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Vítání občánků Moravskoslezská výstava poštovních holubů

Mezinárodní úspěch holešovských mažoretek Rozsvícení vánočního stromu

20. ročník Hubertovy jízdy (29. října) Činnost JK Prusinovice v roce 2016

Natálka Odehnalová s rodiči Jeden z holubích šampiónůDominiček Mlčák s rodiči Pohled do sálu

Holešovské Arabelky získaly 2. místo na ME v Crawley Děti z mateřské školy Žáci základní školy

Zprava: Ladislav Caletka, master 
a Kristýna Caletková, liška

Zleva: Adéla Žákovská a Vendula Šturmová při parkuruZleva:  Vendula Šturmová a Adélka Žákovská
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20. ročník Hubertovy jízdy v Prusinovicích
Již 20 let se v Prusinovicích schází poslední říjnovou sobotu při Hubertově jízdě 50 – 70 

účastníků – jezdců se svými koňmi, aby symbolickým honem na lišku zakončili jezdeckou sezónu. 
Letos se jich při jubilejním ročníku sešlo 63. Krásné slunečné počasí a barevný podzim společně 
dotvořily úžasnou a pohodovou atmosféru, která zde vždy panuje. Jezdci se vydali na trasu  
v 10:45. V cestě jim opět stálo mnoho přírodních překážek, které skrývají lesy v našem okolí. 
Diváci při čekání na návrat lotu využili možnosti občerstvení u hasičské zbrojnice a bohatou 
tombolu. Děti si krátily čas na skákacím hradě.

Letos teprve po druhé v historii jsme měli možnost vidět malé jezdce, kteří se ještě nemo-
hou vydat na obtížnou a rychlou vyjížďku s velkými koňmi, ale přesto si chtějí užít slavnostní 
atmosféru Svatého Huberta. Proto pořadatelé pro tyto malé jezdecké naděje připravili menší 
a klidnější variantu a vypadá to, že vzniká nová tradice. Zúčastnilo se 10 jezdců a jejich pěší 
doprovod. Celá tato skupinka se vydala na trasu v 11 hodin. Po cestě si děti opekly špekáčky 
na rybníku Pod Bílou a pak se všichni přesunuli na Veselky, kde počkali na hlavní skupinu koní  
a společně dorazili zpět k hasičské zbrojnici. 

Zakončení proběhlo v 15:00 vyhlášením vítěze honu na lišku, kterým se letos stal Josef 
Novák. Večer se konal v kulturním domě country bál s kapelou Texas a dobrá nálada panovala 
až do časných ranních hodin.

Trocha historie
První Hubertova jízda se v Prusinovicích jela na podzim v roce 1997 za účasti cca 15 koní. 

Večerní posezení se konalo v malých prostorách myslivny. Od tohoto roku se každoročně tato 
akce opakuje a účast jezdců byla rok od roku vyšší. V dnešní době se Hubertova jízda těší 
velké oblibě a vysoké návštěvnosti jezdců i diváků (rekord zúčastněných koní je 93). Večerní 
posezení se změnilo na country bál pořádaný v prostorách kulturního domu v Prusinovicích. 
Všechny tyhle změny řešil pořád jeden realizační tým, který stál u zrodu této tradice a byl 
zde i při 20. ročníku.

Počasí bylo k pořadatelům také vždy velmi přívětivé a jezdcům přálo.  Až na jeden ročník 
2012, kdy bylo pouhých 5 stupňů a silný vítr s deštěm. Ale i za těchto podmínek se Jízda usku-
tečnila. Tehdy ji na svých koních absolvovalo asi 10 odvážlivců, ale tradice nebyla přerušena.

Všechny organizační záležitosti byly vždy pečlivě připraveny a pokud nastaly nečekané 
problémy, menší i větší, řešily se za pochodu a vždy ke spokojenosti všech zúčastněných. Dnes 
již vše běží tak, jak má, a každý z členů ví, co má dělat. Jen stěží by se za kohokoli hledala náhra-
da. Proto pořadatelům děkuji a přeji mnoho elánu a sil do dalších ročníků této oblíbené akce  
v našem okolí a účastníkům i návštěvníkům děkuji, že mezi nás zavítali a těším se na naše setkání 
při dalším ročníku.

Petra Žákovská
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Účastnice malé Hubertovy jízdy

Malá Hubertova jízda
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Účastnice malé Hubertovy jízdy

Malá Hubertova jízda
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Odpočinek na rybníku Pod Bílou

Simona Šturmová s dcerami Vendulou a Sárou
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Lot před dojezdem Hubertovy jízdy

Přírodní překážka
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Lot před dojezdem Hubertovy jízdy

Přírodní překážka
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Z OBCE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rok se opět nachýlil ke svému konci a my jsme zase o rok starší. Zatím co 

v mladším věku toto mohlo být pro některé pozitivní zpráva, pro většinu z nás to zase tak pozitivní 
zpráva není. Nezbývá než ubíhající čas brát s humorem a patřičným nadhledem. V současných 
dnech prožíváme dny adventu a pomalu se připravujeme na to, že i letos přijdou dětmi vysněné 
Vánoce. Čas dárků, klidu, pohody, vydechnutí a oproštění se od celoročních starostí. Dovolte, 
abych Vám všem za celé zastupitelstvo popřál klidné Vánoční svátky, hodně radosti se svými 
nejbližšími. Do příštího roku hodně zdraví a spokojenosti, nespočet pracovních úspěchů, pohodu 
a spokojenost v rodinách. V rodinách, které jsou tím našim bezpečím, pohodou a klidem (i když 
ne vždy je klid tím správným slovem). Místem, kde se nakonec můžeme uchýlit v době životní 
krize a místem, kde nám ti nejmenší dělají radost a my jim. Třeba zrovna na Vánoce. Ať ten rok 
2017 prožijeme v klidu a pohodě a stihneme vnímat životní radosti, které kolem nás proplouvají.

Zbyněk Žákovský

2. kolo voleb do Senátu Parlamentu 
České republiky 

Ve dnech 14. a 15. října se konalo v naší 
obci druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu 
České republiky. Protože v prvním kole nezví-
tězil přímo žádný kandidát, do druhého kola 
postoupili dva kandidáti, kteří v  prvním kole 
získali nejvíc hlasů voličů. Byli to Mgr. Šárka 
Jelínková (KDU – ČSL) a Ing. Jan Hašek (kandidát 
za ANO 2011). Ve volebních seznamech bylo 
zapsáno 982 oprávněných voličů. K  volbám 
přišlo jen 139 voličů, kteří do volební urny 
v malém sále kulturního domu odevzdali 135 
platných hlasů. Volební účast byla jen 13,6 %. 
Volební komise byla ve stejném složení jako 
v prvním kole voleb.

Výsledky voleb:
Mgr. Šárka Jelínková získala 95 hlasů. Ing. Jan Hašek získal 40 hlasů.
Mgr. Šárka Jelínková v naší obci a na Kroměřížsku ve volbách zvítězila a stala se senátorkou na 
příští šestileté funkční období. Blahopřeji jí k vítězství.

Výsledky voleb v prvním kole byly zveřejněny již v předešlém Zpravodaji obce Prusinovice.

        Antonín Nedbal

Volební komise (7. října)
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Zprávy z obce 
V uplynulém krátkém období proběhlo jedno zastupitelstvo a zde přikládáme krátké informace z něj. 
(18. 10. 2016)
2. Kontrola usnesení 
- Byly provedeny a zaúčtovány rozpočtové opatření č. 6, 7, 8, 9, 10 a 11/2016.
- Byla podepsána kupní smlouva s UZSVM na nákup pozemku p. č. 323 za cenu 22 100,- Kč.
- Bylo provedeno vybroušení a nalakování parket hlavního sálu a pódia v  budově KD za cenu 
117 000,- Kč.
- Byla provedena výměna podlahy v budově ZŠ v místnostech sborovny a jídelny za cenu 57 356,- Kč.
- V  rekonstruované místnosti bývalé knihovny bylo nainstalováno nové vedení a topná tělesa 
ústředního topení za cenu 113 000,- Kč.
- V místnosti bývalé knihovny udělána nová podlaha za cenu 58 000,- Kč.
- Byla sepsána smlouva s TJ Prusinovice o pronájmu pozemků p. č. 10084 a 10083/1.

3. Rozpočtové opatření č. 12 a 13/2016
Návrh: starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 12 a 13/2016.
Diskuze:  
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 12 a 13/2016.
Pro ............ 7 ..................  proti .............zdržel se ....................

4. Schválení Obecně závazných vyhlášek
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s vyvěšením Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místních poplatcích.  
Diskuze: 
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje předloženou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místních 
poplatcích.  
Pro ............ 7 .................. Proti  .............Zdržel se  ..................  

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s vyvěšením Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o stanovení 
systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prusinovice.   
Diskuze:    
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloženou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prusinovice.   
Pro ............ 7 .................. Proti ..............zdržel se  ...................

5. Plánované investice
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s nutností opravit opěrnou zídku na dětském hřišti pod tělocvič-
nou a potřebou vyřešit kanalizační vpusti na spojnici ulic Trávníky a K Hrádku, kde je nedostatečně 
fungující odtok srážkové vody. Celková cena realizace je 223 117,- Kč.
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženou opravou zídky na dětském hřišti (odstraněním stá-
vající a vybudováním nové opěrné zdi) dále vybudováním nových sběrných šachet v ulicí Trávníky. 
Příčné kanálky přes cestu budou zrušeny a zapraveny asfaltovou směsí. Cena realizace je 225 000,- Kč. 
Pro ............ 7 .................. Proti  .............zdržel se  ...................
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Návrh: Starosta seznámil zastupitele s možností umístění vodorovného značení na silnici kolem 
školy. Jedná se o barevný trojúhelník o rozměru 5x2,5m, ve kterém jsou znázorněny běžící děti. Cena 
jednoho trojúhelníku je 15 000 bez DPH. Návrh je umístit na každou příjezdovou cestu ke škole k již 
umístěným značkám jako podpoření bezpečnosti při cestě dětí z a do školy. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s realizací umístění umělohmotných trojúhelníků na příjezdové 
komunikace k budově školy. Celková cena 3 ks trojúhelníků je do 60 000 Kč. 
Pro  ........... 7 .................. Proti ..............  Zdržel se ..................

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s nutností převodu programů kabelové televize z analogové-
ho vysílání do digitálního. Jde o programy  STV 1 a 2, Discavery, Animal planet, CS film, Markýza, 
Eurosport a infokanál.  Cenová nabídka dosahuje 173 000,- Kč. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s převedením programů STV 1 a 2, Discavery, Animal planet, CS 
film, Markýza, Eurosport a infokanál z analogového do digitálního vysílání. Zastupitelstvo souhlasí 
s cenou 173 000,- Kč.
Pro ............ 6 .................. Proti ..............Zdržel se ................... 1 ...................................

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s proběhlým výběrovým řízením dne 12. 9. 2016 na realizaci 
„Oprava kabelu veřejného osvětlení Prusinovice, 2. a 3. etapa“. Vítězem výběrového řízení je firma 
E. ON. Česká republika s nabídkou ceny 2 472 821, 34 Kč. 
Diskuze: 
Usnesení. Zastupitelstvo souhlasí s realizací „Oprava kabelu veřejného osvětlení Prusinovice, 2. a 3. 
etapa“ za cenu 2 472 821,34 Kč.
Pro ............ 7 .................. Proti  .............Zdržel se ...................

6. Žádosti občanů a spolků 
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s vyvěšení veřejného záměru pronájmu pozemku p. č. 10083/1 
– oplocená část s vodní nádrží. Na veřejný záměr se přihlásil jeden zájemce Pumprla Radek a ve své 
nabídce splnil všechny náležitosti záměru.  
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s  pronájmem pozemku p. č. 10083/1 – oplocená část s  vodní 
nádrží a pověřuje starostu vypracováním a podepsáním nájemní smlouvy. 
Pro ............ 7 .................. Proti  .............Zdržel se ...................
Návrh: Starosta přečetl přítomným žádost pana Jakuba Daňka o pronájmu zahrady p. č. 1246. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením veřejného záměru pronájmu na pozemek p. č. 1246 
a pověřuje starostu jeho vyvěšením. 

