každodenní 
péči. Ke konci měsíce jsme se vydali autobusem na výlet – exkurzi HZS Zlínského kraje. Děti 
si prohlédly vybavení, techniku, zkoušely si stříkat hadicí do dálky. Tuto exkurzi nám domluvil 
a dětem se věnoval pan Tomáš Pumprla, který v HZS pracuje. Nejen dětem, ale i p. učitelkám se 
tento výlet velmi líbil a poděkování patří p. Pumprlovi a jeho kolegům hasičům. V květnu skončil 
projekt ,,Zdravý úsměv“ , kde se děti učily pečovat o své zoubky. Jezdil za nimi pan Forejt z Hulína. 
V úterý 31. května jsme oslavili Den dětí vystoupením kouzelníka na kulturním domě.

Měsíc červen : Na začátku měsíce uspořádali sportovci pro děti ze ZŠ i MŠ sportovní den. 
Děti soutěžily v běhu, hodu do dálky a ti odvážní mohli hrát fotbal. Všechny děti dostaly diplom 
za účast, zmrzlinu a vítězové medaile. Dopoledne se vydařilo a děti byly spokojené, že si mohly 
zasportovat. Poděkování patří p. Němcovi , který vše organizoval. V sobotu 11. června jsme spo-
lečně s OÚ Prusinovice, Mysliveckým spolkem Vranov a se spolkem Zahrádkářů uspořádali pro děti 
z Prusinovic a okolí ,,Pohádkový les“ , který začínal na rybníku u Sklenářů a končil u víly na Hrádku. 
Děti plnily různé úkoly, potkaly vodní vílu, Křemílka a Vochomůrku, loupežníky, Červenou Karkulku 
a jiné známé pohádkové postavičky. Na konci pohádkové cesty dostaly děti sladkou odměnu, od 
myslivců zauzený kabanos, limonádu a meloun. Akce se díky pěknému počasí vydařila a všichni 
návštěvníci byli spokojeni. Ve středu 15. června jsme se rozloučili s předškoláky, které pasoval jako 
každoročně pan doktor Koplík na školáky. Dětem popřál hodně úspěchů ve škole i pan starosta 
Zbyněk Žákovský. O 2 dny později, v pátek 17.června, jsme s předškoláky spali v mateřské škole. 
Sešli jsme se v 17.00 hodin u školky a společně jsme šli na procházku k rybníku Petrák. Po návratu 
jsme si opekli na zahradě školky špekáčky na večeři. Jakmile se setmělo, hledaly děti s baterkami 
ukrytý poklad na zahradě mateřské školy. Unaveni z celého odpoledne a plni zážitků zalehly děti 
na lehátka a spokojeně usnuly bez maminek. Ráno děti posnídaly koláče, palačinky a čaj a čekaly 
na rodiče, kteří si pro ně přišli. Tato akce se povedla a dětem se moc líbila.

Pomalu se přiblížil konec 
školního roku a s ním i očekáva-
né prázdniny. Přejeme všem dě-
tem i rodičům pěkné prázdniny, 
hodně sluníčka a v září se opět 
těšíme na děti, které přijdou po 
prázdninách.

Chtěla bych touto cestou 
poděkovat panu starostovi 
Zbyňku Žákovskému a  všem 
zastupitelům za spolupráci ve 
školním roce a i jim popřát pěk-
né letní dny.

Za MŠ Dagmar Mikešková 
a Barbora Paštěková
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Naše škola v posledním čtvrtletí školního roku

Poslední část školního roku – duben, květen, červen… Co se dělo ve škole?

Na počátku měsíce, 7. dubna, se žáci po roce setkali s panem Procházkou, který je přijel učit 
další taneční kroky country tanců. Prožili jsme dopoledne plné zábavy, smíchu a pohybu. 

19. dubna žáci některých ročníků vyrazili na exkurzi do olomoucké svíčkárny RODAS. Hlavní 
náplní byla výtvarná dílna, kde si žáci vyrobili glycerinové mýdlo, dárkové balení koupelové 
soli a největším lákadlem bylo zdobení svíček barvami a Starwaxem. Zde musely děti prokázat 
schopnost velké trpělivosti a soustředění.

25. dubna se na zahradě mateřské 
školky děti setkaly se sokolníkem, který 
velmi zajímavým způsobem seznamoval 
přítomné se svými dravci. K  předvádění 
byly využity jako pomocnice paní učitelky, 
což vyvolávalo mnohdy úsměvné reakce 
zejména starších dětí. Ale výsledek je dobrý, 
všechny paní učitelky nálety dravců přežily.

Uplynuly dva dny a část našich žáků 
vyjela 27. dubna za kulturou do Zlína – na 
divadelní představení Jiřího Trnky Zahrada. 

5. května proběhl v 1. ZŠ v Holešově turnaj ve vybíjené, jehož nedílnou součástí byla prohlíd-
ka základní školy. Naši páťáci se tohoto turnaje zúčastnili, nakonec se umístili na 5. místě. Hráli 
s vysokým nasazením, za reprezentaci školy jim tímto děkujeme. Škola se dětem líbila, doufáme, 
že jim v ní také bude dobře dařit.

V neděli 8. května jsme společně blahopřáli maminkám k svátku. V kulturním domě se konala 
vystoupení dětí jak z MŠ, tak i ze základní školy. Vystoupení našich žáků bylo tentokrát zaměřeno 
na téma nám nejbližší, školu. 

Posledními většími akcemi byly výlety třídních kolektivů. Starší žáci se 30. května vypravili 
do Ostravy, aby navštívili Svět techniky.

Klárka Podolová z 5. ročníku napsala:

Výlet Ostrava – Svět techniky
„Dne 30. května 2016 jsme jeli do Ostravy na školní výlet.  Jeli jsme autobusem společně 

s žáky  3., 4. a  5. třídy.
Jelo se nám dobře, počasí nám přálo. Za chvíli jsme viděli Ostravu. Jak jsme tam přijeli, viděli 

jsme 2 budovy. Jedna byla U6, můžeme ji vidět v seriálu U6 – ÚŽASNÝ SVĚT TECHNIKY. Druhá 
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budova byla s  Velkým světem techniky. Nejdřív jsme si pojedli svačiny a pak jsme šli do té budovy. 
Byly tam 3 expozice:  Civilizace, Příroda, Věda a objevy. Líbilo se nám tam tak moc, že jsme někteří 
šli do kina na film dinosauři ve 3D. Abychom měli nějakou památku na tenhle nejlepší výlet tak 
jsme si koupili každý nějaký suvenýr. Nakonec jsme se museli rozloučit s Ostravou a vrátit se zpět 
do Prusinovic. Výlet byl nejlepší ze všech výletů.“

Mladší žáci se 9. června vypravili na turistický výšlap na Hostýn. Někteří zprvu projevili strach 
z toho, co je čeká. Nicméně vše dopadlo dobře, všichni se vrátili celí, zdraví, spokojení.

U příležitosti Dne dětí proběhlo 31. května v kulturním domě vystoupení dvojice kouzelníků. 
Předvedli nám kouzla, k jejichž uskutečnění využívali pomoci našich dětí. Představení se dětem 
líbilo, ještě dlouho po jeho skončení probíraly, jak byla kouzla provedena, ale k žádnému zásad-
nímu řešení nedošly, takže mají stále o čem přemýšlet.

2. června proběhl ve spolupráci 
s TJ Prusinovice a Obecním úřadem 
druhý ročník  Sportovního dne MŠ a ZŠ. 
Děti soutěžily v  několika kategoriích 
v  hodu do dálky, běhu, a ty mladší 
navíc v hodu na cíl. Počasí nám přálo, 
vše proběhlo bez problémů, organizace 
byla skvělá, vítězové získali medaile 
a všichni nakonec také diplom za účast 
a sladkou odměnu. Před turnajem ve 
fotbale, který vzbudil mezi žáky velký 
zájem, se děti posilnily zmrzlinou. Pak 
se vrhly do boje. Velké poděkování za 
skvělý den patří pánům Ondřeji Něm-
covi a Aleši Pumprlovi a také dalším 
organizátorům, našim bývalým žákům Anetě Adámkové, Alžbětě Jurčíkové, Evě Sklenaříkové, 
Romaně Trhlíkové, Martinu Akrapovi, Martinu Pumprlovi a Radimu Jadrníčkovi, kteří se ujali svých 
funkcí úžasným způsobem. 

V průběhu měsíce května proběhl v naší škole sběr starého papíru. Děkujeme všem, kteří se 
sběru zúčastnili. Výtěžek bude využit ve prospěch našich žáků. Děkujeme také za účast při celo-
ročním projektu Recyklohraní, ze získaných bodů jsme dětem pořídili část vybavení na floorbal. 
Pokud budeme tak šikovní, v následujícím roce budeme moci tuto výbavu doplnit. 

V  letošním roce jsme realizovali také návštěvy knihoven – 1. a 2. ročník navštívily místní 
knihovnu, 5. ročník zamířil do holešovské knihovny, tentokrát na tematickou besedu o Karlu IV.

V měsíci červnu nám již mnoho času na mimoškolní aktivity nezbývá. Čeká nás loučení s le-
tošními páťáky, kteří v nás jistě zanechají mnoho pěkných vzpomínek. Páťáky zase čeká setkání 
s panem starostou, který se na ně již velmi těší. Přejeme všem, kteří nás již musí opustit a jít dál, 
aby se jim v Holešově dařilo. Byli skvělý kolektiv, na který budeme dlouho  vzpomínat. Při dalším 
studiu jim přejeme hodně úspěchů a štěstí.
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Tablo letošních páťáků si můžete prohlédnout v potravinách Alfa na Přerovské ulici.

