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Jezdecké závody v Prusinovicích
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Jezdecké závody v Prusinovicích
Poslední červencovou neděli 31. 7. uspořádal Jezdecký klub Prusinovice tradiční již 13. ročník 

jezdeckých závodů. Zahájení soutěží bylo ve 12 hodin. Hned od začátku byla návštěvnost diváků 
vysoká a tak se i ti nejmenší účastníci, kteří zahajovali celé jezdecké odpoledne parkurem do  
50 cm, dočkali hlasitého povzbuzování. V této soutěži určené pouze dětem na pony nastoupilo 
na start 14 dvojic. Vyhodnocení vítězů bylo rozděleno na dvě kategorie, a to na jezdce, kteří pře-
konávali parkur s pomocí vodiče, a na jezdce, kteří již své koníky ovládali samostatně. V kategorii 
s vodičem byla nejrychlejší Smýkalová Veronika na poníkovi Kyšpa z Martinic. 2. místo si svým 
výkonem zasloužila Daňková Justýna z Dobrotic a 3. místo náleželo nejmenší účastnici této sou-
těže, a to čtyřleté Anežce Složilové z Oldřichova. V této kategorii reprezentovala JK Prusinovice 
také dvojice (resp. trojice) Kateřina Krůťová s poníkem Sagarem a vodičem Vítězslavem Kuželou 
a společně obsadili 5. místo.

Nejrychlejší v kategorii bez vodiče se stala domácí jezdkyně Adéla Žákovská v sedle bílého 
valacha jménem Moravia Frajer. Na 2. místě se umístil Jiří Složil nejml. z Oldřichova a 3. místo 
patřilo Burianové Anně z Troubek. 

Následoval parkur dvoufázové skákání 60 – 70 cm. Tato soutěž již byla otevřená a zúčastnit se 
mohli malí i velcí koně i jezdci. Opět jsme viděli početné startovní pole, kdy se o poháry a věcné 
ceny utkalo 22 dvojic. O vítězi rozhodoval nejlepší čas druhé fáze parkuru. Toho dosáhla Adéla 
Žákovská s Frajerem. Za ní na 2. místě Martina Ondrušková v sedle bělohřívého haflinga Armin Q 
ze Slavíče a na 3. místě opět skončila dvojice Burianová Anna a Bianca z Troubek.

Ve 14 hodin odstartovala divácky oblíbená rychlostní westernová disciplína barely. Soutěž 
se jela dvoukolově a do hodnocení se započítával lepší dosažený čas. První místo svou rychlou 
jízdou vybojoval Josef Novák s koněm Gordon z ranče Líšná. Druhý byl Milan Školoud s Juráškem 
z Domaželic a třetí místo patřilo ženě Gabriele Kamencové a koni Spartakus z Chomýže. Na startu 
jsme viděli 15 koní mezi nimi i domácí jezdkyni Kristýnu Navrátilovou na koni Ejša.

Mezitím co si měřili síly westernoví jezdci, došlo na kolbišti k přestavbě parkuru na obtížnost 
ZM (90 cm). Soutěž byla vypsaná jako klasická s rozeskakováním. Jenže v tu dobu se již nad hla-
vami diváků začínaly stahovat černé mraky, takže se nakonec parkur jel na čas bez rozeskakování, 
abychom urychlili průběh závodů. Ze 14 startů nejrychlejší a čistou jízdu předvedla Žemlová 
Zuzana s koněm Erol z Dřevohostic. Druhá byla Jemelková Anna s Lagnusem z Mariánova a třetí 
Otáhalová Petra s mladou klisnou Sepulturou z Roštění. Za JK Prusinovice v této soutěži startovala 
také dvojice Vendula Šturmová s koněm Mat. Na dekorované příčky ale nedosáhla.

Po předání cen parkurovým jezdcům přišlo ke slovu opět westernové klání Pole bending 
neboli slalom mezi tyčemi. Mraky jsme odháněli očima a soutěž opět dokončili dvoukolově, ale 
už bylo jasné, že zmokneme. Vítězem se stal Školoud Milan s Juráškem, za ním na druhém a třetím 
místě skončil se svými koňmi Šitou a Gordonem opět Josef Novák z Líšné.

I v této soutěži jsme viděli domácí Kristýnu Navrátilovou, která ale v mužské konkurenci na 
příčky nejvyšší nedosáhla.

Nejnáročnější parkurovou soutěž jsme zahajovali v  16:15 hodin. Na startu se vystřídalo  
5 dvojic. Tato soutěž už se neobešla bez kapek deště a koním začínalo klouzat pod nohama. 
Všichni zúčastnění v pořádku překonali překážky na výšce 1 metr a za vydatného deště jim byly 
předány poháry a věcné ceny. Vítězkou se stala Radová Kateřina s klisnou Schidonie, druhá skončila 
Žemlová Zuzana s Erolem a třetí Krůzová Nikol s valachem Nearly Perfect. Na čtvrtém místě se 
umístila domácí Vendula Šturmová s koněm Mat.
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Déšť neustával, diváci, kteří zůstali, se mačkali pod stany. Pořadatelé chtěli vozatajský parkur, 
poslední soutěž tohoto dne, zrušit. Vozatajci se ale rozhodli, že jim ani velmi vydatný déšť neza-
brání v překonání stanovené dráhy, a to dokonce dvoukolově. V této blátivé jízdě, se za hlasitého 
povzbuzování zbývajících otužilých diváků utkalo pět spřežení. Vítězové v tomto případě byli 
všichni, kdo se zdárně dostali do cíle. Nejrychleji to však zvládl Lichnovský Karel z Dřevohostic. 
Druhé místo vybojoval Ladislav Caletka z Pacetluk a třetí místo Luboš Doležel z Dobrotic.

Sice promočení až na kost, ale 13. ročník jezdeckých závodů jsme dokončili.
Děkujeme Agrově a.s. a všem sponzorům za podporu jezdeckého sportu v Prusinovicích. 

Poděkování patří i všem jezdcům, kteří si přijeli zazávodit, a divákům, bez kterých by naše závody 
neměly takovou skvělou atmosféru.

Za rok se budeme těšit na Vaši hojnou účast a snad nezmoknem.
Žákovská Petra

Z OBCE

Zprávy z obce
Zdravím všechny čtenáře třetího vydání obecního Zpravodaje. Máme za sebou prázdniny a do-
volenou, již abychom se pomalu chystali na ty zimní. V období prázdnin proběhlo jedno krátké 
veřejné zasedání zastupitelstva. Na tomto zasedání i přes probíhající dovolenou bylo přítomno 
všech sedm zastupitelů a zde jsou krátké informace z něj. 

Program VZZ
1) Úvod a volba ověřovatelů zápisu  
2) Rozpočtové opatření  
3) Schválení smluv s UZSVM
4) Žádosti občanů a spolků
5) Různé
6) Závěr

Diskuze: Usnesení: zastupitelstvo schválilo program VZZ.       
Pro ............7 .................. Proti ..............Zdržel se ...................
Volba ověřovatelů zápisu
Návrh: MVDr. Koplík, Mgr. Mach
Diskuze: Usnesení: Ověřovateli zápisu byli zvoleni: MVDr. Koplík
Pro ............6 .................. proti ..............Zdržel se ................... 1................................... a
Mgr. Mach ................... Pro  ................6........Proti ................. Zdržel se ................... 1 .........................................
Zapisovatelkou určuji Irenu Tkadlčíkovou.

2. Rozpočtové opatření č.11/2016
Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 11/2016.
Diskuze: Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 11/2016.
Pro ............7 .................. proti ..............zdržel se ...................
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3. Schválení smluv s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na koupi pozemku p. č. 323 
o výměře 593 m2. Zároveň předložil zastupitelstvu kupní smlouvu na tento pozemek. 
Diskuze: 
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje předloženou Kupní smlouvu a souhlasí s úplatným převodem 
pozemku p. č. 323 o výměře 593 m2 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  
za cenu 22 200,- Kč a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 
Pro  ...........7 .................. Proti ..............Zdržel se ...................  
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku 
p. č. 356 – druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití silnice. 
Diskuze:    
Usnesení: Zastupitelstvo obce Prusinovice schvaluje předložené znění Smlouvy o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BKM/4552/2016-
-BKMM, pozemku parcela č. 356 – ostatní plocha, silnice o výměře 1372 m2 v k. ú. Prusinovice  
z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Prusinovice.
Pro ............7 .................. Proti  ............. zdržel se  .................

4. Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta připomněl zastupitelům vyvěšení záměru pronájmu pozemků p. č. 10084  
a 10083/1 v majetku obce Prusinovice (fotbalové hřiště a přilehlý pozemek). Na tento záměr se 
přihlásil jediný zájemce předseda TJ Prusinovice z. s.
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemků p. č. 10084 a neoplocené části pozemku 
10083/1 za cenu 1 Kč za rok se splatností při podpisu smlouvy na celé 15-ti leté období TJ Prusi-
novice,  z. s. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Pro  ...........7 .................. Proti ..............zdržel se ...................

5. Různé
Návrh: Starosta seznámil zastupitele se Smlouvou o zřízení věcného břemene na zřízení plynové 
přípojky na pozemku p. č. 75 ve vlastnictví obce k rodinnému domu č. p. 64. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženou Smlouvou o zřízení věcného břemene na pozemku 
p. č. 75. Dále souhlasí s výší jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene v celkové výši 500 Kč.
Pro  ...........7 .................. Proti ..............Zdržel se ...................

6. Závěr
Starosta se se všemi rozloučil a popřál klidný zbytek prázdnin.  

Toto zasedání se uskutečnilo hlavně z důvodu blížícího se Výběrového řízení na koupi pozemku 
p. č. 323 o výměře 593 m2. Tento pozemek se nachází na návsi a pro obec má strategický význam. 
Zastupitelstvo souhlasilo s tím, že není v zájmu obce, aby střed obce vlastnil někdo jiný než právě 
obec Prusinovice. Do zmiňovaného Výběrového řízení se nakonec přihlásili dva zájemci. Naštěstí 
jsme nabídli o 100 Kč větší částku, než byla vyhlášená Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a ta rozhodla o tom, že toto výběrové řízení jsme vyhráli.

Zbyněk Žákovský 
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Informace o chystaných změnách v provozu 
kabelové televize v Prusinovicích

V současné době šíří kabelová televize v Prusinovicích vysílání jak v analogovém, tak i v digi-
tálním systému. Poskytovatel satelitní televize společnost Skylink přechází postupně v průběhu 
tohoto roku na vysílání z formátu DVB-S na DVB-S2 a tento přechod ukončí k 31. 12. 2016. Vzhle-
dem k problémům s konverzí do analogového systému bude nutné vyměnit stávající technologii 
na hlavní přijímací stanici naší kabelové televize za novou a zrušit tak distribuci zbývajících TV 
programů v analogovém systému. 

Pro obec to tudíž znamená, že bude muset zainvestovat do nové technologie, umožňující 
konverzi z DVB-S2 na DVB-T u programů, které jsou doposud distribuovány v analogovém systému 
včetně našeho infokanálu. 

Pro účastníky kabelové televize v Prusinovicích to znamená, že pokud doposud vlastní starý 
televizní přijímač, který neumí přijímat TV programy v DVB-T (digitálním) systému vysílání, bude 
nezbytné, aby si pořídili buď tak zvaný settopbox nebo ještě lépe novou televizi, která je schopna 
přijímat digitální vysílání a to raději už s ohledem na budoucí přechod pozemních vysílačů do 
systému DVB-T2 s kódování H.265 / HEVC.

Některé modely (většina z roku 2014 a starší) totiž u DVB-T2 dokáží dekódovat jen formát 
MPEG4 / H.264 AVC, ve kterém se však v ČR po roce 2021 už vysílat nebude. Proto při výběru 
nového TV přijímače žádejte po prodejci informaci, zda váš vybraný nový TV přijímač umí systém 
DVB-T2 s kódování H.265 / HEVC.

Pro informaci ještě dodávám, že přechod pozemních vysílačů v ČR na systém DVB-T2 začne již 
začátkem roku 2017 a ukončen má být v roce 2020, nejpozději však v roce 2021. Tyto přechodové 
DVB-T2 sítě budou fungovat souběžně se stávajícími DVB-T sítěmi. K vypínání stávajícího DVB-T 
vysílání bude docházet postupně až v roce 2020-2021.

Zbyněk Žákovský

Životní prostředí v obci
Jak jistě všichni víte, máme v obci několik sběrných hnízd pro tříděný odpad - papír, plasty 

a sklo. Každý daný kontejner je náležitě popsán a barevně odlišen dle příslušného odpadu. Tedy 
žlutá jsou plasty, modrá barva značí, že se do této nádoby odkládá papír, do zelených kontejnerů 
odkládáme barevné sklo a do bílých sklo čiré. Myslím, že označení těchto sběrných nádob je 
dostačující. Přesto se stává, že ne vždy se podaří odpad uložit do správného kontejneru. V obci 
máme 8 sběrných míst, což by mělo být dostačující. Přes to bývá odpad pohozený u kontejneru 
na pospas osudu a leží zde i několik dnů. Věřím, že kolemjdoucím musí být nepříjemné a zvláště 
pro občana, který má jaksi pro pořádek větší cit. Přitom nic nebrání, v případě plného kontejneru 
využít některého dalšího sběrného hnízda. Mnohdy se stává, že v ulici Přerovské je kontejner plný, 
ale u mateřské školy poloprázdný. 

