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Dobrá nálada před startem 22. ročníku

Petr Nedbal, st. č. 958, s bronzovou medailí
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Rohálovskou desítku ovládli závodníci z Maďarska
22. ročník Rohálovské desítky se uskutečnil v sobotu 28. února pod záštitou poslankyně
evropského parlamentu ing. Michaely Šojdrové.
Tradiční závod uspořádal Běžecký klub Holešov za významné podpory obecního úřadu
v čele s novým starostou Zbyňkem Žákovským. Do organizace se rovněž zapojili členové SDH
a HC Prusinovice, motorkáři a další desítky dobrovolníků přímo v den závodu.
Rohálovská desítka si mezi běžci získala velkou prestiž, o čemž svědčí také letošní účast – 573
závodníků v hlavním závodě a 274 v závodech dětí a mládeže.
Přesně ve 12 hodin závod odstartoval čestný host Jiří Sýkora z Opavy, který ještě stále drží
český rekord v běhu na 5 km (13:24:99) z olympijských her v Moskvě 1980.
Početné startovní pole se rychle natáhlo a čelo závodu postupně ovládli zahraniční běžci,
Ukrajinec Ruslan Pechnikov a maďarští běžci László Gregor a Tamáš Nagy. Spolu běželi až do
osmého kilometru. V závěru měl překvapivě nejvíce sil nejmladší z této trojice László Gregor
(30:59), který ve finiši přespurtoval Pechnikova (31:03). Třetí doběhl Nagy (31:15, čtvrtý Slovák
Tibor Sahajda (31:36) a až pátý první český závodník Robert Míč (31:44) .
V kategorii žen jsem očekával, že po třech druhých místech opět zvítězí jedenáctinásobná
vítězka Petra Kamínková. Velmi dobrou formu si ale do Prusinovic přivezla maďarská reprezentantka Zita Kácser, která od pátého kilometru převzala vedení a bezpečně zvítězila (36:33).
Kamínková doběhla druhá (37:11), třetí další favoritka, Slovenka Lubomíra Maníková (38:51).
Domácí převahu potvrdil Lukáš Krejčí, který zlepšil nejlepší čas běžce z Prusinovic na 38:27
a celkově obsadil 63. místo.
Nejlepší ženou z Prusinovic se stala Radka Pavelková (52:54). I ona překonala zatím nejlepší
dosažený čas, navíc byla druhá v přeboru Mikroregionu Holešovsko za pacetluckou Lenkou
Rudolfovou (50:31).
Nejlepším mužem v Mikroregionu Holešovsko se stal
tučapský Josef Sedláček (34:30), v celkovém pořadí 15.
Kategorie mládeže.
V kategoriích mládeže jsme letos získali 3 medaile.V
kategorii nejmladší chlapci byl třetí Petr Nedbal, třetí byla
rovněž Julie Gerátová – dívky 2010 – 2011 a stříbrnou
medaili vybojoval Nikola Jadrníček v kategorii chlapci
2008 – 2009.
Z Prusinovic se závodů zúčastnilo 45 dětí, což je velmi pěkné číslo. V konkurenci silných moravských oddílů
získaly řadu cenných umístění v první desítce.

Lukáš Krejčí posunul nejlepší čas běžce
z Prusinovic na 38:27.
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Další zajímavosti.
Rohálovská desítka je součástí Česko – Slovenského
poháru a Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje.
V dosavadních 22 ročnících startovalo celkem 6087
závodníků a z toho 6 000 (!!!) závod dokončilo.
Jediný závodník absolvoval všech 22 ročníků, Jiří
Prokop ze Zlína, 21 účastí mají Jaromír Talaš z Otrokovic
a Miroslav Švihel ze Slopného.

Nevidomý Marek Šimíček z Horní Moštěnice
se letos zlepšil na 49:44, obsadil 384. místo, přitom
kvůli bezpečnosti startoval z posledního místa!!
Nejstaršími účastníky závodu byli Jaroslav
Merta z České Třebové a Jaroslav Gaman z Havířova, oba ročník 1935, nejmladším Dominik Bulička
z Kroměříže, ročník narození 2003.
Rohálovská desítka je součástí Rohálovské
duatlonu – spolu s Rohálovskou 50 na horských
kolech (25. 4. 2015), kterou pořádají Vesani.cz.
Nejlepší pozici před druhým závodem má Josef
Sedláček z Tučap a Martina Novotná z Brusného.
Nikola Jadrníček, st. č. 979, obsadil 2. místo
Podrobnější informace o Rohálovské desítce
v kategorii chlapců 6-7 let.
jsou na www.rohalovskadesitka.cz.
Vydařený den uzavřela večerní taneční zábava, na které hrály domácí skupiny Endiaron
a Start rock. Běžecký klub Holešov děkuje všem sponzorům a dobrovolným pořadatelům za
pomoc při zajištění této náročné akce.
Ondřej Němec

Nevidomý Marek Šimíček zaběhl
Rohálovskou 10 za 49:44.

Zita Káczer (st. č. 7)
a Petra Kamínková (st. č. 9)

