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Z OBCE
Slovo starosty
Rok se naklonil k svému konci a tak nějak každý rok se na jeho konci uklidňujeme a pozastavujeme, abychom mohli popřemýšlet nad věcmi, které nás tento rok potkaly a se kterými se musíme
nějakým způsobem vyrovnat. Jsou věci, které se nám podařily, ale i ty do kterých jsme se raději
neměli ani pouštět. Ale i ty nepodařené jsou pro nás důležité, protože z čeho jiného se poučit, když
ne z vlastních chyb. To je a asi vždy bude ta nejpoctivější škola. Přeji Vám všem radostné, klidné
a ničím nerušené Vánoce. Ať si všichni najdeme kousek času k zamyšlení, co pro nás je v životě
důležité. On totiž dnešní svět má snahu našeptávat co je důležité pro něho a na nás a naše potřeby
nebere ohled. Nenechme se vtáhnout do rychlých kol dnešního světa bezmyšlenkovitě. Zastavme se
občas a popřemýšlejme, jestli to co děláme je nebo není dobré
pro nás a naše nejbližší. Mysleme na to, že ti nejbližší budou
za námi stát ať se děje cokoliv. Važme si rodiny a nejbližších
přátel a nezapomínejme, že právě Vánoce a jejich svátky jsou
tím nejlepším obdobím, kdy tuto naši náklonnost vyjádřit.
Nemyslím tím nakupování drahých dárků, ale dát najevo, že
tady jsme a o společnost našich nejbližších stojíme.
Přeji Vám všem klidný a pohodový rok. Na políčkách, polích a zahradách hodně úrody. Pro nás všechny hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v roce 2015. Hodně pracovních a osobních
úspěchů. S přáním, aby těch nepodařených věcí, až budeme
rekapitulovat rok 2015, bylo co nejméně. A i když budou,
abychom se k nim postavili čelem a všechny problémy zdárně
vyřešili a nebyli z chyb mrzutí, vždyť chyby dělali i naši předci
a budou je dělat i naši potomci. Nejsme generací bezchybných
lidí. On by ten život byl nakonec nudný, kdyby se vše podařilo.
Za celé zastupitelstvo přeji všem hodně zdaru v novém
roce a těším se na vzájemnou spolupráci.
Zbyněk Žákovský
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Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice
dne 10. listopadu 2014
V komunálních volbách, které se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014, naši občané rozhodli
o složení nového obecního zastupitelstva. Po celý měsíc byl čas na jednání o tom, kdo se stane
starostou a jeho zástupcem. Obecní zastupitelstvo se několikrát sešlo, aby projednalo tuto otázku.
Taktéž se konala separátní jednání některých nově zvolených zastupitelů.
Ustavující schůze nového obecního zastupitelstva se konala v pondělí 10. listopadu v kulturním domě za mimořádně velikého zájmu občanů. Schůzi zahájila a dále vedla dosavadní starostka
Květoslava Smolková. Zpočátku všichni nově zvolení zastupitelé složili zákonem předepsaný slib,
který stvrdili svým podpisem. Byli to: MVDr. Jaroslav Koplík, Mgr. Leoš Mach, František Mikeška,
ing. Jiří Mrázek, Květoslava Smolková, Marie Vybíralová a Zbyněk Žákovský.
MVDr. Jaroslav Koplík brzy prosadil návrh, aby se kandidáti na funkci starosty již osobně
nepředstavovali přítomným občanům, protože k tomu byl dán čas a prostor před komunálními
volbami. V důsledku toho rozhodnutí se strhla lavina námitek a různých názorů, které přednesli
přítomní občané. Na místě dostali příležitost vyjádřit své sympatie s tím či oním potencionálním kandidátem na funkci starosty. Tím se vlastně konala neplánovaná volební kampaň. Věcně
v rozpravě promluvil ing. Petr Lipner, který přednesl své znalosti o kompetencích starosty, které
nabyl ve své mnohaleté bývalé funkci starosty obce.
Po delší živé rozpravě občanů jednání na zasedání zastupitelů dospělo k volbě starosty. Na
funkci starosty byli navrženi Zbyněk Žákovský, Květoslava Smolková a ing. Jiří Mrázek. Ve volbě
aklamací byl zvolen pan Zbyněk Žákovský, který se hned jako nový starosta ujal vedení schůze
a postupoval dál dle jednotlivých bodů programu schůze. Při volbě získal hlasy od MVDr. Jaroslava
Koplíka, Františka Mikešky, Marie Vybíralové a svůj hlas.
Při volbě na místo zástupce starosty byli navrženi kandidáti MVDr. Jaroslav Koplík a ing. Jiří
Mrázek. Veřejnou volbou (aklamací) byl zvolen MVDr. Jaroslav Koplík. Dále byl zvolen Mgr. Leoš
Mach předsedou kulturního a školského výboru a zástupcem obce do Rady školy.
Toto ustavující jednání nového obecního zastupitelstva trvalo asi 90 minut a bylo napínavé
a emotivní.
Nově zvolenému panu starostovi, jeho zástupci a dalším funkcionářům přeji hodně zdraví,
štěstí a moudrých rozhodnutí ve prospěch všech obyvatel naší krásné obce.
Antonín Nedbal

Zbyněk Žákovský, starosta (vlevo)
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MVDr. Jaroslav Koplík, zástupce starosty (vpravo)

Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice
ze dne 10. listopadu 2014
Zastupitelstvo po projednání všech předložených dokumentů:
Slib zastupitelů
1. Zvolilo ověřovatele zápisu a zapisovatelku.
2. Schválení programu – schváleno
3. Volba starosty a místostarosty
a) Určení uvolněných a neuvolněných funkcí – schváleno
b) Určení způsobu volny starosty a místostarosty – schváleno aklamací
c) Volba starosty – zvolen Zbyněk Žákovský, Lesní 418, 768 42 Prusinovice
d) Volba místostarosty – zvolen MVDr. Koplík Jaroslav, Zámčisko 344, 768 42 Prusinovice
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů kontrolního a finančního výboru – odloženo
b) Volba předsedy finančního výboru Vybíralová Marie, Přerovská 264, 768 42 Prusinovice
c) Volba předsedy kontrolního výboru Mikeška František, Díly 382, 76842 Prusinovice
d) Volba členů finančního výboru – odloženo
e) Volba členů kontrolního výbory – odloženo
f ) Volba předsedy kulturního a školského výboru – zvolen Mgr. Mach Leoš, Přerovská 174,
		 768 42 Prusinovice
g) Volba členů kulturního a školského výboru – odloženo
h) Volba zástupce obce do Rady školy zvolen Mgr. Mach Leoš, Přerovská 174, 768 42 Prusinovice
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§72 zákona o obcích)
Schváleno neuvolněný místostarosta
7 350,- Kč
Schváleno předseda výboru
1 250,- Kč
Schváleno zastupitel obce
540,- Kč
Plat starosty dle zákona 37/2003 Sb.
41 048,- Kč
Dodatek bodu č. 5.:
Schválení podpisového vzoru pro starostu, místostarostu, předsedu finančního výboru a účetní.
6. Schválena neinvestiční dotace ze Zlínského kraje pro jednotku SDH 17 000,- Kč
7. Diskuse

Ověřil: ........................................................

Zbyněk Žákovský
starosta obce

MVDr. Jaroslav Koplík
místostarosta
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ŠKOLA
Podzim v mateřské škole
Podzim v mateřské škole jsme zahájili tradičně „Zamykáním zahrady“. Při této příležitosti se
loučíme se stromy, broučky a přejeme jim klidný zimní spánek. Termín byl kvůli nepřízni počasí
několikrát přesunut, ale 12.listopadu se konečně zamykání zahrady uskutečnilo. Děti v předchozích
dnech vyřezávaly dýně, vyráběly podzimníčky, lampiónky a malovaly broučky na kamínky. Tímhle
vším byla zahrada vyzdobena. Dokonce přišel na pomoc i skřítek Podzimníček, kterého děti přivolaly písničkou. Skřítek měl připravené hádanky, které ale děti s přehledem uhádly. Následovalo
pásmo básniček, písní a tanečků s podzimní tématikou.Na závěr děti uložily broučky k zimnímu
spánku s básničkou „Ulehli broučci do kapradí“. Zamykání zahrady jsme zakončili tradičním
lampiónovým průvodem vesnicí.
Naše mateřská škola se podílela na vystoupení u příležitosti „Rozsvícení vánočního stromu“.
Sešli jsme se 30. listopadu u kulturního domu, kde byl již vyzdobený vánoční strom. Děti měly
připravené pásmo básniček a písniček se zimní, adventní a vánoční tématikou.
V mateřské škole se děti těšily na Mikuláše. Pomáhaly paním učitelkám při výzdobě školky.
V pátek 5. prosince se konečně dočkaly. Nejdříve byla pohádka a potom skutečně přišel Mikuláš
a rozdal dětem balíčky. Společně si všichni zazpívali vánoční písničky a koledy.
V pondělí po Mikulášovi si dětí budou zdobit vánoční stromečky v obou třídách a těšit se
na dárky. Tak jako každý rok i letos budou s paními učitelkami chodit po koledě. Navštíví pana
starostu, obchody v obci a poštu a popřejí všem krásné vánoce. Když budou šikovní, určitě si
něco vykoledují.
Pomalu se blíží vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Chtěli bychom touto cestou popřát všem
rodičům i spoluobčanům klidné vánoční svátky, dětem pod stromeček to, co si přály, a do nového
roku 2015 hodně zdraví.
Za MŠ Jana Sýkorová, učitelka
a Dagmar Mikešková, ředitelka

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat bývalému zastupitelstvu obce v čele s paní starostkou
Květoslavou Smolkovou za 4 letou spolupráci s mateřskou školou. Vždy když bylo potřeba , nikdy
nás paní starostka neodmítla a vždy našla řešení a pomohla. Přeji všem bývalým zastupitelům
i paní Květoslavě Smolkové ať už v osobním, nebo profesním životě hodně úspěchů a hlavně
hodně zdraví.
Dagmar Mikešková, ředitelka MŠ

Čas letí jako bláznivý…
Školní rok je již v plném proudu. Žáci se věnují svým výukovým aktivitám, aktivitám
mimoškolního charakteru a také kroužkům (angličtina, práce na PC, keramika, výtvarný kroužek,
logopedie). Jaké akce jsme zatím uskutečnili?
Na počátku října se žáci setkali s pracovnicí Preventivní informační služby z Kroměříže,
kdy si povídali na téma práce policistů, bezpečnosti silničního provozu a starší žáci besedovali
o bezpečnosti na internetu.
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V období září - listopad úspěšně absolvovali čtvrťáci a páťáci plavecký kurz v plavecké
hale v Holešově. Někteří své plavecké dovednosti zlepšili, jiní se přestali vody bát a s chutí se
zapojili do vodních hrátek se svými spolužáky
a naučili se také základy plavání. Všichni v rámci
tohoto výcviku prošli také „školením“ o poskytování první pomoci.
23. října se uskutečnila beseda s lektorkou
Poradny pro ženy a dívky. O rodině si povídali
žáčci prvního ročníku. Beseda byla velmi poutavá. Další ročníky čekají besedy na zajímavá
témata v průběhu měsíce dubna.