Pro velkoobjemový odpad obec sjednává kontejnery 2x ročně. Do tohoto kontejneru patří 
koberce, matrace, skříně apod. Každopádně do těchto kontejnerů nepatří stavební suť či stavební 
odpad. Stavební suť není povolena ukládat do polních cest bez souhlasu vlastníka – ve většině 
případů tedy obce Prusinovice. Do velkoobjemového odpadu se také neodkládá nebezpečný 
odpad. Sběr nebezpečného odpadu provádí obec u tělocvičny vždy první sobotu v měsíci od 
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televizní přijímač, který neumí přijímat TV programy v DVB-T (digitálním) systému vysílání, bude 
nezbytné, aby si pořídili buď tak zvaný settopbox nebo ještě lépe novou televizi, která je schopna 
přijímat digitální vysílání a to raději už s ohledem na budoucí přechod pozemních vysílačů do 
systému DVB-T2 s kódování H.265 / HEVC.
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nového TV přijímače žádejte po prodejci informaci, zda váš vybraný nový TV přijímač umí systém 
DVB-T2 s kódování H.265 / HEVC.
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Zbyněk Žákovský

Životní prostředí v obci
Jak jistě všichni víte, máme v obci několik sběrných hnízd pro tříděný odpad - papír, plasty 

a sklo. Každý daný kontejner je náležitě popsán a barevně odlišen dle příslušného odpadu. Tedy 
žlutá jsou plasty, modrá barva značí, že se do této nádoby odkládá papír, do zelených kontejnerů 
odkládáme barevné sklo a do bílých sklo čiré. Myslím, že označení těchto sběrných nádob je 
dostačující. Přesto se stává, že ne vždy se podaří odpad uložit do správného kontejneru. V obci 
máme 8 sběrných míst, což by mělo být dostačující. Přes to bývá odpad pohozený u kontejneru 
na pospas osudu a leží zde i několik dnů. Věřím, že kolemjdoucím musí být nepříjemné a zvláště 
pro občana, který má jaksi pro pořádek větší cit. Přitom nic nebrání, v případě plného kontejneru 
využít některého dalšího sběrného hnízda. Mnohdy se stává, že v ulici Přerovské je kontejner plný, 
ale u mateřské školy poloprázdný. 
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odpad. Stavební suť není povolena ukládat do polních cest bez souhlasu vlastníka – ve většině 
případů tedy obce Prusinovice. Do velkoobjemového odpadu se také neodkládá nebezpečný 
odpad. Sběr nebezpečného odpadu provádí obec u tělocvičny vždy první sobotu v měsíci od 
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10:00 do 11:00 hodin. Nemusíme s tímto odpadem čekat až na svoz skládky Bystřice a můžeme 
zde odkládat tento odpad v průběhu roku za přítomnosti obecního pracovníka. Do nebezpeč-
ného odpadu patří barvy a plechovky od barev a jiných škodlivin, ředidla, vyjeté oleje, staré léky 
a teploměry, prostředky na ochranu rostlin, opotřebované pneumatiky, olověné akumulátory 
včetně elektrolytu, zářivky, výbojky, televizory, rádia, ledničky, mrazničky, pračky, trouby, sporáky, 
vysavače, PC monitory, tiskárny, notebooky, drobné elektrické a domácí spotřebiče. 

Myslím, že obec Prusinovice má dostatečně propracovaný systém odkládání odpadu různého 
původu, je jen na nás jestli jej budeme plně využívat a nebudeme si dělat z obce a jejího okolí 
smetiště. Každý z nás jistě při procházkách nerad počítá, kolik nových hromádek dnes napočítal. 
Přeji nám všem krásnou a čistou obec. 

Zbyněk Žákovský

Vadí to i Vám?
Naše obec Prusinovice má mimořádně pěknou polohu, leží v malebné dolině a jak říká s ob-

libou náš rodák MUDr. František Neradilek, prý se zde kumuluje kosmické záření, které navozuje 
speciální a příznivé klima. I přes doktorovu nadsázku věřím, že se v naší obci žije dobře, máme 
vše nebo skoro vše, co občan ke kvalitnímu životu potřebuje. Máme školy, máme kostely, máme 
obchody, hospody, kvalitní hasičský sbor, máme využívaný kulturní dům, sportoviště atd. Spol-
kový život je taktéž na vysoké nadstandardní úrovni. Vím také, co občany trápí nebo co jim trošku 
ztrpčuje život. Vědí to samozřejmě zastupitelé, ví to pan starosta. To je však věc jiná, ke které se 
v tomto příspěvku vyjadřovat nechci. Jsou však věci, které znehodnocují upřímnou snahu vedení 
obce o to, aby naše obec byla upravená, uklizená. Jde mi o ten první dojem, který získá náhodný 
řidič, cyklista, návštěvník naší obce. Přes dílčí úspěchy po masivní kampani, kterou vedlo vedení 
obce za pořádek na veřejných prostranstvích, nelze konstatovat, že je vše v pořádku. Prostranství 
před domy, které jsou majetkem obce, byla většinou uklizena (hlavně ulice Podzahradí). Zůstává 
však několik občanů, kteří tak neučinili, kteří před svými domy parkují těžkou techniku, velká 
auta a podobně. Věřím, že nejsem sám, komu to vadí. A nejenom z  estetického hlediska, ale  
i kvůli bezpečnosti. Není povinností obce vyhledávat vhodná parkovací místa, to je povinností 
majitelů zmíněné techniky. 

Naprostá většina občanů řádně ošetřuje prostory před vlastními domy, řádně seče trávníky, 
i když tyto vlastní obec. Za to samozřejmě patří velký dík. Na druhé straně však obec poskytuje 
občanům řadu služeb, za které platí jen část výdajů. Jak jsem předeslal, tak v tomto případě mluvím 
o naprosté většině, ne však o všech. Soudný občan pochopí, že není v silách obecního úřadu, aby 
pracovní četa mohla zvládnout sečení všech zelených ploch v obci. Jsou prostě jedinci, kterým 
nepořádek a hyzdění obce ani tak moc nevadí.

Tímto článkem chci apelovat i na estetické cítění těch občanů, kteří na vlastním pozemku 
na „veřejném“ místě parkují autovraky, skladují dříví a jiný nepořádek. Náhodný návštěvník či 
projíždějící nepozná, co je obecní či soukromý majetek…

Je celá řada obcí v okolí, které nám mohou být v tomto směru příkladem. A jestli jsem se 
tímto příspěvkem někoho dotkl, tak vězte – to jsem chtěl.

J. Koplík - občan 



8

Zajímavosti z obce
Křestní jména
Kdysi se křestní jména v rodinách dávala po rodičích či prarodičích. Teď je často rodiče dávají 

po kamarádkách, kamarádech, filmových hrdinech, celebritách nebo jen tak, aby ladila k příjmení.
Každým rokem se oblíbenost křestních jmen mění.
Podle statistického úřadu se nejčastěji mezi obyvateli naší republiky objevují ženská jména 

Marie, Jana, Eva, Anna, Hana, Kateřina, Ludmila, z mužských jmen pomyslné první příčky zaplňují 
jména Jiří, Jan, Petr, Josef, Pavel, František.

Od roku 1999 sleduje Český statistický úřad také oblíbenost křestních jmen u dětí. Na prvních 
místech se už řadu let objevují jména Eliška, Anna, Tereza, Anežka, Adéla, ale mezi oblíbená se 
řadí i ta, která bychom ještě před pár lety považovali za méně obvyklá. Například Sofie, Sára či 
Vanesa (Wanesa). Mezi chlapci v celorepublikovém šetření pak vládne trojice jmen Jan, Jakub, 
Tomáš. Ale oblíbená jsou i v minulosti méně obvyklá jména jako např. Nikola, Nikolas, Matyas.

A jak to je vlastně u nás v obci?
K 31. 8. 2016 je na cca 1 230 obyvatel zapsáno 240 různých křestních jmen, z toho mužských 

96 a ženských 144.

Nejčastější jména: 

MUŽSKÁ ŽENSKÁ

Petr 36 Marie 30

Josef 30 Jana 29

František 27 Ludmila 23

Martin 27 Anna 21

Jan 24 Kateřina 19

Pak následují Tomáš, Jaroslav, Milan, Pavel, z ženských Eva, Alena, Věra, Lenka.

Nejvíce křestních jmen začíná písmenem M, pak L, V, atd.
Podrobněji opět v tabulce.

první písmeno celkem mužských jmen ženských jmen

M 28 14 14

L 22 10 12

V 18 7 11

D 17 7 10

J 17 9 8

R 17 11 6

Jediné jméno je od písmene G (Gabriela).
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Zajímavé je také, jaká jména dávají svým dětem rodiče. 
V přehledu je četnost jmen dětí v naší obci  narozených v období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2016. 
Celkem je 63 různých jmen. Chlapeckých 30, dívčích 33. 

Nejčastější jména:

CHLAPECKÁ DÍVČÍ

Jakub 7 Kateřina 5

Petr 4 Natálie 4

Adam 3 Adéla 4

Lukáš 3 Kristina, Kristýna 3

Vedle Aniček, Marušek, Eviček, Kubíků, Honzíků či Ondrášků se objevují i u nás neobvyklá,  
ale pěkně znějící jména, jako např. Kaili, Anne Maja.
                                                                                        
Pranostiky podle jmen

O původu jmen se hodně píše v literatuře, k mnohým se vážou lidové pranostiky.
Tak například:

Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
Na svatého Marka, brambor plná řádka.
Na svatého Jana otvírá se létu brána.
Čím dříve před svatým Janem houby, hřiby, tím dříve před vánocemi sněží.
Do Jana má být louka shrabaná.
Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý.
Jakub bez deště – tuhá zima.
Anenské chladné rosy ohlašují pěkné časy.
Svatá Anna – chladna zrána.
Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.
Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.
Na svatého Martina nejlepší je husina.
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
Chodí–li svatá Kateřina po ledě, bude svatý Štěpán plavit koně.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka.
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.
Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
         

H. Stoklasová                                                                                                     
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Předvolební setkání s Mgr. Šárkou Jelínkovou
Místní organizace KDU-ČSL uspořádala 

ve sředu 14. září v salónku v kulturním domě 
předvolební setkání s Mgr. Šárkou Jelínkovou, 
kandidátkou ve volbách do Senátu. Je také uve-
dena na pátém místě na kandidátce KDU-ČSL 
do zastupitelstva Zlínského kraje. Doprovodili 
ji manžel Milan, dcerka Johanka a paní Vaculí-
nová, krajská tajemnice a manažerka.

Setkání zahájila v 17 hodin předsedkyně 
MO KDU-ČSL paní Anežka Stoklásková, která 
přivítala naše hosty i naše občany, jichž tam 
bylo asi 12. Setkání se zúčastnili starosta Zbyněk 
Žákovský, jeho zástupce MVDr. Jaroslav Koplík 
a zastupitelka slečna Marie Vybíralová.

Po zahájení se slova ujala paní Mgr. Šárka Jelínková. Narodila se v Bystřici pod Hostýnem před 
48 lety. Je vdaná a má jedno dítě. Vystudovala Pedagogickou fakultu UP v Olomouci. Pracuje jako 
ředitelka Centra pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem a jako inspektorka kvality sociál-
ních služeb ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Ve svém projevu přiblížila 
posluchačům svůj politický cíl: udržet mladé lidi v regionu, zachovat v obcích školy a podporovat 
růst středního odborného školství a řemesel. Zmínila se též o nešťastné holešovské průmyslové 
zóně a o stanovení pravidel pro její využití.

Krátce se občanům představil její manžel Mgr. Milan Jelínek, ředitel Charity v  Holešově.  
Je aktivní v církvi a v Orlu v Bystřici pod Hostýnem. Je uveden na 34. místě na krajské kandidátce 
KDU-ČSL.   

Do krátké diskuse, která nastala v závěru setkání, se zapojili manažerka paní Vaculínová, pan 
starosta Zbyněk Žákovský i někteří další naši občané. Mluvilo se o problematické holešovské 
průmyslové zóně a předvolební politické situaci ve Zlínském kraji.

Za zmínku ještě stojí skutečnost, že paní Mgr. Šárka Jelínková dostane v Praze ocenění od 
ministra kultury Hermanna za příkladné působení žen v politice.

Mám za to, že toto setkání s kandidátkou do vysoké politiky bylo podnětné a přínosné pro 
všechny, kteří se přišli osobně seznámit s paní Mgr. Šárkou Jelínkovou. 

Antonín Nedbal 

Mgr. Šárka Jelínková

ŠKOLA

Září – začátek školního roku 
 Ve čtvrtek 1. září jsme se všichni sešli opět v mateřské škole po prázdninách a začal nám 

nový školní rok. Všichni přicházeli s radostí a těšili se na své kamarády, které někdy neviděli celé 
prázdniny. Příchod nových dětí se neobešel bez slziček, ale postupně si zvykaly a našly si nové 
kamarády. Do mateřské školy je letos přihlášeno 51 dětí, které jsou rozděleny do 2 tříd. Předškoláků 
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kamarády. Do mateřské školy je letos přihlášeno 51 dětí, které jsou rozděleny do 2 tříd. Předškoláků 
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je letos 21, jsou to děti, které se budou připravovat k zápisu do 1. třídy. Do mateřské školy se vrátila 
po mateřské dovolené p. učitelka Navrátilová Gabriela a odešla p. učitelka Barbora Paštěková. Do 
kuchyně nastoupila p. Marcela Janů, která bude vydávat obědy dětem v ZŠ. 

V letošním školním roce budeme s dětmi pracovat podle Školního vzdělávacího plánu, který 
má název „Rok s kocourkem Matyášem“. Pro děti jsou připraveny celoroční aktivity jako např. 
pískání na flétnu, kroužek anglického jazyka, logopedický kroužek pro děti s vadami výslovnosti, 
pohádky v mateřské škole, pohádky v Holešově a budeme pokračovat v projektu „Zdravý úsměv“. 
Máme naplánováno hodně akcí i pro rodiče jako např. zamykání zahrady spojené s lampiónovým 
průvodem, vánoční a velikonoční tvoření, ukázku cvičení dětí v tělocvičně, vánoční vystoupení, 
vystoupení pro maminky, loučení se školáky apod. Nadále budeme spolupracovat s místními 
spolky při pořádání různých akcí. 

Kdo má zájem, může sledovat dění v mateřské škole na stránkách školy www.materskasko-
laprusinovice.estranky.cz. 

Přejeme dětem, aby čas strávený mezi kamarády v  mateřské škole byl pro ně příjemný  
a radostný. 