Júlie Gerátová, st. č. 170, před startem závodu dívek 4-5 let, ve kterém vybojovala bronzovou medaili.
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Z OBCE
Zprávy z obce
Zdravím Vás všechny v nejradostnějším období roku jakým jaro určitě je. Tak jak bylo dřívějším
zvykem informovat veřejnost o tom, co se v obci událo, tak se budu i já společně se zastupiteli
snažit přinést touto cestou co možná nejkomplexnější informace z chodu obce. Budeme zveřejňovat i touto cestou usnesení z veřejného zasedání a bude-li zapotřebí, přidáme i malé vysvětlení.
Veřejné zastupitelstvo konané ještě v loňském roce 9. 12. 2014 s následujícím usnesením:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015 se závaznými ukazateli objem
příjmu 11 073 tis., objem výdajů 10 073 tis. a financování (splátka) úvěru 1 000 000.
Zastupitelstvo schválilo pro 7. Proti 0. Zdržel se 0. Rozpočet obce Prusinovice na rok 2015 byl
schválen.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný účetní odpisový plán pro rok 2015 ZŠ Prusinovice,
okr. Kroměříž. Pro 6. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení: Zastupitelstvo zvolilo člena finančního výboru Ing. Petra Lipnera. Pro 6.Proti 0. Zdržel se 1.
Zastupitelstvo zvolilo člena finančního výboru Lucii Petrskovskou. Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.
Volba členů kontrolního výboru
Usnesení:
Zastupitelstvo zvolilo členku kontrolního výboru Sklenářovou Ivu. Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.
Zastupitelstvo zvolilo člena kontrolního výboru Večeřu Aloise. Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.
Volba členů kulturního a školského výboru
Usnesení:
Zastupitelstvo obce odhlasovalo navýšení počtu členů kulturního a školského výboru na 5.
Pro ..........7. Proti..........0.......... Zdržel se..........0.........
Usnesení:
Zastupitelstvo zvolilo člena kulturního a školského výboru MVDr. Drahoslavu Sklenářovou.
Pro ..........7.......... Proti..........0.......... Zdržel se..........0..........
Zastupitelstvo zvolilo člena kulturního a školského výboru Mgr. Ondřeje Nedbala. Pro ..........7..........
Proti..........0..........Zdržel se..........0..........
Zastupitelstvo zvolilo člena kulturního a školského výboru Dagmaru Mikeškovou. Pro..........7..........
Proti..........0..........Zdržel se..........0..........
Zastupitelstvo zvolilo člena kulturního a školského výboru Mgr. Rezkovou Dagmaru. Pro..........7..........
Proti..........0..........Zdržel se..........0..........
Usnesení: Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 8, 9, 10 a 11. Pro 6. Proti 0. Zdržel se 1.
Usnesení: zastupitelstvo schválilo datum 10. 12. 2014 jako termín zahájení vyplácení odměn členů
zastupitelstva, předsedům výborů a místostarostovi. Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení: Zastupitelé se dohodli na podpoře Rohálovské desítky částkou 25 000,- Kč + 3 000,- Kč
na raut pro hosty. Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo pověřilo starostu k jednání s TJ Prusinovice a po předložení podkladů
na schůzi TJ dne 12.12. 2014 se zastupitelstvo na příštím jednání rozhodne jakou mírou a formou
bude TJ Prusinovice podporovat.
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Usnesení: Zastupitelstvo hlasovalo o příspěvku pro ČSV Kroměříž. Pro 0. Proti 7. Zdržel se 0.
Usnesení: Zastupitelé se dohodli na podpoře Centra služeb postiženým Zlín částkou 1500,- Kč.
Pro 7. Proti 0. Zdržel se 0.
Usnesení: Zastupitelstvo hlasovalo o příspěvku pro zdravotně postižené Zlínského kraje. Pro 0.
Proti 7. Zdržel se 0.
Usnesení: Odloženo na další zastupitelstvo, starosta navštíví Úřad pro zastupování státu a na
základě informací se bude dále projednávat další řešení s uvedenými parcelami.
Vysvětlení pro zpravodaj: Jedná se o parcely č 327 a 328 v k. ú. Prusinovice. Pozemek č 327 je
částí zahrady MŠ a pozemek 328 v jejím těsném sousedství. Přistoupení k bezplatnému převodu
přistoupí zastupitelstvo k zaplacení dlužné částky 24 432,- Kč Úřadu pro zastupování státu, který
si toto nárokoval za bezesmluvní užívání pozemku č. 327.
Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zastupováním obce při jednáních Svazku obcí
pro hospodaření s odpady Bystřice pod Host. Pro..........7..........Proti..........0..........Zdržel se..........0..........
Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových změn do 100 000
Kč v jednotlivém případě s pozdějším informováním zastupitelstva. V případě jeho nepřítomnosti
(nemoc) pověřuje místostarostu.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků p. č. 233, 234 a 235 k. ú. Prusinovice.
Pozemky se nachází před domy v ulici Podzahradí, na těchto pozemcích jsou umístěny inženýrské
sítě. Cena 20 Kč za 1 m2.
Usnesení: Obec v této věci nemůže nic zařídit, Uvedenou věc řeší stavební úřad v Holešově.
Vysvětlení pro zpravodaj: jednalo se o stížnost sl. Chytilové na sousedské vztahy.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje a dává starostovi za úkol vypracovat smlouvu o výpůjčce pro
vypalovací pec zakoupenou obcí a umístěnou v ZŠ.
Usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu a vypracování darovací smlouvy na spotřební materiál na výrobu keramiky v ZŠ.
Tolik z usnesení z 9. 12. 2014
Následující zasedání se konalo 13. 1. 2015
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zaplacení dlužné částky 24 432,- Kč Úřadu pro zastupování státu.
Pro ........... 5.
Proti ................ 1 .......... p. Smolková.
Zdržel se ............... 1 ..................p. Mrázek .......
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem parcel č 327 a 328 od Úřadu pro
zastupování státu.
Pro ........... 7.
Proti ................ 0 ..........
Zdržel se ............... 0 ...........................
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční odměnu za
70 odběru ve výši ...............2000 Kč..................................
Pro ........... 7.
Proti ............... 0 ..........
Zdržel se ............... 0 ...........................
Zastupitelstvo schvaluje finanční odměnu za 50 odběru ve výši .............. 1500 Kč ..............
Pro ........... 7.
Proti .............................
Zdržel se .............................................
Usnesení: Zastupitelstvo odsouhlasilo sponzorský dar pro Klub dárců krve Kroměřížska ve
výši…..…500 Kč, dárkový balíček + kniha o Prusinovicích .......................................................
Pro .......... 7.
Prot ...............................
Zdržel se ...............
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje navýšení solidárního příspěvku Zlínského kraje na dopravní
obslužnost z dosavadních 85 Kč na 100 Kč,- na obyvatele.
Pro .......... 5.
Proti ................ 2 ..........
Zdržel se ............... 0 ...........................
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Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu Českému svazu včelařů v Holešově ve
výši....................5 000,- Kč.
Pro .......... 7 ...........Proti ................ 0 .......... Zdržel se .............. 0 ..............................
Usnesení pro nákup televize, ozvučení restaurace a koupi satelitu: Jednat s dodavatelem ZUBR
a domluvit se na prodloužení smlouvy a ze vzniklého bonusu zakoupit výše uvedené zařízení.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ozvučení sálu v ceně ...18 000,- Kč.
Pro ........... 6 ........... Proti ............... 0 .......... Zdržel se .............. 1 ..............................
Vysvětlení občanovi: Podařilo se domluvit s dodavatelem piva Zubr do KD prodloužení smlouvy
o jeden rok. Tím obec od Zubru dostala částku 50 000 Kč na propagaci. Tato částka se využila na
koupi nové televize do restaurace KD, k tomu satelit se sportovními kanály pro sledování sportovních programů. Navíc jsme se vlezli s profinancováním ozvučení restaurace.
Z vlastní kapsy jsme ještě ozvučili sál KD, které stálo necelých 13 000,- Kč. Toto bude sloužit
pro ozvučení při různých akcích. Jako první toto využila Mas Moštěnka, která uspořádala dne
5. 3. 2015 své zasedání.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s koupí pozemků č. 412 a 413 za cenu ……20,- Kč/m2.
Ohledně zbývajících pozemků sejít se p. Krejčím a domluvit se na ceně. Pozemky se nejeví příliš
atraktivní pro obec, proto cena musí být podstatně nižší.
Pro .......... 7 ........... Proti ............... 0 .......... Zdržel se .............. 0 ..............................
Další veřejné zasedání zastupitelstva proběhlo dne 10. 3. 2015
Kontrola usnesení z 9. 12. 2014 a 13. 1. 2015
- Byly provedeny a zaúčtovány rozpočtové opatření 8, 9, 10 a 11.
- Byla vyplacena částka 25 000,- Kč Běžeckému klubu Holešov na pořádání běžeckého závodu
Rohálovská 10.
- Proběhla diskuze o příspěvku na činnost TJ Prusinovice 12 .12. 2014 a 18. 1. 2015 – na jednání
ještě dnes.
- Vyplacena částka 1 500 Kč Centru služeb postiženým Zlín.
- Úřad pro zastupování státu – snad už poslední krok ohledně bezplatného převodu pozemků
327 a 328 nás čeká dnes.
- Nákup pozemků 234, 235, vše již i zapsáno na katastru nemovitostí.
- Vypracovaná, podepsaná a založená smlouva o výpůjčce vypalovací pece ZŠ.
- Vypracovaná, podepsaná a založená darovací smlouva na spotřební materiál k vypalovací peci.
- Proběhla inventarizace majetku.
- Částka 2 000 Kč vyplacena Martinu Darebníkovi jako příspěvek pokerového spolku. Do tomboly
na obecní ples 1 000 Kč + 1900 Kč pro MŠ a ZŠ, zakoupeny pastelky, omalovánky, knihy
a slovníky.
- Dárcům krve předány diplomy, finanční odměny a knihy Obce Prusinovice.
- Paní Alena Lungová dostala od obce vyrozumění o stanovisku zastupitelstva ohledně rekonstrukce zídky před jejím domem na obecním pozemku.
- Klubu dárců krve Kroměřížska předán dárkový balíček v hodnotě 500 Kč + kniha Prusinovice.
- Prodloužená smlouva na odběr piva s pivovarem Zubr, ten poskytl obci částku 50 000 Kč,
ze které jsme zakoupili televizi, satelit a ozvučení restaurace za 48 929,- Kč.
- Byl ozvučen sál KD za částku 12 911,- Kč.
- Byl potažený kulečník v KD.
- Domluvena s panem Krejčím cena 20 Kč/m2 na pozemky č. 412 a 413, na zbytek cena 7 Kč.