V průběhu podzimu připravovaly děti
z kroužku keramiky za pomoci paní učitelky
a vychovatelky dárečky pro prusinovické seniory. Výrobky – knoflíky pro štěstí – byly velmi
krásné a snad obdarované potěšily alespoň tolik,
jakou radost z těchto výrobků měly samy děti.
Po podzimních prázdninách jsme realizovali ve všech třídách předvánoční projektový
den. Ke spolupráci jsme přizvali Klub zlatých
ručiček. Naše spolupráce se osvědčila a i v letošním roce vzniklo množství krásných vánočních
dekorací, které si rodiče a další návštěvníci
mohli zakoupit na Vánočním jarmarku, který proběhl společně s oslavami počátku adventu a při
rozsvěcování vánočního stromu v obci v poslední listopadový den. U kulturního domu se sešly
děti z mateřské i základní školy, jejich rodiče, příbuzní a vůbec všichni, kteří chtěli společně přivítat
vánoční čas. Naši žáci si nachystali pásmo hudebních a literárních vystoupení, za něž obdrželi
potlesk všech přítomných.
Na 28. listopad jsme se všichni velmi těšili. Tento den byl věnován kulturně – pohybové akci se
zaměřením na country tance. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací z tohoto kulturního
prostředí a vyzkoušely si množství tanečních figur. Na dětech bylo vidět, že jsou tímto zážitkem
pohlceni. Fotografie z akce jsou ke zhlédnutí
a stažení na stránkách naší školy: www.zsprusinovice.estranky.cz.
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné
soutěže s názvem Zahrada, kterou pořádalo
středisko volného času Včelín z Bystřice pod
Hostýnem. Této soutěže se zúčastnilo více škol
z Bystřice pod Hostýnem a okolí. Vyhodnocení
proběhlo na konci listopadu ve Včelíně.
A výsledky? Žáci našeho čtvrtého ročníku získali
první místo a žáci 2. a 3. ročníku – zvláštní cenu
za originalitu. Vítězné práce byly vystaveny
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v prvním prosincovém týdnu ve Společenském domě Sušil v Bystřici pod Hostýnem. Fotogalerii
z vyhodnocení naleznete na stránkách http://www.svcvcelin.cz/236-2-rocnik-vytvarne-soutezetentokrat-na-tema-podzimni-zahrada.html.
Čtvrtého prosince se vydali všichni žáci do divadla do Zlína na představení Cesta do pravěku.
Dětem se představení velmi líbilo. Na jaře máme v plánu ještě jednu návštěvu divadla, a tak
doufáme, že budeme odjíždět stejně spokojeni, jako tomu bylo tentokrát.
V pátek 5. prosince přišel za našimi dětmi do školy Mikuláš, který děti pochválil za jejich
úspěchy a připomněl jim, že vždy je na sobě co zlepšovat. Popřál jim krásný předvánoční čas. Děti
obdržely z rukou Mikuláše malé balíčky se sladkostmi, aby jim čas čekání na Vánoce lépe ubíhal.
Předposlední týden před vánočními prázdninami se chystáme do Olomouce do svíčkárny
Rodas. Zde děti čeká velmi příjemné dopoledne, kdy si vyrobí sáček s koupelovou solí a svíčku
a těmito maličkostmi budou moci obdarovat své blízké. Součástí návštěvy bude také prohlídky
minizoo s domácími zvířaty. Vzhledem k tomu, že domácí zvířata jsou dětem obzvláště blízká,
doufáme, že se jim tato výtvarně – přírodovědná akce bude líbit.
Pak nás již čekají jen poslední vánoční přípravy, bilancování naší práce a úvahy o budoucnosti.
Všichni budeme vstupovat do nového roku plni očekávání, co nám tento rok přinese. Bude lepší?
Bude horší? Čekají nás úspěchy, prohry? Mnoho a mnoho otázek, na jejichž odpovědi si budeme
muset počkat… A nejen čekat, ale také se snažit, aby to, co přijde, bylo tím nejlepším, co jsme
zatím mohli prožít.
Aby příští rok právě takovým byl, přejeme všem našim žákům, jejich rodičům, všem příbuzným, a nejen jim – krásný a úspěšný nový rok přejeme vám všem.
Mgr. Ivona Kratochvílová
***
K blahopřání se připojuji za vedení naší školy také já. Děkuji všem pracovníkům školy za
jejich celoroční práci, za energii, kterou věnují Vašim dětem. Přeji jim v novém roce především
zdraví, úspěchy v osobním i pracovním životě. Děkuji všem zákonným zástupcům za podporu
dětí v jejich vzdělávacím úsilí. Poděkování patří také zastupitelům obce, kteří s námi celý rok úzce
spolupracují. Přeji vám všem v příštím roce jen to nejlepší.
Mgr. Dagmar Rezková, ředitelka školy

KULTURA
Setkání se seniory
V pátek 14. 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 100 seniorů,
kteří usedli k prostřeným stolům. Bylo pro ně připraveno malé pohoštění a upomínkové předměty,
keramické knoflíky, které zhotovily děti ze základní školy. Za jejich dárky jim patří poděkování.
Toto letošní setkání zahájil nový pan starosta Zbyněk Žákovský, který přivítal přítomné seniory. Ve svém projevu naznačil 3 úkoly, které čeká nové zastupitelstvo (pořádek v obecních lesích,
vybudování chodníku v Pacetlucké ulici a výsadba stromů v Holešovské ulici). Vyzval občany,
aby se obraceli se svými dotazy a problémy na všechny obecní zastupitele, od nichž dostanou
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odpovědi. Dále se představil Mgr. Leoš Mach, předseda školského a kulturního výboru, který seniorům přednesl krátkou poetickou úvahu. Následovalo losování 41 cen tomboly za účasti starosty
Zbyňka Žákovského a obecních zastupitelů MVDr. Jaroslava Koplíka, Marie Vybíralové, Mgr. Leoše
Macha a Františka Mikešky. Potom nastal zábavný program, v němž vystoupila oblíbená dechová
hudba Zdounečanka, kterou tvořilo 10 hudebníků, zpěvák a kapelník Miroslav Nauč, zpěvačky
Věra Stratilová a Sabina Jakšová. Hudebníci zahráli a zazpívali našim seniorům k tanci a poslechu.
Jejich vystoupení trvalo 90 minut a moc se všem seniorům líbilo. Litovali, že již skončilo. Někteří
senioři setrvali po koncertu v sále v srdečném rozhovoru.
Rád bych touto cestou poděkoval předchozímu i současnému obecnímu zastupitelstvu za
takto projevenou pozornost ke starším spoluobčanům jako vyjádření vděčnosti za jejich dobře
odvedenou práci pro naši obec a celou společnost. Poděkování patří i zvukovému technikovi
panu Pavlu Žákovskému za ozvučení sálu a hudební doprovod.
Antonín Nedbal

Zbyněk Žákovský, starosta

Rozsvícení vánočního stromu
Mezi kulturní akce, které již mají v naší obci tradici, patří slavnost rozsvícení vánočního stromu.
Tato slavnost se letos konala 30. listopadu, kdy byla první neděle adventní. Veliký vánoční strom
byl přivezen od tělocvičny a postaven u kulturního domu. Naši dobrovolní hasiči instalovali na
strom barevné elektrické osvětlení.
Program oslavy se začal ve 14.30 hodin, kdy v sále kulturního domu se konal malý jarmark,
na němž členky „Klubu zlatých ručiček“ a děti ze základní školy prodávaly své rukodělné výrobky
okrasné i užitkové povahy. O tento jarmark
projevili občané veliký zájem. Zakoupili si věci,
které se jim líbily.
Protože v tu neděli bylo chladné zimní
počasí, postarali se členové SDH o náležité
občerstvení pro zahřátí návštěvníků slavnosti.
V 15 hodin se začal kulturní program, který
zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský krátkým
projevem na pódiu. Po něm nejprve vystoupily
děti z mateřské školy se svým připraveným
programem se zimním a vánočním námětem
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pod dohledem svých učitelek. Po nich vystoupily děti ze základní školy. Do jejich připraveného
programu náležel mimo jiné i působivý biblický příběh o narození Ježíše Krista.
V 16 hodin se všichni přítomní občané a děti shromáždili u vánočního stromu, kde si všichni
spolu s místním pěveckým farním sborem zazpívali několik dobře známých vánočních písní
a koled. Potom krátce promluvili zdejší páni faráři – P. Marek Výleta (o míru), Mgr. Leoš Mach
(o adventu). Pan starosta Zbyněk Žákovský popřál všem radostné vánoční svátky.
Konečně ten očekávaný okamžik, kdy se po odpočítávání několika vteřin ten vánoční strom
nádherně rozsvítil a krásně zářil do tmy. Při reprodukovaných vánočních melodiích tam byla v tu
chvíli krásná adventní nálada.
Poděkování za pěkné slavnostní zážitky u vánočního stromu patří všem, kteří se na přípravě
a realizaci slavnosti podíleli – vedení obce, žákům i učitelkám obou škol, členům SDH, členkám
„Klubu zlatých ručiček“, všem občanům, kteří na oslavu přišli, a dalším.
Byla to pěkná slavnost, při níž se občané sešli u vánočního stromu jako jedna rodina. Ať radost,
kterou jsme při slavnosti prožili, nás provází i v příštích adventních dnech.
Antonín Nedbal