Nyní již nezbývá nic jiného, než popřát všem, aby si užili krásné prázdniny. Rodičům – krás-
nou a pohodovou dovolenou. Přeji i celému učitelskému sboru zasloužený odpočinek k nabytí 
nových sil. 

 Mgr. Ivona Kratochvílová
Jak budu vzpomínat na svou první školu?

Od první do páté třídy
Dne 1. 9. 2011 jsme nastoupili do první třídy. Paní učitelka Pešková nás hodně naučila. Naučila 

nás básničky a říkanky. Dostávali jsme hodně úkolů, za co jsem ráda, protože kdyby nebyly úkoly, 
tak bychom byli hloupí, protože prvňák si vše musí procvičit. 

Nastala druhá třída. 
S paní učitelkou Zicháčkovou byla sranda. S ní jsme si vždy dobře zacvičili. Hodně nás naučila. 
Třetí třída. 
S paní učitelkou Naučovou jsme si hodně zasoutěžili. Dělali jsme třeba to, že jsme si udělali 

dvojice a paní učitelka říkala příklady. Ten kdo ho první řekne, postupuje dál. A tak jsme se snažili 
říct výsledek co nejdřív, protože každý chtěl medaili. Paní učitelka Naučová tady na škole byla 2 roky. 
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Čtvrtá třída.  
Měli jsme paní učitelku Kratochvílovou. Byla vždy s ní sranda. Někdy nám řekla, co se jí v životě 

přihodilo. Někdy je přísná, ale to ji musíte naštvat. Jinak je hodná. 
Pátá třída. 
Máme opět paní učitelku Kratochvílovou (to si nestěžuji). Jak jsem říkala, je s ní sranda. Už 

jsem asi o paní učitelce Kratochvílové řekla asi vše. 

A co na závěr? Na závěr jen řeknu, že to byla super škola a budeme vždy vzpomínat se slzami 
v očích. 

Markéta Nedbalová

Prusinovští žáci na 1. ZŠ v Holešově
Žákům z Prusinovic se na druhém stupni na 1. ZŠ Holešov velmi daří. 
Z páté třídy v Prusinovicích můžeme přestoupit do matematické, sportovní nebo běžné třídy. 

Již na začátku září jedou všechny šesté ročníky na adaptační pobyt.
Na podzim - 16. října 2015 - navštívil Holešov prezident České republiky Miloš Zeman a my 

jsme byli u toho!  
V prvním týdnu v listopadu čekal na hodné a prospěšné žáky týdenní zájezd do Anglie. Byli 

jsme ubytovaní v  rodinách, ve městě Worthing. Všechny domy byly stejné, každý měl malou 
zahrádku. Také jsme navštívili např. Londýn, Big Ben, Shakespearovo divadlo Globe, Útesy Seven 
Sisters a Tower Bridge. Chodili jsme do školy, kde nás vyučovali angličtí učitelé. Zájezd se nám 
všem moc líbil, určitě se tam někdy podíváme znovu.

Sedmé ročníky v lednu čekal lyžařský kurz na Horní Bečvě v Beskydech ve SKI areálu U Sa-
chovy studánky. Navíc matematické třídy každý rok čeká soustředění zaměřené na fyzikální 
pokusy a matematiku. 

13. května 2016 se matematické třídy 8. C a 7. C podívaly do Ostravy na U6 - Úžasný svět 
techniky a poté do ostravských dolů. Cestovali jsme 6 metrů pod zem a  dozvěděli jsme se, jakou 
mají dělníci těžkou práci. 

Naši žáci hodně reprezentují školu. V krajském kole čtyřboje nás reprezentovali žáci 7. ročníků 
a vybojovali 2. místo a v Poháru rozhlasu 1. místo. V soutěži ve čtenářské gramotnosti v 6. ročnících 
se umístil na druhém místě Vojtěch Podsedníček (6. A).

V naší škole se nám moc líbí a také v ní prožíváme spoustu skvělých zážitků.
Monika Zajíčková a Ester Zemánková (žákyně 7. ročníku)

KULTURA
Oslava Dne matek

„Mami, mamko, maminko…“, zaznívalo opakovaně z úst mnoha dětí zvláště druhou květnovou 
neděli, kdy se slavil svátek všech maminek. Jako každý rok, tak i letos byl připraven v Prusinovi-
cích v rámci oslav Dne matek krásný kulturní program pro maminky, který jim z lásky pro radost 
připravily děti z místní MŠ a ZŠ společně se svými učitelkami.
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V neděli 8. května se sešlo ve 14 hodin v sále obecního Kulturního domu spoustu maminek, 
ale i babiček, tatínků, dědečků, tet i strýců, aby zhlédli představení svých ratolestí. Po úvodním 
přivítání všech přítomných panem starostou Zbyňkem Žákovským vystoupily se svým pásmem 
básniček, písniček a tanečků děti z mateřské školy. Naprosto snadno přivedly hosty do prostředí 
plného zvířátek, hříbků, muchomůrek a kytiček. Děti navštěvující ZŠ seznámily zábavnou formou 
své diváky s prostředím školy a daly tak nahlédnout, jak to chodí ve vyučovacích hodinách či o pře-
stávkách. V hudebním pásmu malých dětí zazněly známé písničky z pohádek a filmů, např. Když 
jde malý bobr spát…, Komáři se ženili, nebo Tam, kde v noci jasně svítí světlušky, a podobně. Na 
tvářích mnoha dospělých vyvolala úsměv např. písnička v podání starších dětí: Červnová učitelka.

Ačkoliv na tvářích některých menších učinkujících byla znát nervozita, odvaha ji však zcela 
překonala. Celé publikum ocenilo výkony všech dětí bouřlivým potleskem. Na závěr maminky 
dostaly od svých dětí květinové dary a různá přání jako vyjádření vděčnosti za jejich mateřskou 
lásku. Z úst pana starosty zaznělo všem poděkování za účast, učinkujícím za krásné vystoupení, 
organizátorům za pečlivou přípravu s připojením přání příjemně prožitého svátečního dne.

Bc. Naděžda Fraisová   

Absolventský koncert
V úterý 17. května odpoledne se konal v kulturním domě v Prusinovicích absolventský kon-

cert žáků Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov, odloučené pracoviště v Prusinovicích. 
Poměrně dosti početnému publiku, převážně z  řad příbuzných a známých, se představili žáci 
a žákyně, kteří se učí hrát na klávesy.

Své připravené skladby zahráli na klávesy Zdeněk Adámek, Sára Šturmová, Natálie Vargová, 
Anička Smolková, Štěpánka Ambróšová, Klára Podolová, Markéta Nedbalová, Ondřej Ambróš, 
Rostislav Jakeš, Linda Mikešková, Romana Trhlíková a Eva Sklenaříková.

Žákyně Romana Trhlíková a Eva Sklenaříková 
byly absolventky II. cyklu vzdělávání. V uplynulém 
školním roce 2015/2016 ukončily své hudební 
vzdělávání v ZUŠ v Prusinovicích pod vedením paní 
učitelky Mgr. Hany Tomšů, která je na koncertu nej-
prve v krátkosti představila posluchačům a po jejich 
jednotlivém hudebním vystoupení jim poblahopřála 
k úspěšnému ukončení studia a předala jim květinu.

Tento absolventský koncert, který trval asi 40 mi-
nut, byl pěkným a důstojným kulturním počinem, jenž 
se konal ke konci uplynulého školního roku k poctě 
obou absolventek Romany Trhlíkové a Evy Sklenaříko-
vé. I já jim tímto dodatečně blahopřeji k úspěšnému 
zakončení jejich základního hudebního studia.

Všem žákům i jejich paní učitelce Mgr. Haně 
Tomšů děkuji za vystoupení na koncertu a přeji hezké 
prázdniny a mnoho úspěchů v  dalším hudebním 
vzdělávání. Ať jim všem hudba přináší v životě radost 
a potěšení.   

 Antonín Nedbal 
Romana Trhlíková, Mgr. Hana Tomšů  

a Eva Sklenaříková
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Kácení máje
Kácení máje je v naší obci tradiční lidová slavnost, která se koná obvykle poslední sobotu 

v květnu. Letos se konala 28. května odpoledne. Jak se už v posledních letech ustálil zvyk, o prů-
běh slavnosti se postarala prusinovická mládež. Už v pátek 29. dubna postavila vysokou májku, 
kterou po celý měsíc střežila. Platí nepsaný zákon, že máj se musí hlídat.

Na slavnosti na návsi u mateřské školy byly k dispozici návštěvníkům slavnosti atrakce pro 
děti (kolotoče, prodejní stánek s hračkami, skákací hrad) a stánky s občerstvením (grilovaným 
masem, pivem a podobně). K večeru byla májka úspěšně skácena a večer se naše mládež spolu 
zabavila při reprodukované hudbě.

Naše mládež si zasloužila pochvalu za do-
držování této starobylé tradice a je jen škoda, 
že se přes veškerou organizační snahu mládeže 
tato slavnost nesetkala s  větší účastí našich 
občanů, přestože počasí bylo toho dne docela 
příznivé. 

Antonín Nedbal

Cirkusové vystoupení
Do naší obce zavítal malý cirkus Carneval. Naši občané byli pozváni na dvě cirkusová 

představení, která se konala v pondělí 6. června a v úterý 7. června vždy odpoledne v 17 ho-
din pod šapitó na louce před budovou obecního úřadu. Provozovatel cirkusu, který měl dva 
pomocníky, sám prodával vstupenky, bavil svým uměním diváky v cirkusu a o přestávce ještě 
jim prodával zmrzlinu. Všechna místa k sezení nebyla vyprodána. Publikum tvořili děti a jejich 
rodiče. Diváci zhlédli roztáčení talířů na tyčích, balancování na stupňovaných válcích, ukázky 
ovládání kovbojského biče a lasa, zabodávání nožů do krabice s ukrytou lidskou hlavou, kou-
zelnické trikové umění, vystoupení tří cvičených psů, klaunovy žertovné kousky a další zábavná 
vystoupení. Počasí bylo příznivé. Našim dětem se představení cirkusových umělců a cvičených 
psů líbilo, zabavily se při něm. Tato cirkusová vystoupení byla vhodným doplňkem nenáročné 
zábavy pro naše občany.