6

Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 12/2014, 1 a 2/2015
Pro ........................ 7 ........................... Proti ......................... Zdržel se .............................
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje nabytí pozemků č. 327 a 328 bezúplatným převodem a dále
schvaluje předkládané znění smlouvy č. UZVM/BKM/561/2015-BKMM o tomto převodu.
Pro ........................ 7 ........................... Proti ......................... Zdržel se .............................
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku č. 1663 za cenu 20 Kč za m2 a pověřují starostu o vyvěšení záměru o prodeji daného pozemku.
Pro ....................... 7 ........................... Proti ........................ Zdržel se ............................
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odkupem parcel č. 412 a 413 za cenu 20 Kč za m2. A s koupí
parcely č. 10 706 za odhadní cenu.
Pro ....................... 7 ........................... Proti ........................ Zdržel se ...........................
Návrh: Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí ing. Papežíkové s žádostí o fin. podporu na
sportovní činnost.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu ve výši .........................5 000,- Kč
Pro ....................... 6 ........................... Proti ....................... Zdržel se ...........................1 ....................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s žádostí TJ Prusinovice o proplacení jízdy autobusem do
Olomouce a zpět na červnové ME 21.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení.
Usnesení: Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční podporu TJ Prusinovice ve výši …40 000,- Kč +
sečení hřiště. Pro rok 2015.
Pro ....................... 6 ........................... Proti ....................... Zdržel se ............................1 ....................
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vypracováním projektové dokumentace a vystavení stavebního
povolení pro chodník Pacetlucká ulice.
Pro ........................ 7 ........................... Proti ......................... Zdržel se .............................
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na dostavbu chodníku
v Přerovské ulici.
Pro ........................ 7 ........................... Proti ........................ Zdržel se ...........................
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vypracováním projektové dokumentace k rekonstrukci dětského hřiště pod tělocvičnou.
Pro ....................... 6 ........................... Proti ........................ Zdržel se ...........................1 ....................
Návrh: Starosta navrhuje změnu internetových stránek firmou Raab za cenu do 23 000 Kč se
sepsáním smlouvy, kde údržba následujících čtyř let bude zdarma.
Usnesení: Zastupitelstvo nepřijalo, žádné usnesení
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením nabídky kabelové televize o programy Noe, Slovak
sport a Sport5
Pro ....................... 6 ........................... Proti ........................ Zdržel se ............................1 ....................
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s úpravou krajnice obecní komunikace položením obrubníku
a tím zamezit ujíždění a praskání asfaltové vozovky. V ulici Plačkov naproti u domu č. p. 39.
Pro ....................... 7 ........................... Proti ....................... Zdržel se ...........................
Usnesení: Zastupitelstvo se shodlo na tom, že budou podporovat výstavbu budovy, která bude
přiléhat k hasičské zbrojnici a souhlasí se změnou územního plánu a pověřují s vyřízením starostu.
Pro ....................... 6 ........................... Proti ....................... Zdržel se ............................1 ....................
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vrácením nájemného za pozemek č.337 paní Vlastě Nevřalové
ve výši 22 400,- Kč, za který obec Prusinovice neoprávněně vybírala nájem.
Pro ....................... 7 ........................... Proti ....................... Zdržel se ...........................
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Takto ve zkratce probíhaly zasedání zastupitelstva.
Jako úspěch považuji, že se konečně protlačil bezúplatný převod pozemků 327 a 328, kdy
pozemek 327 je v zahradě MŠ. Konečně bude mít obec pro příští generace zahradu MŠ ve svém
vlastnictví. Tím spíš musím pochválit celé zastupitelstvo, protože tato kauza se táhne již přes rok.
Jsem také rád, že zastupitelstvo podpořilo vypracování projektů chodník Pacetlucká a Přerovská ulice a projekt na přestavbu dětského hřiště u tělocvičny. Tím jsme se odpoutali od teorie ke
konkrétním krokům k realizaci daných projektů. Byl bych rád, kdyby se alespoň záměr chodníku
v Pacetlucké ulici ještě letos začal realizovat.
Jak jste si určitě všimli, proběhlo kácení stromů v zahradě MŠ. Dvou lip, které byly suché,
a tří bříz, které byly rozpraskané a padaly z nich větve. Ty byly pro děti nebezpečné. Místo nich
byly vysazeny tři lípy, čtyři kaštany červené a čtyři ovocné stromky.
Co se týká další výsadby, je v plánu výsadba aleje kolem hlavní cesty před OÚ na zeleném
prostranství a kolem plotu MŠ na stejném místě. Byl proveden ořez stromů jasanu v ulici Novosady,
který slouží vytvoření široké oválné koruny. Tímto byl vytvořen estetičtější tvar.
Tolik ke krátké působnosti zastupitelstva a pracovníků obce v dnešním roce. Pevně věřím, že
s příchodem jara a tím příznivých pracovních podmínek venku se práce znásobí.
Zbyněk Žákovský
starosta obce

Vítání občánků
V sobotu 21. února se opět v salónku v kulturním domě konala slavnost přivítání nově narozených dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to byli 3 kluci a 2 děvčátka: Kateřinka
Marková z Plačkova, Ondřejek Pospíšil z ulice Díly, Kateřinka Kovaříková z ulice Podzahradí, Zdeněček Staveníček z Holešovské ulice a Ondřejek Olivík z ulice Díly. Pan starosta Zbyněk Žákovský
nejprve všechny přítomné přivítal a ve slavnostním proslovu popřál malým občánkům dlouhý,
úspěšný a šťastný život. Uvítacího obřadu se zúčastnil též obecní zastupitel Mgr. Leoš Mach. Program byl zpestřen básničkami, které zarecitovaly žákyně základní a mateřské školy.
Rodičům a dětičkám byly předány 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 sobotní odpoledne.
Antonín Nedbal