Knihovna
V letošním roce obec zakoupila opět nové knihy do knihovny a knižní fond byl doplněn také
z darů našich spoluobčanů, kterým ještě jednou touto cestou děkujeme. Během roku nám byly
poskytnuty dva výměnné soubory z kroměřížské knihovny a také holešovská knihovna nám vždy
ochotně zapůjčila knižní tituly, které čtenáři potřebovali. Knihovna je zapojena v elektronickém
katalogu Clavius, ve kterém si můžete vyhledat, zda určitá kniha je v naší či v jiné knihovně. Katalog najdete na stránkách obce: www.obecprusinovice.cz, odkaz-informace o obci-současnost
a u hesla knihovna kliknout na www.knihkm.cz/clavius/prusinovice.
Provoz obecní knihovny bude i nadále na obecním úřadě v každé úterý od 16.00 do 19.00
hodin.
V měsíci prosinci bude knihovna otevřena každé úterý a poslední bude 30. 12. 2014.
Ráda bych ještě všem popřála klidný adventní čas, ve vánočním čase hodně pohody a v roce
2015 vše dobré.
Děkuji všem čtenářům naši knihovny za milá setkání a těším se na ta nová v roce 2015. Velmi
ráda přivítám i nové čtenáře.
knihovnice
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CÍRKEV
Svatohubertský den v Holešově
V neděli 9. listopadu se konala v Holešově tradiční slavnost – 3. Svatohubertský den pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a vedení města Holešova. Tuto slavnost
připravili členové Mysliveckého sdružení Holešovska a Římskokatolická farnost v Holešově. Mezi
sponzory patřili manželé Miklíkovi, Bartoškovi, Zlínský kraj, město Holešov, pila – Totek, Javora,
Hydropol.cz.
Této slavnosti se zúčastnili také naši občané. Byli to členové Mysliveckého sdružení Vranov
Prusinovice v čele s panem Františkem Mikeškou a též starostka obce Květoslava Smolková. Mezi
myslivci byl i pan Jan Chmelina z Nemšové na Slovensku, přítel a host našich myslivců.
Průvod uniformovaných myslivců, sokolníků a psovodů se seřadil u zámku, odkud slavnostně
prošel okolo náměstí a směřoval ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie za hudebního doprovodu
trubačů. Do kostela k oltáři nastoupili praporečníci. Mezi nimi byl pan Radovan Rozsypal, který
nesl náš obecní prapor. Holešovský pan děkan P. Jerzy Walczak sloužil mši. Ve svém proslovu
k posluchačům, kteří zcela zaplnili kostel, zdůraznil, že myslivost je posláním. Myslivci z jednotlivých
mysliveckých sdružení přinesli postupně k oltáři obětní dary. Mladý pan Radek Vrubel z Mysliveckého sdružení Vranov Prusinovice tam přinesl srnče. Na závěr mše svaté posvětil holešovský
děkan nejnovější knihu holešovského občana, významného spisovatele myslivecké literatury
Z. Hlaváče – Myslivcův rok.
Po mši svaté se všichni přítomní myslivci v kostele společně vyfotografovali. Před kostelem
bylo myslivecké vytrubování a bylo připraveno malé pohoštění pro všechny účastníky mše. Došlo
ke spoustě milých a přátelských setkání. Pro pozvané hosty byl připraven oběd v jídelně internátu
policejní školy. Slavnostního oběda se zúčastnila též skupina našich myslivců.
Tento „Svatohubertský den“ se jeho účastníkům líbil. Byl důstojný a úspěšný. Počasí bylo
též příznivé. Pořadatelé této myslivecké slavnosti již plánují a těší se na příští setkání myslivců
z našeho regionu, které bude 8. listopadu opět v Holešově.
Antonín Nedbal

Praporečník Radovan Rozsypal (uprostřed)

Radek Vrubel a František Mikeška
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Advent – přicházející světlo
Možná jste si toho také všimli? Nedávno jsem se vracel domů již za soumraku, proto první
světélko v dálce, v místech, kde leží náš domov, mne velmi potěšilo, a těšily i další, jak postupně
přibývaly. Jedno, druhé, třetí, čtvrté, světlo svítí a už jsme v dosahu nového pouličního osvětlení,
za chvíli jsme doma, cesta bude mít svůj zdárný cíl.
V pohádkách je možno se zázračně přemístit během chvilky, ale autem, na kole, pěšky to už
tak rychle nejde. A i kdybychom běželi, tu cestu musíme překonat. Ta cesta tu má svůj význam,
i kdyby jen proto, abychom si více vážili toho co máme, domova, své rodiny, bližních.
V posledních letech se lidé shromažďují o první adventní neděli k společnému rozsvícení
vánočního stromu. A přitom je advent, děti říkají básně a písničky, které se naučily a leckde
je rovnou odměňuje i Mikuláš a čerti s andělem, lidé si popřejí hezké svátky. Zazpívají koledy
a rozejdou se domů....
A při tom to vše má své pořadí. Je
radostné a hezké, když se lidé sejdou, když
si společně zpívají, když jim děti povědí co
se naučily. Je to příjemná tradice, když si
uděláme jeden na druhého čas, sejdeme se
tu a i když ještě po čtyři týdny se budeme
spolu potkávat, popřejeme si radostné
a pohodové svátky již dnes, na prahu Adventu. Prosím jen o jedno, nepospíchejme,
nesnažme se advent přeskočit, nechtějme
pomocí kouzla být hned na Štědrý den
pod stromečkem. Jako děti jsme se nejednou nemohli již dočkat, ale onen čas
má své kouzlo, cenu, hloubku právě v těch
čtyřikrát sedmi dnech. To není jen odpočítávání do startu, to je příchod sílícího se světla. Proto
také postupné zapalování svící na adventním věnci vypovídá o postupném příchodu světla do
našich domovů a životů.
Slovo Advent je od latinského slova značícího příchod. Příchod Božího světla lidem sídlícím
v temnotách, příchod naděje těm, kdo ji již ztratili nebo ztrácí. Změna mávnutím proutku, kouzlem není možná. Mnohdy musíme dlouho hledat, ptát se proč nás tu Bůh chce mít, i když nám se
vše jakoby zhroutilo, či ztrácí. Jen Bůh ví, proč nám nedává co si tolik přejeme. A přeci má cenu
putovat, dojít cíle, má cenu si počkat na tu největší radost na tu svatou noc. Vánoce jsou českou
obdobou německého slova značícího „svatá noc“. Ta svatá noc, tedy Bohu oddělená, nám totiž
také postupně proměňuje naše životy, všechny jeho dny a ne jen ten jeden Štědrý den. I ten je
jiný, pokud v něm pustíme do svých domovů a životů Ježíše Krista.
Vyplatí se postupně projít Adventem a nepospíchat, naopak se zastavit a zamyslet, co mi
náš Pán Ježíš, který se o Vánocích narodil, chce dát, čemu mne chce učit, co přidávat na každý
den jako světlo, smysl života.
Přeji Vám všem trpělivé hledání Božího požehnání v adventním čase.
Mgr. Leoš Mach, farář ČCE
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SPOLKY
Vinohradské chodníčky
Mezi zdařilé akce cykloturistického oddílu
NEKO patřil tradiční autobusový zájezd do slováckých vinohradů, který se konal v sobotu 11. října.
Byl o něj veliký zájem z řad členů oddílu NEKO
i prusinovické mládeže, takže téměř všechna
sedadla v autobuse byla obsazena.
Z Prusinovic jsme vyjeli v 7.30 hodin. Před
devátou hodinou jsme přijeli do Starého Města
u Uherského Hradiště, kde si někteří zájemci
prohlédli historickou expozici v Památníku Velké
Moravy. Odborný výklad nám přednesla průZleva: Jana Vrublová, ing. Josef Nedbal
vodkyně, pracovnice v Památníku Velké Moravy.
a Zdena Daňková
Její vyprávění o historii Velké Moravy v 9. století
našeho letopočtu bylo zajímavé a poučné. Dále jsme měli možnost si prohlédnout též katolický
kostel Svatého Ducha, moderní stavbu v sousedství Památníku Velké Moravy, který po mnoha
letech výstavby dostává teprve konečnou podobu.
Ze Starého Města nás autobus zavezl k Jaroslavskému rybníku, výchozímu místu našeho
pěšího putování. Odtud jsme šli již nám známou cestou spolu s mnoha dalšími turisty, až jsme
přišli do údolí, kde už byly vinné sklípky s ochutnávkou a prodejem vína a burčáku. Bylo tam
hodně dalších prodejních stánků, u nichž bylo možno zakoupit něco na občerstvení pro nekončící
zástup turistů, který postupoval vpřed jako proud řeky. Zněly tam písničky za doprovodu hudebních nástrojů a někteří lidé tančili. Velice vtipný byl alegorický „orloj“ v okně jednoho patrového
domu, který u diváků vzbuzoval stálý zájem a nenucený smích. Dobrou a veselou náladu turistů
hodně podpořilo pěkné počasí.
Cíl putování všech turistů byl v nedalekých Mutěnicích, kde bylo jedno veliké tržiště, na
němž bylo možno zakoupit různé zboží (občerstvení, sladkosti, textil, dárkové předměty, víno
a další zboží). V síti ulic a přilehlých uliček byly vinné sklípky, v nichž lidé měli možnost příjemně
odpočívat a poveselit se spolu při pití dobrého vína. I tam se konala lidová zábava ve stejném
duchu jako na „vinařské stezce“.
Všichni účastníci našeho zájezdu se šťastně vrátili večer domů. Krásné společenské zážitky
z toho dne jistě obohatily nejednoho účastníka letošního zájezdu do slováckých vinohradů.
Antonín Nedbal