 Mikešková Dagmar

Počátek školního roku 2016/2017
Prázdniny utekly jako voda a nastal školní rok, který jsme zahájili společně ve čtvrtek 1. září. 

V učebně druhého ročníku nás přivítala zastupující paní ředitelka, pan starosta Zbyněk Žákovský 
a člen Zastupitelstva, předseda Školské rady Mgr. Leoš Mach. Všichni popřáli novým prvňáčkům 
a ostatním žákům školy, rodičům a pedagogům úspěšný školní rok a zvládnutí všeho, co je  
v letošním roce čeká. Třídní učitelé poté odešli s dětmi do tříd, kde si vyprávěli své prázdninové 
zážitky, a seznámili se s tím, co je společně čeká.

Žákům školy byly nabídnuty kroužky – práce na PC, sportovní kroužek, angličtina pro nej-
menší, výtvarný kroužek s keramikou, pohádkové zpívání a pro ty, kdo potřebují, je k dispozici 
opět logopedický kroužek. Kroužky odstartují na konci září – na začátku října.

Učitelé připravují množství mimoškolních aktivit a projektů. Čeká nás tradiční setkání s pra-
covníky Preventivní informační služby Policie ČR, preventivní program první pomoci, Zdravé zuby, 
navštívíme divadelní představení. Pokračujeme s projektem Ovoce a zelenina do škol. Budeme 
pokračovat také v preventivních programech Poradny pro ženy a dívky. 

Můžeme se těšit na vánoční představení k rozsvícení vánočního stromu v obci. V květnu opět 
pozveme maminky na oslavu jejich svátku.

V  blízké době nás čekají dvě divadelní představení – Opička Žofka ve zlínském divadle  
a pro děti, které se učí anglicky, je připravené anglické divadlo v Bystřici pod Hostýnem – John & 
Mary. Na konci října nás čeká projektový den k podzimu, na který pak následně pozveme rodiče, 
aby si prohlédli výsledky práce svých dětí. Páťáci si opět budou chystat program pro děti, které 
tentokrát v dubnu přijdou k zápisu. Čtvrťáci jako tradičně navštíví dopravní hřiště v Kroměříži. 
Plavecký výcvik letos absolvují žáci 4. a 5. ročníku. Z aktuálních nabídek budeme vybírat další 
naše aktivity. Nudit se určitě nebudeme.

Máme za sebou již první společnou povedenou akci a to seznamovací turistickou vycházku 
na Hrádek, která se uskutečnila v pátek 9. září. Prožili jsme opravdu krásné dopoledne, při kterém 
jsme si opekli buřty, zahráli hry a děti ve skupinách vyráběly nejkrásnější Hrádek z přírodnin a darů 
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lesa. Všechny skupiny pracovaly naprosto perfektně a vznikly tak velkolepé stavby, na které byla 
radost se podívat a jistě to ocenili i rodiče, kteří se o víkendu zašli na Hrádek podívat. V úterý 
13. září proběhlo vyhlášení a ocenění těch nejlepších staveb. A protože opravdu každá skupina 
pracovala svědomitě a stavby se povedly všem, všichni se stali panoši či dámami, na důkaz toho 
jim byla předána koruna, kterou si následně každý mohl vyzdobit dle svých představ. Bylo to moc 
prima dopoledne, kterého se účastnili děti, paní učitelky, paní vychovatelka a pan učitel. Všichni 
přítomní se shodli, že se jim tato akce velice líbila. 

Veškeré fotografie můžete najít na stránkách školy– www.zsprusinovice.estranky.cz
Pro děti je připravena spousta zajímavých a zpestřujících akcí a aktivit. Doufáme, že se dětem 

v tomto školním roce bude dařit a lecčemu se naučí. Všem našim žákům přejeme úspěšný školní 
rok, rodičům pevné nervy při zvládání někdy náročnějších situací. Pevně věříme, že si tento školní 
rok společně pěkně užijeme, posuneme se ve vzdělání dál a bude na co vzpomínat.

Mgr. Petra Zicháčková 
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KULTURA

Dětský karneval
Obec Prusinovice uspořádala (sponzorovala) v neděli 

4. září odpoledne  zábavný program pro děti a jejich ro-
diče. Pozvala k nám osvědčeného člověka malé postavy, 
Pepína Prcka, který umí vytvořit pro děti přitažlivý zá-
bavný program, jenž obvykle obsahuje tanečky, písničky 
a soutěže. Se stejně složeným programem přijel Pepíno 
Prcek, vlastním jménem Josef Rychlíkovský, opět do naší 
obce. Jeho zábavný program se konal na prostranství  
u kulturního domu za příjemného letního počasí. Prostor 
pod pergolou u kulturního domu byl krásně vyzdoben 
barevnými stuhami a několika lampióny. Přišlo se tam 
pobavit přibližně 50 dětí se svými rodiči. Odpolední slav-
nost byla pojata jako maškarní karneval, proto mnohé děti 
tam přišly již oděny v rozmanitých, slušivých a nápaditých 
kostýmech (maskách). Pro děti byl připraven i další doplň-
kový zábavný program. Po dobu několika hodin děti měly 

k dispozici velmi oblíbený skákací hrad, mohly si pochutnat na cukrové vatě na špejli (za 30 Kč), 
nebo si mohly nechat namalovat na svůj obličej libovolnou různou kresbu od umělkyně paní 
Petry Šavarové z Halenkovic. O to všechno měly naše děti zájem. Vedoucí kulturního domu pan 
Milan Žůrek s paní Michaelou Vinklárkovou připravili pro všechny návštěvníky slavnosti „chuťové 
zážitky“ z jídel připravených na grilu u kulturního domu. Na jídelním lístku se občanům nabízela 
tato jídla: grilovaná kuřecí prsa (60 Kč), grilovaná vepřová krkovička (60 Kč), grilovaný hermelín 
(45 Kč), kukuřičný klas (30 Kč), zelný salát s koprem (10 Kč). O tuto nabídku grilovaných jídel 
měli návštěvníci slavnosti veliký zájem. Na závěr asi dvouhodinového zábavného programu děti 
obdržely balíčky sladkostí, bloky na kreslení a tužky z rukou pana starosty Zbyňka Žákovského, 
zastupitelky Marie Vybíralové a paní Dagmar Mikeškové, členky školského a kulturního výboru. 

Dětský karneval se vydařil k všeobecné spokojenosti dětí, jejich rodičů, pořadatelů slavnosti i 
Pepína Prcka, který si uměl děti opět získat svým vtipným programem. Jemu patří poděkování za 
příjemně prožité nedělní odpoledne. Velký dík patří též obecním zastupitelům, členům školského 
a kulturního výboru, kteří všechno organizačně připravili, i pracovníkům obce a kulturního domu 
za mimořádnou nedělní službu při slavnosti.

 Antonín Nedbal 

Podzimní výstava
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Prusinovicích uspořádala ve dnech  

17. až 19. září ve svém domě na Plačkově podzimní výstavu. Tato výstava byla tématicky zaměře-
na na „pohádkový podzim“ a byla společným dílem mnoha místních zahrádkářů, kteří přípravě 
výstavy věnovali hodně času a úsilí, aby návštěvníci výstavy odešli domů potěšeni a spokojeni.

Gabriela Chytilová
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Návštěvníci mohli zhlédnout 29 druhů zeleniny – od běžných druhů k  málo pěstované 
zelenině jako je mangold, lilek, indická okurka, mochyně peruánská, melouny, velkoplodé tykve  
o hmotnosti 40 kg a 46 kg.

V „Krakonošově zahrádce“ bylo vystaveno 18 druhů bylinek. Běžně známé byly máta, mate-
řídouška, meduňka, libeček, rozmarýn. Málo známé bylinky byly brahmi, izob, saturejka, pelyněk 
a rýmovník.

Pozorný návštěvník si mohl povšimnout, že bylo vystaveno méně druhů ovoce, což způsobila 
letošní celková malá úroda ovoce.

Obzvláště příjemně zapůsobilo na návštěvníky 11 vystavených klobouků, které byly vkusně 
nazdobeny sušenými květy, živými květy, ovocem a zeleninou. V koutech výstavních místností  
i jinde byly vystaveny krásně aranžované květiny.

„Pohádkový podzim“ naplnily svou přítomností vystavené pohádkové bytosti, jako jsou 
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček u rybníčka, Perníková chaloupka s  Ježibabou, Broučci, 
Čmelda a Beruška.

Za zmínku stojí, že tam bylo vystaveno i několik druhů marmelády, k jejichž ochutnání byli 
návštěvníci zváni.

Jako obvykle se na výstavě prodávaly výrobky od zdravotně postižených lidí (nebo lidí pe-
čujících o osobu blízkou) z Holešova.

Celkový dojem ze zahrádkářské výstavy byl velice milý a příjemný. Vnímaví návštěvníci si 
mohli prohlédnout mnoho krásných detailů, v nichž se projevila veliká nápaditost a pečlivost 
v provedení aranžérek výstavy.

Ti, kteří podzimní výstavu zhlédli, jistě svých kroků nelitovali a vrátili se domů s hezkými 
zážitky. Naši zahrádkáři uspořádáním této výstavy odvedli veliký kus práce v  oblasti kultury, 
spolkového a společenského života v obci a za to jim právem patří veliké poděkování.

Přeji našim zahrádkářům hodně radosti a spokojenosti z dobrých pěstitelských výsledků i ze 
skvělé osvětové práce v naší obci.

Antonín Nedbal

Výstava Zlatých ručiček
Zářijová výstava spolku Zlatých ručiček je shrnutím roční píle zručných žen z Prusinovic.  

Ta letošní trvala dva dny. Protože se po změnách ve vedení spolku stala jeho vedoucí moje žena, 
měl jsem příležitost pozorovat akci i její přípravy zblízka. Mohu prozradit, kolik starostí taková 
služba obnáší. A zvláště před výstavou. Telefonování, mejlování, věčné plánování. Nedokončené 
výrobky, které je třeba rychle dodělat, zaplavují domácnost snad všech žen ze Zlatých ručiček. 
Ovšem i po celý rok (alespoň u nás doma) zaplňuje každé volné místo nespočet předmětů, které 
se budou k tvoření určitě někdy hodit. 

Na výstavě byly k vidění desítky technik ručních prací žen se zlatýma rukama (i několika mužů) 
z vesnice a blízkého okolí. Musím uznat, že u některých výstavek jsem byl v úžasu nad tím, jak 
dovede běžný venkovský člověk skloubit svůj intelekt a zručnost. Nyní by bylo možné jmenovat 
dlouhý seznam malých pokladů ušitých z látky, vyrobených z drátu, dřeva, papíru, malovaných 
obrázků, háčkovaných, korálkovaných ozdob, výrobků z  patchworku či ubrouskové techniky. 
Nechyběly dokonce dekorace z betonu, k vidění byla třeba sbírka žárovek nadšeného sběratele 
kuriozit pana Patrika Trnčáka z Holešova. Z předloženého chci vyzdvihnout alespoň pana kostelníka 
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Ing. Jaromíra Vaculíka, který se letos poprvé pochlubil ukázkou své záliby, o které se ve vsi mnoho 
nevědělo. Deset let života totiž zasvětil mravenčí práci na výrobě unikátních dárkových krabiček 
z papíru. Představil například dárkovou knihu na víno, jejíž výroba, jak prozradil, trvá několik dní 
a kde chybný výpočet úpravy papíru, byť jen o desetinu milimetru, následně zmaří dokončení 
celého díla. Pan Vaculík nechal hosty nahlédnout také do schémat, která musel před započetím 
každé krabičky přesně vypočítat a narýsovat. Těch měl čtyři silné sešity.

Podle mého názoru bylo na letošní výstavě poznat, že spolku schází jeho zakladatelka paní 
Kateřina Lipnerová. Nepochybně kvůli absenci této charizmatické vedoucí přišlo letos méně 
návštěvníků. Spolek také ztratil přízeň některých vystavujících, až nakonec hrozilo, že se letos 
nepodaří sál naplnit. Přestože organizace výstavy je dílem všech členů a bez společného úsilí by 
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Výrobky domácí produkce Výrobky hostů z Lipníku n. B.

Zájezd na muzikál MÝDLOVÝ  PRINC
Za krásného podzimního rána v sobotu 24. 9. 2016 jsme odjížděli do Prahy na muzikálové 

představení „MÝDLOVÝ PRINC“. Do Prahy jsme dorazili po poledni. Jelikož jsme měli vstupenky na 
večerní představení, tak měl každý účastník zájezdu  možnost strávit sobotní odpoledne v Praze. Někteří 
navštívili pamětihodnosti hlavního města, někteří nákupní centra – no prostě, každý podle svého gusta. 
Před 18:00 hodinou jsme se všichni opět setkali v divadle BROADWAY na muzikálové představení. 
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„Mýdlový princ  je muzikálová komedie se silnými lidskými příběhy. Je to muzikál, který Vás 
může překvapit svou pravdivostí stejně jako zdáním, že na jevišti možná zahlédne kousek sám sebe,“  
představuje své dílo režisér a autor libreta Radek Balaš.

Děj muzikálu vypráví o neúspěšném herci Martinu Markovi, který se po smrti svého otce  (tuto 
roli ztvárnil Václav Neckář) vydává na Šumavu, aby zde vzkřísil divadelní soubor Šumavan. Tato 
zprvu banální cesta mu ovšem změní život. V hlavní roli se nám představil Martin Písařík. Dále 
jsme měli možnost vidět a slyšet Terezu Kostkovou, Aleše Hámu, Ivanu Jirešovou, Jaromíra 
Noska, Jaroslavu Obermaierovou a další. Celým představením nás provázely známé hity 
Václava Neckáře. Zazněly například hity Čarodej Dobroděj, Ša-la-la-la-la-la-li, Nejsem gladiátor, 
Svatovítský chrám, Půlnoční, Lékořice, Dr. Dam di Dam, Kdo vchází do tvých snů, má lásko, Mý-
dlový princ a další.