Pocta dárcům krve
Dagmar Úlehlová, předsedkyně Klubu dárců krve Kroměřížska, oznámila dopisem ze dne
18. prosince 2014 našemu panu starostovi Zbyňku Žákovskému, že naši občané darovali na
oddělení Transfuzní služby a hematologie Kroměřížské nemocnice, a. s., svou krev: paní Marie
Pumprlová (1962) již 70 krát a pan Josef Trnčák (1965) již 50 krát.
Jubilejní odběry plné krve se uskutečnily dne 22. července 2014 a 22. října 2014.
Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 13. ledna 2015 udělilo svým rozhodnutím odměny 2 000 Kč paní Marii Pumprlové a 1 500 Kč panu Josefu Trnčákovi za jejich
mimořádný a příkladný postoj.
Ve středu 25. února 2015 pan starosta Zbyněk Žákovský oba již jmenované dárce krve dále
poctil tím, že je přijal v obecním úřadě, kde jim předal blahopřejné diplomy, knihy Prusinovice
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Marie Pumprlová a Josef Trnčák

v minulosti a současnosti, ustanovené finanční dary a setrval
s nimi hodinu v přátelském rozhovoru.
Dále Veronika Boránová, administrativní pracovnice
Oblastního spolku ČČK Zlín, oznámila dopisem ze dne
6. února 2015 panu starostovi naší obce, že Český červený
kříž udělil zlatou medaili profesora MUDr. Jana Jánského
našemu bývalému občanu Zbyňku Šturmovi (1976), který
v roce 2014 dovršil 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Blahopřeji mu k udělení zlaté medaile za jeho neocenitelnou
a nezištnou pomoc.
Vážím si obětavého přístupu všech výše jmenovaných
dárců krve, protože mnohočetným darováním své krve
přispěli k záchraně zdraví a životů mnoha neznámých lidí,
kteří v nemocnici právě potřebovali jejich krev. Přeji jim též
hodně zdraví.
Antonín Nedbal

ŠKOLA
Zimní čas v mateřské škole
Po vánocích a dnech volna jsme se všichni sešli v mateřské škole odpočinutí a děti obohaceny
o zážitky z vánoc a dárků. Předbíhaly se, které budou první vyprávět kamarádům a paním učitelkám
co všechno dostaly pod stromeček. Některé děti přinesly dokonce dárky ukázat, předškoláci se
pochlubili novými aktovkami.
Na začátku nového roku navštívila naší mateřskou školu Česká školní inspekce, a to ve dnech
6. a 7. ledna. ČŠI se zaměřila na inspekční činnost a kontrolu. Předmětem inspekční činnosti bylo
zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání od poslední inspekce v roce 2010. Zjišťování a hodnocení
naplnění školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a jeho soulad s právními
předpisy a s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Dále ČŠI hodnotila
personální podmínky, materiální podmínky a finanční předpoklady školy. Předmětem kontroly
byla kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích
právních předpisů v oblasti vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu, vydání a zveřejnění školního vzdělávacího programu, školního stravování a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a kontrola vedení evidence úrazů žáků včetně
vyhotovení a zaslání záznamu o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
Hodnocení ČŠI: průběh vzdělávání byl uskutečňován dle konkretizovaných vzdělávacích
plánů, které kontinuálně navazovaly na ŠVP PV a byly v souladu s jeho vzdělávacím obsahem.
Sledované spontánní a didakticky řízené činnosti byly v obou třídách na nadprůměrné úrovni.
ŠVP byl v době inspekce v souladu s RVP PV a školským zákonem, což je dobrým předpokladem
pro zajištění kvalitního předškolního vzdělávání. Vedení školy se prokazatelně zabývalo průběžným plánováním a vyhodnocováním především v oblasti naplňování ŠVP, materiálního rozvoje
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školy, zajištění kvality poskytovaného předškolního vzdělávání pro děti, organizace vzdělávání,
spolupráce s partnery, především se zřizovatelem a efektivního vyhodnocování výsledků předškolního vzdělávání a individuálního rozvoje dětí. Řízení školy bylo ve sledovaném období na
požadované úrovni.
Akce školy: V měsíci lednu se konal zápis do 1. třídy základní školy. Zápisu předcházela schůzka
s rodiči v ZŠ, kde byla přítomna ředitelka školy Mgr. Dagmar Rezková, učitelka 1. třídy a ředitelka
MŠ. Rodiče byli seznámeni s tím, co by měly jejich děti vědět a znát před nástupem do 1. třídy.
Byly jim rozdány potřebné tiskopisy k zápisu. Samotný zápis se uskutečnil 23. ledna a zúčastnilo
se ho 14 dětí z MŠ. Na konci ledna přišel za dětmi do MŠ myslivec pan Šiška a vyprávěl dětem
o volně žijících zvířátkách. Přinesl dětem na ukázku kožešiny ze zvířat, myslivecký dalekohled
a mysliveckou pušku. Děti se vždy na toto setkání velmi těší a panu Šiškovi patří poděkování,
že si vždy na děti udělá čas. V pátek 13. února přicházely děti do mateřské školy v maskách,
důvodem byl maškarní karneval. Sešli se princezny, kouzelníci, rytíři, zvířátka a jiné pěkné masky.
Společně si všichni užili zábavné dopoledne. V zimních měsících děti zhlédly v mateřské škole
několik divadelních pohádek, pokračoval projekt „Zdravý úsměv“, cvičení jógy pro děti, cvičení
v tělocvičně a jiné aktivity. V měsíci březnu začaly nejstarší děti jezdit na předplavecký výcvik do
Holešova. V úterý 24. března jsme společně „vyhnali“ zimu vynesením Moreny a básničkou Přišlo
jaro do vsi jsme přivítali jaro. V pátek 27. března jsme jeli společně se ZŠ na Okresní mysliveckou
výstavu do Holešova. V prostorách zámku si děti prohlédly myslivecké trofeje, které vystavovali
myslivci z Prusinovic a celého okresu.
Z důvodu bezpečnosti dětí byly skáceny staré stromy na školní zahradě a byly vysázeny
stromy nové.
Tak jako každoročně, tak i letos pro nás přichystali zastupitelé obce oslavu Dne učitelů na
kulturním domě. Jsme rádi, že i v dnešní uspěchané době si na nás udělají čas, je to taková odměna za naši práci pro děti i obec.
Pomalu skončila zima a přichází jaro. Děti se těší na hry na školní zahradě a na vycházky do
jarní přírody a na nás čeká ještě hodně úkolů a akcí do konce školního roku.
Dagmar Mikešková, ředitelka MŠ