Hubertova jízda, 25. října 2014
S přicházejícím podzimem nastávají na vesnici jedny z posledních starostí zemědělců
s úklidem úrody a zabezpečením úrody na nastávající nový rok. Nejen se končí zemědělcův
a zahrádkářův rok, ale i jezdecká sportovní činnost se uzavírá.
Při této příležitosti pořádají chovatelé a přátelé koní z Prusinovic tradiční Hubertovu jízdu. Je
to setkání chovatelů, jezdců a přátel koní, které se u nás koná každoročně poslední říjnovou sobotu
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od roku 1997. Za tuto dobu si tato Hubertova
jízda získala značnou popularitu jak u samotných jezdců, tak u návštěvníků z řad místních
obyvatel, ale i přespolních z okolních vesnic.
Pořadatelé se snaží každoročně připravit
celodenní zábavný program pro dospělé, ale
i děti. Zvlášť poutavá je tombola, která přináší
pro děti radost a štěstí, ale samozřejmě i zklamání, když není ta výhra podle jejich očekávání. Pro
dospělé je nutné připravit bohaté občerstvení
v podobě dobrého guláše i jiných specialit, ale
také něco na zahřátí – svařené vínko, nebo také
Vendula Šturmová, liška (vpravo)
malou štamprličku slivovičky.
Starosti neopouštějí pořadatele po celou dobu příprav především s předpovědí počasí až
do poslední minuty před startem. V tomto podzimním období nelze předvídat, jaké bude počasí
v ten určitý den.
Za uplynulou dobu šestnácti let nepřetržitého pořádání Hubertovy jízdy byl nejkrutější
den 27. říjen 2012. Pršelo po celou noc, celý den. Foukal prudký nárazový vítr, teplota vzduchu
byla plus 3 stupně Celsia. I v tomto nepříznivém počasí v 11.15 hodin vyjelo 9 jezdců, kteří se po
devadesáti minutách jízdy vrátili bez „vítěze“.
Letošní ročník, přestože bylo sluníčka velice poskrovnu, můžeme hodnotit jako vydařený.
Ranní mlha mírně oddálila příjezdy účastníků Hubertovy jízdy a přes všechny objektivní problémy
se odjezd na připravenou trasu uskutečnil v obvyklou dobu. Na seřazení se sešlo 56 koní a jezdců,
jeden pár v zápřeži s panem Lad. Caletkou a jeden v dostihové klusácké sulce – pan František
Vinklárek. Celé jezdecké pole pro letošní 18. ročník měl na starosti Master pan Lubomír Hlavizňa
a „lišku“ představovala Vendulka Šturmová. Všichni jezdci se představili prusinovským občanům
při průjezdu obcí , ulicemi Hlavní a Díly, odkud pokračovali směrem k Hrádku. Master volil trasu
s různou nerovností pro nezapomenutelné vzpomínky jezdců. Dále pak jezdci přijeli k rybníku
„Petrák“, kde byla připravena polední přestávka s pohoštěním. Celé ukončení Hubertovy jízdy
čekalo jezdce ve 14.30 hodin na louce Veselky, kde mělo dojít k symbolickému ulovení liščího
ohonu zavěšeného na „šibenici“ na konci vytyčené dráhy. Tohoto úkolu se zhostil domácí jezdec
Marek Bečka. Připomínkou mu bude pohár z ročníku 2014, který dostal při dojezdu na seřadiště před obecním úřadem a kde také přijímal
gratulace k vítězství. Na úplný závěr celodenního sportovního klání bylo večerní posezení
v kulturním domě, kde k tanci a poslechu hrála
country kapela TEXAS.
Doufejme, že jezdci i diváci byli i s letošním
ročníkem spokojeni a budeme se všichni společně těšit na příští ročník.
Chtěl bych také jménem pořadatelů poděkovat především zemědělské společnosti
AGROVA a. s., která umožnila konání jízdy na
svých pozemcích, dále všem sponzorům, kteří
Lubomír Hlavizňa, Master (vpravo)
se podíleli na velmi bohaté tombole.
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Vážení přátelé, za několik málo dnů se nám přiblíží nový rok 2015, proto mi dovolte, abych
Vám všem popřál mnoho krásných chvil strávených s Vašimi blízkými, mnoho pevného zdraví
nejen o vánočních svátcích, ale i v nadcházejícím novém roce.
Jan Žákovský

Poslední vyjížď ka a výroční členská schůze oddílu NEKO
S železnou pravidelností se konala v sobotu 25. října poslední letošní vyjížďka členů cykloturistického oddílu NEKO. Z praktického důvodu, abychom se brzy vrátili domů, byla zvolená trasa
vyjížďky opět poměrně krátká.
Nejprve jsme se sešli u hasičské zbrojnice, kde jsme svou účastí podpořili akci zdejších chovatelů a přátel koní – Hubertovu jízdu. Zde byla první příležitost k našemu občerstvení a zahřátí
se v mírně chladném počasí, které milosrdně nastalo po předchozí páteční chladné „vánici“.
Krátce po 11. hodině jsme vyjeli na stanovenou trasu vyjížďky, která vedla z Prusinovic na
Rusavu, kde jsme se občerstvili v bufetu „U Kůlu“. Odtud jsme přejeli přes Hadovnu do Holešova
a šťastně jsme se vrátili domů. Na startu ve skupině nás bylo asi 18 cyklistů a cyklistek.
V 17 hodin začala v hospodě u Bělíčků výroční členská schůze oddílu NEKO za účasti asi 70
osob (včetně několika malých dětí). Výroční zprávu přednesl předseda oddílu MVDr. Jaroslav
Koplík, v níž shrnul dosavadní činnost oddílu, především podal přehled letních dovolených na
atraktivních místech naší vlasti i v cizině. Vzpomněl významné narozeniny některých členů oddílu. Za všechny z nich jmenuji jen manžele Stanislava a Miloslavu Ponížilovi z Tučap a Jaroslava
Veličku z Bystřice pod Hostýnem, kteří obdrželi dárky ke svému životnímu jubileu. Dále se konalo
losování cen bohaté tomboly, do níž svými dary dobrovolně přispěli též členové a členky oddílu.
K občerstvení se podával výborný daňčí guláš, který uvařil pan František Nedbal, a k tomu byly
na prostřených stolech velice chutné koláčky. Potom už následovala taneční zábava, při níž
k tanci a poslechu hrála místní oblíbená hudební skupina ENDIARON, kterou tvoří pět hudebníků.
Zábava se v dobré náladě účastníků protáhla až do pozdních nočních hodin. Kdo z přítomných
členů oddílu neodešel příliš brzy domů, mohl být svědkem vynikajícího sóla na bicí nástroje
v provedení bubeníka Tibora Měrky, který za svůj výkon si zasloužil potlesk publika. Skupině
ENDIARON děkuji za jejich hudební produkci v ten večer.
Předsedům cykloturistického oddílu NEKO – Ing. Josefu Nedbalovi a MVDr. Jaroslavu Koplíkovi – děkuji za všechno, co pro nás, řadové členy a členky oddílu, letos nezištně udělali. Přeji jim
hodně zdraví a štěstí.
Antonín Nedbal

Účastníci vyjížďky před startem

Ing. Josef Nedbal a MVDr. Jaroslav Koplík
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Výstava poštovních holubů
V sobotu 8. listopadu 2014 se konala v kulturním domě výstava poštovních holubů, kterou
uspořádala Základní organizace chovatelů poštovních holubů Holešov, jejímž předsedou je pan
Aleš Truhlář. Výstava byla otevřena pro návštěvníky v době od osmi do patnácti hodin.
Výstavy poštovních holubů se konají tradičně v kulturním domě v Prusinovicích, protože
je to ideální místo, které vedle výstavního sálu
umožňuje zajištění občerstvení pro návštěvníky,
uspořádání bohaté tomboly a dalších služeb (prodej krmení, léků a dalších chovatelských potřeb).
Chovatelé holubů k nám rádi jezdí na výstavy,
protože tu mají pohodu ve všech směrech.
Naši chovatelé Michal a Martin Poláškovi jsou
letos mistři Základní organizace Holešov, oblasti
Zlín i České republiky. Dají své holuby na celostátní výstavu. Budou tak reprezentovat oblast
Zlín. Na výstavě byli pěkní holubi. Někteří z nich
byli vybráni na celostátní výstavu. Byla oceněná
mladá vynikající holubice chovatele Pavla Vybírala
z Kurovic, která při vedení chovu má ambici se
dostat na olympiádu poštovních holubů.
Ilustrační foto
Výstavy se zúčastnilo asi 100 chovatelů
z jiných organizací, kteří předvedli asi 135 svých holubů. Přijeli k nám z oblastí Olomouce, Uničova i Uherského Hradiště. Součástí výstavy bylo losování bohaté tomboly, v níž byly převážně
produkty potřebné pro chov holubů.
Počasí bylo pěkné. Výstava byla úspěšná, protože veřejnost o ni měla zájem. Výstavu navštívili
rodiče se svými dětmi.
Tuto výstavu připravil organizační výbor s přispěním chovatelů poštovních holubů z celé
Základní organizace Holešov. Poděkování patří všem, kteří se o úspěch výstavy nějakým způsobem zasloužili. Poděkování patří též sponzorům výstavy, mezi něž patří: Agrova a. s. Prusinovice,
Drcman – výroba krmných směsí a obec Prusinovice.
Chov poštovních holubů je záliba náročná na čas i finanční prostředky.
Antonín Nedbal