Po skončení muzíkálu jsme se společně od divadla přesunuli noční Prahou na hlavní nádraží, 
kde nás čekal autobus a vydali jsme se na zpáteční cestu domů. Do Prusinovic jsme dorazili ho-
dinu a půl po půlnoci. Všichni unaveni, ale plni dojmů z krásného kulturního zážitku a příjemně 
strávené soboty.

Už se určitě všichni těšíme na další kulturní akci, kterou pro nás zorganizuje obecní zastu-
pitelstvo.

 Účastníci zájezdu

CÍRKEV

Farní tábor na Rusavě měl svoji premiéru
Svoji premiéru má za sebou křesťanský 

pobytový letní tábor na Rusavě. Konal se ve 
dnech sedmého až třináctého srpna. Určen byl 
především pro děti prvního stupně ZŠ z farností 
Prusinovice, Rusava a Bílavsko. Zúčastnily se 
však i některé dětí ze Zlína a z okresu Přerov.  
Z naší obce  pobyt absolvovali Roland Jan Frais 
a Vojtěch Červenka. Hlavními organizátory 
tábora byli duchovní správce římskokatolické 
farnosti Prusinovice, P. Marek Výleta a katechet-
ka z farnosti Prusinovice Bc. Naděžda Fraisová 
ve funkci vedoucí. Jako místo týdenního pobytu 
zvolili organizátoři  prostory římskokatolické 
fary v malebném prostředí obce Rusava.

Hned v první den příjezdu upoutala všechny účastníky tábora cedule při vstupu do budovy 
s textem: „Vítáme vás v Království Narnie“, jenž bylo hlavním tématem celého pobytu. Určitou 
paralelu mohly děti nalézt ve známém pohádkovém příběhu Letopisy Narnie.  Hlavní postavou 
zdejšího království byl lev Aslan, jako Pán a Stvořitel říše Narnie, který pečlivě sledoval veškeré 
dění a plnění úkolů všech obyvatel. Děti se v průběhu týdne staly novými obyvateli Narnie, kteří  
s velkou odvahou plnili všechny zadané úkoly a naplňovali každodenní hesla. Ty prověřovaly jejich 

Návštěva u hasičů
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sílu, vědomosti a dovednosti. Motivací k plnění úkolů bylo pravidelné bodování jak jednotlivců, 
tak skupinek. Velkým zpestřením  pobytu  byla celotáborová soutěž v hledání pokladu, do které se 
děti zapojily s  velkým napětím. Svého soutěživého ducha si  vyzkoušely během výtvarné soutěže, 
jejímž cílem bylo ztvárnit  jejich vzpomínky a prožitky z Království Narnie. Na závěr pobytu byly 
za své aktivity oceněny diplomy, chutnými sladkostmi a dalšími praktickými  předměty. Příjemné 
chvíle děti prožily na společných výletech, které byly součástí připraveného programu. Jednalo se 
např. o pěší výšlap na Svatý Hostýn, exkurzi na hasičské zbrojnici a návštěvu ranče v Dobroticích 
spojenou s projížďkou na koních. Překvapením a veselým zážitkem bylo pro děti vystoupení 
kouzelníka Jirky Hadaše nebo společné každodenní hry. Příležitost ke chvíli ztišení a k modlitbě  
se dětem nabídla  při účasti na mších svatých v bazilice  na Svatém Hostýně, v kostele na Rusavě 
a rovněž na konci každého dne.  „Byl to skvělý tábor. Příští rok jedu zas,“ zazněla reakce jedné  
z dívek  při závěru pobytu. „Děti mají hezké zážitky,“ zaznělo z úst jedné z maminek z obce Rusava.

Text a foto: Bc. Naděžda Fraisová

Hody a žehnání praporu  v Pacetlukách
Letos je to již  sedmdesát  let od doby, kdy 

byla slavnostně vysvěcena kaple Nanebevzetí 
Panny Marie v Pacetlukách. Tato obec patří 
rovněž  do farnosti Prusinovice. Od  roku 1946  
se v obci slaví tradiční  Pacetlucké hody. V témže 
roce byl založen také  místní  sbor dobrovolných 
hasičů. A právě v těchto souvislostech se v ne-
děli 14. srpna 2016  v Pacetlukách uskutečnilo 
slavnostní žehnání nového hasičského praporu, 
při němž  si přítomní hosté připomenuli záro-
veň 70. výročí založení hasičského záchranného  
sboru v Pacetlukách. 

Obecní  hody vyvrcholily  při nedělní  mši svaté  věnované ke cti Panny Marie. Při slavnostní 
bohoslužbě požehnal  holešovský kaplan P.  Wojciech Zapjór nový hasičský prapor. Ke sváteč-
nímu rázu mše  významně příspěl hudební doprovod místní  dechové hudby a zpěv ženského 
chrámového sboru z Prusinovic, s připojením mariánských písní z řad ostatních věřích. Na závěr 
bohoslužby vyslechli hosté krátký projev z úst starosty obce Pacetluky, p. Ladislava Darebnika. Této 
významné slavnosti se zúčastnilo mnoho farníků a dobrovolných hasičů  také z farnosti Prusinovice.

Oslavy pokračovaly neformálním setkáním v prostorách pacetlucké hasičské zbrojnice.  
Za účasti starosty obce, starosty Okresního sdružení hasičů ČMS Kroměříž - p. Stanislava Pumprly  
z Prusinovic,  dále pak  členů okrsků Bořenovice, Karlovice, Němčice, Prusinovice,  Roštění a dalších 
hostů  vyslechli přítomní slavnostní  projev starosty sboru SDH Pacetluky, pana Zdeňka Štěpánka. 
Ve svém referátu starosta posluchače seznámil s historií sboru, s jeho rozvojem a s mnoha aktivitami 
jeho členů. „Bohu žij, vlasti služ, bližnímu pomáhej,“ zazněla na úvod z úst starosty  připomínka 
hesla předchůdců sboru. „Při tomto heslu se hasiči semkli, aby všemi prostředky zabraňovali 
rozšiřování vzniklých požárů,“ pokračoval Štěpánek. Hodový den byl obohacen chutným občer-
stvením, pitím a poslechem dechové hudby. 

Bc. Naděžda Fraisová, foto: archív SDH Pacetluky
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Poutní zájezd na Turzovku
V sobotu 17. září 2016 se rozjeli farníci 

z Prusinovic, z Bílavska, Brusného a dalších 
okolních obcí, za doprovodu duchovního 
správce prusinovické farnosti P. Marka Výlety, 
na pouť směr Turzovka, poutní místo zjevení 
Panny Marie na Slovensku. Hned na počátku 
cesty P.Marek všechny účastníky pouti srdeč-
ně přivítal a poté jsme modlitbou růžence  
i dalšími přímluvami svěřili naši pouť do rukou 
Panny Marie.

Za poutní místo a místo modlitby vyhlásil 
žilinský biskup, Mons. Tomáš Galis, horu Živ-
čáková dne 19. října 2008. Z historie poutního 
místa je známo, že 1. června 1958 se hajnému 

Matúši Lašútovi zjevila Panna Maria na hoře Živčáková. Zjevení se opakovalo ještě 6x. Panna Maria 
vyzývala k pokání, k modlitbě růžence, přijímání svátostí a lásce k bližnímu. Nebeská Matka se 
zjevila ještě dalším šesti věřícím, kterými jsou: Juraj Kavalek (žijící v Turzovce), Mária Haferová - 
Matějová (žijící v Turzovce), Alois Lesák (baník z Moravy), Stanislav Alfonz Bardoděj (akademický 
malíř z Lukovečka u Fryštáku), Karel Židlický (překladatel žijící v Praze) a Cyril Metoděj Kuběna 
(kněz). Pramen „živé vody“ vykopal na Živčákové Juraj Kavalek, kterému Panna Maria ukázala 
místo, kde má vodu hledat. V současnosti můžeme na Živčákové nalézt 4 léčivé prameny: pramen 
P. Marie Lurdské, pramen Božského Srdce, pramen Srdce P. Marie a Oční pramen. 

Přiblížně kolem půl deváté jsme přijeli do obce 
Turzovka, odkud se někteří z poutníků vydali pěší cestou 
lesem do kopce na horu Živčáková, poblíž Turzovky, ke 
kapli Panny Marie, Královně Míru. Ostatní poutníci po-
kračovali ve výjezdu autobusem na určené parkoviště. 
Na konci výšlapu v blízkosti kaple si skupinka pěších 
prošla s P. Markem křížovou cestu. Když všichni dopu-
tovali k lesní kapli, následovala individuální prohlídka 
poutního místa a občerstvení z vlastních zásob. Hodinu 
před polednem se poutníci zúčastnili mše svaté v pout-
ním chrámu Panny Mariie, Matky církve, vzdáleného od 
kaple Panny Marie přibližně kilometr. Po mši svaté násle-
dovala dvouhodinová prohlídka celého poutního místa 
a individuální oběd z vlastních zdrojů. Během volného 
času jsme s radostí načerpali vodu z léčivých pramenů.

Součástí programu poutě byly dvě zastávky na 
Valašsku - ve Velkých Karlovicích a ve Francově Lhotě.  
V Karlovicích nás čekala prohlídka barokního kostela Pan-
ny Marie Sněžné, při jehož stavbě bylo mistrně použito 
dřevo jako stavební materiál. Má půdorys řeckého kříže  
a složitou konstrukci obvodových stěn. Celý obvod kostela 

Autorka textu

Socha Panny Marie nad oltářem
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je zalomen 24 úhly. Interiér kostela se pyšní 
velkými křišťálovými lustry, které zde věnoval 
majitel skláren sousední obce Karolínka - Salo-
mon Reich. V době naší návštěvy uvnitř i zvenčí 
právě probíhaly vnitřní i vnější úpravy. Dne 16. 
září 2016 byl dokončen nátěr opláštění kostela. 
Šindely tak dostaly po tlakové impregnaci další 
konzervační vrstvu. Byl použit kaštanový odstín.

Naší druhou zastávkou byla obec Francova 
Lhota. Zde jsme společně navštívili muzem 
kardinála Štěpána Trochty, které se nachází  
v jeho rodném domě č. 55. Po odborném výkla-
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další setkání.  Mgr. Leoš Mach

Naši poutníci
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Sborový zájezd do Javorníka nad Veličkou 
a Luhačovic 

Krátce po sedmé hodině nedělního rána 4. září 2016 nastupovali evangelíci z Prusinovic do 
autobusu směrem Javorník nad Veličkou a Luhačovice. Po cestě nastupovali další, až v Holešově 
jsme autobus plně obsadili. Připojili se k nám v hojném počtu (9) i evangelíci z Koměříže.

Evangelický sbor v Javorníku nad Veličkou nás přivítal krátce po 9. hodině a ve chvíli před 
bohoslužbami nám vyprávěli, jak se žilo a žije v tolerančním kostelíku na pomezí Moravy a Slo-
venska. Javorník nad Veličkou si drží tradici Písma svatého a jedinečných zpěvů do dnes.

Každou neděli a ve svátek mimo stávající moderní zpěvník používají i starý Třanovského 
zpěvník.

Mimo tradici svátečních bohoslužeb v místním kroji tak drží i odkaz otců a matek ve zpěvu. 
Písně není jednoduché se dnes učit, ale to zvládnou prý i malé děti, když rodiče a prarodiče  
s nimi tyto písně zpívají. To je pozvánka i pro nás, učme své děti, vnoučata a pravnoučata písně, 
které jsme znali a měli tak rádi. Učme je od mala a především svým příkladem. Pokud děti uvidí, 
jak se nám to líbí, budou nás přirozeně napodobovat, bez nutnosti je k tomu nějak přidržovat.  
A nestyďme se před nimi ani za naši víru. Příklady, to je to, co dnes chybí našim mladým, ale i nám 
všem. Povzbuzujme ve víře jedni druhé! 

Odpoledne jsme navštívili kazatelskou stanici evangelického sboru v Luhačovicích. Po 
roce 1990 tu evangelíci koupili dům na hlavní třídě s tím, že konečně mají své a nemusí se už 
scházet po knihovnách a školách k službám Božím. Evangelický dům v Luhačovicích je možností 
ubytování pro členy církve i mimo ni za přijatelnější ceny, než jsou místní hotely. Přesto zájem ze 
strany veřejnosti klesá zvláště v posledních letech příjmových škrtů. Dům vlastní ústředí církve, 
spravuje jej bezprostředně evangelický sbor v Uherském Hradišti, odkud jezdí do Luhačovic bratr 
farář Mgr. Vogl.

Na něj se můžete obracet v případě zájmu o ubytování v lázeňském městě Luhačovice.
Všem se zájezd líbil a naplněni i duchovními zkušenostmi souvěrců se těšíme na další spo-

lečné výlety.
Mgr. Leoš Mach

Sborová beseda na evangelické faře v Prusinovicích 
v neděli 18. září 2016

Kdo byl Mistr Jeroným Pražský? Toto téma jsme si připomínali v rámci bohoslužeb už při výročí 
Mistra Jana Husa 6. července, ale znovu jsme jej chtěli otevřít i při sborové besedě, kde naším 
hostem byl učitel historie na Stojanově gymnáziu na Velehradě Mgr. Jan Kletvik.

Evangelík ze sboru v Uherském Hradišti vyučuje historii. Spolu s místním prusinovic-
kým farářem Mgr. Leošem Machem, formou ukázky dialogů ze soudního přelíčení a cita-
cemi dostupných pramenů, nám připomněli, že Mistr Jeroným Pražský byl filosof, kterému však 
nebyli lhostejné ani otázky víry a především každodenního života křesťanů a církve. Jeroným se 
nechtěl spokojit s předkládanými závěry, ale vždy hledal jaká je skutečná podstata věcí a myšle-
nek. Když církev odsoudila nepohodlného anglického myslitele Jana Viklefa, byl to nadaný žák 
Jeroným Pražský, kdo pilně opisoval jeho spisy a posílal do Prahy ke studiu na univerzitě kolegům. 
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Jeroným Pražský, aby získal přehled o současném bádání, 
vystudoval a stal se Mistrem svobodných učení na Sorbonně, 
Pařížské univerzitě, dále na univerzitách v Kolíně nad Rýnem, 
v Mnichově a v Praze. Čtyřnásobný Mistr svobodných učení 
se rád zapojoval do učených debat, kde nejednou přiváděl 
do úzkých i slavné doktory teologie. Především však hledal 
pravdu, to ryzí a přetrvávající co se v knihách dá najít. Hledal 
skutečný stav věcí a proto využil i možnosti navštívit Kristův 
hrob v Jeruzalémě, či pobýt s pravoslavnými křesťany v Litvě. 