Zprávy o dění ve škole v prvních měsících roku 2015
První akcí letošního roku bylo 16. ledna tradiční setkání s lektorkami Českého červeného
kříže. Děti si ve třech skupinách opět vyzkoušely své dovednosti s poskytování první pomoci.
23. ledna se uskutečnil zápis dětí k plnění povinné školní docházky. K zápisu se dostavilo
16 dětí. Žáci 4. – 5. ročníku pro ně připravili pohádkovou cestičku, na níž budoucí prvňáčci plnili
rozmanité úkoly a tím si zpestřili čekání na samotný zápis. Paním učitelkám potom ukázali, jak
jsou připraveni na svůj vstup do školy povídáním, kreslením, počítáním i pohybem. Bylo krásné
sledovat, jak se jim daří a už se těšíme, jak k nám budou docházet pravidelně.
Těsně před tím, než naši žáci obdrželi pololetní vysvědčení, jsme ve škole realizovali Týden
s etiketou, zaměřený zejména na slušné vystupování, oblečení, stolování a také chování k opačnému pohlaví. Děti si při různých aktivitách osvojovaly a utvrzovaly pravidla slušného chování
a také se pod vedením paní vychovatelky naučily mazurku.
Hned po pololetních prázdninách žáci 4. ročníku absolvovali program Dětského dopravního hřiště, tentokráte výjimečně ve své učebně. Přijel za námi pan Stratil a se žáky probíral nejen teoreticky,
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ale také prakticky, pravidla silničního provozu. K upevnění svých vědomostí v této oblasti si ve
třídě vytvořili křižovatkový systém, kterým se proháněly na koloběžce. Určitě dětem tento program
v zažití pravidel, která jim mohou i zachránit život, pomohl.
V průběhu měsíce i prvňáci měli svůj zajímavý program – Veselé zoubky, kterým je prováděla
paní učitelka za pomoci Spejbla a Hurvínka. Tento program byl realizován ve spolupráci s drogerií
DM a absolvovali jej již třetí prvňáci za sebou.
24. února jsme všichni zažili něco málo z naší historie – v programu „Stařenka Morava vypráví“
– s panem lektorem jsme se seznámili s moravskou historií, starými hudebními nástroji, zazpívali
jsme si staré moravské písničky a také vyzkoušeli dle svého zájmu hru na dobové nástroje.
Rohálovská „10“ se letos uskutečnila 28. února. V kategorii nejmladších dívek se umístila
Natálie Vargová z 1. ročníku na 17. místě, ve stejné kategorii chlapců Nikola Jadrníček na 2.
a Pavel Vrubel na 7. místě (oba jsou žáky 1. ročníku). V kategorii mladších dívek se umístily dvě
naše dívky – na 15. místě Kateřina Pirklová z 1. ročníku, Sára Nelešovská z 2. ročníku na místě 20.
a Marie Krejčí ze 3. ročníku na 21. místě. Ve stejné kategorii chlapců bylo umístění následující:
Jan Pumprla, 2. ročník – 12. místo; Zdeněk Adámek, 3. ročník – 16. místo; Ondřej Krejčí, 2. ročník –
17. místo; Tomáš Foltýn, 2. ročník – 22. místo a Marek Gerát, 1. ročník – 23. místo. V kategorii
přípravky se z našich žáků umístila nejlépe Ema Janů, 4. ročník – 17. místo. V kategorii přípravka
– chlapci se dařilo Marku Pirklovi, 4. ročník – 11. místo; Matěji Pumprlovi, 4, ročník – 12. místo;
Michalu Jurčíkovi, 4. ročník – 15. místo a Rolandu Fraisovi, 3. ročník – 27. místo. Všem zúčastněným
gratulujeme k výsledkům a těm, kteří se z důvodu nemoci nemohli zúčastnit, přejeme hodně
zdraví, abychom se s nimi na startu mohli setkat příští rok.
Na počátku března jsme navštívili zlínské divadlo, letos podruhé a naposledy, abychom
shlédli divadelní představení „Princezna se zlatou hvězdou“. Bylo zajímavé zažít známý příběh na
prknech, která znamenají svět. Dětem se představení líbilo a už už se poohlížíme, jaké představení
nás naláká do divadla v příštím roce.
18. března absolvovali druháci pravidelný preventivní program „Hasík“, kdy za nimi přijeli
pracovníci HZS ZLK, aby s nimi probrali problematiku osobního bezpečí v případě nebezpečných
a krizových situací.
20. března žáci 2. – 5. ročníku soutěžili v mezinárodní matematické soutěži „Klokan“. Celkové
výsledky budou známy až po uzávěrce tohoto vydání a tak doufáme, že naši žáci budou úspěšní.
V tentýž den jsme vyrazili na pozorování zatmění Slunce. Zatmění bylo nádherně viditelné
vzhledem k naprosto bezmračnému nebi. Mohli jsme si takto na praktickém příkladu ukázat, co
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bychom si v jiný den museli představovat na modelu. Na další sledování tohoto jevu si budeme
muset počkat celých 11 let.
Poslední březnový pátek se konala výstava v holešovském zámku, kterou pořádalo sdružení
myslivců z Prusinovic. Naše škola přispěla k této výstavě prezentací výtvarných prací žáků na téma
Příroda a zároveň jsme si při této příležitosti připomněli ekologický projekt, jehož součástí bylo
vysazení „naší“ lípy v centru obce.
V závěru měsíce března se uskuteční návštěvy našich žáků v knihovnách v Prusinovicích
a Holešově. Prvňáci a druháci navštíví knihovnu zdejší, starší žáci se vypraví za knihami do Holešova. V obou skupinách děti čeká nejen prohlídka knihovny, ale také besedy na téma dětské
literatury. Snad si žáci v knihovnách vyberou svá oblíbená témata a alespoň trošku je tím podnítíme v potřebě a chuti číst.
V průběhu března se žáci zapojili do velmi zajímavého výtvarného projektu, který vyhlásila
ZŠ a MŠ Rymice a Muzeum Kroměřížska. Průběh popisuje paní učitelka D. Naučová takto:
„Výtvarná soutěž byla tematicky zaměřená na období renesance. Zpracovali jsme téma renesanční výtvarné osobnosti a vybrali stěžejní obrázek z pozvánky - studii nosorožce od Albrechta
Dürera. Velkoformátovou zvětšeninu zvířete zpracovali žáci 4. ročníku po částech jako studii. Jednotlivé obrázky poskládali v celek a kolorovali barvami. Při podrobnějším pozorování jsme zjistili,
že obrázek byl vytvořen v roce 1515. Rozhodli jsme se toto výročí oslavit a k 500. narozeninám jsme
nosorožci vytvořili desetimetrový koberec z pampelišek. Kdyby byl živý snad by mu chutnal…
Žáci 5. ročníku projekt podrobně popsali. K vidění bude na výstavě v Rymicích od 10. dubna 2015.“
Kromě jednotlivých tříd, které zpracovaly svůj výtvarný projekt, se vybranými pracemi zapojil
i výtvarný kroužek ŠD. Děti se zaměřily na renesanční stavitelství a architekturu. Seznámily se
s obrázky, knihami a typickými renesančními prvky, které zobrazily při kresbě budov.
Do konce školního roku již mnoho akcí nezbývá. V polovině dubna čeká žáky 2. – 5. ročníku
preventivní program, který realizuje Poradna pro ženy a dívky Zlín – jedná se o programy zaměřené
na rodinnou výchovu a výchovu ke zdraví.
Čas letí jako bláznivý a my se pomalu začínáme chystat na oslavu Dne matek – letos se
uskuteční 10. května, tj. v neděli, která je součástí prodlouženého víkendu (státní svátek 8. 5.
je letos v pátek). Vzhledem k tomu, že mnohé rodiny takového víkendy využívají k výletům,
doufáme, že naši žáci se v tomto termínu budou moci zúčastnit a nebudou nám v tento den při
představení chybět.
Den dětí oslavíme koncertem v Kulturním domě – čeká nás koncert skupiny AMICUStet.
Následně se již budeme věnovat práci na co nejlepším ukončení školního roku a opět nás bude
čekat loučení…tentokrát se všemi chlapci, kteří od nás odejdou do holešovských škol.
Fotografie ze všech těchto akcí si můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.
zsprusinovice.estranky.cz.
Mgr. Ivona Kratochvílová