Myslivecké sdružení Vranov Prusinovice
V sobotu 15. listopadu se konal v naší obci hlavní hon. Sraz se konal v hospodě u Bělíčků.
V prvním kole jsme lovili jen bažanta kohouta, kterého odchováváme uměle. Zajíce se snažíme
šetřit a tak bylo uloveno jen sedm kusů v agátí a to pro potřeby tombol na poslední leč a na ples.
Na honě bylo uloveno celkem 67 bažantů, 7 zajíců a 1 kuna. Bažanta divokého jsme nelovili.
Po honě se konala tradiční poslední leč, kde jsme vyhlašovali nejlepšího honce (Vlastimil
Bouchal), nejlepšího psa (jeho majitel byl pan Dostál), krále honu (Karel Pospíšilík st.). Na lovce
daňků byl pasován Josef Jaša. Tomu patří také veliký dík za přípravu výtečné večeře, podával se
divočák se zelím. K tanci a poslechu nám zahráli kamarádi – muzikanti z Hulína.
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Jak z výsledku honu vyplývá, stavy drobné
zvěře jsou na velmi nízké úrovni. Situace není
dobrá až na výjimky v celé republice. Situace si
vyžaduje komplexní řešení, které by mělo být koordinováno v rámci celých okresů, ne pouze místně.
Naopak na druhé straně dochází ke značnému
nárůstu populace spárkaté zvěře. Stavy divočáků
jsou až neúnosné kvůli škodám na drobné zvěři
a zemědělských kulturách. Důkazem toho je letošní odlov 40 divokých prasat. V dobách nedávno minulých byl odlov divočáka velikou vzácností. Jsme
též svědky značného nárůstu stavů daňčí zvěře. Na
František Mikeška a František Šiška
základě sčítaných stavů každoročně zvyšujeme
odlov daňků (počet určuje referát životního prostředí Holešov). Přemnožení daňčí zvěře může
totiž výrazně ohrozit nově vysazované lesní kultury. Velmi dobrá je situace v chovu srnčí zvěře,
a to dlouhodobě. Rozumné hospodaření udržuje tuto zvěř v naší honitbě v optimálním množství.
V posledním měsíci roku 2014 již pomalu připravujeme tradiční myslivecký ples, který se
uskuteční tradičně v únoru. Těší nás i zájem dětí na naší základní škole o přírodu a myslivost. Na
základě dotazníku vzniká myslivecký kroužek, který, doufám, odvede děti od počítačů, virtuálního
světa a všelijakých her do reálné přírody, jejího pozorování a poznávání. Tady máme my, myslivci,
ale i rodiče a školy veliký dluh.
MVDr. Jaroslav Koplík

Slavnostní ukončení honu

Karel Pospíšilík st., král honu

SPORT
TJ Prusinovice - kopaná
Muži:
Družstvo mužů TJ Prusinovice zažilo vydařený podzim – v tabulce třetí třídy jsme na krásném
čtvrtém místě a v porovnáním s loňským rokem jsme zaznamenali velký pohyb v tabulce směrem
vzhůru a i s mužstvy z nejvyšších příček jsme sehráli vyrovnaná utkání. Našimi nejlepšími střelci
jsou Vybíral František (10 branek), Nevřala Radek (7 branek) a Měrka Tadeáš (6 branek). Nevřala

15

Radek vsítil v dresu Prusinovic za svou kariéru již 114 branek. Negativem našeho působení v okresní soutěži je malé zapojení mladších hráčů, kteří by v budoucích letech měli tvořit kostru týmu.
Minimální podporu má mužstvo i z řad bývalých hráčů a spoluobčanů, kdy každý domácí zápas
musí řešit problém, kdo bude asistentem rozhodčího, hlavním pořadatelem a vybírat vstupné.
Dorost + starší žáci:
Výbor TJ Prusinovice byl osloven s možností obnovení činnosti dorosteneckého mužstva
(případně mužstva starších žáků). V současné době tak budou probíhat tréninky v tělocvičně ve
čtvrtek od 17.30 a zúčastnit se jich můžou všichni zájemci z ročníků 2002 – 1997. V případě jejich
dostatečného počtu a pravidelné účasti na trénincích bude vedení TJ Prusinovice uvažovat o jejich
přihlášení do mistrovských soutěží v nadcházejícím soutěžním ročníku 2015/2016.
Mladší žáci:
Velkým příjemným překvapením je hra a výsledky mladších žáků. V polovině soutěže jsou
na krásném třetím místě a předváděnou hrou dělají všem protivníkům velké problémy a našim
příznivcům a svým rodičům velkou radost. Naším dlouhodobě nejlepším střelcem je Marek Měrka
(15 branek), před Matějem Pumprlou (10 branek) a Alžbětou Jurčíkovou (6 branek). Vzhledem k věkovému složení mužstva, pravidelné účasti hráčů na trénincích a zápasech bychom v následujících
dvou letech mohli v okresních soutěžích bojovat o nejvyšší příčky a v tabulce se ještě posunout výše.
Starší přípravka:
Naše starší přípravka okupuje s minimální ztrátou druhé místo, ovšem má odehráno o dva
zápasy méně než vedoucí mužstvo ze Žalkovic. V pětičlenné skupině sehrává vyrovnané zápasy
právě s mužstvem Žalkovic a pravidelně poráží výběry Loukova, Chvalčova a Spartaku Hulín.
Starší přípravka má tak nakročeno do finálového turnaje o přeborníka okresu a pokud nezaváhá
v jarních zápasech, mohli bychom tento finálový turnaj pořádat na našem hřišti. Našimi nejlepšími
střelci jsou Marek Měrka (42 branek) a Matěj Pumprla (28 branek). Marek Měrka nastřílel za své
tříleté působení v dresu Prusinovic již 348 branek v mistrovských soutěžích.
Mladší přípravka:
V mistrovských soutěžích hraje i mužstvo mladší přípravky, které je v tabulce na šestém místě, jelikož se v soutěži pravidelně střetává s mužstvy, které jsou o ročník starší. V příštím ročníku
bychom se i v této věkové kategorii mohli posunout v tabulce vzhůru. Našimi nejlepšími střelci
jsou Jan Pumprla (13 branek), Nikola Jadrníček (12 branek) a Jan Krejčí (11 branek).
Fotbalová školička:
Své přátelské zápasy hraje i fotbalová školička a v jarní části budou hrát i premiérově nově
zavedenou vlastní okresní soutěž fotbalových školiček, určenou pro hráčky a hráče z ročníků 2008,
2009 a 2010. Tímto bych rád pozval do tělocvičny v Prusinovicích všechny zájemce na pravidelné
tréninky, které probíhají každé pondělí a středu od 16.30 do 17.30.
Závěrem bych chtěl poděkovat rodičům hráčů (a hráček) všech mládežnických mužstev za
jejich nenahraditelnou pomoc se zajišťováním jizdného k mistrovským zápasům, praním dresů
a pomocí v bufetu při domácích zápasech a turnajích.
Aleš Pumprla
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Marek Měrka

Mladší žáci

Muži

Starší přípravka

Prusinovická školička kopané
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Halový turnaj starší přípravky v Holešově
V sobotu 15. 11. 2014 dopoledne uspořádala TJ Prusinovice ve sportovní hale Holešov halový
turnaj pro starší přípravku, kterého se zúčastnilo 7 mužstev. Turnaj ovládlo bez ztráty bodu mužstvo
Žalkovic, před výběrem Chvalčova a hráči Police. Domácímu mužstvu Prusinovic se turnaj výsledkově nepovedl a s jedinou výhrou obsadili až šesté místo. Nejlepším střelcem se v penaltovém
rozstřelu stal Matěj Dočkal z vítězných Žalkovic, nejlepším brankářem byl vyhlášen Pavel Dolák
z Loukova a nejlepším hráčem Lukáš Charvát z Chvalčova. Velké poděkování patří rozhodčím
a pořadatelům z řad rodičů starší přípravky TJ Prusinovice, kteří turnaj organizačně zajistili.
Výsledky:

TJ Prusinovice – TJ Loukov
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov
TJ Prusinovice – Sokol Žalkovice
TJ Prusinovice – TJ Police
TJ Prusinovice – TJ Sokol Rataje
TJ Prusinovice – Sokol Křenovice

0:1
1:2
0:1
1:1
1:3
3:1

Branky TJ Prusinovice: 2 Svoboda Samuel, Uhlíř Daniel
1 Pumprla Matěj, Pirkl Marek
Konečné pořadí:

1. Sokol Žalkovice
2. TJ Chvalčov
3. TJ Police
4. TJ Loukov
5. TJ Sokol Rataje
6. TJ Prusinovice
7. Sokol Křenovice

Sestava TJ Prusinovice: Svoboda Samuel, Pumprla Matěj, Svoboda Šimon, Zdráhal Pavel, Jurčík
Michal, Pirkl Marek, Pumprla Tomáš, Uhlíř Daniel, Hausknecht Josef.
Aleš Pumprla

Halový turnaj fotbalové školičky v Holešově
Na turnaj starší přípravky plynule navázal turnaj fotbalové školičky, kterého se též zúčastnilo
7 mužstev a i na tomto turnaji neztratil vítěz – tentokráte z Valašského Meziříčí ani bod a za šest
zápasů nedostal jedinou branku. Na druhém místě zaznamenali velký úspěch hráči pořádajících
Prusinovic a bronzové medaile si odnesli borci z Holešova. K prvnímu místu pomohl hráčům
Valašského Meziříčí nejlepší střelec turnaje Josef Hruška, nejlepším brankářem se stal Samuel
Vyroubal z Přerova a nejlepším hráčem k velké radosti zaplněné sportovní haly a pořadatelů
domácí hráč Nikola Jadrníček. I za odpolední turnaj si zaslouží velkou pochvalu rozhodčí a rodiče
naší fotbalové školičky za přípravu a organizaci halového turnaje.
Výsledky:

18

TJ Prusinovice – FK Vsetín
TJ Prusinovice – 1. FC Viktorie Přerov
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov
TJ Prusinovice – TJ Valašské Meziříčí