        Antonín Nedbal 

Jiří Belfín a Tomáš Večeřa
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Divadelní představení
Opět po letech na pozvání školského a kulturního výboru zavítalo do naší obce Pohnuté divadlo 

z Loukova. Tento ochotnický divadelní soubor v neděli 5. června odpoledne sehrál divadelní před-
stavení pro děti i dospělé s názvem „Když se pohádky popletou“. V této hře účinkovalo 11 dospělých 
herců a 7 dětí pod vedením paní režisérky Miroslavy Koutné. Ve hře, která trvala asi 50 minut bez 
přestávky, vystoupily různé pohádkové bytosti (například vlk a Karkulka, princ Bajaja s princeznou 
a drakem) v pro nás nezvyklých a vtipných situacích, které často rozesmály poměrně velmi početné 
publikum (asi 80 osob) a navodily s ním živý kontakt (dialog). Herci vtáhli zejména děti v hledišti 
do děje hry, která pojednávala o provázaných pohádkách. Ve hře zazněly některé známé populární 

písničky. Tato divadelní hra se našim divá-
kům líbila. Loukovští herci byli na konci hry 
odměněni spontánním potleskem diváků. 
Je jen dobře, že naši občané se svými 
dětmi projevili svou účastí zájem o toto 
divadelní představení. Jistě se při něm 
dobře pobavili. Vstupné do divadla bylo 
dobrovolné. Všechny děti potom obdržely 
zdarma kopeček zmrzliny.

Poděkování za nedělní příjemné kul-
turní zážitky patří loukovskému ochotnic-
kému souboru i těm, kteří toto pohádkové 
divadelní představení v naší obci připravili.

Antonín Nedbal 
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Farní odpoledne v Prusinovicích
V neděli 19. června odpoledne se ko-

nalo na katolické faře neformální setkání 
věřících, ke kterému byli „společenstvím 
modliteb matek a otců“ pozváni katoličtí 
farníci i místní evangelíci. Nakonec se tam 
sešlo asi 40 osob včetně dětí.

Poněvadž právě před začátkem akce 
se drobně rozpršelo, museli se všichni 
návštěvníci skrýt na faře, kde P. Marek 
Výleta zahájil setkání. Po přivítání pří-
tomných se všichni společně pomodlili 
modlitbu Páně. 

Potom nastal čas pro hry, které inici-
ativně zorganizoval pan Josef Červenka. 
Děti i někteří dospělí házeli kroužky na cíl, 
stříleli z luku a hráli petang. Malé děti pak 

na farním dvoře hrály své hry a zabavily se aktivním pohybem. Zatím na faře evangelický pan farář 
Mgr. Leoš Mach zahrál na harmoniku několik lidových i zbožných písní. Kdo chtěl, mohl se zpěvem 
přidat k jeho zvučnému hlasu. Na faře na stole bylo připraveno občerstvení (zákusky a jednohubky). 
K pití se podávala káva a džus.

Venku se zatím počasí zlepšilo do té míry, že pan Červenka rozdělal oheň na farním dvoře. 
Návštěvníci přešli potom z fary k tomuto malému táboráku, nad nímž si opékali špekáčky.

Velikým zpestřením zábavného programu byla přítomnost slečny Bc. Kláry Bartoškové, která 
nám krásně zahrála na kytaru. Spolu 
s ní si zazpívali známé oblíbené písně 
i někteří další účastníci setkání.  Dobrá 
zábava tam byla v  plném proudu. 
Nebylo divu, že nikdo příliš nespěchal 
domů.

A tak příjemně uplynul vymeze-
ný čas pro družnou besedu na faře. 
Účastníci besedy se spolu rozloučili 
a spokojeně odešli domů.

Jsem rád, že jsem se zúčastnil 
tohoto odpoledního setkání na faře, 
a děkuji jeho pořadatelům za pozvání 
a milé přijetí, za pohoštění i krásné 
zážitky, které jsem si odnesl domů.

Antonín Nedbal

Opékání špekáčků

Písničky s kytarou

CÍRKEV
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Ministrantský den v Olomouci
 V sobotu 14. května 2016 se vypravilo 

několik ministrantů z římskokatolické farnosti 
Prusinovice do Olomouce, aby se zúčastnili 
akce zvané Ministrantský den, určené pro 
ministranty z celé olomoucké arcidiecéze. 
Na pozvání otce Marka Výlety se na setkání 
spolu  s ním vydali prusinovičtí ministranti 
David Sklenařík, Martin Horňák a Roland 
Frais a rovněž několik ministrantů z okolních 
farností. Doprovod zajišťovali místní kostelník 
Jaromír Vaculík a paní katechetka Bc. Naděž-
da Fraisová vyučující v Prusinovicích nábo-
ženství. Místem konání byly prostory arcibiskupského kněžského semináře, v němž se připravují  
bohoslovci - mladí muži na cestu kněžství. Právě bohoslovci připravují vždy pro tuto tradiční akci 
poutavý program, a to vždy 1x za tři roky. Pro letošní rok zvolili studenti kněžského  semináře téma 
„Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí“.

Na setkání se sjelo až okolo 650 ministrantů. Po příjezdu do semináře se nejdříve účastníci  
věnovali registraci, během níž byli všichni rozděleni do soutěžních skupin dle věku a následoval pro-
gram ve skupinkách. V 10.00 hodin se uskutečnila v kostele sv. Michaela mše svatá, kterou celebroval 
pomocný biskup Josef Hrdlička. Po mši na ministranty čekala Velká hra spočívající v plnění rozličných 
úkolů v jednotlivých skupinách. Své dovednosti  a ministrantské vědomosti si kluci vyzkoušeli na 
různých stanovištích buď v prostorách semináře nebo v blízkém městském parku. Jedním z úkolů bylo 
například uhodnout se zavázanýma očima, o jakou potravinu či pochutinu jde po jejím ochutnání. 
Po ukončení Velké hry se všichni shromáždili na nádvoří semináře a po vystoupení hudební kapely  
došlo k očekávanému  vyhlášení konečných výsledků Velké hry a ukončení celého dne.

Z účasti na tomto dni si většina z  těch, co do Olomouce z Prusinovic přijeli, odvezli opravdu 
bohaté zážitky. „Zaujalo mne všechno“, uvedl jeden z ministrantů. Pro některé byla účast  zároveň 
i příležitostí  k poznání nových kamarádů a pro jiné šlo o setkání  s ministranty a kamarády z jiných 
farností, s nimiž se znají.  „Jsem velmi ráda, že jsem se opět setkala s ministranty, které jsem v minulosti 
učila a s jejich vedoucími a mohli jsme spolu strávit nějaký čas. Také děkuji za setkání se známými 
bohoslovci. Všichni jsme se moc těšili, že se uvidíme“, uvedla paní katechetka. Velké poděkování 
patří otci Markovi Výletovi a panu kostelníkovi za to, že umožnili všem účast na dnešní skvělé akci. 
Děkujeme  i za krásné slunečné počasí, které dotvářelo dobrou náladu celého dne.

Bc. Naděžda Fraisová, katechetka

Připravuje se výmalba kostela sv. Kateřiny  
Alexandrijské

Jsou tomu již tři roky, co během léta působili v kostele elektrikáři a zedníci. Tehdy pracovali na 
nové elektroinstalaci a následných  opravách  omítek. V dalších letech odborníci na práci s přírodním 
kamenem a se štukem provedli restaurování vstupního portálu, kamenných parapetů oken v presby-
táři kostela  a rovněž sloupů v prostoru pod kůrem. Letos nastal čas k výmalbě kostela. Vlastní práce 
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proběhnou během srpna a září.  Dle smlouvy o dílo bude výmalba stát  186 764,- Kč a provádět ji 
bude pan  Zdeněk Strnka  z  Brumova-Bylnice. K zajištění potřebných finančních prostředků požádala 
farnost také Zlínský kraj. Náš projekt však nebyl vybrán a v dopise ze dne 22.06.2016 je uvedeno: 
„Důvodem neudělení podpory je dosažení nedostatečného počtu bodů získaného v průběhu 
hodnocení ve vazbě na alokované prostředky vyčleněné na Program na podporu stavební obnovy 
a restaurování kulturních památek“.

   
Obec  Prusinovice  podpoří  výmalbu  kostela  finančním příspěvkem ve výši  50 000,- Kč. Velmi 

si této podpory vážíme a děkujeme za ni.

Dovoluji si obrátit se na všechny občany, zvláště pak na Vás, kdo patříte do římskokatolické 
farnosti Prusinovice, a poprosit o příspěvek na výše uvedený účel. Svůj dar můžete poslat na účet 
farnosti: 198 210 539/0300, nebo přinést na faru v tyto dny. V sobotu 16. 7. a 20. 8. v době od 
8:00 do 9:00 nebo v neděli 17. 7. a 21. 8. v době od 9:00 do 9:45 hod., nebo od 10:45 do 11:30. Za 
každý Váš dar předem velmi děkujeme. Bude Vám vystaven doklad , který lze předložit u zaměst-
navatele na mzdové účtárně ke snížení základu daně. Na závěr a pro úplnost upřesňuji, že výmalba 
se vztahuje pouze na jednobarevné plochy. Ornamentální a figurální výzdoby se plánované práce 
netýkají. Věřím, že také díky Vaší podpoře, proběhne oslava patrocinia kostela v sobotu, 19. 11. 2016, 
v čistém a krásném prostředí farního kostela.  Kostel je posvátným místem, určeným k setkávání 
člověka s Bohem.