Když Kostnický koncil uvěznil Mistra Jana Husa, chtěl mu 
pomoci a vydal se do Kostnice. Pravda není vždy pohodlná, 
leckdy i mnoho nepřátel nadělá a Mistr Jeroným svou upřím-
ností, až jízlivou, si nadělal mnoho nepřátel, kteří mu to přišli 
do Kostnice spočítat. Jeroným Pražský ze strachu před smrtí 
upálením a mnoho nocí strávených v nejkrutějším vězení, 
třeba několik dní jen za nohy zavěšen, zřekl se učení Viklefa a 
Mistra Jana Husa. Nepřátelům to ale nestačilo, ze strachu, že 
zase bude na veřejnosti je konfrontovat s pravdou, nutili jej k dalším odvoláním, až Mistr Jeroným 
Pražský vyznal, že dříve jen ze strachu před smrtí, ale nyní nebojí se zemříti, neboť Mistr Jan Hus 
i Viklef mnohé pravdy, mnohým nepohledné, říkali a on se k nim nyní hlásí a nebojí se již smrti. 
Kterou nakonec Mistra Jeronýma Pražského umlčeli. Mistr Jeroným Pražský je nám tak vzorem 
Čecha, který se nikdy nespokojil sám se sebou a na sobě pilně pracoval studoval a vzdělával se, 
hledal věčnou pravdu vše přesahující, dále je i vzorným Čechem, který nás hájil před pomluvami 
a lží účelově šířenou Evropou. A křesťanem, který hledal Boha a jeho pravdu, nakonec pro ni  
i zemřel, abychom i my hledali střípky Boží pravdy a nevzdávali nikdy své úsilí.

S Mgr. Janem Kletvikem jsme pak hovořili i o jeho zkušenostech z výuky, jak mládež hledá 
poučení z historie, hledá pravdu. Přejeme mu mnoho pozorných a upřímně hledajících studentů 
nejen historie. 

Mgr. Leoš Mach 

Mgr. Jan Kletvik

SPOLKY

Nohejbalový turnaj
Tenisový klub Prusinovice za spoluúčasti obce Prusinovice uspořádal v úterý 5. července na 

tenisovém dvorci U potoka tradiční nohejbalový turnaj, který získal název Cyrilometodějský. Byl 
to již 5. ročník turnaje tříčlenných družstev.

Do turnaje se přihlásilo celkem 12 družstev. Vznikly dvě herní skupiny po šesti družstvech. 
V první skupině byla tato družstva: Olin Herudek, MKS Holešov, Kalča team, Pecold team, Žalkovice, 
Žaba team. V druhé skupině byly tato družstva: Kuba team, Barot team, Erik team, Rymice, Kryštof 
team, Kurovice. Ve skupinách se hrála utkání systémem „každý s každým“. Výsledky jednotlivých 
utkání se pak zapisovaly do přehledných tabulek. Vítězná družstva z obou skupin sehrála finálové 
utkání, v němž zvítězilo družstvo Olina Herudka nad týmem Barota v poměru 2 : 0 na sety. Do utkání 
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o třetí místo v turnaji nastoupila družstva Kuba 
team versus MKS Holešov.

Zvítězil Kuba team poměrem 2 : 1 na sety. 
Svým způsobem to bylo náhradní utkání. 
Správně se měla spolu utkat družstva MKS 
Holešov versus Rymice. Družstvo Rymic však 
předčasně odjelo z  turnaje. Kontumačně by 
tedy zvítězilo družstvo MKS Holešov. Kuba team 
uznal morální vítězství družstava MKS Holešov  
a v tom důsledku se vzdal věcné odměny za třetí 
místo v turnaji ve prospěch družstva MKS Ho-
lešov, které hrálo utkání v tomto složení: Radek 
Nevřala, Milan Bečák, Jan Zaoral, Martin Spáčil.

Nejúspěšnější družstava v turnaji hrála v tomto složení:
1. Olin Herudek (Oldřich Herudek – Prusinovice, Karel Herudek – Bolatice, Milan Řehoř – Bolatice)
2. Barot team (Alois Barot st., Alois Barot ml., Josef Bartošek, Petr Směták – Otrokovice)
3. Kuba team (Radomír Hubík, Jan Utěkal, Zbyněk Žákovský)

Prezentace družstev do turnaje byla od 12 hodin. Začátek turnaje byl ve 13 hodin. Poslední 
utkání turnaje se hrálo až ve večerních hodinách při umělém osvětlení. Turnaj skončil ve 22,30 
hodin. V utkáních se hrálo na dva vítězné sety do 11 bodů, ve zkrácené hře v třetím rozhodujícím 
setu se hrálo do pěti bodů. Nejlepší družstva v turnaji obdržela věcné ceny. Turnaj se konal za 
krásného slunečného počasí a vydařil se. Všichni byli spokojeni s letošním turnajem. Pořadatelé 
připravili pro hráče a diváky chutné občerstvení a děti měly k dispozici skákací hrad pro svou 
zábavu. Iniciátor a hlavní pořadatel turnaje byl pan Oldřich Nevřala, který měl všechno na starost. 
Turnaj obohatil sportovní a spolkový život v naší obci. Setkal se se zájmem diváků.

Poděkování za dobrou sportovní akci patří jejím organizátorům, všem hráčům za účast  
i ochotným sponzorům, mezi něž patří obec Prusinovice, vrchní hospoda a obchod Potraviany ALFA.

Zvláštní ocenění získal pan Alois Barot st. za svoji mimořádnou aktivitu (za suplování chybě-
jících hráčů v jiných družstvech). Další zvláštní ocenění obdržel jako „bolestné“ jeden hráč, který 
si při hře nešťastně poranil sval na noze.

Blahopřeji nejlepším hráčům turnaje k  jejich sportovnímu úspěchu a do příštího ročníku 
turnaje přeji všem pořadatelům i hráčům hodně zdaru.

Antonín Nedbal

Cykloturistická dovolená na Vysočině
Cykloturistický oddíl NEKO uspořádal obvyklou letní dovolenou pro členy a příznivce oddílu. 

Letos jsme se vydali na Vysočinu, kde jsme prožili několik dnů. Bylo nás celkem 52 osob včetně 
osmi dětí ve věku okolo šesti let a jednoho většího chlapce.

V sobotu 16. července jsme přijeli autobusem s vlekem pro kola do kempu „Velký pařez“  
u obce Řásná, která je vzdálená asi 9 km od známého města Telče. V kempu se nám líbilo. Měli 
jsme v něm dobré zázemí a byli jsme v něm spokojení s ubytováním a službami. V blízkosti kempu 
je krásný rybník stejného jména, obklopený krásným lesem, který nás vylákal k malé relaxační 
procházce hned po našem příjezdu do kempu.

Karel Herudek, člen výtězného družstva
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zábavu. Iniciátor a hlavní pořadatel turnaje byl pan Oldřich Nevřala, který měl všechno na starost. 
Turnaj obohatil sportovní a spolkový život v naší obci. Setkal se se zájmem diváků.

Poděkování za dobrou sportovní akci patří jejím organizátorům, všem hráčům za účast  
i ochotným sponzorům, mezi něž patří obec Prusinovice, vrchní hospoda a obchod Potraviany ALFA.

Zvláštní ocenění získal pan Alois Barot st. za svoji mimořádnou aktivitu (za suplování chybě-
jících hráčů v jiných družstvech). Další zvláštní ocenění obdržel jako „bolestné“ jeden hráč, který 
si při hře nešťastně poranil sval na noze.

Blahopřeji nejlepším hráčům turnaje k  jejich sportovnímu úspěchu a do příštího ročníku 
turnaje přeji všem pořadatelům i hráčům hodně zdaru.

Antonín Nedbal

Cykloturistická dovolená na Vysočině
Cykloturistický oddíl NEKO uspořádal obvyklou letní dovolenou pro členy a příznivce oddílu. 

Letos jsme se vydali na Vysočinu, kde jsme prožili několik dnů. Bylo nás celkem 52 osob včetně 
osmi dětí ve věku okolo šesti let a jednoho většího chlapce.

V sobotu 16. července jsme přijeli autobusem s vlekem pro kola do kempu „Velký pařez“  
u obce Řásná, která je vzdálená asi 9 km od známého města Telče. V kempu se nám líbilo. Měli 
jsme v něm dobré zázemí a byli jsme v něm spokojení s ubytováním a službami. V blízkosti kempu 
je krásný rybník stejného jména, obklopený krásným lesem, který nás vylákal k malé relaxační 
procházce hned po našem příjezdu do kempu.

Karel Herudek, člen výtězného družstva
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V neděli 17. července jsme se vydali na první vyjížďku na kolech do Jindřichova Hradce. 
Počasí bylo příznivé. Byla to krásná vyjížďka do města s krásným historickým středem. V pondělí  
18. července jsem se vydali na cestu do Dačic, kde v roce 1843 byla vyrobena první kostka cukru, 
což všem připomíná její pomník a pamětní deska. V úterý 19. července jsme začali vyjížďku v pří-
hraniční oblasti v Rakousku. Projeli jsme se po krásné cyklostezce, která byla postavena v místě, kde 
dříve byla železniční trať (v Podyjí). Cestou jsme se zastavili v Písečném, kde jsme se setkali panem 
Janem Adámkem z Pacetluk, který v tom kraji byl na návštěvě u svých příbuzných. Potom jsme 
přijeli do Slavonic, odkud nás odvezl náš autobus zpět do kempu. Ve středu 20. července jsme 
začali vyjížďku v Novém Rychnově a přes Třešť, kde jsme poobědvali, jsme se vrátili do kempu. 
Cestou jsme se zastavili u jednoho krásného zatopeného lomu, v němž se někteří z nás rádi vy-
koupali, protože ke koupání lákalo krásné letní počasí. Ve čtvrtek 21. července jsme se rozjeli po 
lesních cestách, poskytujících příjemný stín, na nejvyšší kopec Javořici (837 m. n. m.). Cestou jsme 
se zastavili u Chadimova mlýna. Je to několik obytných a hospodářských budov, které jsou nyní 
určeny pro rekreanty a turisty. Výjezd na kopec Javořicí, kde je postaven radiotelekomunikační 
vysílač, byl velmi dlouhý a náročný („až na krev“), ale všichni naši cyklisté jej zvládli. Při návratu 
do kempu jsme si ještě prohlédli jeden přírodní útvar, Míchovu skálu, z jejíhož vrcholu byl krásný 
panoramatický výhled do dalekého okolí. Téhož dne večer jsme měli v pěkné restauraci v Řásné 
závěrečnou slavnostní schůzi s občerstvením. Oba předsedové oddílu tam poděkovali všem za 
účast na dovolené a vyhodnotili její průběh. Ocenili zejména dobré sportovní výkony dětí, které 
obvykle měly svůj vlastní denní program. Vytvořily dětskou družinu pod vedením některého 
z jejich rodičů. V té vedoucí roli se osvědčil zvláště ing. Zdeněk Hajkr z Olomouce. Tato schůze byla 
důstojným zakončením našeho pobytu v kempu Velký pařez na Vysočině. V pátek 22. července 
ráno jsme odjeli z kempu domů. Ještě jsme se zastavili v Telči, kde jsme měli čas na oběd a na 
prohlídku krásného náměstí. V odpoledních hodinách jsme šťastně přijeli do Prusinovic, kde už 
na nás čekali naši příbuzní.

Letošní cykloturistická dovolená se nám vydařila, protože jsme měli krásné počasí a vytvořili 
jsme soudržnou skupinu. Stanovený program denních vyjížděk byl jen doporučený. Nebyl závazný 
pro všechny. Každý večer se konaly v kempu informativní schůze, při nichž předsedové oddílu 
zhodnotili program a průběh denní vyjížďky. Opět přidělovali jednotlivcům kladné a záporné 
body za jejich činy, což mělo výchovný i zábavný význam. Ani nám se však nevyhnuly problémy, 
které jsme museli vyřešit. Byly to porucha jednoho jízdního kola v první vyjížďce, porucha baterie 
autobusu druhého dne a zlomená ruka jedné naší cyklistky na konci dovolené.



24

V kempu nás také zastihla zpráva o úmrtí paní Dagmar Markové, jedné ze zakládajících členek 
cykloturistického oddílu NEKO. Patřila k aktivním členkám. Ráda se zúčastňovala sobotních vyjíž-
děk a celotýdenních letních cykloturistických dovolených. Budeme na ni v dobrém vzpomínat. 
Čest její památce! 

Na závěr děkuji oběma předsedům oddílu za to, že pro nás připravili krásnou a zajímavou 
dovolenou na Vysočině, řidiči našeho autobusu panu Květoslavu Nábělkovi za bezpečnou dopra-
vu, našim ochotným kamarádům za jejich technickou pomoc při vyjížďkách a všem účastníkům 
zájezdu, že vytvořili příjemnou náladu po celý týden naší cykloturistické dovolené.

   Antonín Nedbal

Rybářské závody pro děti
Sdružení rybářů na ochranu přírody uspořádalo v sobotu 6. srpna 2016 na rybníku Petrák  

v Prusinovicích tradiční rybářské závody pro děti. Jednalo se o 5. ročník této akce, která se těší 
každým rokem větší oblibě, což dokládá trvale vzrůstající počet závodících mladých rybářů, ale také 
hostů, kteří se přijdou jen podívat a povzbudit mladé závodníky při jejich úsilí ulovit co největší 
rybu. Letošního závodu se zúčastnilo celkem 35 závodících kluků a holek, kteří se do krásného 
prostředí místního rybníka vypravili nejen z naší obce, ale i z blízkého okolí. 