3:1
0:1
1:0
2:1
3:0
0:2

Branky TJ Prusinovice: 6 Jadrníček Nikola
2 Šiška David
1 Pirklová Kateřina
Konečné pořadí:

1. TJ Valašské Meziříčí
2. TJ Prusinovice
3. SFK Elko Holešov
4. 1. FC Viktorie Přerov			
5. SK HS Kroměříž
6. FK Vsetín
7. TJ Chvalčov

Sestava TJ Prusinovice:
Krejčí Jan, Mašta Daniel, Šiška David, Vrubel Pavel, Pirklová Kateřina, Novák Tomáš, Novák Jan,
Sklenář Vojtěch, Jadrníček Nikola.
Aleš Pumprla

Martinský fotbalový turnaj 2014
V Prusinovicích se v sobotu 15. listopadu 2014 „střílelo“ na dvou frontách. Na mysliveckém
honu MS Vranov a v místní tělocvičně. Statistiku padlé drobné zvěře nevíme, ale víme, že při
netradiční sálovce jsme nastříleli 95 branek.
Do Martinského fotbalového turnaje (MFT) se přihlásilo 8 mužstev...bohužel bez Vesanského
béčka (vítězové 2011) a Prusinovic (vítězové 2012). V obou skupinách po čtyřech týmech měl
průběh zdravě vyhecovaný náboj a o hezké akce nebyla nouze. Svým přehledem překvapil Jiřík
z Raabovců, který se postaral asi o jeden z nejhezčích gólů turnaje. Ještě více nás svým umem
překvapila historicky první žena na turnaji z týmu E-gaming. Její zkušenosti z 2. ligy byly znát.
Momentů k potlesku bylo hodně (Laďovy zákroky hlavou, Vlčkovy robinsonády) a dokonce došlo
na mexickou vlnu v hledišti.
Skupinami bez zaváhání prošel Fryšták (i bez své opory Martina Doležela) a E-gaming. Zdatně
vítězům skupin sekundovali Hulíňáci a pořadatelský tým Martinů (Kotel, Haja, Kasi). Čtvrtfinále se
letos hrálo na dva zápasy (v případě jednoho vítězství obou týmů by se jely nájezdy). E-gaming
si poradil s Raabovci po únavné bitvě, Martini porazili tým ELKO EP, Fryšták s problémy vyřadil
Broučky a Hulíňáci poslali domů Vesanské áčko. V této fázi už značně rozhodovaly fyzické síly a ty
řadě z nás docházely, zejména Vesani, Martini
a Raabovci se na hřišti poněkud plahočili.
V semifinále Fryšták opět vyprovodil Martiny 3:0. Fryštáčtí kluci chytrou rozehrávkou
nedali naší vyčkávací obranářské technice
šanci. V druhém semifinále Hulíňáci porazili
E-gaming. V souboji o třetí místo byli Martini
pouhými figurkami a E-gaming zaslouženě bral
3. místo. Drobný ústup ze slávy Vesanů jsme po
turnaji přičetli nárůstu tělesné hmotnosti. Bez
přehánění Vesani.cz přibrali v sedmi lidech 78
kg (a to nepočítáme našeho Hrošíka). Finále
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k sobě svedlo Fryšták a Hulíňáky. Borci z Hulína se každoročně posouvají výše, ale na celkovou
metu ještě nedosáhli. Putovní pohár MFT i na další rok patří právem Fryštáku. Příští rok (14. 11.
2015) vyhlašuji hon na Fryšták.
Zdroj: www.vesani.cz (ing. Martin Koplík)
Poznámka redakce: Kotel – ing. Martin Koplík, Kasi – ing. Michal Kasaj, Vlček – ing. Petr Mrázek,
Haja – Martin Gahura, DiS.

CESTOPIS
Finsko
Druhá polovina září je pro některé ideálním časem na dovolenou u moře - turistů ubylo
a teploty už nejsou tak tropické. Druhá polovina září je ale také správným časem pro návštěvu
Finska, kde ubylo komárů a teploty ještě nejsou tak mrazivé… a navíc, začíná období nádherně
barevného podzimu, kdy se hektary lesů barví do žlutých a zlatých odstínů a odráží se v modravé
hladině jezer. Finové mají pro toto barevné podzimní období i vlastní název, říkají mu „ruska“.
Finsko je známé jako země tisíců jezer,
ale domnívat se, že jeho přírodní bohatství
a krása je ukryta pouze v jezerech, by byla chyba. Je to totiž také země tisíců malých i velkých
ostrovů a predevším nekonečných lesů, které
tu pokrývají 75% z celého území. A protože tři
čtvrtiny plochy Finska zabírají lesy a desetinu
jezera, je to ideální země pro útěk před turisty
a lidmi vůbec.
Je pravdou, že ve srovnání s ostatními
severskými státy nemůže nabídnou Finsko tak
krásné hory, jako má Norsko, nebo uchvátná
Finská jezera
historická centra, kterými se může pochlubit
Švédsko, ale i přesto všechno má své kouzlo, které jistě ohromí každého.
Na české poměry je Finsko relativně drahou destinací. Především služby jsou několikrát
dražší než u nás. Ale pokud máte rádi dobrodružnou dovolenou, nemusíte utratit o moc víc, než
za pobyt u moře. Ve Finsku, podobně jako v ostatních severských zemích, platí právo allemansrätt,
tedy možnost stanovat a pohybovat se volně v přírodě. To také umožňuje postavit si na jednu noc
stan takřka kdekoli, a tak finance za ubytování řešit nemusíte. Pokud toho chcete vidět z Finska
co nejvíc, je dobré mít auto, ať už vlastní nebo půjčené. A tak k výdajům za dovolenou připočtěte ještě letenku z Prahy a náklady za autopujčovnu, tím ale výčet větších finančních položek
končí. Podmínkou takovéto dovolené ovšem je, že vás probuzení do zamrzlého stanu těší víc,
než nocleh v klimatizovaném hotelovém pokoji, dáte raději přednost polévce z pytlíku a masu
z konzervy před bohatými rauty a koupel v severském jezeře klidně vyměníte za teplou sprchu.
Ale ta radost z dobrodružství a nespočet krásných zážitků a historek z nádherné země vám to
malé nepohodlí určitě vynahradí.
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Už samotné Helsinky jsou pro našince nezvyklým městem. Všude kolem
je plno zeleně, velké parky, široké ulice
a především moderní architektura. Za
vidění stojí obrovská bíla budova luteránské katedrály na rozlehlém náměstí
Senaatintori. Krásnou výzdobou se chlubí pravoslavný kostel Zesnutí Panny Marie stojící na protějším kopci a poslední
církevní památkou, která rozhodně stojí
v Helsinkách za návštěvu, je evangelický
kostel Temppeliaukion kirkko, jenž je
vytesán v žulové skále přímo v centru
obytné čtvrti. Helsinky jsou také velkým
přístavem, odtud se můžete plavit na
Luteránská katedrála
zaoceánské lodi do Stockhomu nebo se
dostat na námořní pevnost Suomenlinna, která je zapsaná na seznamu UNESCO. Nejen fanoušci
sportu by si neměli nechat ujít návštěvu olympijského stadionu, na kterém v roce 1952 vybojoval Emil Zátopek tři zlaté medaile.
Pokud se vydáte mimo Helsinky, bude vašim cílem nejspíš příroda, protože historických
památek je tu velmi poskromnu. Finsko má celkem 37 národních parků a každý z nich je něčím
výjimečný. Například v národním parku Kolovesi si můžete vypůjčit kánoe a proplout soustavou
jezer a ostrůvků a třeba se vám podaří zahlédnout i tuleně kroužkového. Krásný výhled na oblast
jezer se vám naskytne, pokud se vydáte na túru v NP Koli. Pokud máte rádi vícedenní pochody,
rozhodně navštivte nejznámější z finských parků NP Oulanka, který je u hranic s Ruskem. Turistické trasy jsou v národních parcích dobře značené, navíc v každém z nich je vyhrazené tábořiště
pro přenocování, často s ohništěm a zásobou dříví, a v některých parcích naleznete chatky, ve
kterých zdarma můžete přečkat noc.
Během cestování po Finsku jsme urazili téměř 3 000 km a kromě národních parků jsme stihli
poznat i několik krásných míst a měst. Z námi navštívených můžu doporučit staré přístavní město
Porvoo, kde na vás v historickém centru mezi starými domy a přístavními sklady, dýchne atmosféra rybářů a obchodníků 18. století. Pokud chcete proniknout do ještě hlubší historie, zajeďte
se podívat na pravěké skalní malby k místu Astuvansalmi. Ve městě Savolinna stojí jeden z mála
středověkých hradů, které v zemi můžete vidět. Jeho mohutné hradby se tyčí na skalinách vyčnívajících přímo z jezera. Naopak typickým mladým městem je Jyväskylä, ve kterém se nachází řada
staveb světově významného architekta Alvara Aalta. A jestli si chcete do cestovatelského deníku
zapsat nějaké „nej“, navštivte malé městečko Kerimaki, kde stojí největší dřevěný kostel na světě.
Jelikož se blíží Vánoce, přidám ještě zmínku o městě Rovaniemi, v jeho těsné blízkosti prochází
severní polární kruh, který zde můžete symbolicky překročit a dostat i certifikát o jeho zdolání.
Současně je Rovaniemi také domovem Santy Clause. Má zde celou veselou vesničku, která ale
v podzimních barvách nemá takové kouzlo, jako zahalená do bílého sněhu. Santu můžete celoročně navštívit a poklábosit s ním pár slov. A když se zmíníte, odkud přicházíte, pozdraví vás
veselým „Ahoj“. My se ale raději stále spoléháme na našeho Ježíška…
Miroslava Němcová