Těším se na společně prožitý čas v našem „svatostánku“.
P. Marek Výleta, farář

SPOLKY

Pohádkový les
V sobotu 11. června odpoledne se konala v lese Hrádku další zábavná akce pro děti (v do-

provodu jejich rodičů) s názvem „Pohádkový les“. Tato akce se konala již po páté ve spolupráci 
místních zahrádkářů, myslivců, sboru dobrovolných hasičů, mateřské školy a obce Prusinovice.

Tyto organizace spolupracovaly tak, že vytvořily nejprve vše potřebné k tomu, aby se děti 
pak v sobotu odpoledne mohly vydat na cestu „Pohádkovým lesem“ a na konci cesty se mohly 
dobře podle své chuti zabavit. Je těžké stanovit, čí práce byla důležitější, ale připomenu alespoň 
některé činnosti. Obec Prusinovice poskytla finanční podporu a technickou pomoc. Myslivci od-
vedli dobrou organizační práci při přípravě soutěžní cesty lesem a pohoštění dětí a jejich rodičů, 
dobrovolní hasiči poskytli technickou podporu a prostor pro zábavu dětí. Zahrádkáři se postarali 
o vytvoření pohádkových bytostí z řad svých členek a členů tím, že si oblékli kostýmy a zaujali 
místa na svých stanovištích v „Pohádkovém lese“.

Počasí bylo toho dne dopoledne mírně nepříznivé, takže nebylo jisté, zda se připravená akce 
bude konat. Naštěstí se počasí umoudřilo a odpoledne vydrželo stálé a nezapršelo, takže děti a je-
jich rodiče neodradilo od návštěvy „Pohádkového lesa“ na Hrádku. Dostavilo se tam 80 dětí, ktré se 
zúčastnily soutěže. Pořadatelé akce by si přáli, aby  v příštím roce se tam dostavilo ještě více dětí.

Na samém začátku cesty „Pohádkovým lesem“ měly děti a jejich rodiče možnost zhlédnout 
ukázku práce vycvičených loveckých psů, kterou pro ně připravili myslivci. 



32

Děti na začátku cesty „Pohádkovým lesem“ se nejprve zaregistrovaly. Obdržely zvláštní prů-
kaz, do něhož se na jednotlivých soutěžních stanovištích zapisovaly jejich dosažené výsledky. 
Potom prošly lesem, kde na ně čekala u rybníka víla, dále Racochejl s Hejkalem, Jezinky, Křemílek 
s Vochomůrkou, Maková panenka s Červenou Karkulkou, loupežníci a trpaslíci, u kterých děti 
soutěžily a za odměnu dostaly malý dáreček či bonbón. Na konci cesty lesem na Hrádku u vily 
děti obdržely sladkosti a občerstvení včetně kousku melounu. Děti se tam zabavily tím, že se 
většinou dobrovolně povozily na koních,  ručkovaly, prolézaly průlezkou a stříkaly vodou pomocí 
„džberovky“ (i po sobě). Vypadaly spkojeně. U připravených stolů na trávě se mohli rodiče a jejich 
děti a všichni ostatní návštěvníci v klidu občerstvit a spolu sousedsky pobavit. 

Letošní cesta „Pohádkovým lesem“ se zdařila. Poděkování patří všem pořadatelům, kteří 
přípravě a realizaci této akce věnovali svůj volný čas i své nadšení pro dobrou věc. Odměnou za 
jejich dobrovolnou a obětavou práci jim mohly být na místě pohledy do zářivých očí dětí.

Zvláštní poděkování patří místním sponzorům „Pohádkového lesa“, jimiž byli: obec Prusino-
vice, Agrova a.s., SDH, MS Vranov, Svaz přátel koní, TJ a Potraviny ALFA.

        Antonín Nedbal    

Naše úspěšná aranžérka
Představenstvo Územního sdružení ČZS 

Kroměříž uspořádalo 30. dubna 2016 již 5. ročník 
„Floristické soutěže“ pro členy amatéry.
Téma:
1. Jarní kytice
2. Volné prostorové aranžmá na kovovém 
podstavci

Této soutěže se zúčastnila naše přítel-
kyně Erika Pumprlová, která odborné porotě 
předvedla své bohaté aranžerské schopnosti 
a zkušenosti z minulých soutěží a umístila se na 
pěkném 4. místě.

Druhé kolo soutěže bylo 3. června 2016 v Prostějově. I této soutěže se zúčastnila jako ná-
hradnice a obsadila 7. místo. Jak nám sama řekla, v soutěži byla znevýhodněna tím, že neměla 
potřebnou důležitou informaci před začátkem své práce.

Srdečně jí blahopřejí zahrádkáři z Prusinovic.
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Rybářské závody
V sobotu dne 14. května 2016 se konal 22. ročník 

rybářských závodů na Petráku v Prusinovicích. Zahájení 
bylo v 6.00 hodin a končilo se ve 12.00 hodin. Po dlouhé 
době, kdy nám počasí vycházelo, v pátek a v noci před 
závody pršelo, což se odrazilo na počtu soutěžících zá-
vodníků. Lovilo 39 rybářů a za šest hodin vytáhli celkem 
19 měřených ryb.

Na třetím bodovaném místě se umístil rybář Ros 
s kaprem 51 cm, druhé místo obsadila sličná a nadějná 
rybářka Štěpánka, která bez pomoci ulovila tři kapry 
47 cm, 48 cm a 54 cm a postarala se tak o druhou příčku. 
Vítězem se stal rybář Skyba, který zdolal amura 62 cm 
a odnesl si za první místo motorovou pilu. Za zmínku stojí 
ještě informace, že byl uloven i nebodovaný candát 48 cm.

Po deštivém rozbřesku se počasí přece jen umoud-
řilo, vysvitlo slunce, které přilákalo několik desítek příz-
nivců rybářského cechu a své cesty na vzdálený rybník 
nelitoval nikdo.

Výběr pití, jídel a rybích specialit byl veliký. K jídlu 
se podávalo: ranní horká prdelačka, točený kabanos, 
živáňská pečeně, kapr na kmíně, makrely a pstruh na grilu.

Dobrou náladu ještě umocnila tombola, ve které se točilo o živé ryby a věcné dárky.
Chtěl bych poděkovat rybářům, kteří přišli závodit a všem skalním příznivcům, které neodradí 

ani pár kapek deště.
      Antonín Talach – rybářský hospodář 

Pan Skyba a slečna Štěpánka

Stezka v oblacích
Stezka v oblacích byla přitažlivý cíl výletu, který uspořádal cykloturistický oddíl NEKO v sobotu 

4. června. Byl to tradiční pěší výlet do hor, jehož se zúčastnilo asi  40 členů a příznivců cykloturis-
tického oddílu NEKO. Z toho počtu bylo několik dětí: Radim Ptáček z Holešova, Vít Barot z Bystřice 
pod Hostýnem, Matyáš Hajkr z Olomouce, Valerie a Jiří Adámkovi a Tomáš Pumprla.

V 7 hodin ráno jsme vyjeli autobusem z Prusinovic, který nás dovezl přes Olomouc, Hanu-
šovice až do Malé Moravy (v 10 hodin). Odtud jsme šli nejprve po zpevněné, dále po lesní cestě 
stále do kopce. Cestou jsme obdivovali krásnou okolní přírodu s horským potokem a dýchali 
čistý vzduch. Odpočinuli jsme si na místě Pod Babuší (1 160 m. n. m.), odkud už bylo blízko k cíli 
pochodu. Bylo půl hodiny po poledni, když jsme přišli k mohutné rozhledně, která má složitou 
konstrukci a svým tvarem vstupní lávky připomíná nesouměrnou spirálu. Byla to Stezka v obla-
cích, jež byla již z dálky vidět na hoře. Z Dolní Moravy lze k ní přijet lanovou dráhou. Nahoře bylo 
mnoho turistů, přestože počasí bylo oblačné, ale docela nám přišlo vhod. Nebylo horko, ani nám 
nebyla zima a ani jsme cestou nezmokli.

Tato rozhledna je postavena v nadmořské výšce 1 116 metrů a je 55 metrů vysoká. V  její 
blízkosti je turistická chata Slaměnka (1 110 m. n. m.). Přístup na vrchol rozhledny je povlovný 
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a příjemný. Cestou nahoru se turistům nabízejí krásné panoramatické pohledy na okolní zales-
něné hory i na podhorské nížiny. Podél stezky na vrchol rozhledny jsou umístěny naučné tabule 
(informační texty).

Na rozhledně jsou tři atrakce: tunel, jímž lze prolézt kratší cestou do vyššího patra, který láká 
zejména děti k tomu, aby zkusily svoji zdatnost a dovednost. Dále z vrcholu rozhledny lze sjet 
rychle dolů v tobogánu za zvláštní poplatek. Délka tobogánu je 92 metrů. Tuto možnost využili 
také někteří z nás, kteří se nebáli na zvláštní podložce sjet v tmavém kovovém tunelu rychle dolů. 
Dole pak byli s jízdou spokojení. Třetí atrakcí je pružná a průhledná síť ve tvaru oka na vrcholu 
rozhledny. Je jistě bezpečná, ale vstup na ni vyžadoval od každého přece jen „kousek“ odvahy, 
protože pod ní byla už vidět holá zem (z výšky 55 metrů).

Po návštěvě rozhledny a po dobém obědě v chatě Slaměnce jsme sešli dolů do Dolní Moravy 
k penziónu Na rozcestí (655 m. n. m.), kde už na nás čekal náš autobus, jímž jsme se po malém 
občerstvení šťastně dopravili domů. 

Děkuji oběma předsedům cykloturistického oddílu NEKO za to, že pro nás připravili tento 
krásný a zajímavý výlet. 