6. Různé
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o zřízení věcného břemene č. OZ-014330039159/001.
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330039159/001. 
Pro  ........... 7 .................. Proti ..............Zdržel se ...................
Starosta přečetl oznámení Klubu dárců krve Kroměřížska, že náš občan pan Jan Stehno daroval již 
80 odběrů na oddělení Transfuzní služby a hematologie Kroměřížské nemocnice. 
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Za zmínku stojí schválení největší letošní investice a to 2 472 821, 34 Kč na dokončení zbývajících 
2 etap výměny kabelu veřejného osvětlení. Myslím, že je na místě připomenout, že touto investicí 
končí celá revitalizace veřejného osvětlení, která začala v roce 2013 a v těchto dnech se pomalu 
uzavírá. Celá revitalizace stála obec Prusinovice 7,7 milionu korun. Dokončovací práce by měly 
proběhnout v těchto dnech. Pokud bude příznivé počasí, měly by být dokončeny před letošními 
vánočními svátky. Jestliže nám počasí nedovolí pracovat, bude se zmíněná akce dokončovat za 
schůdného počasí v příštím roce. 

Zbyněk Žákovský

Kabelová televize
Již v minulém čísle jsme informovali o chystaných změnách ve vysílání kabelové televize.  

O přechodu zbývajících programů z analogového do digitálního vysílání. (Pod tímto článkem 
byl omylem uveden jako autor Zbyněk Žákovský, ale správným autorem je pan Lubomír Papežík. 
Tímto se mu i čtenářům omlouváme za tento omyl). V době vydání tohoto Zpravodaje by už měla 
být digitalizace hotová. Tento nevyhnutelný krok bude stát obecní rozpočet 170 000 Kč. Toto má 
za následek, že kabelová televize jev roce2016 opět ve ztrátě. Ztrátovost u kabelové televize je 
dlouhodobá. K tomu se ještěmnoho dalších programů musí platit – i ty, které byly dříve zdarma. 
Dlouhodobá ztrátovost kabelové televize přiměla zastupitelstvo ke zvýšení poplatku za odběr 
kabelové televize na částku 1500 Kč za rok. Tímto bychom chtěli docílit toho, aby se kabelová 
televize v dlouhodobém výhledu pohybovala okolo nulového hospodaření. V porovnání s ko-
merčními dodavateli jsme daleko pod jejich cenovou nabídkou, a tak věříme, že by nemělo 
dojít k odlivu odběratelů kabelovky. V případě ziskovosti kabelové televize budeme uvažovat  
o rozšíření nabídky placených programů. Snad navýšení poplatku za kabelovou televizi o 300 Kč 
ročně, tedy o 25 Kč měsíčně, nebude pro rodinné rozpočty odběratelů velkým zatížením. Vám 
všem děkuji za pochopení. 

                                                                                                                             Zbyněk Žákovský

Vítání občánků
V sobotu 1. října opět v salónku kulturního domu se konala slavnost přivítání nově naroze-

ných dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to byly jen dvě děti – Natálie Odehnalová 
z Příhona a Dominik Mlčák z Lesní ulice.

Pan starosta Zbyněk Žákovský nejprve všechny přivítal a ve slavnostním proslovu popřál 
dětem hodně rodičovské lásky, krásné dětství, šťastný růst v rodině a aby jim rodiče byli vzorem. 
Ať se tedy dětem v naší obci líbí a prožijí v ní dlouhý a spokojený život! 

Uvítacího obřadu se zúčastnil též Mgr. Leoš Mach, obecní zastupitel a předseda školského  
a kulturního výboru. Program slavnosti byl zpestřen hrou na flétnu v podání paní Martiny Smol-
kové a básničkami, které zarecitovaly děti ze základní a mateřské školy.

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

Doufáme, že to bylo příjemné odpoledne.
       Antonín Nedbal 
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Blahopřání jubilantovi
Mezi letošní jubilanty se v říjnu zařadil pan 

František Mikeška z  ulice Díly, který se svou 
rodinou a přáteli oslavil v  kulturním domě své 
šedesáté narozeniny. Velikou část svého pro-
duktivního života prožil na cestách jako řidič 
kamiónu. Již ve zralém věku se aktivně zapojil 
do komunální politiky. Na podzim roku 2010 byl 
zvolen do obecního zastupitelstva, v němž zastá-
val fukci předsedy finančního výboru. V příštích 
komunálních volbách v roce 2014 obhájil mandát 
obecního zastupitele a v novém zastupitelstvu se 
stal předsedou kontrolního výboru. Během těch uplynulých šesti let ho bylo možné uvidět nejen 
na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva, ale často také tam, kde se v obci budovalo něco 
nového a kde mohl uplatnit své vlohy dobrého a praktického hospodáře. Hodně svého volného 
času věnuje své životní zálibě v myslivosti. Stal se předsedou Mysliveckého sdružení Vranov Pru-
sinovice. V současnosti se stará nejen o spolkové (myslivecké) záležitosti, ale v této odpovědné 
funkci příležitostně spolupracuje i při pořádání kulturních a společenských akcí v obci.

Kamaráde Františku, při příležitosti Tvého životního jubilea Ti děkuji za všechno, co jsi dosud 
vykonal pro blaho obce, a přeji Ti pevné zdraví, ještě hodně sil a rodinného štěstí, mnoho dalších 
pracovních a osobních úspěchů.

Antonín Nedbal      

Pocta dárci krve
Paní Dagmar Úlehlová, předsedkyně Klubu 

dárců krve Kroměřížska, oznámila dopisem ze dne 
12. září 2016 našemu panu starostovi Zbyňkovi 
Žákovskému radostnou zprávu, že pan Jan Stehno 
(1963) z  Holešovské ulice daroval na oddělení 
Transfusní služby a hematologie Kroměřížské ne-
mocnice, a. s., svou krev již 80 x. Jubilejní osmdesátý 
odběr plné krve se uskutečnil dne 27. dubna 2016.

Dagmar Úlehlová požádala pana starostu 
Zbyňka Žákovského o zveřejnění této dobré 

zprávy vhodným způsobem. Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 18. října 2016 
vzalo tuto skutečnost na vědomí. V úterý 29. listopadu v obecním úřadě pan Jan Stehno převzal 
z rukou pana starosty písemnou gratulaci a peněžní odměnu ke svému jubilejnímu odběru (da-
rování) krve. Za celou obec Prusinovice mu pan starosta poděkoval za ojedinělý a hluboce lidský 
akt mnohonásobného bezpříspěvkového dárcovství krve, za záchranu života.

Také já si velice vážím obětavého přístupu pana Jana Stehna, protože mnohonásobným 
darováním krve přispěl k záchraně zdraví a životů mnoha neznámých pacientů, kteří v nemocnici 
právě jeho krev potřebovali. Přeji mu též hodně zdraví.

 Antonín Nedbal 
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Poděkování
V minulých dnech nás všechny zasáhla smutná zpráva, že nás navždy opustil pan Miloslav 

Sklenář. Je mou povinností mu poděkovat za vše, co pro obec Prusinovice vykonal. Pan Sklenář 
byl v  minulosti členem zastupitelstva, kde se aktivně zapojoval do činnosti obce. Ale i mimo 
zastupitelstvo byl aktivní ve více směrech. Co si pamatuji, nevynechal jedinou volební komisi, ve 
které by nebyl členem. Byl aktivním členem Mysliveckého sdružení, kde byl více chovatelem než 
lovcem. V poslední době se opět díky plnění dědečkovských povinností vrátil k fotbalu, kterému 
se věnoval v mládí. Vozil mladé fotbalisty k jejich zápasům a potomci mu dělali v tomto směru 
radost. Měl jsem tu čest s Milošem spolupracovat v Agrově a. s. i později na obci. Musím za tuto 
obětavou a svědomitou spolupráci jen poděkovat. Na Miloše byl vždycky spoleh. Když se řeklo, 
že je potřeba udělat to či ono, už se k tomu nebylo potřeba vracet, bylo dopředu jasné, že práce 
bude hotova a v patřičné kvalitě. 

Milošu, děkujeme za všechno, co jsi pro své okolí kdy udělal, bylo vždy cítit, že vše šlo ne 
z donucení, ale jak se říká od srdce. Čest Tvojí památce a slibuji, že na Tebe nikdy nezapomeneme.

Zbyněk Žákovský

ŠKOLA

Nastává čas vánoční
Rok se s rokem sešel a pomalu se blíží Vánoce. Čas vánoční začal adventní nedělí, kdy děti 

z mateřské a základní školy vystupovaly s  programem básniček, písniček a tanečků u vánočního 
stromu. Děti se těší na Mikuláše a čerty. Někteří mají strach a ptají se – jaký bude čert? V mateř-
ské škole si vyprávíme o tradicích v čase vánočním. O tom, co se dříve dělalo, jak děti chodily na 
koledu a jaké je to dnes. V pondělí 5. prosince měly děti mikulášskou nadílku spojenou s pohád-
kou. Společně s rodiči a děvčaty ze „Zlatých ručiček“ jsme měli „vánoční tvoření“. Vyráběli jsme 
vánoční ozdoby, andílky a malé stromečky. Každý měl možnost vyrobil si podle toho, co se mu 
líbí. Společně s dětmi se těšíme na Ježíška. Nastrojili jsme si vánoční stromeček, pod který děti 
dostávají v mateřské škole dárky. Děti vypráví, jak píší doma dopisy Ježíškovi, co všechno by si 
přály. Přání dětí jsou různá a mnohdy překvapivá. Přejeme jim , aby se jim alespoň něco vyplnilo. 

V prosinci na konci roku bývá vždy čas poohlédnout se zpět a položit si otázku, jaký byl letošní 
rok. Myslím, že byl úspěšný. Děti byly v mateřské škole spokojené, chodily rády mezi kamarády, 
zapojovaly se do všech akcí a kroužků. Spolupráce s  rodiči je také dobrá. Rodiče se zajímají  
o své děti, o to, co se učí v mateřské škole. Velmi dobrá byla také spolupráce s panem starostou  
a všemi zastupiteli obce. Bez jejich zvláště finanční pomoci by naše škola nefungovala tak dobře. 

Na závěr bych chtěla touto cestou popřát za všechny zaměstnance mateřské školy všem 
dětem, rodičům, panu starostovi, zastupitelům a všem občanům obce klidné a pokojné vánoce 
v kruhu svých blízkých. Do nového roku hodně zdraví , osobních i pracovních úspěchů. 

Dagmar Mikešková
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Podzim v naší škole
Školní rok je v plném proudu. Jsou za námi už tři měsíce, v nichž se žáci naší školynaučili 

a dozvěděli spoustu nového a také prožili několik moc prima školních akcí. Pojďme si je nyní 
připomenout.

V říjnu naši školu navštívili pracovníci Preventivní informační služby Policie ČR, kteří žákům 
udělili mnoho užitečných rad, jak v určitých situacích jednat a co dělat. V listopadu se všichni žáci 
zúčastnili preventivního programu Nauč se první pomoc. Vyzkoušeli si resuscitaci, zavázaní rány, 
uložení člověka do stabilizované polohy a mnoho dalších užitečných zásad, jak reagovat, když 
se někomu něco stane a je třeba mu pomoci.

18.10. vyrazili žáci 2. – 4. ročníku do Zlínského divadla na představení Opička Žofka, které 
se všem moc líbilo. 1.11. žáci 3. – 5. ročníku, kteří se učí anglicky, jeli do Bystřice pod Hostýnem 
na divadelní představení John and Mary. Toto divadlo bylo opravdu moc pěkné. Herci mluvili jak 
česky tak anglicky a byla to tak trochu jiná Perníková chaloupka. Žáci si procvičili slovíčka a naučili 
se spoustu nových slov a frází. 

Rodiče měli 20. října možnost se přijít podívat na děti a učitele do výuky během Dne ote-
vřených dveří. Měli jedinečnou příležitost vidět své děti v akci.  Mnozí z nich tuto šanci využili  
a přišli nás navštívit.