21

HISTORIE
Bývalá dominanta okolí
Po církevních stavbách snad jedna z nejobdivovanějších dominant krajiny. Větrný mlýn. Jejich
podoba vznikla snad v Egyptě. Ty nejstarší mohou mít i tři tisíce let. Větrné mlýny vznikaly hlavně
tam, kde byl dostatek stálých a rovnoměrných větrů. Proto byly i v našem okolí.
Větřák byl původně postaven v sousedních Bořenovicích v roce 1795 severovýchodně od
obce, západně od silnice Holešov - Prusinovice v trati Na kopcách. Stavební plochu prodala obec
Františku Hlobilovi na obecním pastvisku Horní trávník se 6 měřicemi pole za 60 zlatých. Mlynář
byl povinen odvádět ročně vrchnosti 4 zlaté, obci ve dvou lhůtách 18 zlatých.
Vedle pevně stanovené finanční stránky věci se ve smlouvě objevuje poznámka o jedné
z tehdy ne výjímečných možností získání mlýna, totiž o převezení z jiné vesnice, v našem případě ze Žeranovic, kde mlýn postavil tentýž František Hlobil v roce 1790 v trati od povětrníku, na
místě kde mlýn již kdysi stával. O pět let později již František Hlobil uvažoval o převezení mlýna
do Bořenovic, ale vzdálenost 9 kilometrů na rozebrání a naložení těžkého mlýna na povoz byla
věc nelehká. Proto podle smlouvy z 6. 1. 1796 mlýn prodává Tomáši Potůčkovi z Martinic. A poté
postavil nový mlýn v Bořenovicích. Tomáš Potůček zemřel v roce 1801, ale jeho potomci mleli až
do roku 1935, kdy mlýn zanikl.
Smlouva z roku 1795, na základě níž František Hlobil postavil větrný mlýn v Bořenovicích zněla:
Kup a dobrovolná domluva
Dnes dole psaného dne a roku stal se mezi obcou Bořenovskou z jednej a Franzem Hlobilem
minářem z druhej strany následující kup a dobrovolná domluva; totiž obce Bořenovská prodává jemu
Franzovi Hlobilovi na obecním pastvisku Horní trávník jmenovaný plac k vystavení domu a na šest
měřic rolí s téhož pastviska s tou poviností za domluvenou sumu gr šedesáte rýnských říšských by on:
1) na tom placy také povětrnej mlejn na své outraty vystavil neb tam svůj na žeranovských gruntech mající povětrný mlýn převezl; z toho mlejna ale a s těch šesti měřic rolí pospolitě na budoucí čase
od času začatého mletí čítajíc
2) milostivej vrchnosti ročně štyry a do obce Bořenovskej každoročně při svatym Vaclavově 9
a při Novym roku 9, spolu osumnást rýnských platu odváděl
3) obci Bořenovskej v mletí vždy předek dal, kdyby se ale trefilo, že by tenkrát, když jeden neb
druhej soused bořenovský mlet přijde, z druhej obce meleč zasypaný měl, tehdy takový soused až po
semletí toho cizího melce čekat bude
4) povinen byt má onen povětrný mlynář a jeho potomci ve všem se podle nejvyššího mlýnského
pořátku chovat, co se ale
5) placení vejš řečených 60 fl. zákupu dotejče takový on Franz Hlobil v třech po sobě běžících
letech ode dne začatého mletí čítajíc každoročne po dvaceti rýnských splatit povinen bude; naprotiv
tomu má on ukupitel a jeho potomci
6) právo mět dva kuse krav a dva kuse černého dobytka chovat a bez vší oplaty v obecním stádě
na pastvisku tak jak na strmisko pást, pak
7) od všech jiných obecních tak jak od císařských a vrchnostenských poviností strany těch šesti
měřic rolí na vždycky bejt osvobozený

22

Všechno věrně bez lsti. Tomu na svědectví se obě strany poznamenáním křížku u svých jmen
podepsaly a obec svou obecní pečeť přitlačit dala. Jenž se stalo v Bořenovicích 24. března (1)795
Franz Hlobil, ukupitel
Martin Podola, pudmistr
Jan Macků, fojt
Jan Podsedníček, mlačí pudmistr
Josef Hlobil
Franz Mazalík
ve jménu celej obce Bořenovskej
Větrný mlýn pak pracoval až do roku 1944. Mlýn měl půdorysné rozměry 5,9 x 5,9 m, výška
11,2 m. Větrné kolo má průměr 14,8 m, plocha jednoho křídla je 6,5 m2. Palečné kolo má 96 palců
průměr 3,3 m. Céví má průměr 40 cm a místo na 10 zubů. Ve mlýně je jedno složení o průměru
kamenů 1,2 m a výškách 20 a 17 cm. Šalanda byla umístěna uvnitř a v roce 1891 zrušena. Pultová
stříška nad schůdky byla kryta slámou a zbytek byl krytý šindelem. Ve vzdálenosti 30 m od mlýna
bylo postaveno obytné stavení a 16 m hluboká studna. Majitelem od roku 1928 byl František
Sklenář, který hodlal v roce 1932 mlýn zbořit, památkáři mu to ale nedovolili. Po druhé světové
válce mlýn už jen chátral.
V roce 1977 byl zchátralý mlýn převezen do Rymic k hospodářskému stavení a znovu postaven. Je součástí malého skanzenu hanáckých lidových staveb, který postupně buduje a provozuje
Muzeum Kroměřížska.
Dle použitého materiálu z webu povětrník.cz poupravil a přepsal Richard Petřík.

Zchátralý mlýn z roku 1976

Dnešní podoba mlýna
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Připomínka starých časů
Je tomu sto let co naši dědové a pradědové odcházeli do první světové války bojovat za
tehdejší mocnost, která za pár let přestala existovat. S tím byl spojen i život na frontě, kam museli
naši předci odcestovat a plnit rozkazy tehdejší monarchie. Bohužel pamětníci již nežijí, ale jejich
připomínkou jsou zápisky, pohlednicové fotografie, nebo zápisky z bojiště kde zrovna působili
a psali domů či blízkým osobám.
Kdo by měl zájem podílet se na připomínce tohoto období našich dějin a byl ochotný půjčit
materiály na pořízení kopií, tak se může přihlásit na ulici Holešovská 244. Veškeré zpracované
materiály budou pak vycházet ve zpravodaji.
Dále bych měl zájem o zapůjčení dobových fotografií z běžného života obce do roku 1960.
Pamětníků stále ubývá a byla by velká škoda úplně zapomenout.
Richard Petřík