Zprávy ze školní družiny:
Družinové hraní s kouzelným telefonem
Jako každý rok, tak i letos máme ve školní družině činnost obohacenou celoroční společnou
hrou. Tématem tohoto školního roku je „Kouzelný telefon“. Podobně jako v příbězích o Machovi
a Šebestové se pomocí telefonu můžeme přenést do světa fantazie, pohádky, historie nebo
jen tak cestovat po světě. Máme za sebou cestu mezi dinosaury, do doby ledové, do pohádky
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o Zlatovlásce a o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém i putování do středověku. Pohádkovou
výpravu jsme zakončili karnevalem s pohádkovými postavami a cestu po středověkých hradech
jsme si zpestřili hostinou s vlastnoručně upečeným chlebem.
Vynášení Moreny
V pátek 20. března jsme rozloučili se zimou a již tradičně jsme před smrtnou nedělí vynášeli
Morenu. I když nám dala výroba práci a některým se Mařena tak zalíbila, že se s ní těžce loučili,
přesto jsme ji nechali uplavat, a už se těšíme na krásné jarní počasí.
Martina Smolková, vychovatelka

KULTURA
Rozhovor s modelem Josefem Utěkalem
Na začátku prosince 2014 na světovém finále nejprestižnější modelingové soutěže Elite Model Look v čínském Shenzhenu (Šen-čenu)
zvítězila česká modelka Barbora Podzimková, která obstála v celosvětové
konkurenci a za sebou zanechala 42 finalistek.
Úspěch slavil též první český model v soutěži. Josef Utěkal z Prusinovic se umístil na třetím místě a zanechal za sebou 18 finalistů. Soutěž
Elite Model Look organizuje agentura Elite Model Management se sídlem
ve Švýcarsku.
Josefe, přijmi nejprve blahopřání k Tvým velikým úspěchům na
vrcholných modelingových soutěžích v Praze i v Číně. Prosím, dovol mi,
abych Ti položil několik otázek.
1. Jak se Ti líbí v oboru modelingu?
Modeling mě baví. Fotografové, se kterými jsem se setkal, byli vždy trpěliví a příjemní, a tak mi
začátky ulehčili. Samotné přehlídky trvají jen deset minut. Aby model získal přehlídku, musí
úspěšně projít přes několik kol castingů, zkoušení oblečení, přešívání oblečení na míru a podobně.
2. Na čem v něm záleží?
Záleží na určité originalitě, výjimečnosti, zapamatovatelnosti a velmi důležitá je i osobnost.
Splňovat fyzické předpoklady pro úspěch nestačí. Konkurence je velká, a proto je potřeba být
rozpoznatelný a něčím osobitý. Velkou roli hraje také štěstí, být ve správný čas na správném místě.
Někdy máte za den 16 castingů na různých místech, jejichž časy se překrývají, to pak záleží na
vás, které upřednostníte. Jenže co když zrovna ten klíčový minete...
3. Jaké v něm panují mezilidské vztahy?
Můžu říct, že jsem si zde našel i dobré kamarády. Při této práci se stále potkáváte s novými lidmi
a platí pravidlo, že si s každým rovnou tykáte.
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4. Jaké máš cíle v modelingu?
Moc bych si přál být úspěšný v Evropě, třeba na týdnech módy nebo nafotit nějaké kampaně,
popřípadě editoriály. Momentálně bych se chtěl této profesi věnovat naplno, abych nikdy v budoucnu nelitoval, že jsem tuto šanci dostatečně nevyužil.
5. Co Tě čeká v tomto roce?
V březnu poletím na dva měsíce do Tokia a v červnu začínají pánské evropské týdny módy
v Londýně, Miláně a Paříži. Probíhají dvakrát ročně a letos v lednu jsem na nich byl poprvé.
6. Jaké máš v modelingu zázemí?
Mou mateřskou agenturou je Elite Model Management Praha. Díky umístění na světovém finále
Elite Model Look si mě pod svá křídla vzaly agentury Elite i v zahraničí. Právě tento fakt je velmi
důležitý pro rychlý start mé kariéry, protože model může odcestovat za prací do zahraničí, až když
si jej nějaká agentura vybere a rozhodne se ho v dané zemi zastupovat.
7. Jak ses cítil na soutěži v Číně?
Dvoutýdenní soustředění i samotné finále jsem si užil. Součástí přípravy byly tréninky chůze,
focení a natáčení videí. Zlepšil jsem se jak profesně, tak i ve své angličtině.
Josefe, děkuji Ti za exkluzívní rozhovor, v němž jsi mi a našim čtenářům Zpravodaje přiblížil
nový obor, v němž se teď nacházíš. Přeji Ti úspěšnou kariéru v modelingu, hodně zdraví a štěstí.
Antonín Nedbal

Vánoční koncert žáků ZUŠ
K povznesení vánoční nálady svým dílem přispěl též tradiční vánoční koncert žáků ZUŠ.
V neděli 21. prosince 2014 odpoledne se konal v místním evangelickém kostele koncert žáků ZUŠ
F. X. Richtera Holešov, odloučené pracoviště Prusinovice. Koncertu se zúčastnili žáci a žákyně ve
hře na klávesové nástroje.
Nejprve se nám, posluchačům, představil smíšený dětský pěvecký sbor, který zazpíval dvě
známé vánoční písně - „Co to znamená“ a „Chtíc aby spal“. Sólově přitom zazpívaly žákyně Adéla
Žákovská, Sára Šturmová a Natálka Vargová. Druhou sloku sólově zazpívaly Vendula Šturmová
a Eva Sklenaříková. Třetí sloku sólově zazpívaly Žaneta Foltýnová a Klára Podolová.
Následovaly přehrávky připravených skladeb jednotlivých žáků a žaček, kteří zahráli na klávesové nástroje buď sólově nebo většinou ve dvojicích. Druhé hlasy jim zahrály také paní učitelky
Mgr. Anna Stavělová a Ivana Pastyříková, která při výuce vypomáhá. Vede výuku druhého oddělení
kláves. V programu koncertu bylo celkem 18 vystupujících čísel (zahraných hudebních skladeb).
Posluchačům, kteří byli převážně z řad rodičů a prarodičů žáků, zahráli připravené skladby tito
žáci a žákyně: Sára Nelešovská, Zdeněk Adámek, Aneta Adámková, Štěpánka Ambróšová, David
Sklenařík, Eva Sklenaříková, Kateřina Krůťová, Šimon Svoboda, Adéla Žákovská, Ema Janů, Markéta Nedbalová, Samuel Svoboda, Žaneta Foltýnová, Klára Podolová, Romana Trhlíková, Ondřej
Ambróš, Rostislav Jakeš, Beatrice Bakalová a Vendula Šturmová. Také žákyně Viktorie Kocfeldová
z Holešova nám pěkně zahrála spolu s paní učitelkou Mgr. Annou Stavělovou ve dvouhlasé koledě. Jednotlivé skladby koncertu střídavě uváděly žákyně Beatrice Bakalová, Vendula Šturmová
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a Romana Trhlíková. Na konci koncertu jsme všichni, učinkující i posluchači, společně zazpívali
píseň „Narodil se Kristus Pán“, což bylo dojemné. Koncert trval déle než jednu hodinu a byl
hojně navštíven posluchači. Poděkování patří představiteli evangelického sboru – panu faráři
Mgr. Leoši Machovi – za vstřícný přístup a spolupráci, za možnost konání tohoto koncertu
v místním evangelickém kostele.
Nedávno před koncertem bylo v kostele umístěno nové ozvučovací zařízení (2 mikrofony
a 4 reproduktory). Tato změna si vyžádala nové umístění dvou klávesových nástrojů, což způsobilo
nepříjemnou skutečnost, že dvojice hráčů se vzájemně při hře neslyšela. Při příštím plánovaném
koncertu budou zavedeny odposlechy, tak aby se žáci (a učitelky) v druhém hlasu vzájemně
dobře slyšeli.
Děkuji tímto všem žákům a žačkám a jejich paním učitelkám ze ZUŠ za příjemné zážitky,
které jsem si odnesl z vánočního koncertu domů. Těším se na další koncert žáků v kostele. Přeji
žákům ZUŠ i jejich obětavým učitelkám mnoho úspěchů v jejich snažení při výuce hudby a další
úspěšné veřejné koncerty v obci v tomto roce.
Antonín Nedbal