Narozdíl od loňských tropických veder si letos připravilo počasí zcela odlišnou zkoušku odol-
nosti mladých rybářů. Před závody celou noc pršelo a ráno, při zahájení závodů, bylo pouhých 
13°C.  Ani toto chladné počasí však neodradilo děti, které se v průběhu závodu hřály u teplého 
čaje a čekaly na své úlovky. K občerstvení byly připraveny také tradiční speciality, jako makrely 
na grilu, nebo uzený kabanos.

Během letošního závodu se podařilo 10 rybářům ulovit celkem 17 kusů ryb. Ta největší 
ryba byla skutečně krásná. Byl to kapr lysec o délce 52 cm, kterého ulovila zdejší rybářka Hana 
Chytilová. Vítězného kapra vrátila zpět vodě jako správný rybář vyznávající sportovní rybolov. 
Hana se zdejšího závodu zúčastnila poprvé a nechala za sebou všechny ostatní zkušené rybáře. 
Odměnou jí byl nový rybářský prut s navijákem. Ale ani osotatní závodníci nepřišli zkrátka. Všichni 
rybáři, kteří vytáhli z vody nějakou rybu, dostali věcnou cenu a ti, kterým se to letos nepodařilo, si  
s sebou odnesli alespoň sladkou odměnu, nějakou drobnost a hlavně krásný zážitek z rybářské-

ho dopoledne, kde si spolu s kamarády mohli 
vyzkoušet své rybářské dovednosti. 

Jménem Sdružení rybářů na ochranu 
přírody v Prusinovicích bych chtěl poděkovat 
obci Prusinovice a zdejším podnikatelům za 
podporu při pořádání této akce pro děti. Zá-
roveň však patří dík i dětem a jejich rodičům, 
kteří se v dnešní uspěchané době dokáží na 
chvíli zastavit u vody a pobavit se zde s přáteli 
v krásném přírodním prostředí.

S pozdravem “Petrův zdar” se těším na další 
ročník rybářských závodů pro děti.

Jan UtěkalHana Chytilová, vítězka
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Motokros Ovčí debřa
Sedmého ročníku motokrosových závodů v Ovčí debři se zúčastnilo celkem 73 jezdců z České, 

Slovenské, ale dokonce i z Polské republiky. Novinkou letošních závodů byl tzv. HOLESHOT, to zna-
mená, který jezdec projede první označeným úsekem. Obvykle to bývá v první zatáčce po startu  
a za to získává odměnu, v našem případě „tekutou 52%“. Závodilo se v sedmi  kategoriích, a to Hobby, 
Veterán, Hobby ultra, Junior, Elite, Open a snad nejvíce divácky sledovaná kategorie FECHTL (Pionýr). 
Po zápisu závodníků do příslušných kategorií následovaly dva tréninky pro každou kategorii a v pravé 
poledne se odstartovala první závodní jízda. Závody se jedou vždy na dvě rozjížďky na určitý počet kol, 
od 5 kategorie Fechtl až po 14 kol pro kategorii Open. V průběhu všech jízd jsme mohli vidět krásné 
motokrosové, adrenalinové výkony a souboje, ale jak už to u tohoto druhu sportu bývá i pár karam-
bolů a pádů, ale naštěstí se nestalo nic vážného, kvůli čemu by musel být dokonce zastaven závod.

Všechno šlo podle plánu a tak po poslední jízdě a po spočítání výsledků následovalo slavnost-
ní  vyhlášení závodníků na stupňích vítězů.

Výsledky jednotlivých kategorií včetně startovních čísel: 
HOBBY 1. Šmíd Václav 63, 2. Macalík Radek 12, 3. Servus Radek 91
VETERÁN  1. Kotásek František 51, 2. Janiš Josef 174, 3. Rebenstock  Eugenirs 94 (Polsko) 
ULTRA HOBBY - 1. Trchalík Lukáš 7, 2. Břežný Michal 58, 3. Hlava Jiří 111
JUNIOR - 1. Švirák Vojtěch 18, 2. Bariči Alex 151(SK), 3. Šilhavík Jakub  25
ELITE - 1. Pala Tomáš 1, 2. Macalík Zbyněk 183, 3. Hastík Roman 271
OPEN -  1. Matocha David 57, 2. Kohoutek Filip 561, 3. Roztočil Jan 121
FECHTL - 1. Vystřela Josef ml. 11, 2. Durančík Jakub  96, 3. Vystřela Josef st. 6

Obrovské díky patří všem sponzorům, kteří nám velkou měrou pomohli zorganizovat letošní 
závody -  OÚ Prusinovice, Sanita Car, Vrchní hospoda u Běličků, Agrova  a. s. - a všem ostatním 
kamarádům a známým, kteří nám jakkoliv pomáhali zajistit a uspořádat takové náročné závody. 
Děkujeme všem divákům za účast a  ještě jednou velké díky všem.

Nasledanou příště u dalších závodů s vůní benzínu.
   Parta motokrosových nadšenců z Ovčí debře

Karel David přijel na bedesu 
Čestný host letošního 23. ročníku Rohálovské desítky přijal pozvání Mysliveckého sdružení 

Vranov Prusinovice a v pátek 26. srpna se zúčastnil besedy, která se uskutečnila v pergole u kul-
turního domu.

Karel David, ročník narození 1964, je bývalý československý reprezentant v maratónu, účastník 
olympiád 1988 v Soulu a 1992 v Barceloně (19. místo). Startoval rovněž na ME 1990 ve Splitu (7. místo) 
a MS v 1997 Aténách (32. místo). Je držitelem nejlepšího českého výkonu v maratonu 2 : 11 : 56.

V současné době žije v Novém Jičíně, je učitelem na základní škole a trénuje basketbalový 
oddíl žáků.

Beseda s Karlem Davidem byla velmi srdečná, navíc bezprostředně po letní olympiádě a tak 
bylo o čem povídat a nakonec se končilo až před půlnocí!

A co si Karel David odvezl z Prusinovic jako pozornost? Kromě tradiční flašky slivovice také 
pořádného srnce, speciální dárek od myslivců.

            Ondřej Němec
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1. ročník tenisového turnaje  
V sobotu 10.  září se za pěkného počasí konal na tenisovém kurtu v Židově zahradě tenisový turnaj 

ve čtyřhře. Turnaje se zúčastnilo 10 hráčů, kteří se rozlosovali do dvojic pro čtyřhru. Turnaj byl zahájen 
prvním zápasem v 15 hodin a skončil ve 20,30 hodin. Finálové utkání se hrálo již za umělého osvětlení.

Konečné umístění dvojic v turnaji bylo následující:
1. Barot Alois – Tkadlčík Radovan
2. Podola Dušan – Sklenář Daniel
3. Hubík Radomír – Tkadlčík Roman
4. Mikulík Ivan – Mlčák Petr
5. Šťastný Alois – Žákovský Zbyněk 

Na občerstvení se uvařil kotlíkový guláš pod dohledem Jaromíra Sklenáře. Současně se tam 
oslavily narozeniny hospodáře Radovana Tkadlčíka, který oslavil 50 let života.

Tenisový klub 

Holešovská padesátka. Rusavskými kotáry 
na kole i pěšky

Klub českých turistů Holešov uspořádal v sobotu 10. září již 47. ročník akce nazvané „Holešovská 
padesátka. Rusavskými kotáry na kole i pěšky“. Tuto akci obvykle podpořili svou aktivní účastí též 
členové cykloturistického oddílu NEKO v počtu sedmi osob. V 10 hodin dopoledne se zaregistrovali 
u pořadatelů akce v holešovské sokolovně a zvolili si obvyklou trasu vyjížďky po silnici dlouhou 
50 km. Trasa vedla z Holešova přes Přílepy, Lukoveček, Fryšták, Lukov, Kašavu, Držkovou, Rusavu, 
Brusné zpět do Holešova. Toho dne bylo krásné slunečné počasí. Kolem poledne bylo moc horko, 
takže cykloturisté si dopřáli krátký odpočinek v Lukově, kde právě kolem nich projel konvoj krásných  
a vzácných hisrorických automobilů a motocyklů vyrobených do roku 1918, který směřoval z Kroměří-
že do Vizovic. V kopcích „se zadýchal“ nejeden dědeček automobil. Kopce měli dále před sebou i naši 
cykloturisté, kteří následně v kopcovitém kraji prokázali svoji dobrou kondici. Na oběd se zastavili 
v oblíbené hospodě „Pod Rablinů“ v krásném přírodním prostředí. Jeli dále malebnou krajinou. Když 
potom zdolali náročné dlouhé stoupání po lesní asfaltové cestě, sjeli na Rusavu k Obecnímu domu, 
kde bylo kontrolní stanoviště. Po krátkém odpočinku se někteří naši cykloturisté odpojili od skupi-

ny a jeli rovnou domů. Jen někteří přijeli zpět do 
holešovské sokolovny, kde byl oficiální cíl vyjížďky. 
Tam z rukou  pana ing. Františka Hostaši obdrželi 
diplomy a perníkové medaile za svůj odvedený 
sportovní výkon. Následovalo malé pohoštění 
na posilněnou a krátká beseda s pořadateli akce.

Všichni turisté pohybem a pobytem na čer-
stvém vzduchu přispěli k  utužení svého zdraví  
a svou účastí přispěli ke zdaru této turistické 
akce Klubu českých turistů v  Holešově. Pěkné 
počasí přilákalo toho dne na 150 účastníků pěších  
a cyklistických výletů.

Antonín Nedbal  Ing. Josef Nedbal a MVDr. Jaroslav Koplík
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SPORT

TJ Prusinovice - kopaná
Mladší žáci:
Trenéři mladších žáků řešili před sezó-
nou otázku, kdo nahradí Marka Měrku 
a Matěje Pumprlu, kteří před sezónou 
odešli ukazovat své fotbalové umění do 
ligového Fastavu Zlín a starali se v mi-
nulých letech o většinu našich branek. 
V rozehrané sezóně jsme zaznamenali 
po úvodních dvou porážkách dvě výhry 
a držíme se na dostřel druhému místu 
ve vyrovnané tabulce. Jelikož bojujeme 
s malým počtem hráčů pravidelně nám 
vypomáhají a prosazují se i hráči ze 
starší přípravky. O přísun našich branek 
se rovnoměrně stará většina hráčů 
našeho mužstva.

Starší přípravka:
Starší přípravka, o jejíž účasti se dlouhou dobu přemýšlelo, si zatím vede v soutěži výborně.  
V odehraných zápasech neztratila ani bod a spolu s mužstvem Slavkova p. H. jsou jedinými 
stoprocentními mužstvy v soutěži. Střelecky se prosazují všichni hráči mužstva a nejvíce se daří 
Honzovi Krejčímu (14 branek) a Nikolovi Jadrníčkovi (11 branek). Starší přípravka se po odehrané 
třetině soutěže zařadila k velkým medailovým aspirantům.

Mladší přípravka:
Mladší přípravka se zatím potýká s velkou absencí klíčových hráčů. Odehráli jsme tři turnaje  
a nikdy jsme nenastoupili v nejsilnější sestavě. V následujících kolech se tak pokusíme probojovat 
na čtvrtou příčku v tabulce a postoupit do jarní finálové skupiny. Nejlepším střelcem v mladší 
přípravce je Honza Dudík s 11 brankami.

Fotbalová školička:
Spolu s mladší přípravkou trénuje i fotbalová školička, kterou tvoří kluci a děvčata, ročníky 2012 
až 2010. V případě, že se nám podaří stabilizovat a navýšit účast těchto nejmenších fotbalistů 
na trénincích můžeme uvažovat o účasti na některém z pravidelných zimních turnajů, případně  
v jarní části okresního přeboru této věkové kategorie. Dovoluji si proto pozvat všechny zájemce 
na fotbalové tréninky, které se konají v tělocvičně v Prusinovicích každé úterý a pátek v 17 hodin. 
Na trénincích též rádi přivítáme i starší kluky a holky, kteří by mohli nastupovat v ostatních našich 
mužstvech.
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Létající trenéři:
V pondělí 26. 9. 2016 zavítali do Prusinovic 
„Létající trenéři“ z Kroměříže. Předvedli našim 
hráčům i trenérům ukázkovou tréninkovou 
jednotku, které se zúčastnilo na 25 našich 
mládežnických hráčů. Pro trenéry i přítomné 
fanoušky bylo připraveno drobné občerstve-
ní. Zkrátka nepřišli ani naši hráči, kteří dostali 
jako po většině tréninků drobnou sladkost.

Aleš Pumprla

Prázdninové akce TJ Prusinovice
Vítání prázdnin
První prázdninový den děti příjemně strá-

vily na fotbalovém hřišti v Prusinovicích, kde na 
ně na počest zahájení prázdnin čekalo dobro-
družné hledání pokladu v okolí hřiště, opékání 
špekáčků, stanování a jiné atrakce, se kterými 
uvítaly tento bezstarostný čas. Doufáme, že 
se tato akce stane tradicí a na hřišti vznikne 
alespoň na chvíli stanové městečko. Zahájení 
prázdnin proběhlo v bezvadné náladě a už se 
těším na další rok.