       Antonín Nedbal    

Rej čarodějnic
Dne 29. dubna se slétlo 51 čarodějnic na zahrádku před domem zahrádkářů na Plačkově. Po 

uvítání zvolené hlavní čarodějnice obdržely všechny upomínkový znak čarodějnice za dobře vyko-
nanou práci během roku (to jest – škodily lidem, jak to učarodějnic bývá). Aby se mohly vyřádit, byla 
tu hudba k tanci, soutěže v malování, skákání, házení míčkem a jiná zábavná činnost. Bylo pro ně 
přichystáno občerstvení, koláčky a špekáčky. Totéž bylo přichystáno pro diváky, kteří se přišli podívat. 
Večer zapálili muži hranici, spálili slámovou čarodějnici a všechny košťata, aby musely čarodějnice 
domů pěšky. Ty se sice velice zlobily, ale slíbily, že se za rok vrátí znovu.

        Marie Mikulíková 
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Rohálovské psék
V neděli 26. června odpoledne se uskutečnil v Prusinovicích na hřišti u koupaliště 3. ročník 

přehlídky „Rohálovské psék“.
Akci uspořádal organizační výbor ve složení : manželé Maštovi, manželé Šiškovi, Laďa Marti-

nec, Aleš Pumprla a Jaroslav Zicháček, lidé, kteří mají rádi psy a ochotně tomu obětují svůj volný čas.
Čestným hostem přehlídky byl bývalý vynikající sportovec a kaskadér, v současnosti mode-

rátor televizního pořadu o opuštěných zvířátkách, pan Zdeněk Srstka. 
Celkem 31 psékovodů představilo celkem 38 ořechů i pséků s PP, kteří byli letos zařazeni 

v jedné skupině. Konaly se tři soutěžní kola. V každém kole moderátor přehlídky pan Ladislav 
Martinec, známý psékař z ulice K Hrádku, nejprve divákům představil psa a jeho majitele (nebo 
psékovovoda) a uvedl, jaké kousky pes umí, což měl pes na místě ukázat. Ne vždy se to psékovi 
podařilo splnit, protože byl ve zcela jiné situaci. Z každého soutěžního kola porota vybrala tři 
pséky, kteří postoupili do finále.

Pětičlenná porota měla složení: Zdeněk Srstka – předseda, starosta obce Zbyněk žákovský, 
Ivana Zicháčková, děti v porotě zastupovaly Adélka Vinklárková a Daneček Mašta. Ve finálovém kole 
se představilo porotě i početnému publiku 10 pséků. Porota ve dvou krocích určila konečné pořadí 
na šesti místech. Uvedeme pořadí, jméno a rasu pséka, jméno a bydliště psékovoda: 1. Max, berm-
ský salašnický, David Zemánek, Němčice, 2. Fibi, jack russel, Ema Janů, Prusinovice, 3. Bonnie, silky 
teriér, Valentýna Maštová, Prusinovice, 4. Argo, zlatý retrívr, Adéla Žákovská, Prusinovice, 5. Ron, 
trpasličí jezevčík, Jindra Bednařík, Přerov, 6. Argo, německý ovčák, Kateřina Zdráhalová, Tučapy.  
Cenu diváků získal psék Fiona, labrador čokoládový a jeho majitel Jaroslav Křepelka z Hlinska p/H. 
Připojujeme svá blahopřání těm nejlepším.

Součástí programu vydařeného odpoledne byly ukázky agility a canisterapie, což je léčba 
lidské duše psí láskou. Ve dvou ukázkách se divákům úspěšně představily malé mažoretky z ta-
nečního souboru STARS z Bystřice pod Hostýnem pod vedením Drahomíry Kroupové a Ivany 
Svobodové. V tomto souboru vystupují také „naše“ Eliška Barotová a Pavlínka Utěkalová a v září 
nás budou reprezentovat na MS v chorvatské Poreči!

Součástí programu bylo 
i losování cen tomboly s pěk-
nými cenami. Ke spokojenosti 
diváků přehlídky bylo připrave-
no i bohaté občerstvení.

Pořadatelé akce děkují 
všem, kteří akci všelijak pod-
pořili, na dobrovolném vstup-
ném se vybralo úctyhodných 
3 448  Kč. Tato částka bude 
osobně předána útulku pséků 
v Olomouci.

Těšíme se na příští setkání 
příznivců pséků, které se usku-
teční opět za 2 roky. 

Antonín Nedbal, 
Ondřej Němec
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SPORT

TJ Prusinovice - kopaná
Halový turnaj mladší přípravky v plážové kopané v Brně, 3. 4. 2016
V neděli se uskutečnil kvalifikační turnaj E.ON Beach Junior Cupu v Brně. TJ Prusinovice si turnaj 
přijela užít a zakončit zimní halovou sezónu pro nás novinkou – turnajem v plážové kopané. 
V základní skupině by vítězství v posledním zápase zápase znamenalo náš postup do semifinále. 
Po prohře jsme však bojovali ve skupině o 5. místo a na turnaji jsme obsadili celkové 8. místo.
Výsledky: TJ Prusinovice – Sparta Brno 1 : 4
branka: Krejčí Ondřej
TJ Prusinovice – Tatran Kohoutovice 0 : 3
TJ Prusinovice – Moravská Slávia Brno 4 : 3
branky: Krejčí Jan 2, Gerát Marek, Krejčí
Ondřej
TJ Prusinovice – FK SK Bosonohy 0 : 3
skupina o 5. místo: TJ Prusinovice – TJ 
Zdounky 1 : 5
branka: Krejčí Jan
TJ Prusinovice – SK Žebětín 1 : 6
branka: Vrubel Pavel
Konečné pořadí: 
1. Tatran Kohoutovice  6. Sparta Brno „B“
2. Sparta Brno „A“  7. SK Žebětín
3. RAFK Rajhrad  8. TJ Prusinovice
4. FK SK Bosonohy  9. KMS Juventus Bruntál
5. TJ Zdounky  10. Moravská Slavia Brno

Sestava TJ Prusinovice:
Sklenář Vojtěch, Vrubel Pavel, Adámek Zdeněk, Krejčí Marie, Dudík Jan, Gerát Marek, Krejčí Jan, 
Krejčí Ondřej, Mašta Daniel, Šiška David.

Mezinárodní turnaj mladší přípravky v Prusinovicích, 16. 4. 2016
Před začátkem jarní části mistrovských soutěží připravila TJ Prusinovice pro mladší přípravku mezi-
národní turnaj za účasti 11 mužstev. Našim hráčům se na turnaji dařilo, zaznamenali jedinou prohru 
a odnesli si zaslouženě bronzové medaile. Před našimi hráči skončilo jen vítězné mužstvo Baťova 
a na druhém místě tým Chropyně. Turnaj provázelo na rozdíl od turnaje starší přípravky, který mu-
sel být pro špatné počasí zrušen, nádherné počasí. Ke hladkému průběhu turnaje přispěla i Obec 
Prusinovice a její starosta Zbyněk Žákovský na závěr předával všem účastníkům sladké odměny. 
skupina A: TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 3 : 2
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H. 3 : 1
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov B 9 : 0
TJ Prusinovice – TJ Ludslavice 7 : 1
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TJ Prusinovice – MŠK Považská Bystrica 2 : 0
finálová skupina: TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov 5 : 1
TJ Prusinovice – SK Baťov 1930 0 : 1
TJ Prusinovice – FK Chropyně 3 : 3
branky TJ Prusinovice: 7 Vrubel Pavel, Krejčí Ondřej
6 Jadrníček Nikola
4 Krejčí Jan
2 Gerát Marek
1 Šiška David
Konečné pořadí: 
1. SK Baťov 1930  7. FC Ajax Bezměrov
2. FK Chropyně  8. TJ Sokol Pravčice
3. TJ Prusinovice „A“  9. SFK Elko Holešov „B“
4. MŠK Považská Bystrica  10. TJ Ludslavice
5. SFK Elko Holešov „A“  11. TJ Prusinovice „B“
6. TJ Slavkov p. H.  12. TJ Loukov
Nejlepší střelec turnaje: Buksa Oldřich – Chropyně
Nejlepší hráč turnaje: Valica Samuel – Považská Bystrica
Nejlepší brankář turnaje: Lazarski Eduard – Slavkov p. H.

Turnaj mladších žáků v Prusinovicích, 18. 6. 2016
Na ukončení fotbalové sezóny jsme viděli na našem hřišti turnaj mladších žáků. Ve vyrovnaných 
zápasech se naše mužstvo nedokázalo střelecky prosadit a tak i přes územní převahu své zápasy 
výsledkově nezvládlo a na turnaji obsadilo 5. příčku. 
Výsledky:
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 1 : 1
branka: Nášel Martin
TJ Prusinovice – TJ Sokol Zlobice 2 : 0
branky: Nášel Martin, Jurčíková Alžběta
TJ Prusinovice – TJ Union Lověšice 0 : 1
TJ Prusinovice – TJ Loukov 0 : 1
TJ Prusinovice – FK Chropyně 0 : 0
Konečné pořadí: 1. FK Chropyně
2. TJ Union Lověšice
3. TJ Loukov
4. FC Ajax Bezměrov
5. TJ Prusinovice
6. TJ Sokol Zlobice
Nejlepší hráč: Vejtasa Aleš - Bezměrov
Nejlepší střelec: Zdražil Lukáš - Chropyně
Nejlepší brankář: Hausknecht Josef – Prusinovice
Sestava TJ Prusinovice:
Hausknecht Josef, Sklenaříková Eva, Zdráhal Pavel, Krejčí Jakub,
Jurčík Michal, Pirkl Marek, Pumprla Tomáš, Nášel Martin,
Jurčíková Alžběta, Měrka Josef.
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Turnaj starší přípravky E.ON Junior Cup ve Starém Městě, neděle 19. 6. 2016
S účastí na letošním ročníku E.ON Junior Cupu jsme měli velké problémy. Kvůli onemocnění 
několika hráčů a změně pravidel jsme jen s velkou námahou poskládali mužstvo a většina hráčů 
tak poprvé v životě hrála na polovinu hřiště. I přesto jsme podávali bojovné výkony, ale naše slabá 
produktivita rozhodla, že jsme obsadili konečné 20. místo.
TJ Prusinovice – FC Malenovice 3 : 0 kontumačně
TJ Prusinovice – FA Zlechov 0 : 1
TJ Prusinovice – TJ Loukov 1 : 0
branka: Pumprla Jan
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H. 0 : 1
TJ Prusinovice – TJ Těšnovice 2 : 0
branky: Pumprla Jan, Krejčí Jan
skupina o 13. místo:
TJ Prusinovice – Fotbal Kunovice 0 : 2
TJ Prusinovice – FC Strání 0 : 0
TJ Prusinovice – FK Chropyně 1 : 1
branka: Krejčí Jan
zápas o 20. místo:
TJ Prusinovice – TJ Mařatice 4 : 0
branky: Mácha Jan 2, Mašta Daniel, Krejčí Jan