Pěvecký sbor

Zdeněk Adámek a paní učitelka Mgr. Anna Stavělová

Obecní ples
Obecní ples již tradičně otvírá plesovou
sezónu v naší obci. Zástupci obce jej letos připravili na sobotu 17. ledna v kulturním domě.
Všechny stoly ve velkém i restauračním sále byly
vkusně prostřeny a vyzdobeny. K občerstvení
hostů byly v kuchyni připraveny tatarský biftek
a chutný guláš. Byla též připravena bohatá
tombola, která obsahovala 148 cen plus 15
hlavních cen. Do tomboly přispělo svými dary
59 sponzorů. První cenou v tombole byl barevný televizor. K tanci a poslechu hrála hudební
skupina KMO3, kterou tvořili jen dva hudebníci.

Zleva: Zbyněk Žákovský, MVDr. Jaroslav Koplík
a Jaroslav Zicháček
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S jejich hudební produkcí byli návštěvníci plesu
spokojeni. Ples navštívilo 124 občanů, převážně
těch mladých. Brzy po zahájení plesu vystoupily
se svým krátkým programem mažoretky, mladé
členky tanečního souboru STARS z Bystřice pod
Hostýnem. Předvedly divákům tři krátké ukázky
svého tanečního umění plus ukázku tanečního
cvičení dvou sólistek (dua). Diváci odměnili potleskem jejich pěkné vystoupení.
Před půlnocí se konalo veřejné slosování patnácti hlavních cen v tombole za účasti tří zástupců
obce, kteří řídili losování. Hlavní cenu (barevný televizor) vyhrál pan Jaroslav Zicháček z Prusinovic,
kterého neopustilo štěstí ani tentokrát. On totiž vyhrál televizor i vloni na obecním plese.
Na plese panovala dobrá nálada. Návštěvníci se spolu dobře pobavili a odešli domů spokojeni.
Rád bych touto cestou poděkoval obecnímu zastupitelstvu v čele s panem starostou
Zbyňkem Žákovským za přípravu a uspořádání plesu, což si vyžádalo hodně organizační práce
a starostí. Děkuji též všem sponzorům, kteří ochotně přispěli svými štědrými dary do tomboly.
Návštěvníkům plesu děkuji za jejich zájem a účast. Věřím, že se rádi přijdou spolu dobře pobavit
i na příští obecní ples.
Antonín Nedbal

Myslivecký ples
Myslivecké sdružení Vranov Prusinovice patří k předním aktivním spolkům v naší obci. Kromě
ochrany a kultivování přírody se stará též o společenský život v obci. Výrazným společenským
počinem bývá tradičně myslivecký ples, který má značný věhlas a jeho návštěvníci nejsou jen
místní občané, ale sjíždějí se k nám z mnoha okolních obcí, takže kapacita kulturního domu,
v němž se ples obvykle koná, bývá hodně zaplněná. S tím souvisí celá složitá organizační stránka
plesu – zajištění hudby, občerstvení a obsluhy hostů a zajištění bohaté tomboly. Spokojenost
našich hostů – to je vždy náš nejvyšší cíl.
Letošní myslivecký ples se konal v pátek 13. února v kulturním domě. K tanci a poslechu opět
dobře hrála oblíbená hudební skupina FOCUS. Brzy po začátku plesu zahrála skupina hudebníků
slavnostní fanfáry na lesní rohy. Na občerstvení se podávala obvyklá jídla: zvěřinový guláš, daňčí
na smetaně a divočák se zelím. Bohatá tombola byla završena losováním jejích hlavních cen, mezi
něž patřily televizor a především několik kusů v naší honitbě ulovené zvěře. Ples navštívilo okolo
300 hostů, kteří se v průběhu plesu dobře pobavili a odešli domů spokojení.
Děkuji touto cestou svým kolegům – myslivcům – za jejich obětavý a zodpovědný přístup
k plnění přidělených úkolů při organizaci plesu.
Děkuji všem sponzorům, kteří nám ochotně přispěli hodnotnými dary do tomboly.
Děkuji všem návštěvníkům plesu za jejich přízeň a důvěru. Jsem rád, že se přišli pobavit mezi
nás – myslivce.
Blahopřeji všem účastníkům plesu, kteří měli štěstí při losování cen tomboly. Snad věří, že je
štěstí neopustí ani příští rok, když na náš myslivecký ples opět zavítají. Vynasnažíme se, abychom
jejich důvěru nezklamali a společenskou úroveň a prestiž plesu nesnížili.
Vážení a milí spoluobčané, již nyní se těšíme na Vaši návštěvu našeho příštího plesu.
MVDr. Jaroslav Koplík
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Divadelní představení
Obec Prusinovice uspořádala v neděli 8. března 2015 v kulturním domě divadelní představení,
při němž vystoupil soubor Divadla 6. května Holešov. Tento známý ochotnický soubor k nám přijel
s reprízou hry „Aby bylo jasno“ (Relatively Speaking, 1965), kterou napsal renomovaný britský
dramatik Alan Ayckbourn. Narodil se 12. dubna 1939 v Londýně. Je jeden z nejpopulárnějších
současných anglických dramatiků a rovněž
uznávaný režisér. Jeho komedie byly přeloženy
do více než třiceti jazyků a získaly četná ocenění. Jeho hra „Tak aby bylo jasno“ je komedie,
která by se klidně mohla jmenovat „Jedno
velké nedorozumění“. Zápletka hry spočívala
v propletených a domnělých partnerských
a příbuzenských vztazích členů dvou dvojic –
mladších snoubenců Grega a Ginny a manželů
středního věku Filipa a Sheily. Celý zamotaný
příběh dovršil otevřený konec, v němž zůstala
nezodpovězená otázka. Všichni herci předvedli
vtipné dlouhé dialogy, které vyžadovaly plné soustředění diváků. Manželskou dvojici ztvárnili Ivona
Vávrová (vedoucí) a Aleš Přikryl, dvojici snoubenců sehráli Helena Jandová a Jaroslav Jarkovský.
Režisérem hry byl Jiří Kašík z Kroměříže.
Hra trvala 2 hodiny (včetně přestávky) a zhlédlo ji asi 40 diváků. Vstupné bylo dobrovolné.
Hercům z Divadla 6. května Holešov děkuji za příjemný kulturní zážitek a obecním zastupitelům
děkuji za pozvání tohoto divadelního souboru do naší obce.
Antonín Nedbal