24.–25.10. proběhl na škole projektový den na téma Podzim, kdy žáci v hodinách tvořili na toto 
téma. Vytvořili spoustu povedených prací, výrobků, pekli muffiny a štrúdly. Pod vedením učitelů 
žáci z těchto prací přichystalivýstavu a také krátkou besídku, na kterou v pondělí dorazili všichni 
rodiče, kteří si následně mohli prohlédnout školu a viděli, co jejich děti zvládly za jeden den. Rodiče 
odešli domů, ale děti zůstaly ve škole. Někteří z Vás možná nevědí, děti měly možnost v tento 
den spát ve škole. A musím říct, že skoro většina toho využila. Byl pro ně nachystaný program  
a domnívám se, že jsme si to všichni náramně užili. Ráno jsme se společně nasnídali a pokračovali 
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 „Přespání ve škole 
24. a 25. října se konalo přespání ve škole. Pekli jsme muffiny a štrúdl, hráli jsme super hry. Muffiny 

i štrúdl byly výborné. Hráli jsme hru s kartičkami. Každý tým měl jinou barvu. Hledali jsme karty po 
celé škole. Potom byla večeře. Před spaním nám pan učitel četl. 

Spali jsme v družině a ve 2. třídě. Já jsem usnula až ve čtvrt na dvě. Vstávali jsme v šest a potom 
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kde jsme šli rovnou na oběd. Moc se mi to líbilo.“ 

Sára Nelešovská, 4. ročník
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„Spaní ve škole 
Ráno jsme jako obvykle přišli do školy a jeli na plavání. Pak jsme se vrátili a měli AJ. Měli jsme 

donést obrázky Halloweenu a dělali jsme s nimi projekt. Také jsme trénovali na besídku. Poslední dvě 
hodiny jsme měli výtvarku, tam jsme vyráběli lucerny z listů a různé ozdoby do školy. 

Po vyučování jsme šli domů, v 18 hodin jsme se sešli na školním dvoře a byla besídka. Potom 
maminka a taťka odešli a my jsme si šli vyskládat spacáky, karimatky atd. Pak jsme hráli hru, ve které 
jsme hledali obrázky, ale musela na něm být barva našeho týmu (já, Pavča, Kiki, Ama atd.) – měli jsme 
fialovou. Náš obrázek skřítka se jmenoval Polníček Mlhový. Pak jsme si cca ve 21 hodin šli lehnout,  
ale vůbec se nám nechtělo spát, usnuli jsme tak ve 23 hodin. 

Ráno jsme vstávali v šest a šli jsme si sbalit spacák atd. Holky i kluci se šli převléknout a najíst. 
Na snídani byly muffiny, buchty a štrúdl. Tak v 6:45 jsme byli nachystaní a do 7:45 jsme měli volno. 

První hodinu nám pan učitel ukazoval postroje pro psy, bylo to super. Druhou hodinu jsme byli 
v družině a hráli různé hry. Třetí hodinu jsme byli ve druhé třídě a dělali jsme komiksy. Poslední dvě 
hodiny jsme byli u kulturního domu, dělali jsme výstavu z přírodních materiálů, která pak byla určena 
všem, kdo se na ni přišli podívat. 

Nejvíce ze všeho mě bavila 1. hodina o psech. Pak jsme šli na oběd a domů. Zbytek týdne jsme 
měli prázdniny.“ 

Adéla Žákovská, 5. ročník.
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KULTURA

Žáci 4. a 5. ročníku, kteří jezdili plavat do Holešova, v druhé polovině listopadu ukončili tento 
kurz. Dne 15.11. žáci 4. ročníku prožili den na Dopravním hřišti, kdy si pod dohledem Městské 
policie vyzkoušeli pravidla silničního provozu a jízdu na kole.

Na konci listopadu jsme trénovali vystoupení k rozsvícení vánočního stromečku v obci, které 
proběhlo v první adventní neděli 27.11. Žáci školy představili rodičům a veřejnosti svátky a tradice, 
které v období adventu slavíme. Program doprovázelo i hudební a taneční vystoupení. Všechny 
žáky za jejich vystoupení chválíme a věříme, že i publiku se líbilo.

A protože se blíží čas Vánoc, chceme všem popřát krásné prožití těchto svátků a do nového 
roku 2017 mnoho zdraví, rodinné pohody a spokojenosti.

Mgr. Petra Zicháčková

Ráda se připojuji k tomuto přání. Všichni si zasloužíme vánoční odpočinkový čas, prostor 
k načerpání nových sil pro celý další rok. Všem – rodičům, dětem, svým kolegům - přeji krásné 
vánoční svátky v kruhu těch nejbližších a v novém roce jen a jen to nejlepší, především zdraví, 
se kterým přijde vše ostatní, pokud budeme chtít. Ať se vám splní všechna vaše osobní přání.

Obecnímu úřadu, panu starostovi Zbyňku Žákovskému, stejně jako všem členům Školské 
rady a v neposlední řadě všem pracovníkům naší školy také děkuji za spolupráci v průběhu celého 
letošního roku a přeji co nejúspěšnější nejen pracovní příští rok. 

Mgr. Ivona Kratochvílová, v z.

Setkání se seniory
V pátek 18. listopadu se konalo v kulturním domě tradiční setkání starosty a dalších obecních 

zastupitelů se seniory. Na pozvání obecního zastupitelstva se tam sešlo v podvečer asi 80 seni-
orů, kteří usedli k prostřeným stolům. Bylo pro ně připraveno malé pohoštění (veliké chlebíčky 
a zákusky) a keramické upomínkové předměty, které pro ně zhotovily děti z mateřské a základní 
školy. Za jejich pěkné dárky jim patří poděkování.

Toto setkání zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský, který nejprve přivítal přítomné seniory  
a seznámil je s programem setkání.

Prvním bodem programu byla audiovi-
zuální prezentace vykonané práce obecního 
zastupitelstva v podání pana starosty. 

S  výsledky letošní práce se můžete se-
známit na stránkách tohoto vydání časopisu. 
Pan starosta též odpověděl na dotazy z  řad 
seniorů.

Následovalo losování obvyklé tomboly, 
v  níž bylo 40 různých cen. S  losováním cen 
pomohli zastupitelé: MVDr.  Jaroslav Koplík, 
místostarosta, pan Mgr. Leoš Mach, pan Fran-
tišek Mikeška a slečna Marie Vybíralová.
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Posledním bodem programu bylo zábavné, hudebně-divadelní vystoupení skupiny Zpátečníci 
z bystřicka. Skupinu tvořilo 6 hudebníků, kteří v dobovém oblečení (móda z doby 1. republiky) 
zazpívali písničky Karla Hašlera a Eduarda Basse. Naši senioři si některé známé písničky zazpívali 
spolu s nimi. Následovala volná zábava seniorů až do dvaceti hodin.

Rád bych touto cestou poděkoval obecnímu zastupitelstvu za takto projevenou pozornost 
ke starším spoluobčanům jako vyjádření vděčnosti za jejich dobře vykonanou práci pro naši obec 
a celou společnost. Poděkování patří též zvukovému technikovi Pavlu Žákovskému za ozvučení 
sálu a hudební doprovod. Děkuji i personálu kulturního domu za vzornou obsluhu hostů, která 
přispěla ke spokojenosti našich seniorů na tomto setkání.

        Antonín Nedbal

Hody
Jako každý rok, tak i letos se v naší obci slavily hody za přispění členů Sboru dobrovolných 

hasičů Prusinovice.
V sobotu 19. listopadu odpoledne se konala v kostele svaté Kateřiny Alexandrijské, patronky 

a ochránkyně prusinovické římskokatolické farnosti, hodová mše svatá za účasti místních farníků  
a členů sboru dobrovolných hasičů, oděných ve slavnostních uniformách. Před kostelem i v kostele 
zahrála dechová hudba. Slavnostní bohoslužbu doprovodil svým zpěvem a hudbou místní smíšený 
chrámový sbor. Na varhany hrál pan Josef Sedlář. Mši svatou koncelebrovali místní P. Marek Výleta 
a  P. Jiří Luňák z Vyškova. Mše svatá vyvrcholila přijetím eucharistie a svátostným požehnáním.

Po mši svaté dobrovolní hasiči a farníci, kteří se zúčastnili mše svaté, se odebrali k pomníku 
padlých vojáků z 1. světové války, aby tím uctili jejich památku.

Potom se všichni hasiči, farníci a hosté přemístili do kulturního domu, kde se konalo jejich 
přátelské posezení při chutném pohoštění, které zajistili členové sboru dobrovolných hasičů. 
K poslechu a dobré zábavě tam též zahrála dechová hudba.

Večer pak se konala v kulturním domě hodová zábava, při níž k tanci a poslechu hrála hudební 
skupina Pohoda z Hranic. Hodovou zábavu též uspořádali členové sboru dobrovolných hasičů  
a zúčastnilo se jí asi 80 návštěvníků.

        Antonín Nedbal

Rozsvícení vánočního stromu
Rok rychle uplynul a přiblížila se opět doba adventní. Nastal obyčej rozsvěcování vánočních 

stromů v mnoha obcích a městech. Stejně tak tomu bylo i v naší obci. V první neděli adventní  
27. listopadu se  konala slavnost, při níž byl rozsvícen vánoční strom, který vyrostl v Prusinovicích 
u tělocvičny. Byl umístěn u kulturního domu. Naši dobrovolní hasiči na něj upevnili barevné 
elektrické osvětlení, které je ve dne ve větvích stromu nenápadné.

Program oslavy se začal v 15 hodin za poměrně příznivého počasí. V kulturním programu 
nejprve vystoupily děti z mateřské školy pod vedením ředitelky paní Dagmar Mikeškové. Počet-
nému publiku z řad rodičů a prarodičů děti předvedly pásmo říkanek, písniček a scének s vánoč-
ním a zimním námětem. Za své půlhodinové vystoupení na pódiu děti sklidily upřímný potlesk 
publika. Paní ředitelka na konec dětem poděkovala za jejich pěkné vystoupení a jménem svým 
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i ostatních paní učitelek popřála všem šťastné 
Vánoce. Další vystoupení měli připravené žáci 
základní školy, kteří předvedli publiku bytosti 
v kostýmech a zvyklosti, které si lidé připo-
mínali v  minulosti až do současnosti v  zimní 
době (okolo Vánoc). Jen jejich pravý a plný 
význam třeba už pozapomněli. Nakonec svého 
vystoupení žáci zazpívali hezké vánoční písně. 
I jejich kulturní vystoupení bylo pěkné a bylo 
odměněno zaslouženým potleskem publika. 
Zastupující paní ředitelka Mgr. Ivona Kratochví-
lová také krátce pozdravila přítomné a všem 
popřála hezké Vánoce. Všechny děti (z MŠ i ZŠ) 
za své vystoupení obdržely sladkou odměnu.

Už za tmy (v 16,30 hodin) se všichni, děti i dospělí, sešli u vánočního stromu. Zdejší malý farní 
pěvecký sbor pod vedením sbormistra Vojtěcha Tkadlčíka zazpíval několik známých vánočních 
písní a koled. Potom krátce pozdravili přítomné oba zdejší páni faráři (P. Marek Výleta a Mgr. Leoš 
Mach). Ve svých projevech vzpomněli duchovní rozměr vánočních svátků. Nakonec vystoupil pan 
starosta Zbyněk Žákovský, který všem popřál šťastné Vánoce, hodně sil a zdraví. Potom byl slav-
nostně (při odpočítávání vteřin a za potlesku přítomných) rozsvícen vánoční strom, který působil 
svými barevnými světly kouzelně a majestátně. Upnuly se k němu roztoužené oči dětí. I dospělí si 
jistě vychutnali onu slavnostní chvíli, jejíž význam spočíval v té jejich pospolitosti. Všichni se tam 
sešli, aby si připomenuli  blížící se vánoční svátky a jejich pravý význam.