Starší žáci
Starší žáci nedokázali potvrdit své podzimní výsledky, v jarní části zaznamenali jedinou výhru 
a  v  tabulce se propadli na předposlední příčku. Střelecky se dokázal prosadit s 21 brankami 
Martin Akrap. Za mužstvo starších žáků nastupovala hned 4 děvčata, která odchází vyzkoušet své 
fotbalové štěstí do mužstva Holešovské holky a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich další kariéře. 
Pro minimální počet zbývajících hráčů nemůžeme mužstvo starších žáků v nadcházející soutěže 
přihlásit do mistrovské soutěže a zajistíme jim roční hostování na Chvalčově.

Mladší žáci 
Mladším žákům se dařilo o poznání lépe, zaznamenali kromě utkání s Elkem Holešov jedinou 
prohru a v tabulce skupiny A ob-
sadili druhou příčku. Střelecky 
se prosazovali Marek Měrka 
(47 branek) a Matěj Pumprla 
(20 branek), kteří ještě patří do 
kategorie starší přípravky a v let-
ních měsících odchází hrát za 
prvoligový Fastav Zlín. K tomuto 
přestupu, který je vyznamená-
ním práce všech trenérů, jež 
se věnují našim mládežnickým 
mužstvům, jim gratulujeme 
a přejeme v jejich další fotbalo-
vé kariéře mnoho úspěchů.
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Starší přípravka
Okresní přebor starší přípravky ovládlo mužstvo Prusinovic a zaznamenali jsme tak čtvrtý mládež-
nický titul za poslední čtyři roky! Na podzim jsme všech svých 15 zápasů vyhráli, v jarní finálové 
skupině jsme zaznamenali pouhé dvě prohry a s velkým náskokem jsme obhájili loňské prvenství 
v soutěži! Střelecky se opět prosadili Marek Měrka (98 branek) a Matěj Pumprla (64 branek). K tomuto 
mimořádnému úspěchu a k této mimořádné sérii všem hráčům a trenérům upřímně gratulujeme!

Mladší přípravka
Mladší přípravka se dokázala bez vět-
ších problémů probojovat na finálový 
turnaj, který se uskutečnil na hřišti ve 
Zdounkách. V základní skupině nesta-
čili jen na hráče Chvalčova a proto měli 
v semifinále nejtěžšího soupeře – vítěze 
skupiny B domácí Zdounky. V semifinále 
dlouho drželi s favoritem krok ovšem na 
postup do finále to nestačilo. V zápase 
o  bronzové medaile dokázali porazit 
mužstvo Elko Holešov a odvezli si do 
Prusinovic bronzové medaile! Střelecky 
se v sezóně dokázali prosazovat hráči, 

kteří již nakukují do kategorie starší přípravky, Jan Krejčí (42 branek), Ondřej Krejčí a Nikola Jadr-
níček (oba 37 branek), Pavel Vrubel (27 branek) a Marek Gerát (21 branek).
       Aleš Pumprla

TJ Prusinovice – tým mužů
S umístěním v letošní sezóně jsme velmi spokojeni, jelikož jsme skončili na krásném dru-

hém místě, za týmem Komárna. Jarní část sezóny jsme začali již na začátku měsíce ledna, kdy 
se jednalo o dobrovolné tréninkové jednotky. Samotná zimní příprava začala měsícem únorem 
2016 a zakončena byla zimním soustředěním na Rusavě, které probíhalo v době od 17. 3. do 20. 
3. 2016. Soustředění se po celou dobu účastnilo celkem 15 hráčů, kdy další 3 hráči na tréninky 
dojížděli. Z tohoto důvodu lze hodnotit soustředění jako velmi dobré, jelikož tomuto počtu hráčů 
odpovídala i kvalita tréninkových jednotek, kdy jsme denně absolvovali třífázové tréninky. 

Během zimní přípravy jsme sehráli šest přátelských zápasů, kdy jsme 4 x vyhráli, 1 x remizovali 
a 1 x prohráli. Výsledky a především samotná zimní příprava nám dodávala sebevědomí a naději 
do jarní sezóny, kdy hned v prvním jarním kole nás čekal vedoucí tým z Komárna. Tento zápas 
jsme na domácí půdě, za velké podpory domácích fandů, zvládli a vyhráli jsme 3:1, čímž jsme se 
dostali na první příčku, kde jsme samozřejmě chtěli zůstat až do konce. Následně jsme zvítězili 
na hřišti Rusavy, avšak poté přišly dvě nepovedená utkání doma s Rajnochovicemi (2:3) a dále 
v Hlinsku pod Hostýnem (4:5 n. p.). V obou utkáních jsme dostali rozhodující branky v samotném 
závěru zápasu a tím jsme se připravili o možnost soutěž vyhrát, jelikož nás soupeř z Komárna 
vystřídal na prvním místě a tuto pozici již do konce soutěže uhájil. Další utkání jsme postupně 
sehráli s  těmito týmy - Žeranovice (4:3), Martinice (3:2 n. p.), Bystřice pod Hostýnem „B“ (2:0), 
Kostelec u Holešova „B“ (2:1) a Tučapy (2:3).
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Po celou přípravu na jarní sezónu je 
třeba vyzvednout přístup a snahu hráčů 
na trénincích, jelikož účast na nich byla 
vždy velmi vysoká a to i na úterních trénin-
cích, což dříve nebývalo pravidlem. Stejně 
tak lze hovořit i o účasti na utkáních, kdy 
pouze při zápase v Tučapech bylo pouze 
12 hráčů, což však bylo zapříčiněno zra-
něními a pracovními povinnostmi, nikoliv 
nezájmem. 

Pokud zachováme stejný přístup, jak 
k tréninkovým jednotkám, tak i mistrov-
ským utkáním, je velmi pravděpodobné, 
že náš tým bude i v nadcházející sezóně 
atakovat ty nejvyšší příčky v soutěži, ač-
koliv to bude složitější, jelikož se do nové 
sezóny plánuje rozšíření skupiny na 13 účastníků. 

V neposlední řadě je potřeba poděkovat vedoucí a zároveň zdravotnici týmu slečně Kateřině 
Šimkové, která pro tým vykonává mnoho nezbytné práce.

Velké dík patří i divákům a fanouškům mužů, kteří tým podporovali jak při domácích, tak při 
venkovních zápasech. Věříme, že nás fanoušci budou podporovat i v nové sezóně.

Fotbalu zdar!
Tým mužů TJ Prusinovice

Statistika hráčů (odehrané zápasy/vstřelené branky)
 Petr Doležel (18/2), Radek Nevřala (17/17), Kryštof Talach (17/7), Jan Utěkal (17/3), Martin Mrázek 
(17/1), Miroslav Šiška (17/0), Ladislav Polešovský (16/0), Alois Barot (15/6), Tomáš Bancík (15/3), 
Dalibor Skřivánek (14/0), Miroslav Hrkota (13/0), Petr Tkadlčík (11/2), Jaroslav Křepelka (10/2), 
Radim Hošťálek (10/1), Jiří Belfín (10/0), Martin Nevřala (9/0), Aleš Sovadina (8/2), Tadeáš Měrka 
(7/1), Josef Bartošek (7/0), Roman Mikšík (3/1), Ondřej Němec (3/1), František Vybíral (2/0).
 
Petr Doležel byl jediným hráčem našeho týmu, který nastoupil do všech 18- ti zápasů. Radek 
Nevřala byl nejlepším střelcem celé soutěže.

Tým mužů TJ Prusinovice

ZEMĚDĚLSTVÍ

Poděkování
V pátek 27. května 2016 se v Kulturním domě konala Valná hromada místního zemědělského 

podniku Agrovy a. s. Schůze, která se opakuje každoročně. Tato byla ale něčím výjimečná. Loučil 
se totiž s místem předsedy představenstva dlouholetý pracovník pan ing. Pavel Koplík. Myslím, 
že je na místě mu patřičně poděkovat za dlouholetou práci. 
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CESTOPIS

Ing. Koplík pracoval v družstvě v Prusinovicích od roku 
1976, tedy po ukončení studia na Vysoké škole zemědělské 
v  Brně. Tehdejší doba byla pro zemědělské současníky 
nepředstavitelná. Těžká práce, neúprosné počasí. V  zimě 
opravdu zima se vším všudy. Tehdy neexistující vyhřívané 
napáječky, s tím spojené problémy se zajištěním základní 
potřeby pro dobytek – tudíž vody. Dnes v červencových 
vedrech si snad ani nedovedeme představit mínus 20 
stupňů C, zamrzlé vodovodní potrubí na dvou pavilo-
nech, kde je 550 kusů krav. Navíc vyhrnovací lopaty také 
beznadějně sevřené v ledu. Nápor na psychiku tehdejších 
zaměstnanců si asi také nepředstavíme. Navíc v době, kdy 
se úhyny neomlouvaly, a na řadě byl prokurátor. Opakem 
bylo letní vedro spojené s problémovým krmením. Doba, 
která nebyla lehká pro pracovníky, ani pro Ty, kteří byli za 
případné nezdary přímo zodpovědní. 