Pivní liga
Po několika letech se dne 30. 7. 2016 na fotbalovém hřišti se znovu objevil turnaj v malé 

kopané, který pořádala TJ Prusinovice, pod názvem Rohálovská pivní liga. Nultého ročníku 
tohoto turnaje se účastnilo šest týmů, jelikož se na poslední chvíli (v den turnaje) omluvily či  

z nezjištěných příčin vůbec nedostavily čtyři předem 
přihlášené týmy. Vzhledem k tomuto počtu týmů se 
organizátoři rozhodli, že se turnaj odehraje systé-
mem „každý s každým“, tedy tím nejspravedlivějším 
způsobem. Při zápasech byla vidět nejen snaha jed-
notlivých týmů o vítězství v turnaji, ale také krásné 
fotbalové akce, zpestřené fotbalovými dovednostmi 
některých jedinců, kteří fotbalový turnaj pojali ve 
sportovním duchu s heslem „Není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se.“ Toto je také hlavním cílem turnaje, 
aby se jej mohli účastnit nejen aktivní hráči, ale pře-
devším i bývalí fotbalisté, či fotbaloví fanoušci. Bylo 
velmi zajímavé vidět tyto borce v akci. 
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Nultý ročník turnaje vyhrál tým Turovic, který již dopředu přislíbil účast v příštím, prvním 
ročníku turnaje, který by se měl opět uskutečnit v prázdninových měsících roku 2017. Věříme, že 
proběhne ve stejném sportovním duchu, jako byl letošní, a že se počet účastníků bude do dalších 
let postupně zvyšovat. Vyjma poháru pro vítěze a věcných cen pro druhé a třetí místo byl vyhlášen 
i nejlepší hráč (hráčka) turnaje, kterou se stala Marie Dvorníková. Nejlepším brankářem turnaje 
byl vyhlášen David Janda. V průběhu turnaje proběhla i dovednostní soutěž, která spočívala  
v kopech z poloviny hřiště na břevno branky, kdy dovedností soutěž ovládl Martin Servus.  

Ukončení prázdnin
Prázdniny utekly opět jako voda, a tak se 

poslední prázdninový pátek (26. 8.) na fotba-
lovém hřišti konala akce nejen pro děti. Počasí 
přálo hlavně dětem, které plnily různé soutěže, 
zaskákaly si na skákacím hradě a v podvečer 
se všichni sešli u táboráku. Po setmění na nás 
všechny čekala největší atrakce dne, kdy se 
poprvé v Prusinovicích spustila klapka letního 
kina. Děti i dospělí netrpělivě čekali, co se spustí 
na plátně. Nechyběly pohádky pro nejmenší, 
rodinná komedie a také známý český film s 
fotbalovou tématikou, jaký jiný než Okresní 
přebor. Děkujeme všem zúčastněným a již se těšíme na příští rok. 

Všechny tyto akce se konaly pod záštitou členů TJ Prusinovice a jejich drahých poloviček, 
kterým za to patří velké díky.

Radek Nevřala

REPREZENTACE NA MISTROSTVI SVĚTA V MAŽORETKOVÉM SPORTU
I z vesnice se dá probojovat na mistroství 

světa, což se povedlo dvěma děvčatům z Pru-
sinovic, a to Pavlíně Utěkalové (10 let) a Elišce 
Barotové (8 let), která se s Tanečním souborem 
Stars (Bystřice pod Hostýnem) probojovaly 
na mistroství světa v mažoretkovém sportu. 
Kadetky z chorvatské Poreče přivezly krásné  
4. místo v kategorii pompon. Holky se přiznaly, 
že při vyhlašování výsledků jim ukápla i slzička 
štěstí, bodejť by také ne, když ve své kategorii 
patří mezi čtyři nejlepší týmy na světě. Nevšed-
ním zážitkem byl také ceremoniál při předání 
pořadatelství pro následujícího mistrovství světa, které se bude konat v Jihoafrické republice. 
Tímto holkám gratulujeme a těšíme se na úspěchy v nové sezóně.

 Radek Nevřala
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CESTOPIS

Východní Kanada
Pokud máte rádi divokou severskou přírodu a Evropa vám připadá už malá, vydejte se do 

Kanady. Od východního pobřeží až po západ u Pacifiku, od hranic z USA až po mrazivý sever má 
Kanada stále co nabídnou. Zdejší nekonečné husté lesy, čistá jezera všech odstínů modré, divoké 
řeky a nádherné hory, ve kterých lze během roku provozovat spoustu outdoorových aktivit, vás 
jistě ohromí. Když k tomu připočtete možnost setkat se s grizzlym, losem nebo vlkem, máte ve 
výběru příští dovolené jasno. Jezdit do Kanady za účelem návštěvy měst a historických míst je 
až na výjimky ztráta času.  Na prozkoumání všech jejich koutů, by bylo nutné vyčlenit si několik 
desítek měsíců, možná i let. Ale i během tří týdnů se toho dá mnoho vidět a zažít.

Několik dní jsme stráviliv provincii Ontario 
v blízkosti tzv. Velkých jezer, tedy ve východní 
části Kanady. Vzdálenosti jsou v Kanadě chápa-
ny trochu jinak, než u nás. Blízkost je proto velmi 
relativní pojem. Jezdit denně sto kilometrů do 
práce a dalších sto zase zpět je zde naprostou 
samozřejmostí. Během víkendového výletu se 
běžně ujede přes 500 km.  Kanada je opravdu 
veliká, místa na dálnice je dost a benzín je levný. 
Zřídka kdy zde narazíte na malá auta, naopak 
všude budete potkávat terénní vozy a trucky 
různých značek.

Náš první výlet směřoval k hranicím s USA, 
kde jsme navštívili jeden z nejslavnějších 

vodopádů světa –Niagarské vodopády. Hranice mezi oběma státy prochází právě středem řeky 
Niagara. Vodopády jsou tu vlastně tři (Americký vodopád, Nevěstin závoj a Podkova), ale na první 
pohled vás zaujme ten největší, ve tvaru podkovy. Pohled na masu vody, která padá z výšky 50 
m je uchvacující. Protože ideální výhled na hlavní vodopád je lepší z Kanadské strany,využívají 
američtí turisté výletních lodí, které je dovezou 
těsně pod samotný proud valící se vody. My 
jsme si vodopád prohlédli „zevnitř“. Chodbami 
ve skále jsme se dostali vlastně až za americkou 
hranici a z dolní vyhlídky hned pod vodopádem 
jsme si v pláštěnkách mohli užít hukot a silný 
déšť drobounkých kapek. Město, které leží 
u Niagarských vodopádů, těží z turistického 
ruchu a stalo se velkým zábavným centrem. 
Různé atrakce, kasina a domy hrůzy trochu 
kazí dojem z divoké řeky Niagara. Ovšem stačí 
popojet trochu dál a kaňon řeky si lze vychutnat 
i bez velkých davů turistů.

Přírodní útvar u jezera Hudson

Niagarské vodopády



30

CESTOPIS

Východní Kanada
Pokud máte rádi divokou severskou přírodu a Evropa vám připadá už malá, vydejte se do 

Kanady. Od východního pobřeží až po západ u Pacifiku, od hranic z USA až po mrazivý sever má 
Kanada stále co nabídnou. Zdejší nekonečné husté lesy, čistá jezera všech odstínů modré, divoké 
řeky a nádherné hory, ve kterých lze během roku provozovat spoustu outdoorových aktivit, vás 
jistě ohromí. Když k tomu připočtete možnost setkat se s grizzlym, losem nebo vlkem, máte ve 
výběru příští dovolené jasno. Jezdit do Kanady za účelem návštěvy měst a historických míst je 
až na výjimky ztráta času.  Na prozkoumání všech jejich koutů, by bylo nutné vyčlenit si několik 
desítek měsíců, možná i let. Ale i během tří týdnů se toho dá mnoho vidět a zažít.

Několik dní jsme stráviliv provincii Ontario 
v blízkosti tzv. Velkých jezer, tedy ve východní 
části Kanady. Vzdálenosti jsou v Kanadě chápa-
ny trochu jinak, než u nás. Blízkost je proto velmi 
relativní pojem. Jezdit denně sto kilometrů do 
práce a dalších sto zase zpět je zde naprostou 
samozřejmostí. Během víkendového výletu se 
běžně ujede přes 500 km.  Kanada je opravdu 
veliká, místa na dálnice je dost a benzín je levný. 
Zřídka kdy zde narazíte na malá auta, naopak 
všude budete potkávat terénní vozy a trucky 
různých značek.

Náš první výlet směřoval k hranicím s USA, 
kde jsme navštívili jeden z nejslavnějších 

vodopádů světa –Niagarské vodopády. Hranice mezi oběma státy prochází právě středem řeky 
Niagara. Vodopády jsou tu vlastně tři (Americký vodopád, Nevěstin závoj a Podkova), ale na první 
pohled vás zaujme ten největší, ve tvaru podkovy. Pohled na masu vody, která padá z výšky 50 
m je uchvacující. Protože ideální výhled na hlavní vodopád je lepší z Kanadské strany,využívají 
američtí turisté výletních lodí, které je dovezou 
těsně pod samotný proud valící se vody. My 
jsme si vodopád prohlédli „zevnitř“. Chodbami 
ve skále jsme se dostali vlastně až za americkou 
hranici a z dolní vyhlídky hned pod vodopádem 
jsme si v pláštěnkách mohli užít hukot a silný 
déšť drobounkých kapek. Město, které leží 
u Niagarských vodopádů, těží z turistického 
ruchu a stalo se velkým zábavným centrem. 
Různé atrakce, kasina a domy hrůzy trochu 
kazí dojem z divoké řeky Niagara. Ovšem stačí 
popojet trochu dál a kaňon řeky si lze vychutnat 
i bez velkých davů turistů.
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Toronto je nejlidnatějším kanadským městem. Jeho pravoúhlé ulice, centrum tvořené vyso-
kými mrakodrapy a moderními budovami reprezentuje architekturu většiny severoamerických 
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Velkých jezer svou rozlohou nejmenší, ale i tak je jeho plocha skoro stejně velká jako celá Morava. 
Nejen hokejovým fanouškům lze doporučit navštívit HallofFame, tedy Hokejovou síň slavných. 
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My vzpomínáme na krásné chvíle u jezera Huron. Jak už jsem zmínila, jezera jsou opravdu 
obrovská, a tak můžete denně podnikat celodenní výlety na různá místa a pokaždé máte pocit, že 
jste úplně jinde. Máte možnost navštívit zálivy, poloostrovy a ostrovy, na kterých se mění celkový 
ráz přírody. Jednou jste na písčité pláži a díky větru si při koupání užíváte vlny, jakých se ani u moře 
nedočkáte. Jindy se zase potápíte v průzračně modré vodě na skalnaté pláži, tvořené krásnými 
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máte pocit, že jste někde na Filipínách a ne na 
severu Amerického kontinentu. Večer si můžete 
na písečné pláži vychutnat západ Slunce za 
vodní hladinu, a kdyby voda nebyla sladká, 
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Východní Kanada byla nádherná, ale 
opravdová nádhera nás čekala na západě. 
Přeletem tří časových pásem jsme se z Toronta 
dostali do Calgary, odkud jsme vypůjčeným 
autem vyrazili směrem k pohoří Rocky Moun-
tains. Zdejší národní parky musí vyrazit dech 
každému. Ale o tom zase třeba příště…

Ing. Miroslava Němcová

Černava
 Vrchol Čerňavy leží v nadmořské výšce 844 m. n. m. Tím je druhou nejvyšší horou Hostýnských 

vrchů po Kelčském Javorníku. Masiv hory je značně rozsáhlý a katastrálně se nalézá na rozhraní 
Chvalčova, kam náleží větší část hory, a Rajnochovic. Tato hranice kopíruje mnohem starší správní 
členění, o němž vypovídají i mnohé dochované hraniční kameny.Jde o hraniční kameny kelčského 
a bystřického panství. P. K. panství kelčské a bystřické H. B.

Věž v Torontu
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Čerňava od Kyčery

Osada Orlí hnízdo

Obvod hory tvoří potoky a podél nich 
cesty. Od ostatního masivu Hostýnských vrchů 
horu oddělují dvě horská sedla. Celou horu 
krásně kopíruje cesta z Chvalčova. Silnice kopí-
ruje průběh starých dálkových cest, které tady 
byly odedávna. Snad od doby bronzové, kdy 
cestu chránilo hradiště na Liškárně a hradiště na 
Hostýně. Také ve středověku byla část této cesty 
používaná jako příjezdová ve směru z Bystřice 
pod Hostýnem k hradu Obrany a zaniklé vesnici 
Janče. Předpokládá se, že tuto cestu používali 
obchodníci po celá staletí. V roce 1925 byla  
s významným přispěním bystřického starosty 

Františka Fryšáka započata výstavba nové moderní silnice, která nakonec propojila Bystřici se 
Vsetínem. Stavba tehdy zajistila práci lidem z celého okolí. Hlavním pracovním nástrojem bylo 
stavební kolečko a krumpáč.

Asi po jednom kilometru po cestě od Chvalčova se dostáváme k louce na Valaškách. Původní 
využití louky bylo získávání krmiva pro tažné koně. Těsně před druhou světovou válkou zde byla 
vystavěna hájovna, která píše samostatnou kapitolu Hostýnských vrchů. V době druhé světové 
války byli téměř všichni její obyvatelé uvěznění za podporu partyzánů.

Po válce byla louka zastavěna několika chatami a ubytovacím zařízením. U silnice při au-
tobusové zastávce stojí krásný dub. Jeho stáří se odhaduje asi na 250 let. Působí jako důležitý 
orientační bod, ale také jako svědek minulosti tohoto místa.

Kousek po cestě míjíme rozcestí U prašivého buku. Kousek nad ním je soutok tří potoků.  
Po jeho toku následuje zajímavý úsek, v němž cesta k Tesáku stoupá strměji a potok pod ní má 
prudký spád. V malém úseku vytváří scenerii malých vodopádů. Jedná se o zcela ojedinělý úkaz 
v prostředí Hostýnských vrchů. Dobrým orientačním bodem, jak najít tento kousek toku, je pa-
mátník staviteli této cesty, kterému se říká Matějova skála. Karel Matěj vyprojektoval cestu, která 
vznikala od roku 1925 do roku 1932. Jen pár minut chůze po cestě se dostaneme k pomníku Olgy 
Bardinové, která na místě zahnula 2. května 1945. Kolem její smrti kolují dva příběhy. Jeden vyprá-
ví, že v doprovodu dvou partyzánů nesla zprávy od místní ilegální organizace a léky. Překvapilo 
je však auto německých vojáků, kteří stříleli do křoví a zasáhli ji. Druhá verze je, že nesla peníze, 
potravinové lístky, a byla zabita a oloupena.