Aby se návštěvníci slavnosti v chladném odpoledni alespoň trochu zahřáli, připravili pro ně 
dobrovolní hasiči svařené víno a punč, které prodávali pod pergolou. Místo pro zahřátí bylo i ve 
velkém sále kulturního domu, v němž členky klubu Zlatých ručiček uspořádaly jarmark (prodejní 
výstavu), na němž návštěvníci si mohli zakoupit mnoho pěkných a zajímavých věcí. Jarmark se 
konal jen v neděli 27. listopadu od deseti do sedmnácti hodin.

Poděkování za pěkné slavnostní zážitky u vánočního stromu patří všem, kteří se na přípravě 
a uskutečnění slavnosti podíleli – zastupitelům obce, žákům a učitelkám obou škol, členům SDH, 
členkám klubu Zlatých ručiček, všem občanům, kteří na oslavu přišli, zvukovému technikovi  
a dalším.

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

       Antonín Nedbal 

20 let trvání Zpravodaje   
Letos si připomínáme 20. výročí vzniku a trvání našeho oblíbeného časopisu Zpravodaje obce 

Prusinovice. Jeho zakladatelem byl pan farář Mgr. Ludvík Svoboda, který byl v roce 1996 členem 
obecního zastupitelstva a předsedou komise školské a kulturní. Souhlas obecního zastupitelstva 
k vydávání obecního Zpravodaje získal až na druhý pokus a schutí se pak pustil do novinářské práce, 
v níž mu pomáhali členové redakční rady (ing. Petr Lipner, Martina Smolková a Antonín Nedbal).

Mikuláš s andělem a čertem
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Zpravodaj již 20 let přináší našim čtenářům souhrn kulturních a společenských událostí 
v naší obci za uplynulé čtvrtletí, různé zajímavosti, kritické připomínky, společenskou rubriku  
a jiné články. Svým způsobem doplňuje obecní kroniku a s odstupem času se může stát literárním 
pramenem. Proto je trvání obecního Zpravodaje záslužné už z tohoto pohledu. Velice si cením 
toho, že na vzniku každého vydání Zpravodaje se aktivně podílí řada stálých i příležitostných do-
pisovatelů, protože je tím náš časopis pestřejší, neboť více lidí vidí mnohé události v jiném světle. 
Spolu se mnou jistě ocení náš časopis řada dalších vděčných čtenářů, kteří již trpělivě očekávají 
každé vydání Zpravodaje v jeho barevnější formě.

S potěšením musím dodat, že během těch uplynulých dvaceti let se náš obecní Zpravodaj 
setkával s přízní a podporou vedení obce (starostů, starostky a ostatních obecních zastupitelů). 
Současnému starostovi, panu Zbyňku Žákovskému, moc děkuji za ochotnou spolupráci při vy-
tváření našeho obecního časopisu.

Zpravodaji obce Prusinovice přeji světlou budoucnost a stálý zájem čtenářů.

Antonín Nedbal, 
redaktor  

P. S. k článku 20 let trvání Zpravodaje
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Antonínu Nedbalovi a paní Martině Smolkové, kteří 

byli většinu těch dlouhých 20 let trvání Zpravodaje jeho motorem. Není vždy jednoduché Zpravo-
daj naplnit, patřičně uspořádat, poopravovat a vydat. Uříznout si svého volného času, abychom 
my všichni měli přísun informací z obce za uplynulé období. Velké poděkování a vzpomenutí 
patří na dnes již zesnulého pana faráře Ludvíka Svobodu, který s nápadem vydat první Zpravodaj 
Prusinovic přišel. Odstartoval tak nové zdokumentování historie Prusinovic.

Zpravodaji bych chtěl popřát ještě spoustu let, mnoho různých dopisovatelů, kteří rádi 
přispějí svým článkem k informovanosti spoluobčanů a k prezentaci spolků či jednotlivců. Díky 
Zpravodaji máme zdokumentováno 20 let historie obce, proto přeji, ať mu další roky jen přibývají.

        
Zbyněk Žákovský

Knihovna
Konec roku je také časem bohatým na různá kulturní vyžití a kulturním zážitkem může 

být i četba pěkné knihy. Přeji Vám v adventních i vánočních dnech nejen hodně radosti  
a lásky, ale i chvíle pohody, kdy si poslechnete koncert, zhlédnete divadlo či film nebo si 
přečtete dobrou knihu.

V příštím roce se na Vás budu těšit každé úterý na obecním úřadě od 16.00 do 19.00 hodin 
v naší knihovně.

        knihovnice
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CÍRKEV

Svatohubertský den v Holešově
V neděli 6. listopadu se konala v Holešově tradiční slavnost  –  5. Svatohubertský den. Tuto 

spolkovou a církevní slavnost připravili členové mysliveckých sdružení Holešovska a Římskoka-
tolická farnost v Holešově.

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

Průvod myslivců v zelených uniformách, jezdců na koních, sokolníků, psovodů, honců a sta-
rostů z mikroregionu Holešovska se seřadil u zámku, odkud slavnostně prošel okolo náměstí za 
hudebního vystoupení trubačů a směřoval ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. V čele průvodu 
nesli členové družiny hlavu jelena desateráka jako symbol patrona myslivců, svatého Huberta. 
Také má připomínat desatero božích přikázání. Dle tradic pak průvodu velel jezdec v červeno-
-bílém oděvu s liščí oháňkou, starosta obce Ludslavice – pan Vojtěch Adamík, následován černě 
oblečenými pronásledovateli na rychlých koních. V průvodu jel i žebřiňák ozdobený dary z polí  
a lesů našich honiteb. Do kostela, který byl zcela zaplněn lidmi, vešli ministranti, kněží a prapo-
rečníci. Mezi nimi byl pan Milan Navrátil, který nesl náš obecní prapor. Mši svatou spoluslavili dva 
kněží – P. Jerzy Walczak, děkan holešovské farnosti, a Mons. Josef Nuzik, generální vikář olomouc-
kého arcibiskupství. Mše svatá byla s hudebním doprovodem slavné Hubertské mše B dur pro tři 
lesnice in B se zpěvy autorů Petra Vacka a Josefa Selementa, kterou zazpíval Holešovský chrámový 
sbor s doprovodem hornistů. Při mši svaté myslivci z jednotlivých mysliveckých sdružení přinesli 
postupně ke kněžím před  oltářem obětní dary, drobnou zvěř a plodiny z  jejich honiteb, polí  
a lesů. Při mši svaté bylo požehnáno i nové knize s loveckou tématikou.

Po mši svaté před kostelem bylo připraveno malé pohoštění pro všechny účastníky slavnosti. 
Došlo ke spoustě milých a přátelských setkání myslivců a farníků. Pro pozvané hosty byl připraven 
oběd v jídelně internátu policejní školy. Slavnostního oběda se zúčastnila též skupina našich my-
slivců i náš pan starosta. Myslici a hosté využili i tento čas jako příležitost k přátelským setkáním 
a rozhovorům o svých loveckých a mysliveckých zážitcích a zkušenostech.

Členové MS Vranov a pan starosta Myslivci v slavnostním průvodu
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Mezi sponzory „Svatohubertského dne“ patří: město Holešov, mikroregon Holešovsko, mysli-
vecká sdružení Holešovska, firmy Arles, Develop, Hydropol CZ, Pila Totek – Javora, Farma Holešov 
a dále manželé Fuitovi, Miklíkovi a Pospíšilovi.  

Tento „Svatohubertský den“ se jeho účastníkům líbil. Byl důstojný a úspěšný. I počasí bylo 
dopoledne celkem shovívavé. Pořadatelé této církevní a myslivecké slavnosti se těší na další 
setkání myslivců a farníků z našeho regionu, které bude opět příští rok 5. listopadu v Holešově.

        Antonín Nedbal 

Adventní koncert
Nastala doba adventní, v níž se konají ve městech a větších obcích adventní koncerty, které 

příjemně navozují slavnostní dobu blížících se vánočních svátků.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích letos opět navázal na tradici pořá-

dání adventních koncertů. V neděli 4. prosince odpoledne se konal v místním evangelickém kostele 
adventní koncert v podání smíšeného pěveckého sboru „Ze srandy“ při Gymnasiu Kroměříž. Sbor 
tvořili zpěváci a zpěvačky v počtu asi třiceti osob. Byli to učitelé a absolventi Gymnasia Kroměříž.

Během jejich koncertního vystoupení za-
zněly české lidové a duchovní písně, spirituály, 
tradicionály a africké duchovní písně. Početné 
publikum, které zcela zaplnilo kostel, se zájmem 
přijalo jejich koncertní vystoupení. Zpěváci  
a zpěvačky zazpívali písně velmi krásně a s nad-
šením. Pěvecký sbor mistrně řídili Jiří Jablunka  
a Eva Kočařová. Posluchači odměnili sbor za jeho 
výkon spontánním potleskem.

Bylo nám ctí, že tento adventní kocert, který 
trval 70 minut, poctili svou účastí významní 

hosté – pan starosta Zbyněk Žákovský s  manželkou Petrou. Mezi pozornými posluchači byla  
i paní profesorka Marta Pořízková, evangelička a donedávna dlouholetá sbormistryně proslulého 
pěveckého sboru TREGLER z  Bystřice pod Hostýnem, spoluzakladatelka pěveckého sboru při 
Gymnasiu Kroměříž. Na adventním koncertě se tak sešly tři generace dirigentů sboru.

Děkuji panu faráři Mgr. Leoši Machovi a paní MVDr. Drahoslavě Sklenářové za dobrý počin, 
že k nám  pozvali právě tento vynikající smíšený pěvecký sbor z Kroměříže. Dobrá věc se podařila. 
Posluchači odcházeli z koncertu příjemně naladěni, s hezkými hudebními zážitky.

 Antonín Nedbal
  

SPOLKY

Poslední vyjížďka a výroční členská schůze 
cykloturistického oddílu NEKO

V  sobotu 29. října se uskutečnila poslední vyjížďka členů cykloturistického oddílu NEKO 
v letošní sportovní sezóně. Letos byla tato oddílová vyjížďka první a současně poslední. Účastníci 
vyjížďky se sešli v 10 hodin před obecním úřadem, kde svou přítomností jako obvykle podpořili 
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účastníky a zdar Hubertovy jízdy. Potom se 10 členů oddílu rozjelo na obvykle naplánovanou 
trasu vyjížďky, která vedla na Rusavu a dále přes Hadovnu, Přílepy, Holešov a domů. Většina na-
šich cyklistů však dojela jen na Rusavu, kde se v hospodě občerstvila a stejnou cestou se vrátila 
domů. Celou naplánovanou trasu vyjížďky objeli jen manželé Tomáš a Marcela Pumprlovi, kteří 
cestou domů jeli proti silnému a studenému větru. Za svůj statečný výkon si zaslouží pochvalu. 

Odpoledne v 17 hodin ve vrchní hospodě začala tradiční výroční členská schůze cykloturi-
stického oddílu NEKO. Sešlo se na ní asi 70 členů, příznivců oddílu a pozvaných hostů, mezi něž 
patřili pan starosta Zbyněk Žákovský, obecní zastupitel Mgr. Leoš Mach a Aleš Pumprla, předseda 
TJ Prusinovice.

MVDr. Jaroslav Koplík, předseda oddílu NEKO, nejprve přivítal všechny přítomné a druhý 
předseda oddílu ing. Josef Nedbal vyhodnotil poslední vyjížďku a předal jejím účastníkům diplomy 
za jejich sportovní výkon. Dále dr. Koplík podal přehled o uplynulých letních cykloturistických 
dovolených, vzpomněl letošní jubilanty z řad členů a členek oddílu. Letos čestné členství v cyklo-
turistickém oddílu NEKO obdržela paní Dana Vrzalová, jedna z letošních jubilantek a kmenových 
(zakládajících) členek oddílu. Z rukou obou předsedů oddílu obdržela diplom. Pan starosta Zby-
něk Žákovský a Mgr. Leoš Mach proslovili krátké zdravice, v nichž oddílu NEKO popřáli úspěch 
v jeho další činnosti. Členové oddílu, kteří se přihlásili na příští letní cykloturistickou dovolenou 
na italské riviéře, během večera zaplatili dr. Koplíkovi zálohu 3 000 Kč, aby na dovolené mohli 
využít všechny slevy.