V popřevratové historii musím ing. Koplíkovi poděkovat za boj pro kombinovaný červenostra-
katý dobytek v Prusinovicích. Byly doby, kdy měl hodně práce s tím, aby právě toto plemeno, které 
do podhůří patří, udržel na zdejší farmě. Čas ukázal, že tato práce byla smysluplná a výsledky 
tomu dávají za pravdu. Se zdejším stádem se za činnosti Ing. Koplíka udělal obrovský kus práce. 
Ať už s navýšením užitkovosti, tak s celkovým exteriérem dobytka, který se již pravidelně účastní 
výstav v Brně či nedaleké Kroměříži. 

Ing. Pavel Koplík preferoval vždy klidné a pokud možno bezproblémové řízení podniku. Řekl 
bych, že nejvýstižnější terminologií je řízení rodinného podniku. Měl jsem tu čest pracovat pod 
jeho vedením a musím říct, že bylo vždy cítit, že se dokázal za svoje lidi postavit. A i pro nás musí 
uplynout nějaký čas, abychom odbornou práci minulého předsedy do puntíku ocenili. Nezbývá 
než popřát panu Koplíkovi, aby si při zaslouženém odpočinku užil svých nejbližších a plně se začal 
věnovat svým koníčkům. Nastupujícímu předsedovi Ing. Vašinovi přeji, ať plynule naváže na práci 
jeho předchůdce.  A až jednou bude za několik let odcházet, ať se může také, tak jako Ing. Koplík, 
hrdě ohlédnout za svojí dlouholetou obětavou prací. 

Zbyněk Žákovský      

Život na laguně
Voda. Ta určuje životní rytmus obyvatel Benátek a jejich sousedních ostrovů. Když v létě 

návštěvníci města proplouvají městem po třpytících se kanálech a radují se z poledního slunce, 
místní obyvatelé si stěžují na zatuchlý zápach postranních ramen pod okny svých ložnic. V ostatních 
ročních obdobích zase hrozí povodeň, zvaná aqua alta, která pravidelně pustoší byty, restaurace 
a obchody v době, kdy jsou zahraniční turisté v teple domova.

Nicméně mnoho obyvatel Benátek vděčí za živobytí právě této 50 kilometrů dlouhé a 14 ki-
lometrů široké laguně s nesčetnými ostrovy. 
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Benátky jsou italským městem s nej-
větší spotřebou ryb a plodů moře na hlavu. 
A tak je třeba celé armády rybářů, aby se 
tato poptávka uspokojila. Protože se v Be-
nátkách musí zboží dopravovat na člunech 
a lodích, je jejich stavba dalším důležitým 
odvětvím místního hospodářství. Auta, jak 
osobní tak i nákladní, budeme v centru 
města hledat jen marně. 

Místní zlé jazyky tvrdí, že Benátky jsou 
tak marnivé město, že všední životní realitu 
důsledně vykázalo ze svých zdí. Především 
smrt. Zesnulí obyvatelé nejsou pochovává-
ni v centru, ale na zvláštním ostrově, Isola 
San Michele. Bezpočet obyvatelných ostrovů bylo využito k osídlování. Pro všechny skupiny, které 
byly uvnitř městských hranic nežádoucí, se našlo místo. V 15. a  16. století sloužil například ostrov 
Isola Lazzaretto Nuovo jako karanténní stanice. Tady se z lodí připlouvajících z velkých dálek vy-
sazovali cestující a členy posádek s podezřelými příznaky. Burano je typickým ostrovem rybářů, 
nebo světoznámé Murano, který je ostrovem sklářů. Sklárny tady byly umístěny z obav možného 
požáru. Všichni skláři se tak museli odstěhovat na tento ostrov vzdálený asi dva kilometry od 
centra. Správa města poskytla tehdy novým obyvatelům řadu výhod, aby jim stěhování nepřišlo 
tak zatěžko. Například se mohli vdávat za bohaté potomky benátské šlechty. Na druhé straně 
bylo sklářům pod trestem smrti zakázáno opustit ostrov, aby se náhodou nevyzradilo tajemství 
výroby foukaného skla. Tento zákaz opadl až někdy v 17. století, kdy benátští zjistili, že čeští skláři 
dělají sklo ve stejné a vyšší kvalitě. Nicméně, sklo se na ostrově vyrábí do dnešních dnů. Jedná 

se ale o investiční sklo od předních světových sklářů.
K poznávání benátské laguny a jejich ostrovů se 

nabízejí různé dopravní prostředky. Jsou tu linkové 
lodě místních dopravních podniků. V dopravním sys-
tému města plní funkci autobusů. Na delších trasách 
jezdí dvoupatrová loď.

Benátky by nebyly Benátkami bez svých gondol. 
Ale i tady jsou rozdíly. Turisté se plaví na gondolách pro 
návštěvníky. Ty stojí na hlavní turistické trase. Dají se 
dokonce objednat i s hudebním doprovodem. Místní 
lidé je ale využívají na bočních uličkách jako městskou 
dopravu.  Takže jestli se vydáte do Benátek, projděte 
se i do bočních uliček a za zlomek ceny si tak můžete 
vychutnat stejné trasy a ve stejné kvalitě. 

Hodně zajímavé místo, kam se můžete na lodi 
podívat, je rybí trh. Obchoduje se tu dvakrát denně. 
Ráno mezi pátou a odpoledne kolem třetí. Rybáři do-
pravují úlovky do tržnice v prostorných vanách přímo 
z přístavu. Pak začíná zvláštní rituál, který přihlížející 
těžko prohlédnou, protože prodej nevede dražitel 

Hlavní plavební kanál

Boční plavební kanál
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jako veřejnou dražbu, ale probíhá podle všeobecně praktikovaného zvyku. Obchodník pošeptá 
rybáři svou nabídku. Konkurenti jeho nabídku neslyší. Jestli prodávající s nabídkou nesouhlasí, 
hlasitě obchodníkovi vynadá, a to je signál pro další zájemce, že je ryba stále k prodeji. Mezi takto 
prodávané ryby patří losos, žralok, kambala, úhoř, nebo pražma. Nejprodávanější ryba je tady 
sardinka. A z těch se tady dělá opravdu kde co. 

V menší části se prodávají plody moře. Korýši, mušle, nebo třeba chobotnice. Obrovskou 
výhodou místního trhu je, že hned vedle prodejních ploch je spousta stánků, kde zakoupené 
plody moře připravují. Asi nejoblíbenější jídlo jsou tu mušle s těstovinami. Je to i nejrychlejší 
jídlo. Během pěti minut je hotovo. 

Co se jídla týká, tak asi nejoblíbenější jídlo je tady chřest. Ale to ostatně v celé Itálii. Pěstují 
se tady tři druhy této lahůdkové zeleniny. Zelený, nachový a bílý. Pro svoji velkou popularitu se 
dováží i z České republiky a ten se používá pro svou nejvyšší kvalitu hlavně v lepších restauracích. 
Jeho příprava není nějak složitá. Stačí jej oloupat, dát ho povařit do osolené vody, máslo a trochu 
cukru a za pár minut máme lahodnou přílohu hlavně k bílému masu. Dá se ale nejlépe jíst uvařený 
přelitý máslem s postrouhaným sýrem a sázeným vejcem. Jeho chuť je jako kukuřice a kedluben. 

Co je téměř nutností ochutnat, tak smažené pečivo. Dá se nejvýhodněji nakoupit u prodavačů, 
které jen stěží přeslechneme. Hned vedle něj najdeme prodavače s kávou, a tak máme o dobrou 
svačinku hned postaráno. 

Ta nejzajímavější atrakce města je každoroční karneval. Odehrávají se tady dva. Na náměstí 
svatého Marka pro turisty a druhý pouze pro místní. Ti mezi sebou soutěží o nejkrásnější kostým, 
tanec, hudbu a nejlepší pohoštění. Všechny masky z benátského karnevalu nejsou žádné fan-
tastické kostýmy, ale přesně stanovené kroje připomínající  historické události. Obchody a dílny 
s maskami tady najdeme snad na každém kroku.

Na každém kroku tady najdeme i vyhlášené restaurace, které jsou prakticky neustále zaplněné 
náročnou klientelou. Otevírají hlavně v podvečerních hodinách. Ale jako vždy najdeme v bočních 
uličkách jídla srovnatelné kvality. Nic se tady neohřívá a vše se připravuje přímo před zákazníkem 
v rodinné restauraci s přátelskou a pohodovou atmosférou. Dá se dostat i do kuchyně. Takže se 
klidně můžete naučit některé jídlo dělat sami. A nezaplatíte za něj více než šest euro. Pizza i na 
hlavní trase stojí v průměru kolem šesti Euro. Což při pohledu na letáky holešovských rozvozů je 
dokonce levnější a o kvalitě a velikosti ani nemluvím. Rozhodně by byla velká škoda neochutnat 

místní zmrzliny. V průměru jich ka-
ždá zmrzlinářská prodejna prodává 
na dvacet druhů a doporučuje se 
ochutnávat vždy po jednom kopečku. 
V  italském případě se jedná o kope-
ček jako naše tři. Na zmrzlině se tady 
opravdu nešetří.