75. výročí postavení světelného kříže na Svatém Hostýně
/1939 – 2014/
Stavba světelného elektrifikovaného kříže na Hostýně se prováděla v průběhu roku 1939,
tedy právě před 75 lety, kříž byl vztyčen 28. září 1939 a zapnut byl na zkoušku před večerem.
V noci svítit nesměl, protože bylo nařízeno zatemnění. 1. září 1939 totiž vypukla 2. světová válka,
fašistické Německo napadlo Polsko. Po celou dobu této války kříž nesvítil. Podle jiných pramenů
byl kříž poprvé rozsvícen v den svátku svatého Václava 28. září 1939 již o sedmé hodině ranní.
Znovu se kříž rozzářil 2. července 1945 u příležitosti oslav stého výročí obnovení hostýnského
chrámu. Kříž byl postaven po levé straně trafostanice pod břehem. V současnosti je místo, kde kříž
stál, těžko identifikovatelné, žádné stopy po světelném kříži v tomto prostoru prakticky neexistují.
Kříž postavily Středomoravské elektrárny Přerov, které spolu s poutníky hradily náklady.
Kříž byl 28 metrů vysoký, časopis Holešovský kraj č. 42 z 21. října 1939 uvádí výšku 30 metrů.
Rozpětí ramen bylo 18 metrů /jiný pramen uvádí 20 metrů/. Stavba byla náročná. Pro zhotovení
ramen bylo nutno postavit lešení 15 až 20 metrů vysoké. Kříž byl postaven z trámů o síle /tloušťce/
10 krát 12 cm a 12 krát 12 cm. Vyztužení /pantování/ bylo provedeno úhlovou ocelí 35 až 40 mm
silnou. Konstrukce vytvořená z těchto trámů byla v půdoryse zhruba čtverec o rozměrech 1 až
1,15 metrů. Výšku ramen nad terénem lze podle různých fotografií odhadnout na 18 až 19 metrů.
Tato konstrukce byla pobita deskami a opatřena bílým nátěrem, trnová koruna měla nátěr
červený. Vrch kříže a ramena byly zakryty asfaltovou lepenkou. Na kříži bylo 900 patnáctiwattových
žárovek a stejný počet objímek. Zapojení bylo rozloženo do tří fází, celkový výkon byl 13,5 kW.
Porcelánové objímky byly namontovány na povrchu kříže a vedení bylo také venku.
Stavba kříže si vyžádala nákladu 200 000 korun. Proti vichřici a zimní nepohodě byl kříž
zabezpečen dvanácti kotevními ocelovými lany, které byly upevněny do kotevních bloků v okolí
kříže. Spodní část kříže byla upevněna v plochém betonovém základu /základová patka/. Rozsvícený kříž byl viditelný do vzdálenosti několika desítek kilometrů a tak jej bylo vidět z Valašského
Meziříčí, z Olomouce, z Přerova, z Vyškova, z Brna, ze Slovácka, z úpatí Chřibů a Oderských vrchů
a také Českomoravské Vysočiny.
V prosinci roku 1947 mezi Vánocemi a Novým rokem byl kříž v noci silným severozápadním
větrem od Přerova vyvrácen na břeh, přes který se zlomil. V místech, kde bylo dřevo spojované,
zatékala voda a tak stavba byla nahnilá. Odhadovalo se, že kříž by mohl vydržet asi pět let a musel
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by se z bezpečnostních důvodů odstranit. Snad právě z těchto důvodů pak kříž už nesměl být
obnoven. Hostýnský kříž tedy zářil do kraje prakticky dva a půl roku.
Základem tohoto článku byly vzpomínky a informace pana Josefa Kolaříka z Bystřice pod
Hostýnem, který byl ve funkci elektromontéra zaměstnancem Východomoravských elektráren /
předtím Středomoravské elektrárny/ a v poválečných letech několikrát prováděl opravy osvětlení
na tomto kříži. Zúčastnil se také s dalšími pracovníky VME Přerov likvidace kříže v lednu roku 1948.
Druhým materiálem, který byl využit k vyhotovení tohoto článku, byl článek „Hostýnskému
světelnému kříži bylo letos sedmdesát“, který byl uveřejněn ve Zpravodaji města Bystřice pod
Hostýnem č. 10 z října roku 2009. Autorem článku je Mgr. Karel Zahradník, který objevil záznam
o stavbě hostýnského kříže v časopise Holešovský kraj č. 42 z 21. října 1939.
Bylo převzato také několik informací ze
článku „Světelný kříž na Svatém Hostýně“, který
byl uveřejněn v časopise „Listy svatohostýnské“
č. 4 z prosince roku 1998. Autorem článku je
Ing. Mgr. František Rýznar ze Vsetína.
Pravděpodobně poprvé od roku 1948 byl
článek o hostýnském kříži zpracován v roce
1991, kdy ve Zpravodaji města Bystřice pod
Hostýnem byl ve vydání č. 6 z prosince 1991
/strany 20 a 21/ uveřejněn článek s titulem
„Svatohostýnský světelný kříž“. Tento článek byl
převzat z časopisu „Hlasy svatohostýnské“. Článek je velmi bohatý na informace. Autor článku /
značka JJ/ především připomíná všech čtrnáct pracovníků, kteří se zasloužili o stavbu hostýnského
kříže. Plán vypracoval a stavbu vedl vedoucí úředník propagačního oddělení SME /Středomoravské
elektrárny/ v Přerově Svatoslav Nepala. Tesařskou práci vedl tesařský mistr František Kopalík z Přerova, jeho spolupracovníkem byl Stanislav Kopečný z Čekyně. Montáž provedl montér Jan Kaďourek
z Předmostí u Přerova, jeho spolupracovníky byli Alois Drábek z Čekyně a Jan Bláha z Bochoře.
Betonování měl na starosti betonář Josef Bouchal z Čekyně se zaměstnanci stavebního
oddělení vysokého napětí SME Přerov. Světelné zařízení instaloval vrchní montér Josef Krátký
z Pržna, pomáhali mu Antonín Roubal a František Vičík, oba z Dřevohostic a Karel Kovář z Pržna.
Nátěr kříže prováděl malíř písma Ferdinand Bouda z Předmostí. Pomáhali mu Vincenc Štefan
a Josef Horák, oba z Přerova. Antonín Roubal patřil také do skupiny pracovníků, kteří v lednu roku
1948 provedli likvidaci spadlého kříže.
Dále článek z roku 1991 uvedl celou řadu číselných údajů, které se týkaly jednotlivých
druhů prací. Pro práce tesařské bylo potřeba 236 prken velikosti 4 až 5 metrů, trámců velikosti
15 krát 15 cm 40 kusů, 10 krát 10 cm 47 kusů, 8 krát 8 cm 155 kusů. Práce montážní si vyžádaly
600 kg různých šroubů, 425 kusů železných spojek, podpěr, rámů apod., 440 kg železného lana
na kotvení a 15 kg hřebíků.
Betonový základ pro kříž měl rozměry 4 krát 4 metry, hloubka byla 2,30 m a bylo potřeba
30 metrů kubických štěrku a 35 q cementu. Pro světelné zařízení bylo potřeba 1 050 metrů izolovaného drátu kromě žárovek a objímek, 1 hromosvod s příslušenstvím a další potřebný materiál.
Na Svatý Hostýn vede elektrický proud o síle 220 voltů a na jednu osvětlovací hodinu činí spotřeba
13,5 kW. Nátěr kříže si vyžádal 130 kg barev, hlavně bílé. Tolik časopis Hlasy Svatohostýnské z roku
1939. Autorem článku byl Alois Viceník.
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Kromě bystřického Zpravodaje připomněly v roce 2009 jubilejní 70. výročí postavení světelného kříže na Hostýně i některé další časopisy. Byly to Bystřické Pokroky, Zpravodaj obce Rusava,
Prusinovický Zpravodaj, ale také týdeník Naše adresa-Bystřicko, Kroměřížský Deník a několik
dalších regionálních periodik v okolí Bystřice.
Co ještě dodat k pozoruhodnému objektu, který byl postaven na hostýnském temeni před 75
lety? Snad jen malou úvahu: uzraje někdy v budoucnosti čas na jeho obnovení? Pokud ano, pak
by se nový světelný kříž mohl stát vedle chrámu, rozhledny a větrné elektrárny další dominantou
tohoto věhlasného poutního místa na Moravě.
Vlastimil Doležel

ZOO ZLÍN
Odchod tygřího samce Dextera
Tenhle čas nějak rychle utekl. Z malého a bezbranného tygříka Dextera, jenž se narodil
v naší zahradě minulý rok koncem jara 29. května 2013, se stal již dospělý a samostatný tygr.
Jeho přítomnost v naší zahradě už by ostatně byla i nežádoucí, protože by sdílel společný čas ve
výběhu se svou matkou Tanjou a sestrou Kimberley. A protože pohlavně dospívá, už by nemusel
vždy být jen tím přítulným a milým sourozencem nebo mládětem, ale začal by uplatňovat své
nároky. Jednodušeji řečeno, ke svému životu už mámu ani sestru nepotřebuje, naopak na něj
v jeho novém domově čekají hned dvě samičky.
Protože jsme na pondělní ráno
27. října 2014 připravili nakládku Dextera
a jeho odvoz do francouzské instituce
The Parc des Félins v Nesles. Cestu dlouhou 1 500 km zvládl Dexter v pořádku
a máme potvrzené od francouzských
kolegů, že už si zvyká na svůj nový
domov. Snad mu blízkost Lamanšského
průlivu přinese dlouhý a spokojený život
a bude se mu vést minimálně tak dobře,
jako tomu bylo v naší zlínské zoologické
zahradě.
V zoo nadále zůstává Dextrova sestra Kimberley, která se stále se svou matkou Tanjou pohybuje společně (tedy jsou do venkovního výběhu pouštěny dohromady). Otec Josef je stále držen
od Tanji stranou. K opětovnému spojení našich chovných tygrů tak dojde nejdříve až po odchodu
Kimberley. I na tom už ovšem intenzivně pracujeme.
V Lešné dne 26. listopadu 2014
Ing. Roman Vrzal

Přirozený odchov kondora krocanovitého
První přirozený odchov kondora krocanovitého ve zlínské zoo! Mládě se vyklubalo na svět
po 33 dnech inkubace dne 20. července a jeho rodiče se o něj ihned začali pečlivě starat. Ač jsme
kondory v minulosti již několikrát odchovali, vždy se jednalo o umělý odchov.
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Letošní rok, jakoby byl rokem odchovů, které se nám dlouhou dobu
nedařilo zopakovat. Nejinak tomu bylo i
v jihoamerickém výběhu. Ve společnosti
lam a nandu Darwinových jsou zde mimo
jiné chováni kondoři krocanovití. Tento
druh jsme již v minulosti několikrát odchovali, vždy však šlo o umělý odchov.
Takto odchovaní ptáci získali nežádoucí
fixaci na člověka a hůře se socializovali
ve svých nových domovech v hejnech
ptáků stejného druhu.
V letošním roce jsme ponechali
snesená vejce v plné péči rodičů a nedočkavě vyčkávali na datum vylíhnutí.
Po 33 dnech inkubace se 20. července vylíhlo zdravé a životaschopné mládě, o které se rodiče
začali perfektně starat. Mladý kondor zpočátku seděl nehnutě v boudě, nyní se však při jakémkoliv vyrušení z budky ozývá hrozivé syčení a při pravidelných kontrolách se mládě neohroženě
brání. V době, kdy není vyrušován, už se pohybuje volně po ubikaci se svými rodiči. Od příštího
týdne ho mohou pozorní návštěvníci pozorovat ve voliéře po seriemách rudozobých přímo ve
výběhu lam alpak.
V Lešné dne 26. listopadu 2014

Ing. Roman Vrzal

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování a přání redaktora
Děkuji touto cestou všem lidem, kteří se letos jakýmkoliv způsobem podíleli na vytváření
našeho obecního Zpravodaje (autorsky, náměty, radami, kritickými připomínkami, zapůjčením
literatury a fotografií, technickou pomocí a podobně). Vím, že 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 2015.
Antonín Nedbal
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
Ve IV. čtvrtletí 2014 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let

Svršek Bohumil
55 let Bartošková Marie
60 let
Adámková Marcela		
Mrázková Helena		
Zetěk Karel				

Nedbal František
Nedbal Josef
Adámková Miroslava

65 let

Kubíček Miroslav
70 let Pincová Anna
75 let
Ležák František				
Šimík Svatopluk				
Šiška Robert				

Kopečný František
Tkadlčíková Zdenka
Ježdík Bohumil
Stoklásek František

80 let

Barotová Zdeňka
Kovaříková Anna
Nováková Vlasta
Kovář Alois

Narodili se:
Pospíšil Ondřej
Belfínová Eva
Kovaříková Kateřina
Staveníček Zdeněk
Olivík Ondřej (maminka Dana Mlčáková)
Sňatek uzavřeli:
Kateřina Manová, Otrokovice a Petr Stoklasa, Prusinovice
Daniela Mrázková, Prusinovice a Jan Talach, Bystřice pod Hostýnem
Rozloučili jsme se:
s panem Jiřím Klinkem, panem Pavlem Šimkem a panem Ladislavem Sehnalem.
A vzpomínky zůstanou ...

ZPRAVODAJ OBCE PRUSINOVICE
Redakční rada:
Zbyněk Žákovský, Antonín Nedbal
		
Náklad 350 ks výtisků
		
Tisk TYPOservis Holešov
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