Dále byla losována bohatá tombola, v  níž byly rozmanité ceny. Hlavních šest cen tvořily 
hodnotné elektrospotřebiče. Potom pro všechny bylo připraveno občerstvení. K chuti všem přišel 
jelení guláš. Následovala taneční zábava při reprodukované hudbě. Diskžokej ing. Tadeáš Měrka 
nejdříve vyzval oba předsedy oddílu k tanečnímu sólu na parketu. Škoda, že párový tanec obou 
předsedů byl jen „ukázkový“, protože ostatním přítomným se pak během večera do tance moc 
nechtělo. Mnozí účastníci schůze se brzy rozešli domů. Schůze skončila ve 21,30 hodin, kdy se 
zbylí účastníci odebrali k domovu.

Na závěr tohoto příspěvku děkuji oběma předsedům oddílu – ing. Josefu Nedbalovi  
a MVDr. Jaroslavu Koplíkoví – za všechno, co pro nás během letošní sportovní sezóny připravili, 
za všechny hezké sportovní a společenské zážitky.

  Antonín Nedbal

Společná fotografie Paní Dana Vrzalová a NEKO
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Moravskoslezská výstava poštovních holubů
Opět po roce se konala v kulturním domě v Prusinovicích výstava poštovních holubů. Loňské 

výstavy se zúčastnili chovatelé poštovních holubů ze střední Moravy, kam patří 3 oblastní sdružení 
– okolí  měst Uničova, Olomouce a Zlína, v nichž působí 450 chovatelů.

Letošní výstava se konala v sobotu 12. listopadu v kulturním domě. Jejím pořadatelem byla 
opět Základní organizace poštovních holubů Holešov. Výstavy se zúčastnili chovatelé z celé Mora-
vy, od Ostravy po Znojmo. Na území Moravy a Slezska působí 15 oblastních sdružení. Tato sdružení 
mají asi 2 200 členů, ale účastníků a milovníků poštovních holubů na této výstavě bylo jen 280.   

Na výstavě byli představeni v klecích jen ti nejlepší ptačí atleti, které mohli chovatelé (odbor-
níci) i ostatní návštěvníci obdivovat. Bylo vystaveno nejlepších 150 holubů z těch nejlepších. Pro 
úspěch výstavy bylo nutné vytvořit dobré zázemí se službami pro účastníky výstavy. Organizátoři 
výstavy uvítali, že byl dán do užívání spodní sál kulturního domu, který byl vybaven stoly a židlemi 
a je útulný. Účastníci se mohli občerstvit a pohovořit si spolu v obou spodních sálech kulturního 
domu, protože v obou sálech nahoře nebylo pro všechny dost místa k sezení. K občerstvení se 
prodával vepřový řízek s bramborovým salátem a guláš za přijatelné ceny. Pořadatelé na velikosti 
porcí jídla nešetřili. Součástí výstavy jako obvykle byla hodnotná tombola, která obsahovala 100 
věcných cen z různého sortimentu. V sále byl též prodejní stánek paní Matuškové ze Šternberka 
s chovatelskými potřebami (prodej krmení, léků a dalších chovatelských potřeb). U vchodu do 
sálů byl i prodejní stánek s lázeňskými oplatky. Na jevišti byly připraveny krásné poháry pro ví-
tězné a úspěšné chovatele. Je zajímavé, že této výstavy se zúčastnil chovatel poštovních holubů, 
dvojnásobný mistr světa a olympijský vítěz v řecko-římském zápase, Vítězslav Mácha z Krmelína 
u Frýdku – Místku. V roce 1972 zvítězil na olympijských hrách v Mnichově.

Chovatelé poštovních holubů se rádi vrací do Prusinovic. Přispívají tím k propagaci naší obce. 
Pan starosta Zbyněk Žákovský měl úvodní projev při zahájení výstavy. Chovatelé byli i letos velmi 
spokojení s výstavou. Byla nádherná a pohodová. Bude – li se pořádat další výstava, rádi znovu 
navštíví Prusinovice. 

Představitelé Základní organizace chovatelů poštovních holubů Holešov velmi děkují obecním 
zastupitelům za umožnění uspořádání výstavy. Doufají, že zastupitelé budou v příštích letech 
opět vstřícní k uspořádání dalších výstav.
Výsledky soutěží a závodu MSS 2016
Generální mistrovství Moravy:
1. KUBÁČEK  Lubomír, Uničov
2. SUCHÁNEK  Martin, Hlučín
3. OLYMPIA  Mácha, Beskyd
4. POLÁŠEK  Mich. a Martin, Zlín
5. HRUŠÁK  Pavel, Zlín
Mistrovství Moravy krátkých a středních tratí:
1. POLÁŠEK  Mich. a Martin, Zlín  
Mistrovství Moravy dlouhých tratí:
1. CEZAVA  a.s.  Ivan M., Brno

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

Antonín Nedbal, Ladislav Mikeška
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Z činnosti Mysliveckého spolku Vranov Prusinovice
Myslivecký spolek Vranov Prusinovice působí v honitbě, která má rozlohu 1 006 ha. Výkon 

práva myslivosti vykonává na základě nájemní smlouvy, kterou uzavřelo společenství vlastníků 
půdy s mysliveckým spolkem. Společenství vlastníků zastupuje pětičlenný výbor v čele se starostou 
honebního společenstva (dr. Koplík). V čele mysliveckého spolku jsou předseda František Mikeška 
a myslivecký hospodář František Nedbal. Spolek čítá celkem 24 členů. Dlouhodobě nás myslivce 
trápí nízké stavy drobné zvěře. Koroptev a králík divoký z naší honitby zcela zmizeli, bažanta 
obecného lze potkat jen zcela výjimečně a zajíc je na tom jen o málo lépe. Příčiny tohoto stavu 
jsou všeobecně známé. Jedná se hlavně o intenzivní zemědělskou velkovýrobu, chemizaci, stroje 
s velkým záběrem, hodně zvěře zahyne pod koly aut. Naši drobnou zvěř decimuje velký nárůstek 
zvěře, která loví bažanty a zajíce. Jedná se hlavně o lišky, pernaté dravce – výry a krkavce, divočáky. 
Kdysi vzácný divočák je dnes silně přemnoženou zvěří i přesto, že jsme jich za posledních pět 
let ulovili kolem 100 kusů. Přes tento fakt pořádáme každoročně 1 hon. Lovíme pouze bažanta, 
kterého uměle odchováváme. Laik může říct, že bychom měli takto chovaného bažanta vypustit 
do přírody a nelovit. I tyto snahy však vyšly naprázdno. Takto chovaný bažant se stává snadnou 
kořistí škodné, protože ztrácí odchovem přirozené reflexy, které by zaručily větší možnost přežití 
ve volné přírodě. Přesto to stále zkoušíme a hledáme nějaká řešení. Zajíce na honech prakticky 
nelovíme. Hon bereme více méně jako společenskou událost, kdy se setkávají kamarádi z blízkého 
i dalekého okolí. Velmi známé jsou naše poslední leče u dobrého pohoštění. Humornou formou 
za dodržování mysliveckých tradic a zvyklostí jsme letos (12. 11.) vyhlásili nejlepšího psa na honu 
(majitel psa MUDr. Pavel Pilař), nejlepšího honce (Ivan Mikulík), krále honu (Kamil Horák st.). 
Hříchy myslivců byly řádně „odměněny“ při čestném soudu a letos proběhlo i pasování na lovce 
jelení zvěře. Pasováni byli František Mikeška, Libor Vrtělka a dr. Jaroslav Koplík. Lov této zvěře se 
uskutečnil u našich kamarádů v honitbách na Slovensku a v Čechách. Pasování prováděli naši 
kamarádi ze Slovenska – Vlado Guričan a Jan Chmelina.

Stavy zvěře spárkaté naopak v naší honitbě každoročně rostou. O divočácích jsem se již zmínil. 
Velmi dobré stavy vykazuje zvěř srnčí. U zvěře daňčí dochází v posledních letech k nebývalému 
nárůstku početních stavů. Na zimu máme každoročně nachystáno dostatek jadrného i objem-
ného krmiva. V tomto směru nám hodně pomáhá naše zemědělské družstvo Agrova, které nám 
přenechává zbytky po zpracování.

Zleva: Ivan Mikulík a dr. Jaroslav Koplík Zleva: Libor Vrtělka, František Mikeška, dr. Jaroslav Koplík
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V dnešní době lze spíše myslivce potkat na různých brigádách. Pomáháme obci při budování 
oplocenek, čištění lesa atd. Dokončili jsme generální opravu myslivny. Další práce nás čekají při 
revitalizaci vily na Hrádku. Každoročně pořádáme vyhlášený ples, spolupořádáme řadu akcí pro 
děti. Osobně bych byl moc rád, kdyby se našel nějaký myslivec či jiný milovník přírody, který by 
vedl myslivecký kroužek. Ve škole by zájem určitě byl. Vzorem pro práci s dětmi by nám mohla 
být činnost obětavců ze Sokola. Naši malí fotbalisté jsou velkou nadějí pro náš chátrající fotbal. 
Bylo by moc dobré pro naše děti i rodiče, kdybychom děti dostali od počítačů do tělocvičen,  
do lesa, do přírody.

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

se konal v sobotu 12. listopadu 2016. 

Rohálovské psék v útulku!
Ne, nebojte se, žádný rohálovský psék v útulku neskončil. To jenom pořadatelé 3. roční-

ku přehlídky Rohálovské psék, která se uskutečnila 26. června letošního roku, předali v pátek  
18. listopadu výtěžek z akce soukromému útulku v Olomouci – Neředíně.

Vedoucí útulku paní Hana Dědochová  převzala částku z dobrovolného vstupného ve výši  
4 000 Kč a také granule a konzervy, na které přispěli oslovení jednotlivci, včetně kamarádů z Němčic.

V olomouckém útulku se starají až o 80 zaběhnutých, ztracených či odložených psů. Jak jsme 
se sami mohli přesvědčit, o všechny je velmi dobře postaráno a kdybychom již doma neměli čtyř-
nohé miláčky, určitě si některého z nich vybereme. Hlavně Alena s Katkou měly slzy na krajíčku, 
když na ně v každém kotci čekal „psí pohled“ a říkal „Chcete mě?“

Pokud se chcete o útulku dozvědět více, tak má krásné internetové stránky: http://www.
olomouckyutulek.cz/, telefon 585 418 484.

Ondřej Němec   
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Vánoční jarmark
V neděli 27. listopadu nastala 1. adventní neděle a jako každý rok jsme mohli navštívit vánoční 

jarmark, který se konal ve velkém sále kulturního domu a pořádal ho Klub zlatých ručiček. K zhléd-
nutí byla vánoční výzdoba a letos poprvé i živý stromeček, který byl nazdobený ručními výrobky  
a dárky. Mysleli jsme i na ty nejmenší, kde jsme pro ně připravili nádobu s rybičkami. K tomu všemu 
byl u stromečku prostřený stůl se vším, co k němu patří. Dokonce nechybělo ani vánoční cukroví  
a ručně pletená vánočka, která podtrhla dominantu prostřeného stolu. Pro ještě výraznější naladění 
klidné vánoční atmosféry hrály po celou dobu vánoční koledy. Letošní rok nám nabídl mnoho 
ručních výrobků. Výrobky nabízeli jak členové zlatých ručiček, tak prodejci z širokého okolí. Pro 
návštěvníky bylo k vidění a prodeji např: ruční vyřezávané výrobky z lesa, drátkování, vonné svíčky, 
mýdla, malované trička, korálkování, vánoční přáníčka, ubrousková technika, výrobky z papíru, 
šité dekorace, adventní věnce, perníčky, výrobky z betonu a mnoho dalších. Jako poděkování za 
účast dostali prodejci malé sladké občerstvení. Závěrem můžeme konstatovat, že nynější vánoční 
jarmark byl jeden z nejvíce podařených a navštívených akcí pořádaných Klubem zlatých ručiček, 
což nám můžou potvrdit všichni prodávající, tak i mnoho občanů naší obce i těch přes polních. 

Krásné a veselé prožití vánočních svátků a hodně štěstí do nového roku 2017. 
Přeje Klub zlatých ručiček. 