To nejlepší z města se dá poznat 
během jednoho dne. Na to reagují 
různé cestovky které do Benátek na-
bízí mnoho cest i s možností koupání 
v některém přilehlém letovisku.

 Lucia Riligiantte
Richard PetříkJedna ze zastávek gondol
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Zmrzlina jako v Itálii
Byla by opravdu velká škoda neochutnat v parních letních dnech zmrzlinu jaká je právě v Itálii. 

Kvůli ní ale nemusíme jezdit stovky kilometrů. Prodává se i kousek od nás.
Zmrzlinu podobné chuti, kvality a velikosti můžete pořídit i v Přerově. A to hned na dvou 

místech. Jedna je na uličce spojující náměstí a druhá je vedle bazénu. 
Pro ochutnávku některých z jídel doporučujeme navštívit některý ze specializovaných ob-

chodů. A nebo si o ně zasoutěžit. 
Otázka zní: Co mají italské restaurace společného s naším okolí? Jako menší nápovědu dáme, 

že hodně lidí z Prusinovic se na tom podílí.
Vaše odpovědi pouze formou SMS na čísle 773 450 616. 13. srpna pak vylosujeme ze správ-

ných odpovědí. 
Richard Petřík

ZOO ZLÍN

Nenechte si ujít lemuří dvojčata!
Při procházce areálem ZOO doporučujeme zavítat k ostrovní expozici lemurů kata. Dvou-

měsíční mláďata těchto atraktivních primátů již často opouštějí bezpečí máminých zad a svými 
zábavnými kousky vás určitě pobaví. Oba dva samečky jejich matka stále kojí, postupně však 
začínají ochutnávat i potravu dospělých. Celou tlupu uvidíte v africké oblasti ZOO ve společné 
expozici s plameňáky růžovými.

Domovem lemurů kata je jižní část ostrova Madagaskar. Nejlépe se cítí v otevřené, keři zarostlé 
krajině nebo dokonce mezi holými skalami. Umí výborně šplhat, skvěle zvládají i skoky ve větvích 
stromů. Jsou to velcí milovníci sluníčka a ve sluneční lázni si přímo libují. Především dopoledne 
je často můžeme zahlédnout, jak se vyhřívají v poněkud zvláštní pozici. Lemuři leží na hřbetě či 
sedí opřeni o kmen stromu a všechny čtyři končetiny mají široce roztažené.

Na jejich jídelníčku dominuje ovoce a zelenina, příležitostně si pochutnají i na hmyzu. Ve 
zlínské ZOO dostávají směs nejrůznějšího ovoce (hrozny, broskve, mango, banány) a zeleniny 
(mrkev, okurky, rajčata, nejoblíbenější je červená řepa), jako doplněk potravy pak slouží vařené 
kuřecí maso, tvaroh, ovesné vločky a vařená rýže. Katy žijí v tlupách o 3 až 20 jedincích, tlupu 
vede dominantní samice. Na rozdíl od jiných druhů lemurů jsou to téměř výlučně denní zvířata, 
obdivovat je tak můžete po celý den.

Samice lemurů kata rodí zpravidla jen jediné mládě, výjimečně se však mohou objevit 
i dvojčata. Mládě se ihned po narození pevně zavěsí na matčino břicho, kde zůstane přibližně 
dva týdny. Poté se přesune na hřbet, odkud začíná pozorovat a prozkoumávat nejbližší okolí. 
Unikátní je zbarvení očí mláďat. Po narození jsou jasně modré. Charakteristickou žlutou barvu 
získají jejich duhovky až časem.

První lemuři kata se ve zlínské ZOO objevili již v roce 1990. Jejich odchov pokračoval bez 
přerušení až do roku 1997, mláďat jsme se však nedočkali. V roce 2001 jsme se rozhodli tradici 
chovu těchto hravých primátů obnovit. První mláďata se narodila v roce 2005, od tohoto roku se 
nám, včetně těch letošních, podařilo odchovat téměř 30 mláďat. Mladí lemuři prozatím zůstanou 
ve zlínské ZOO. Časem však najdou nový domov v některé české nebo evropské Z00.
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Další krok ke slonímu mláděti
Překvapení čeká na ty, kdo v  těchto 

dnech zavítají do pavilonu slonů. Před očima 
návštěvníků zde postupně vyrostla obrovská 
kovová konstrukce. Možná působí v útrobách 
stylového pavilonu nepatřičně, ale má svůj vý-
znam. Jedná se totiž o box, který bude sloužit 
k tréninku slonů nutnému k provedení inse-
minace. Pracovníci ZOO tak udělali další velký 
krok na cestě k vysněnému slonímu mláděti.

Před necelými 12 měsíci představili cho-
vatelé slonů v zlínské ZOO poprvé veřejnosti 
nový způsob tréninku tří sloních samic. Pomo-
cí dotykových tyčí a zvukových pomůcek na-
zvaných klikr využívaných v rámci pozitivního 
odměňování začínali se slony podáváním nohou, otevřením úst nebo nastavením ušních boltců. 
Uplynul rok a sloni už umí mnohem víc. Ošetřovatelé bez problémů pravidelně odebírají moč i krev, 
uvazují slonům na končetiny kovové řetězy, pomocí nichž jsou schopni je na krátký čas i fixovat. 
Celý výcvik, s nímž zlínským pomáhá specialista z nizozemské ZOO v Rhenen, směřuje k umělé-
mu oplodnění sloních samic. To by nebylo možné bez právě dokončeného inseminačního boxu.

Následující etapa bude velmi složitá. Slonice si musí na box nejprve zvyknout, pak se zvolna 
naučit vstupovat dovnitř a nakonec zůstat uzavřené v boxu. Jedině tak může bezpečně proběh-
nout vlastní inseminace. Slonice musí být v klidu a nebát se. K tomu využíváme metodu pozitivní 
motivace zvířete, kdy za každý, byť i malý úkon, je čeká odměna v podobě oblíbeného krmiva.
Pevně doufáme, že se inseminace podaří ještě v průběhu léta.

A proč vlastně inseminace? Všechny tři slonice, které jsme získali v roce 2003, mají dnes více 
jak 20 let a jsou ve věkové hranici, kdy mají ještě šanci se zapojit do reprodukce. Tato tvrzení vy-
chází nejen z poznatků vědeckých institucí, ale také ze závěru námi prováděných laboratorních 
testů, které probíhají od loňského roku.

Ing. Roman Vrzal  

Poděkování zachráncům
Rodina pana Jaromíra Vaculíka z ulice Trávník touto cestou upřímně děkuje panu Františku 

Pirklovi, Radkovi Pumprlovi a manželům Aleši a Ladislavě Měrkovým za obětavý přístup a pomoc 
při vážném zranění jejich synka Martina Horňáka dne 16. května v blízkosti místního poštovního 
úřadu. Martin si při pádu přes zábradlí zlomil obě ruce a oni mu byli bez váhání nápomocni s tím, 
že okamžitě zavolali záchranku a vyrozuměli rodinu a Martinovi dali první pomoc.

      Jaromír a Ingrid Vaculíkovi

Rodové pojmenování čeledi pochází z latinského slova lemuros. Tímto slovem antičtí Římané 
nazývali duchy zemřelých, kteří se ozývají za noci pekelným křikem. Přesně tak asi zněly noční 
hlasy lemurů prvním Evropanům, kteří přistáli na pobřeží Madagaskaru. Proto je pojmenovali 
podle „nočních putujících duchů“.

        Ing. Roman Vrzal 

Klec vyrobila firma Sklenář z Prusinovic
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

Ve II. čtvrtletí 2016 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
                                                           
50 let Lipner Jiří                55 let Hlavizňová Magda          60 let    Mlčák Evžen    
             Bakala Jiří                             Petrskovská Jaroslava                   Neradilová Pavla              
             Vrubel Radomír                  Šild Dušan                                     Zicháček Jaroslav 
             Stehnová Dana                  Belfín Lubomír                             Mlčáková Hedvika
             Bílý Ivan                                                                                   Vrubel Karel
                                                                                                               Kopec Pavel
                                                                                                               Talach Jiří
                                                                                                               Nelešovský František
                            Vrzalová Dana 
                                                                                               
65 let    Holotík Josef           70 let    Mrázek Bohumil              75 let    Kopečná Jana                          
             Barot Stanislav                     Barotová Milada                                                                                         
             Pospíšilová Jarmila              Hlavizňa Ladislav 80 let    Trhlík Vladimír
             Papežík Lubomír                  Mikeška Ladislav  Kotas Stanislav
                              Sklenaříková Vlasta
85 let   Hlavizňová Ludmila      
 Utěkalová Drahomíra
 Sklenářová Věra 
       

Narodili se:
               Mlčák Dominik
              

Sňatek uzavřeli:
               Kučová Darina, Brusné a Juřica Josef, Brusné (oba bytem v Prusinovicích)
               Pechalová Nikola, Krásno nad Bečvou a Pechal Radek, Prusinovice 
               Mrázková Hedvika, Prusinovice a Vlastník Marek, Praha           
               Rolníková Anna,  Prusinovice a Sokola Pavel, Količín  
               Barotková Eva, Prusinovice a Janalík Libor, Holešov                        
 

Rozloučili jsme se:
               s paní Boženou Mlčákovou, paní Františkou Pozziovou, paní Miladou Vyňuchalovou 
               a panem Rudolfem Pumprlou.

                                                                                    A vzpomínky zůstanou ...



Oslava Dne matek

Vítání občánků

Pohádkový les

Děti z mateřské školy Vystoupení žáků základní školy

Zleva: Jakub Kuběna, Adam Mikeška,  
Nikol Šenovská

Zleva: Kryštof Talach, Petr Podsedníček, Petr Vrubel

Společná fotografie pohádkových bytostí na 
Plačkově

Anne Maja Neradilová na koni na Hrádku
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