Kousek nad pomníkem se nachází další 
zarostlý pomníček. Odhalený byl 8. května 1981 
na památku padlého příslušníka STB vrchního 
strážníka Vincence Šimáčáka, který zahynul na 
místě v boji proti třídnímu nepříteli.

Nad pomníkem se cesta kolem Čerňavy 
ostře lomí na neveřejnou cestu. Nová asfaltová 
cesta vznikla podle povídání lidí snad pro rychlý 
přesun vojenské techniky v případě války. Na 
konci této cesta najdeme nefunkční lom, který 
v průběhu první světové války sloužil jako zaja-
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Vrcholek Čerňavy

tecký tábor. Nová asfaltová svážnice napojující 
se na silnici nás dovede k rezervaci původního 
pralesa a staré horské louce zvané Špulka.

Ať už začneme horu prozkoumávat z kte-
rékoliv strany, narážíme na různě velké kameny  
a skály, které jsou dokladem toho, že geolo-
gicky je hora tvořena usazeninami. V minulosti 
se zde těžila i hlína pro výrobu rajnochovické 
keramiky.

Další zajímavá místa jsou jeskyně na Smr-
duté. Do jeskyní se dá i krásně dostat. Jen do 
nich rozhodně nevstupujeme sami a pro jejich 
průzkum volíme také vhodné oblečení pro 
plazení a soukání. Odměnou za odvahu je cesta dlouhá asi 40 metrů. Další větší jeskyně zde byla 
podle záznamů zazděna Němci v průběhu 2. světové války, aby se tam neschovávali partyzáni.

Při putování kolem hory všude ze země vykukují různě velké kameny. Přitom se dá narazit 
na kameny které nesou stopy práce kamenických mistrů. Mlýnských kamenů nebo žlabů je tady 
opravdu dost. Do dnešních dnů se vedou i diskuse že stavební základní kámen na stavbu Národ-
ního divadla pochází přímo z Čerňavy.

Na některých kamenech jde vidět stopy po lámání. Speciálním nástrojem se do horniny 
vytesaly díry a máčeným dřevem se kámen rozlomil.

Veškerá těžba tady byla ale zastavena. V současné době slouží Čerňava jako cíl turistických 
výletů. Turistické trasy jsou zde vyznačeny už od první světové války. Nová naučná stezka Přírodní 
park Hostýnské vrchy vycházející z Hostýna a končící v Rajnochovicích věnuje Čerňavě dokonce 
šest zastavení. Tato zastavení jsou opatřena informačními tabulemi mapujícími rozmanitost okolní 
přírody a různé zajímavosti.

Pro vyznavače aktivního pobytu v přírodě nabízí její okolí hodně míst kde se dá přespat 
ve volné přírodě. Ať už v nějaké trampské osadě, nebo přímo na jejím vrcholku. Nesmíme však 
zapomínat na to, že jsme v přírodním parku, ve kterém jsou dána pravidla pro pobyt. A co se 
samotného vrcholku týká, nesmíme zapomenout na to, co se zde událo za druhé světovéválky. 
Ale o tom, se rozepíši v některém dalším vydání.

                                                                         
          Richard Petřík

Letní soutěž
Správnou odpovědí na naši otázku z minulého čísla byla židle z TON-u.
Na její výrobě se podílí hodně lidí z naší vesnice. Je to taková maličkost která mi připomíná 

na cestách domov. 
V Itálii je to klasika. Restaurace, která chce zaujmout kritiky restaurací, má právě tyto židle. 

Při procházce některou milánskou pasáží nesmí chybět u žádné kavárny.
Ve Francii píše tento výrobek samostatnou kapitolu francouzské kultury. Není žádným překva-

pením, že přímo v centru Paříže najdeme hned několik bazarů, které se zabývají jejím prodejem  
a jejich restaurátoři jezdí do České republiky, aby se naučili co nejvíce samostatných oprav.
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ZOO ZLÍN

Slavíme narození mláděte tapíra čabrakového!
Oslavujeme zřejmě nejvzácnější přírůstek letošního roku. V  pondělí 8. srpna se narodilo 

dlouho očekávané mládě tapíra čabrakového. Malá puntíkatá samička se má čile k světu. Prozatím 
zůstává se svou matkou v chovatelském zázemí, během týdne by se však měla poprvé představit 
návštěvníkům v prostorném výběhu. „Zlínská ZOO patří mezi pětadvacítku evropských ZOO, které 
chovají zhruba 50 jedinců těchto jedinečných zvířat. Za uplynulých 12 měsíců se v evropských 
chovech narodilo, včetně našeho, pouze 6 mláďat. Skutečně se jedná o významný chovatelský 
počin, navíc mládě přišlo na svět po pouhých dvou letech chovu rodičovského páru,“ uvedl ředitel 
ZOO Roman Horský.

Matkou mláděte je samice Nadira, pro kterou je to první potomek. Narodila se v říjnu 2011 
v ZOO Edinburg a do Zlína přicestovala v červenci 2013. Otec Baru pochází z Lipska, kde se narodil 
v únoru 2013. Ve zlínské ZOO žije od března 2014. Chov tapírů čabrakových má však ve zlínské 
ZOO delší tradici. V 80. letech minulého století se zde tapířímu páru dokonce narodil i potomek. 
V roce 1984 byl po 6 letech chov tapírů ukončen. Do ZOO se tapíři čabrakoví vrátili téměř po  
30 letech v roce 2013, kdy byla v asijské oblasti ZOO otevřena expozice pojmenovaná Hala-Bala. 
„Získat tato krásná a vzácná zvířata pro zlínskou ZOO bylo velmi obtížné. Představovalo to dva 
roky usilovné práce a jednání. Navíc sestavit harmonický pár může být poměrně náročná záleži-
tost. Jsem opravdu rád, že v našem případě se to povedlo a že po pouhých dvou letech slavíme 
narození prvního mláděte,“ zdůraznil ředitel Horský. Ve zlínské ZOO tapíři čabrakoví mají k dis-
pozici vnitřní ubikaci s bazénem, dva prostorné venkovní výběhy a především přírodní jezírko. 
Svou rozlohou 300 metrů čtverečních představuje největší vodní plochu, kterou mohou tapíři 
v evropských ZOO využívat.

Ve volné přírodě tapíři čabrakoví patří mezi ohrožená zvířata. Každé narozené mládě je proto 
významnou událostí. Odhaduje se, že v současnosti zbývá posledních 5 000 jedinců přežívajících 
v Barmě, Thajsku, Malajsii a na Sumatře. V ostatních částech svého původního teritoria byli již 
vyhubeni. Na vině je především těžba exotického dřeva a přeměna deštného pralesa na země-
dělskou půdu, např. na plantáže palmy olejné.

Ing. Roman Vrzal 

A co se třeba Nizozemí týká, v Amsterdamu tvoří stejně jako v Francii samostatnou kapitolu 
jejich kultury bydlení a gastronomie. Fanoušci taneční hudby si určitě všimli klipu dvou holand-
ských hudebních mágů Tiesta a Olivera Heldense, kteří zakomponovali tento výrobek do svého 
společného hudebního projektu.

A kdo vlastně vyhrál balíček italských pochutin? Správných odpovědí přišlo šest, z celkového 
počtu dvaceti odpovědí. A šťastným vylosovaným se stal Tonda Nedbal, kterému gratulujeme,  
a všem ostatním děkujeme za účast.

                                                                           Richard Petřík
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pozici vnitřní ubikaci s bazénem, dva prostorné venkovní výběhy a především přírodní jezírko. 
Svou rozlohou 300 metrů čtverečních představuje největší vodní plochu, kterou mohou tapíři 
v evropských ZOO využívat.

Ve volné přírodě tapíři čabrakoví patří mezi ohrožená zvířata. Každé narozené mládě je proto 
významnou událostí. Odhaduje se, že v současnosti zbývá posledních 5 000 jedinců přežívajících 
v Barmě, Thajsku, Malajsii a na Sumatře. V ostatních částech svého původního teritoria byli již 
vyhubeni. Na vině je především těžba exotického dřeva a přeměna deštného pralesa na země-
dělskou půdu, např. na plantáže palmy olejné.

Ing. Roman Vrzal 

A co se třeba Nizozemí týká, v Amsterdamu tvoří stejně jako v Francii samostatnou kapitolu 
jejich kultury bydlení a gastronomie. Fanoušci taneční hudby si určitě všimli klipu dvou holand-
ských hudebních mágů Tiesta a Olivera Heldense, kteří zakomponovali tento výrobek do svého 
společného hudebního projektu.

A kdo vlastně vyhrál balíček italských pochutin? Správných odpovědí přišlo šest, z celkového 
počtu dvaceti odpovědí. A šťastným vylosovaným se stal Tonda Nedbal, kterému gratulujeme,  
a všem ostatním děkujeme za účast.

                                                                           Richard Petřík
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VOLBY

VÍTE, ŽE...?

Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu 
Parlamentu České republiky

Ve dnech 7. a 8. října se v naší obci (ve volebním obvodu č. 76) konaly volby do zastupitel-
stev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky. Naši občané s volebním právem vybírali ve 
volbách do zastupitelstva Zlínského kraje kandidáty z 20 politických stran a hnutí a kandidáta do 
Senátu Parlamentu České republiky z 9 kandidátů politických stran a hnutí. Obě volby se konaly 
v kulturním domě před okrskovou volební komisí, která byla v tomto složení: Monika Tobolíková 
(předsedkyně), Marcela Janů (místopředsedkyně), Irena Tkadlčíková (zapisovatelka), Miloslav 
Sklenář, Lukáš Indruch, Barbora Marková a Darina Krejčí. Volební komise pracovala bezchybně  
a pan starosta ocenil její podíl na hladkém průběhu voleb v obou dnech. Ve volebních seznamech 
bylo zapsáno 983 voličů.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje v naší obci:
1. KDU-ČSL – 84 hlasů, 2. ANO 2011 – 71 hlasů, 3. KSČM – 43 hlasů, 4. ČSSD – 42 hlasů,  

5. SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE – 41 hlasů, 6. ODS – 17 hlasů. Kompletní výsledky jsou uvedeny 
na www.prusinovice.cz.

Při volbě bylo odevzdáno 347 platných hlasů. Volební účast činila 34 %.
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky v naší obci:
1. Šárka Jelínková – 77 hlasů, 2. Vojtěch Škrabal – 59 hlasů, 3. Eva Badinková – 42 hlasů,  

4. Jaroslav Chmelař – 41 hlasů, 5. Jan Hašek – 39 hlasů, 6. Zdeněk Zlámal – 31 hlasů, 7. Petr Šico – 13 
hlasů, 8.Daniela Hebnarová – 11 hlasů, 9. Josef Novák – 4 hlasy.

Při volbě bylo odevzdáno 317 platných hlasů. Volební účast byla 31 %.
V naší obci zvítězili v obou volbách kandidáti KDU-ČSL. Blahopřeji jim k volebnímu úspěchu. 

Ať se jim v práci pro blaho našeho Zlínského kraje a celé společnosti dobře daří!
                                                                                                                                              Antonín Nedbal

Kočka ani fena nemusí mít jednou za život mláďata. Příliš mnoho psů a koček každý den 
umírá na ulici či v útulcích. Je nutné zamezit dalšímu zbytečnému množení zvířat. Báječné zvířecí 
společníky raději adoptujte z útulků.

Čemu lze kastrací předejít?
Především nechtěnému zabřeznutí (pozor na antikoncepci, která velmi vážně ohrožuje zdraví 

zvířat), hnisavému zánětu dělohy, nádorům na mléčné žláze a cystám na vaječnících.
Kdy kočky nebo fenky kastrovat?
Kočky doporučujeme kastrovat v šesti měsících (již v tomto věku mohou mít první koťata), 

fenky ihned po dosažení pohlavní dospělosti. Kastrací předejdete narození nechtěných koťat  
a štěňat. Kastrace má obrovské zdravotní přínosy. Buďte zodpovědnými majiteli a nechte své zvíře 
včas vykastrovat!

(red)
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

Ve III. čtvrtletí 2016 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let Balusková Jarmila 55 let Vrajík Jaroslav  60 let Chytil Josef    
 Měrka Aleš                            Nedbala Oldřich  Krutil Pavel              
 Navrátilová Ivana                                                                         Pavelka Jarmil 
  Tkadlčík Radovan                                                                        Pavelka František
                                                                                                                 Strnad Ladislav
                                                                                                                 Mikešková Jana
                            
65 let  Klimentová Anna    70 let Nedbal Josef                     75 let Vrublová Lydie                          
 Nedbalová Eva                     Ležák František                             Bartošková Anna                                                                                  
 Stojanová Anna                                                                           Barotek Alois
 Čechová Helena 
 Strnad Bohumil, Ing.
 Sklenářová Ludmila  
 Mrázek Jiří, Ing.   
 Koplík Pavel, Ing.
 Badinka Jan           
                          

80 let Bortlová Ludmila 85 let Ambróšová Jaroslava 90 let Marková Marie      
              Tkadlčík Vojtěch                                                                       Adámková Františka
          
             
Narodili se:
               Odehnalová Natálie (červen 2016)
               Chytilová Lucie

Sňatek uzavřeli:
               Dostálová Silvie, Prusinovice  a  Andres Lukáš, Mariánské Údolí
               Ležáková Pavlína, Prusinovice  a  Talach Kryštof, Prusinovice
               Ing. Papežíková Petra, Prusinovice  a  Ing. Pískatý Slavomír, Pardubice
               

Rozloučili jsme se:
               s paní Dagmar Markovou a panem Jindřichem Karolou.

                                                                                    A vzpomínky zůstanou ...                                      



Nohejbalový turnaj Dětský karneval

Rybářské závody pro děti Podzimní výstava

Motokros Ovčí debřa Výstava Zlatých ručiček

Souboj nad sítí Jan Utěkal Pepíno Prcek s dětmi Děti se dobře bavily

Pan Josef Indruch ocenil mladého rybáře Střídání podzimních barevOceněný Václav Utěkal

Start závodu Paní Anna HodoušováElegantní skok Paní Michaela Machová s dcerou Kristýnou
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