SPORT

Prostřený stůl v adventu Výrobky ze dřeva

Mezinárodní úspěch holešovských mažoretek
Druhý říjnový víkend se konalo v anglickém Crawley mistrovství Evropy mažoretek, na kte-

rém se představili reprezentanti dvanácti evropských zemí. Mezi nimi nechyběly ani holešovské 
mažoretky Arabelky, které patřily k dalším dvěma stovkám českých reprezentantů, kteří byli na 
tento prestižní šampionát nominováni díky vítězství na Mistrovství České republiky. Holešovské 
mažoretky startovaly  v disciplíně Parade Corps v nejstarší seniorské kategorii. Tomuto úspěchu 
předcházela několika měsíční příprava nové choreografie, která musela splňovat požadavky ev-
ropských pravidel. Dívky ve svém vystoupení předvedly nejen náročnou práci s hůlkou a ladný 
krok ale i nápadité formace a tématické vyjádření hudby.
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Zprava: Nikola Mikešková, vícemistryně Evropy

Do Anglie děvčata odletěla ve čtvrtek  
6. října. Po odpočinku v  hotelu a nákupech 
v centru Crawley proběhly v pátek odpoledne 
ve sportovní hale prostorové zkoušky. Velkolepé 
slavnostní zahájení se konalo až v sobotu 8. října 
ráno. Za velké podpory českých fanoušků, mezi 
kterými byli i rodiče a početné příbuzenstvo, 
předvedly dívky nádherný soutěžní výkon. 
Z jejich soutěžního vystoupení byla cítit energie, 
radost i elegance, což ocenili nejen diváci ale  
i odborná porota. S velkou radostí pak v neděli 
při vyhlašování výsledků Arabelky převzaly po-
hár za 2. místo a titul Vicemistra Evropy. V obrov-

ské konkurenci svým výkonem se v soutěži umístily před mažoretkami z Nizozemí, Norska, Anglie, 
Slovinska a Belgie. Pouze pár bodů je oddělovalo od vítězného chorvatského týmu. Byl to jejich 
další velký úspěch, na němž měl významný podíl jejich trenérky Barbora Maťová a Lenka Doleže-
lová. Důležitá je také peněžní podpora holešovských mažoretek od města Holešova a Zlínského 
kraje. Poděkování patří také rodičům, kteří podporovali Arabelky jak z domova, tak přímo v hale. 

Velice milá je skutečnost, že k tomuto úspěšnému vystoupení holešovských mažoretek na vr-
cholové mezinárodní soutěži svým dílem přispěla mažoretka Nikola Mikešková (2002) z Prusinovic, 
která tak v Anglii zúročila svoji dlouholetou přípravu a činnost v této své sportovní a pohybové 
zálibě. Touto cestou ji vyjadřuji uznání a blahopřání k dosažení titulu Vicemistryně Evropy. Svým 
sportovním výkonem úspěšně reprezentovala Českou republiku. Je to pocta i pro naši obec, že 
v ní žije a vyrůstá nadaná a cílevědomá sportovkyně.

Antonín Nedbal 

Činnost JK Prusinovice v roce 2016
V letošním roce reprezentovaly JK Prusinovice v oficiálním parkurovém sportu naše jezd-

kyně Vendula Šturmová (15 let) na koni MAT 3, Adéla Žákovská (11 let) na koních Moravia Frajer  
a Mischel Rainy a Irena Mrázková (20 let) s klisnou Vodeta.

Irena Mrázková s  Vodetou startovala na oficiálních závodech celkem 4krát. Z toho nejlepšího 
umístění (3. místo) dosáhla v Polkovicích v parkuru do 80 cm na limitovaný čas.

Vendulka Šturmová s Matýskem startovala celkem 30 krát (24 oficiálních a 6 hobby) a s vel-
mi pěknými výsledky. Mezi největší úspěchy patří 1. místo ve stylové soutěži v Bohuňovicích  
a 2. místo v Brně na Panské Líše. V hobby soutěžích pak 1. místo v Přerově a na Mariánově.  
I v ostatních soutěžích dosáhli pěkných umístění i příček nejvyšších.

Adélka Žákovská s Moravia Frajerem spolu letos závodili první sezonu a hned velmi úspěšně. 
V srpnu v Brně na Panské Líše společně vyhráli Pony ProfiEquis cup a v září se v Bohuňovicích stali 
mistry zlínské oblasti v kategorii dětí 8-12 let. Z 24 ofic. startů pouze 3 parkury dokončili s chybou.
Ve středomoravské jezdecké lize, což je celoroční seriál, který se již nedělí na mladší a starší kate-
gorii, se tato dvojice umístila na druhém místě s rozdílem dvou bodů za Terezií Daňkovou (16 let) 
ze Zlámanky.  Toto umístění je nad očekávání, protože Adélka patří mezi nejmladší jezdce v lize  
a tímto si zasloužila i titul objev roku. Vendula Šturmová v tomto seriálu obsadila krásné 5. místo. 
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Zprava: Nikola Mikešková, vícemistryně Evropy
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Dva starty si také připsal Lubomír Hlavizňa s koněm Epos. Na Chrámečném obsadili 9. místo.
Jezdecký klub i letos uspořádal tradiční jezdecké závody, které se těšily velké účasti jezdců  

i návštěvníků. Zde jsme mohli vidět naše hobby jezdce Kateřinu Krůťovou, Kristýnu Navrátilovou 
a Zdeňku Čápovou.

Všem našim jezdcům děkujeme za reprezentaci v  jezdeckém sportu a přejeme mnoho 
úspěchů v příští závodní sezoně.

                                                                                         Za JK Prusinovice Petra Žákovská

TJ Prusinovice - kopaná 
6. 11.  Halový turnaj mladší přípravky v Bystřici p. H.:

Začátkem listopadu uspořádala TJ Prusinovice dva halové turnaje v Bystřici pod Hostýnem. 
Dopoledne se představilo 8 mužstev mladší přípravky r. 2008. Po rozsáhlé marodce, která nás 
provázela celý podzim,  jsme poprvé v sezóně nastoupili v kompletní sestavě. Na turnaji se nám 
podařilo zaskočit všechny soupeře a tři výhry a dvě remízy stačily na překvapivé vítězství v tur-
naji. Nejúspěšnějším hráčem turnaje zvolili trenéři zúčastněných mužstev zaslouženě kapitána 
pořádajících Prusinovic Nikolu Jadrníčka, který zaznamenal všechny branky Prusinovic.
Výsledky – základní skupina:
TJ Prusinovice – TJ Ludslavice 1 : 1, Jadrníček Nikola
TJ Prusinovice – TJ Sokol Pravčice 1 : 0, Jadrníček Nikola
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H. 0 : 0
Výsledky – finálová skupina:
TJ Prusinovice – TJ Sokol Mysločovice 1 : 0, Jadrníček Nikola
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 1 : 0, Jadrníček Nikola
Konečné pořadí: 1. TJ Prusinovice 5. TJ Sokol Pravčice
 2. TJ Chvalčov 6. TJ Loukov
 3. TJ Slavkov p. H.  7. TJ Ludslavice
 4. TJ Sokol Mysločovice 8. FC Ajax Bezměrov
Nejlepší střelec turnaje: Švestka Martin – Pravčice
Nejlepší brankář turnaje: Janečka Adam – Slavkov p. H.
Nejlepší hráč turnaje: Jadrníček Nikola – Prusinovice
Sestava TJ Prusinovice:
Pokorný Ladislav, Dudík Jan, Mašta Daniel, Vrubel Pavel, Pokorná Simona, Večeřa František, Jadr-
níček Nikola, Sklenář Vojtěch, Novák Jan, Pumprla Václav.

Halový turnaj mladších žáků v Bystřici p. H.:
Na dopolední turnaj navazoval halový turnaj pro mladší žáky r. 2004, kterého se zúčastnilo 

5 mužstev z okresu Kroměříž. Z programem se nejlépe vypořádalo mužstvo Chvalčova, které 
kraluje i celému okresnímu přeboru v této věkové kategorii. Naši hráči si připsali jedinou výhru  
a obsadili celkové čtvrté místo. Nejlepším brankářem turnaje zvolili trenéři všech mužstev Josefa 
Hausknechta z Prusinovic.
Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Loukov 1 : 2, Nášel Martin
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 1 : 4, Pirkl Marek
TJ Prusinovice – TJ Sokol Pravčice 1 : 0, Pirkl Marek
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 1 : 2, Nášel Martin
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Konečné pořadí: 1. TJ Chvalčov
 2. TJ Loukov
 3. FC Ajax Bezměrov
 4. TJ Prusinovice
 5. TJ Sokol Pravčice
Nejlepší střelec turnaje: Vejtasa Aleš – Bezměrov
Nejlepší brankář turnaje: Hausknecht Josef – Prusinovice
Nejlepší hráčka turnaje: Zachová Kristýna – Bezměrov
Sestava TJ Prusinovice:
Hausknecht Josef, Dostálová Lucie, Zdráhal Pavel, Mácha Jan, Jurčík Michal, Krejčí Ondřej, Pirkl 
Marek, Pumprla Tomáš, Uhlíř Daniel, Nášel Martin,  Krejčí Jan.

17. 11.  Turnaj ve florbal v Prusinovicích:
Na státní svátek 17. listopadu uspořádala TJ Prusinovice turnaj ve florbalu v místní tělocvičně. 

Turnaje se zúčastnilo 23 hráčů z Prusinovic, Tučap, Količína a dokonce i z Horního Lapače. Hráči 
byli rozděleni do pěti mužstev a dvou věkových kategorií. Po dramatickém sportovním odpoledni 
byli všichni hráči kromě sladkostí odměněni i medailemi.
Starší kategorie (2001 a mladší):
1. Zelení - Pumprla Tomáš, Hausknecht Josef, Sklenařík David,
Jadrníček Nikola, Jadrníček Radim
2. Červení - Pumprla Martin, Bártek Jiří, Bártek Vojtěch, Měrka Josef
3. Modří - Pirkl Marek, Jurčík Michal, Zdráhal Pavel, Měrka Marek, Pumprla Matěj

Mladší kategorie (2006 a mladší):
1. Zelení - Adámek Zdeněk, Jadrníček Nikola, Vrubel Pavel, Krejčí Jan, Mašta Daniel
2. Oranžoví - Pumprla Jan, Krejčí Marie, Pumprla Václav,
Pirklová Kateřina, Pumprla Jakub

 V podzimní části okresního přeboru mladších žáků r. 2004 jsme se museli vyrovnat z odchodem 
Marka Měrka a Matěje Pumprly do Fastavu Zlín. V tabulce jsme obsadili 5. místo s malým odstupem 
na třetí příčku Loukova. Střelecky se nejvíce prosazoval s 11 brankami Jan Mácha, který k nám přišel 
před loňskou sezónou z Kostelce u Holešova a věkově ještě patří do kategorie starší přípravky.
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 Starší přípravka se dělí v tabulce o třetí místo a v jarní části se bude snažit toto umístění 
potvrdit. Střelecky se nejvíce prosadil Jan Krejčí s 21 brankami, herně vyčníval kapitán mužstva 
Jan Mácha. Vzhledem k věkovému složení tohoto mužstva máme reálnou šanci atakovat i v příští 
sezóně nejvyšší příčky v tabulce okresního přeboru.

Mladší přípravka r. 2008 neodehrála jediný turnaj v kompletní sestavě a nakonec ji chyběl jediný 
bod k postupu do finálové skupiny. Střelecky i herně nás táhli Pavel Vrubel a Nikola Jadrníček, kteří 
shodně nastříleli 23 branek. V jarní části tak budeme bojovat ve skupině o 9. místo a rovnoměrnou 
příležitost budou dostávat všichni hráči, kteří se budou pravidelně účastnit fotbalových tréninků. 

V jarní části budeme pokračovat v soubojích v kategoriích mladších žáků, starší přípravky  
a mladší přípravky. Mohli bychom se přihlásit, v případě dostatečného zájmu hráčů a hráček ročník 
2009 a mladších, i do kategorie fotbalové školičky. Dovolil bych si tímto způsobem pozvat všechny 
zájemce nejen uvedených ročníků na fotbalové tréninky do místní tělocvičny.

        Aleš Pumprla

CESTOPIS

Mladší žáci Starší přípravka

Západní Kanada
Západ Kanady je skvělým místem pro 

milovníky lyžování a horké turistiky. Města Van-
couver a Calgary byly dějištěm zimních olym-
pijských her a lyžařská letoviska nacházející se 
v této oblasti jsou zárukou kvalitního zážitku ze 
všech zimních sportů. V letních měsících jsou 
hory Rocky Mountains (Skalisté hory), táhnoucí 
se napříč kontinentem Západní Ameriky od 
Kanady až po USA, skvělým místem pro turistiku 
a sportovní i adrenalinového zážitky širokého 
spektra. Monumenty hor pokryte ledovci, hlu-
boké zelené lesy plné divoké zvěře, hučící řeky  
i průzračná jezera si získají každého návštěvníka. Vancouver
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Naše putování po západněKanady začínáme 
v Calgary na zdejším letišti, kde si vypůjčujeme 
auto a ihned vyrážíme směrem k Národnímu par-
ku Banff, který je nejstarším kanadským parkem 
a taky nejčastějším cílem turistů v této oblasti. 
V těsném sousedství se nachází další národní par-
ky jako jeJasper - největší z národních parků Ska-
listých hor, NP Yoho, Kootenay a GlacieNational 
Park. Výchozím bodem pro návštěvu národních 
parků jsou většinou velká města s mezinárod-
ními letišti Calgary a Edmonton, v  samotných 
národních parcích města nenajdete, jedná se  
o spíš o větší horské vesnice, které se plně přizpů-
sobují turistickému ruchu. Pokud chcete sehnat 
ubytování, je ideální rezervovat ho několik měsíců předem, dokonce i při spaní ve stanu v kempech, 
které spravují národní parky, bývá přes letní měsíce plno a je dobré využít online rezervační formulář. 

Při pohledu na přibližující se panoramata hor ubíhá cesta po dálnici opravdu rychle. Po zaplacení 
permanentky na vstup do národních parků se ocitnete v samém srdci divoké přírody. Čtyřproudá 
dálnice procházející skrz národní parky až na sever Kanady je sice v obou směrech přeplněná turisty, 
ale napravo i nalevo se můžete kochat nádhernou přírodou. První noci trávíme ve středisku Lake 
Louise. Stanujeme ve zdejším kempu, který je obehnán elektrickým ohradníkem, jako ochranou 
před divou zvěří především medvědy. Medvědi jsou velkým postrachem zdejších turistů, ať už se 
pohybujete na frekventovaných místech či na odlehlých horských stezkách, pravděpodobnost 
zahlédnutí medvěda černého nebo grizzlyho je celkem vysoká. Nám se to za náš pobyt v národních 
parcích podařilo pětkrát, jen z několikametrové vzdálenosti, naštěstí ale vždy z bezpečí automobilu. 
Turistům, kteří se pohybují po horských stezkách, je doporučováno zakoupit si tzv. „bearspray“ tedy 
jakýsi pepřový sprej proti medvědům. Dodržování pravidel při kempování a pohybu v lese je nut-
né, grizzly sice málokdy útočí z jiného důvodu, než při sebeobraně, vystavovat se ale zbytečnému 
riziku setkání s ním není doporučováno. Najdete tak turistické stezky, na kterých je vstup povolen 
jen ve větších skupinkách, ve všech kempech musíte veškeré jídlo schovávat do zavřeného auta, 
speciálních schránek nebo věšet daleko od stanů na speciální kladky, musíte se chovat hlučně a také 
je doporučené sledovat v turistických centrech informace o pohybu nebezpečnějších medvědích 
jedinců. V některých kempech vás kromě výskytu medvědů varují i před návštěvou vlků, kteří jsou 
sice víc plaší, ale na rozdíl od medvědů se pohybují ve smečkách a nechtěné setkání s nimi by taky 
mohlo být nepříjemné. Příroda je pro Kanaďany na prvním místě a medvědům i všem ostatním 
divokým zvířatům je podřizování fungováni parků.

Cílem návštěvníků v oblasti Lake Louise jsou především dvě nádherná smaragdově modrá  
a průzračná jezera, obklopená štíty hor a zeleným lesem – menší MoraineLake a turisticky atraktiv-
nější Lake Louise. U druhého zmíněného jezera je vystavěný obrovský hotelový komplex, který do 
divoké přírody moc nezapadá, přesto je ale oblíbenou a vyhledávanou atrakcí. Udržované chodníčky 
v okolí obou jezer, stejně jako parkoviště jsou přeplněna turisty, především z Asie. Stačí se ale kousek 
vzdálit, vyšplhat pár výškových metrů anebo si ráno jen přivstat a všechny ty nádherné pohledy 
máte jen pro sebe. Od obou jezer je možné vydat se na řadu jednodenních výletů hlouběji do hor, 
při kterém se míjejí ledovcové potůčky a další průzračná ledovcová jezera. 

Výhodně od NP Banff leží menší, ovšem stejně nádherný NP Yoho. Mezi jeho top místa k na-
vštívení patří určitě vodopády TakakkawFalls, které se svými 302 výškovými metry patří k nejvyšším 
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Naše putování po západněKanady začínáme 
v Calgary na zdejším letišti, kde si vypůjčujeme 
auto a ihned vyrážíme směrem k Národnímu par-
ku Banff, který je nejstarším kanadským parkem 
a taky nejčastějším cílem turistů v této oblasti. 
V těsném sousedství se nachází další národní par-
ky jako jeJasper - největší z národních parků Ska-
listých hor, NP Yoho, Kootenay a GlacieNational 
Park. Výchozím bodem pro návštěvu národních 
parků jsou většinou velká města s mezinárod-
ními letišti Calgary a Edmonton, v  samotných 
národních parcích města nenajdete, jedná se  
o spíš o větší horské vesnice, které se plně přizpů-
sobují turistickému ruchu. Pokud chcete sehnat 
ubytování, je ideální rezervovat ho několik měsíců předem, dokonce i při spaní ve stanu v kempech, 
které spravují národní parky, bývá přes letní měsíce plno a je dobré využít online rezervační formulář. 

Při pohledu na přibližující se panoramata hor ubíhá cesta po dálnici opravdu rychle. Po zaplacení 
permanentky na vstup do národních parků se ocitnete v samém srdci divoké přírody. Čtyřproudá 
dálnice procházející skrz národní parky až na sever Kanady je sice v obou směrech přeplněná turisty, 
ale napravo i nalevo se můžete kochat nádhernou přírodou. První noci trávíme ve středisku Lake 
Louise. Stanujeme ve zdejším kempu, který je obehnán elektrickým ohradníkem, jako ochranou 
před divou zvěří především medvědy. Medvědi jsou velkým postrachem zdejších turistů, ať už se 
pohybujete na frekventovaných místech či na odlehlých horských stezkách, pravděpodobnost 
zahlédnutí medvěda černého nebo grizzlyho je celkem vysoká. Nám se to za náš pobyt v národních 
parcích podařilo pětkrát, jen z několikametrové vzdálenosti, naštěstí ale vždy z bezpečí automobilu. 
Turistům, kteří se pohybují po horských stezkách, je doporučováno zakoupit si tzv. „bearspray“ tedy 
jakýsi pepřový sprej proti medvědům. Dodržování pravidel při kempování a pohybu v lese je nut-
né, grizzly sice málokdy útočí z jiného důvodu, než při sebeobraně, vystavovat se ale zbytečnému 
riziku setkání s ním není doporučováno. Najdete tak turistické stezky, na kterých je vstup povolen 
jen ve větších skupinkách, ve všech kempech musíte veškeré jídlo schovávat do zavřeného auta, 
speciálních schránek nebo věšet daleko od stanů na speciální kladky, musíte se chovat hlučně a také 
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divokým zvířatům je podřizování fungováni parků.
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při kterém se míjejí ledovcové potůčky a další průzračná ledovcová jezera. 

Výhodně od NP Banff leží menší, ovšem stejně nádherný NP Yoho. Mezi jeho top místa k na-
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v Kanadě. Vyhlášenými jsou také jezera Emerald 
a O‘Hara, přičemž to druhé je dostupné pouze 
pěšky nebo autobusovou dopravou. Kousek od 
jezera Emerald se nachází Přírodní most, kde si 
řeka našla cestu skrz stěnu. V parku se nalézá 
několik ledovců, z nichž nejznámějším je prav-
děpodobně YohoGlacier. Technickou památkou, 
která stojí za vidění, je zdejší železnice vystavěna 
již v 19. století. Vlak projíždějící parkem zde pře-
konává vysoké převýšení a jeho cesta se klikatí 
sérií horských tunelů. 

Přejíždíme do Národního parku Jasper  
a konstatujeme, že samotná cesta mezi NP 
Banff a Jasper by stačila na jednu dlouhou dovolenou. Informační tabule neustále upozorňují na 
nějaký turisticky atraktivní místo, ať už je to další z krásných jezer, vodopády na řece nebo výchozí 
bod na horské výstupy. Podél cesty je také spousta samoobslužných kempů, ve kterých se místa 
nerezervují, ale fungují na principu, kdo dřív přijede, ten si vybírá. Platí se do pokladničky. Nikdo 
nic nešidí, všeje krásné udržované a návštěvníci se chovají slušně. My trávíme jednu takovou noc 
v kempu v blízkosti ledovcové oblasti Columbia Icefields. Ledovců je zde plno, i když postupně se 
rok od roku zmenšují. Pozorovat je můžete z vyhlídkových míst, z odpočívadel na parkovišti nebo 
se na některý z nich přímo podívat. Nejznámější a turisticky nejatraktivnější je ledovec Athabasca, 
na který se můžete nechat vyvést speciálním autobusem. 

Jasper je po městečku Banff druhým největším turistickým centrem se vším, co si návštěvníci 
národních parků mohou přát. Obchody se suvenýry, restaurace a hotely se střídají na hlavních 
ulicích, tato města žijí jen z turistického ruchu. V NP Jasper je našim hlavním cílem jezero Maligne, 
u kterého na odstavném parkovišti necháváme auto, balíme krosny a vyrážíme na třídenní pochod 
do hor, po jedné s nejslavnějších turistických tras západní kanady – Skylinetrail (volně přeloženo 
jako stezka po obloze). Tábořiště v horách jsou omezené svou kapacitou na 4/8 míst pro stany,  
a proto je nutné si v nich zavčas rezervovat místo. Pokud si celou cestu rozložíte do tří dnů, nejed-
ná se o nijak náročný výstup, když nepodceníte vysokohorské počasí, jste připraveni na setkání 
s medvědem a zbytečně neriskujete při pohybu na úzkém srázu. Odměnou za dlouhé stoupání jsou 
nádherné výhledy na horské masivy, ticho hor a horské louky plné rozkvetlých skalniček i zástupy 
svišťů vykukujících z kamenných sutí. V turistickém značení horských stezek se mají Kanaďané od 

Čechů co učit, občas nevíte, kudy přesně jít. 
Na druhou stranu v  úzkém sevření vysokých 
strmých hor tušíte, že cesta nejspíš povede 
v  korytě horské řeky. A tak brodíte ledovou 
vodou, občas šplháte po kamenné suti, která 
vám ujíždí pod nohama, anebo sotva odoláváte 
nárazům větru při přechodu vrcholků hor.  V noci 
se bojíte, jestli praskání větví v hustém lese za 
vaším stanem není medvěd a zda jste opravdu 
vše pro medvědy voňavé pověsili do vaků vy-
soko a daleko od stanu. Tyto skvělé zážitky vám 
zůstanou v  hlavě napořád, stejně jako krásná 
panoramata hor. I přes všechno další krásné,  

Columbia Icefields

Skyline Trail



32

Poutní místo Stará Voda
Bude tomu sto i více let, kdy se i z Prusinovic chodilo na významné poutě na  Starou Vodu.
Poutní místo Stará Voda se nachází v Nízkém Jeseníku, u silnice z Libavé do Budišova nad Bu-

dišovkou. Protože je ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá, lze se zde dostat jen na povolení, 
při cykloturistické akci Bílý kámen a při pouti na svatou Annu. Stará Voda se jmenuje poprvé v roce 
1456 v listině Bohuše ze Zvole. Podle daňových popisů a urbáře byla nejbohatší obcí v okolí Libavé.  

První zmínka o kapli sv. Anny, která stála na místě nynějšího kostela a vedlejšího staršího kos-
telíčka sv. Jakuba, a zároveň o první pouti k zázračné sošce svaté Anny do Staré Vody je z roku 1529. 
Z příkazu biskupa Stanislava Pavlovského byla kaple svaté Anny v roce 1582 přestavěna. O rozšíření 
poutí do Staré Vody se zasloužil biskup Stanislav Pavlovský, který i osobně působil na poutích. Od 
roku 1595 vodili procesí z Olomouce do Staré Vody olomoučtí jezuité. Poutě a piaristický klášter 
měly velký význam pro rozvoj obce. 

Vesnice měla 2 hospody, pekaře, řezníka a řadu živnostníků, kteří vyráběli různé věci a prodávali 
je poutníkům, kterých bylo ještě na začátku 20. století několik tisíc. V 16. až 18. století byla ve Staré 
Vodě dědičná rychta, ke které patřil svobodný statek a mlýn s jedním kolem. Protože mlýn neměl 
stálý přísun potřebné vody, byl se svolením arcibiskupa v roce 1794 postaven velký větrný mlýn. Farní 
kostel svaté Anny ve Staré Vodě, do roku1784 klášterní, dal na místě kaple svaté Anny a kostelíka 
svatého Jakuba vystavět v letech 1681-1696 kardinál Karel z Lichtenštejna podle plánu císařského 
architekta Giovanniho Pietra Tencally biskupským stavitelem Matějem Partschem z Kroměříže. 

Pro stavbu kostela pozval Lichtenštejn nejlepší známé odborníky. Štukatérskou práci provedl 
neznámý italský umělec, oltářní obraz namaloval v roce 1687 Luigi Garsi, sochy zhotovil v roce 1686 
Ondřej Steinmetz z Kroměříže a zámečnické práce Tobiáš Werner. Jméno malíře není známo. Dva 
nejstarší kostelní zvony pocházejí ze zrušených olomouckých kostelů. Větší o hmotnosti 8 q, ulitý 
roce 1445 Václavem Hondlerem, byl z kostela svatého Petra a druhý z kostela svatého Blažeje byl 
ulitý v roce 1552 Františkem Ilenfeldem. Klenutý strop byl ozdoben freskou, malbou posledního 
soudu a pod římsou kolem kostela byly fresky s verši Strom Olympu-nikomu neodpírá-neznalá špí-
ny-zapuzuje a odhání. Pod kostelem jsou dvě krypty, ve kterých se pochovávalo až do doby Josefa 
II. Především řádoví kněží. Kolem kostela byla zbudována v roce 1692 křížová chodba, kterou od 
roku 1892 zdobily olejové malby. 

Vnitřní i venkovní výzdoba kostela působila na poutníky i místní lid tak, že přestali chodit do 
farního kostela v Libavé, vznikl tak spor s farářem, který nakonec musel řešit biskup a městská rada 
v Libavé. V roce 1719 nařídila měšťanům i usedlým obyvatelům pod trestem chodit v neděli a ve 
svátek do farního kostela ve městě Libavá. Kostel s klášterem svěřil kardinál Karel Liechtenšten pi-

co jsme v národních parcích viděli – nejznámější jezera Malignelake a MedicineLake, kaňon Maligne 
a všechny další horské výšlapy s úžasnými scenériemi, termální prameny Hot Springs anebo koupání 
v těch neprůzračnějších horských tůních, nic z toho se nevyrovnalo třídennímu zážitku z cesty po 
Skylinetrail v NP Jasper.

Náš pobyt v národních parcích západní Kanady končíme po 13 dnech zase v Calgary, odkud 
odlítáme na skok do Vancoveru. Tady si během dvou dnů jen v rychlosti projdeme moderní město, 
půjčujeme si kolo a projíždíme největší zajímavosti, stihneme se okoupat na pláži v zálivu Tichého 
oceánu. Konstatujeme, že i tady by se dalo mnoho vidět, mít více času. Ten my bohužel už nemáme 
a vracíme se letecky zpět do Prahy, s krásnými vzpomínkami na Západ Kanady, kde se určitě chceme 
ještě jednou podívat.

Miroslava Pumprlová Němcová
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aristům z kroměřížské koleje, kteří zde založili gymnázium, přeměněné v roce 1774 na hlavní školu. 
Rozhodnutím Josefa II. byly zrušeny kláštery, které se nezabývaly vzděláváním a péči o nemocné 
a chudé. Na piaristické koleji se vystřídali znamenití rektoři a kněží a získalo zde vzdělání mnoho 
znamenitých a uznávaných osobností jako rektor univerzity v Praze a Vídni František Halaška,  
J. E. Purkyně, historik M. A. Voigt, olomoucký arcibiskup A. C. Stojan z nedalekého Beňova a další.

Na začátku roku 1922 byl klášter s kostelem pod prozatímní správou a od října 1922 přešel be-
nediktinům z Prahy. Necelý kilometr jižně od kostela svaté Anny a svatého Jakuba po toku potůčku 
je tzv. Královská studánka, kde se podle pověstí vody ze studánky napil polský král, v jedné pověsti jej 
přiměla k pokání a ve druhé vychválil její osvěžující účinky. Lidé v okolí nazývali pramen svatou vodou. 
Nad studánkou byla postavena malá kaplička, která byla po návštěvě nového klášterního komplexu 
olomouckým světícím biskupem Ferdinandem Schröffenheimem nahrazena v letech 1699-1703 
novou barokní kapličkou svaté Anny, postavenou budišovským zednickým mistrem Petrem Techetem. 

Piaristický rektor Matyáš Dionysius Stör chtěl v r. 1837 u Královské studánky zřídit lázně, 
podobné jako v Gräfenbergu (lázně Jeseník). Poblíž kaple zřídil rybník s několika koupelnami  
a v r. 1850 již bylo upravené celé okolí s okrasnými keři, chodníky a lavečkami. Roku 1873 bylo vy-
sázeno stromořadí kolem cesty k nedalekým Vojnovicím, ze kterých se do dnešní doby dochovaly 
pouze základy. Opravy se dočkala i kaple. V roce 1885 bylo ve vsi 58 domů a 407 obyvatel. 

Již za Rakousko-Uherska byla v jižní části oblasti u Kocourovce vojenská střelnice c. k. armády, 
vedle střelnice vznikl v 30. letech 20. století vojenský prostor Přáslavice a po 2. světové válce se 
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Staré Vodě. I když byl i nadále památkově chráněn, byl postupně vykraden, sloužil jako přístřešek 
pro vojáky i dobytek při nepohodě a také sklad vojenské techniky. Zkázu dokončila po roce 1968 
sovětská armáda. Po roce 1990 začalo několik nadšenců s postupnou obnovou poutního areálu  
a obnovilo se i pořádání poutí na Starou Vodu. Od roku 1995 se na obnově podílejí skauti. V roce 
2007 byla obnovena kaple svaté Anny nad Královskou studánkou.

Každý rok se zde vypravují autobusy s dosud žijícími obyvateli. Především u svátku svaté Anny. 
Jen díky pečlivosti vedení záznamů někdejších obyvatel vznikají nové publikace, které se váží  
k tomuto dříve významnému poutnímu místu. Pro představu to tady podle dobových fotografií 
ale i obrázků vypadalo jako na Hostýně. Ostatně podle různých zdrojů se získávala inspirace při 
rozvoji Hostýna právě tady.

Richard Petřík

Jen zázrakem dochovaný kostelKostel s klášterem před sto lety
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ZÁVĚREM

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

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

Čtenářům obecního Zpravodaje děkuji za jejich věrnost a přízeň.
Přeji svým spolupracovníkům v redakci, našim čtenářům a spoluobčanům příjemné prožití 

vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, úspěchů a dobré pohody v nastávajícím roce 2017.
 

Antonín Nedbal

Odkanalizování obce
Vážení občané,
na základě odborného posouzení stavu kanalizační sítě a stávajícího systému odkanalizování 

obce Prusinovice ve vztahu k legislativě byla Vaše obec zařazena do dlouhodobého strategického 
plánu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., jako obec s velkou prioritou.

Cílem je, aby odkanalizování obce Prusinovice navazovalo na koncepci projektové dokumen-
tace, která byla zpracována v rámci akce „Holešovsko- sever“, kde celé řešení je v souladu s PRVKZK 
a Územním plánem obce Prusinovice. Koncepce tohoto řešení spočívá v přepojení stávajících 
volných výustí do toku Kozrálka, na nově vybudovanou páteřní kanalizaci. Tato páteřní kanalizace 
bude následně zaústěna do nově zbudované čerpací stanice, která odpadní vody přečerpá do 
kanalizačního sběrače v obci Tučapy a dále do kanalizace města Holešov, která je ukončena čistír-
nou odpadních vod. Vše bude ale záležet zejména na jednáních s vlastníky pozemků a dotčenými 
orgány, na kterých se budovaná kanalizace a čerpací stanice bude umísťovat. 

Vzhledem k  tomu, že termín výstavby se předpokládá v  letech 2018 až 2019, proběhne 
v roce 2017 intenzivní příprava projektové dokumentace. Cílem je, aby celá stavba byla koncem 
roku 2017 stavebně povolena a bylo možno žádat o dotaci. V rámci projektové přípravy budou 
probíhat ve Vaší obci jak rozsáhlé geodetické práce, čištění a monitoring kanalizace, tak i jednání 
s vlastníky dotčených pozemků.

Pevně věříme, že se nám společnými silami a konstruktivním přístupem podaří tuto velmi 
důležitou stavbu zrealizovat a přispět tak výrazně k  rozvoji a zlepšení životního prostředí 
obce Prusinovice.  

                                                                                    

                                                                                                          Ing. Tomáš Mozola
                                                                                                          vedoucí provozu odpadních vod                                                                                
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

Ve IV. čtvrtletí 2016 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let  Nelešovský Leoš 55 let Hlavizňa Josef 60 let Mikeška František    
 Trhlíková Berenika  Beránková Ludmila  Gerla Josef              
 Masný Milan  Navrátil Jaromír  Hlavizňa Lubomír 
 Mlčáková Irena    Motáň Miroslav
 Zmeškalová Věra    Petrskovský Ladislav
 Kirnbauer Jarmila    Papežíková Svatoslava
 Pecháček František    Bartošková Eva 
                            
                                                                                               
65 let  Šťastný Alois 70 let Rozsypal Jaroslav 75 let Nelešovská Helena                          
 Štěpaník Jan  Sklenářová Jana                                                                                                              
 Kubíčková Gabriela  Janíková Marie
 Neradil Jaroslav 
                                    

80 let Nelešovská Jarmila                
 Svoboda Rudolf                                                                      
 Nedbalová Eliška
          

Narodili se:
 Krejčí Jakub
 Zicháčková Sára
 Pospíšil Prokop
                     

Rozloučili jsme se:
 s panem Jaromírem Hlavizňou, paní Marií Konečnou, Zdeněčkem Ležákem,
 panem Miloslavem Sklenářem a panem Milanem Tkadlčíkem.
                                                                                   

 A vzpomínky zůstanou ...
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Vítání občánků Moravskoslezská výstava poštovních holubů

Mezinárodní úspěch holešovských mažoretek Rozsvícení vánočního stromu

20. ročník Hubertovy jízdy (29. října) Činnost JK Prusinovice v roce 2016

Natálka Odehnalová s rodiči Jeden z holubích šampiónůDominiček Mlčák s rodiči Pohled do sálu

Holešovské Arabelky získaly 2. místo na ME v Crawley Děti z mateřské školy Žáci základní školy

Zprava: Ladislav Caletka, master 
a Kristýna Caletková, liška

Zleva: Adéla Žákovská a Vendula Šturmová při parkuruZleva:  Vendula Šturmová a Adélka Žákovská
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