Oslava Dne učitelů
Den učitelů se slaví v naší obci každoročně při příležitosti výročí narození Jana Ámose
Komenského (28. března 1592 – 15. listopadu 1670), který svým celoživotním dílem si zasloužil
titul „Učitel národů“. Jan Ámos Komenský byl teolog, kněz a biskup jednoty bratrské, teoretik
jazykového vzdělání a autor pedagogických prací, shrnutých v díle Opera didactica omnia (1657).
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Naše obecní zastupitelstvo uspořádalo v pátek 27. března oslavu Dne učitelů, která se konala
v malém sále (pod pódiem) kulturního domu. Na oslavu byli pozváni pedagogičtí i nepedagogičtí
pracovníci obou zdejších škol, kteří ve školách pracují v současné době, ale též ti, kteří v nich
pracovali v minulých letech. Například k pamětníkům patřily zasloužilé paní učitelky Ludmila
Školoudová a Zdeňka Adámková z Pacetluk, bývalá ředitelka naší základní školy.
Na oslavě se sešlo okolo pětatřiceti osob. Oslavu zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský,
který proslovil krátkou zdravici. K němu se po chvíli připojil Mgr. Leoš Mach, předseda školského
a kulturního výboru, též s krátkým proslovem. Jako symbolické vyjádření úcty a díků za dobře
vykonanou práci ve školách obecní zastupitelé podarovali oslavenkyně a oslavence krásnými
květinami. Potom následovalo chutné pohoštění a přátelská beseda všech zúčastněných, která
se protáhla do pozdních večerních hodin.
Připojuji se s blahopřáním pedagogickým i jiným pracovníkům obou našich škol k tomuto
významnému dni (výročí).
Antonín Nedbal

CÍRKEV
Adventní koncert pěveckého sboru Harmonia
Je dobrým zvykem, že v předvánoční době na mnoha místech naší vlasti se konají adventní
a vánoční koncerty, které zkrášlují a umocňují velikost nastávajících vánočních svátků a přinášejí
posluchačům dobrou náladu. Tato dobrá kulturní tradice byla dodržena i v naší obci. V neděli
14. prosince 2014 v místním evangelickém kostele se konal koncert smíšeného pěveckého sboru
Harmonia z Hranic. Tento pěvecký sbor u nás vystoupil na den přesně opět po čtyřech letech.
Sbor tvořilo 18 osob včetně energické sbormistryně Barbory Šimečkové. Pěvecký sbor
doprovázeli dva instrumentalisté. Jednou
z nich byla Barbora Halouzková, která zahrála
na klavír.
V průběhu koncertu Barbora Šimečková
uváděla jednotlivé písně na základě motivu
evangelijního příběhu o pastýřích jdoucích
za hvězdou nad Betlémem. Představila posluchačům písně z různých národů, též naše
české a lidové písně. Jednu píseň sólově
zazpíval pan Zbyněk Šturm, který po nějakou
dobu bydlel se svou rodinou v Prusinovicích.
Sólista Zbyněk Šturm
Pěkný a zdařilý koncert navštívilo asi
80 posluchačů, kteří zpěváky a zpěvačky za jejich milé písničky a vytvořenou dobrou náladu
odměnili potleskem.
My, posluchači, jsme vděčni též evangelickému sboru v Prusinovicích za uspořádání tohoto
koncertu, který nám navodil pravou vánoční náladu.
Antonín Nedbal
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Varhanní koncert
Římskokatolická farnost Prusinovice uspořádala v kostele svaté Kateřiny vánoční varhanní
koncert, který se konal v pátek 2. ledna, tedy ještě
ve vánočním období. Interpretem přednesených
varhanních skladeb byl varhaník Ludvík Šuranský.
V programu jeho koncertu zazněly skladby, které
napsali tito hudební skladatelé: Johann Ludwig
Krebs (1713 – 1780), Johann Sebastian Bach (1685
– 1750), Charles John Stanley (1713 – 1786), Jan
Křtitel Kuchař (1751 – 1829), Domenico Zipolli (1688
– 1726), César Franck (1822 – 1890), Arrigo Capelletti
(1877 - 1946) a David German (1946).
Varhaník Ludvík Šuranský se narodil v roce 1968 ve Zlíně. Již od mládí navštěvoval výuku hry
na klavír. Nejdříve studoval SPŠ strojnickou ve Zlíně. Dalšího hudebního vzdělání dosáhl na LŠU
„Žerotín“ v Olomouci a na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u profesorky M. Pustějovské.
Zúčastnil se několika varhanních a klavírních seminářů J. Taddei, J. Vodrážka, I. Klánský a další.
Je držitelem Čestného uznání a 3. místa na Soutěži mladých varhaníků Opava 1986 a 1990. Od
roku 1985 do roku 2008 působil jako varhaník Chrámu svatého Filipa a Jakuba ve Zlíně. Od roku
1997 vyučuje na ZUŠ F. X. Richtera v Holešově. Nyní působí jako příležitostný varhaník v několika
chrámech. Jeho varhanní koncerty se konaly na těchto místech: Zlín, Olomouc , Praha, v zahraničí
Rakousko (Wien, Randegg), Německo (Erfurt, Mulhausen – Divi Blasii Kirche, Eisenach-Georgenkirche, Naumburg, Halle, Meiningen, Wurzen, Oybin, Waltershausen, Gotha a na řadě dalších míst).
Přestože varhany v kostele svaté Kateřiny nejsou koncertním nástrojem, varhanní vánoční
koncert Ludvíka Šuranského zvýraznil duchovní význam vánočních svátků a byl požehnaným
přínosem pro církevní a kulturní život v obci. Na konci koncertu si všichni posluchači, kteří se
dostavili v hojném počtu, společně zazpívali píseň „Narodil se Kristus Pán“.
Antonín Nedbal

Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku letos Charita Holešov připravila na sobotu 10. ledna. I v naší obci se sbírka
konala téhož dne. Průběh sbírky byl stejný jako v minulých letech. Dvanáct malých koledníků se
ráno sešlo v obecním úřadě a byli rozděleni do čtyř skupin, které měly dospělé vedoucí. Byly to
paní Drahomíra Pumprlová, Martina Adámková, Martina Jurčíková a Marie Vybíralová. Vedoucí
skupin obdržely zapečetěné pokladničky s logem Charity, do nichž potom občané vkládali peníze
na dobročinnost.
První cesta koledníků vedla do kostela svaté Kateřiny, kde jim pan farář P. Marek Výleta požehnal a posvětil jim křídy. Pak se skupiny koledníků vydaly na obchůzku po vesnici. Setkávali
se s milými lidmi, kteří je vyslechli a ochotně přispěli svou částkou peněz do pokladniček. Každý
navštívený dům byl označen u dveří křídou nápisem K + M + B 2015. Celkový výtěžek sbírky dosáhl rekordní částky 34 485 Kč. Všem ochotným dárcům patří poděkování, neboť se tak zasloužili
o pomoc potřebným lidem. Poděkování patří též všem, kteří v naší obci sbírku připravili a uskutečnili. Letos však tuto bohulibou činnost koledníkům znepříjemnilo deštivé počasí v celém kraji.
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Výtěžek letošní sbírky na Holešovsku byl
500 543 Kč. Z výnosu Tříkrálové sbírky se 58 %
výtěžku vrací na tu danou Charitu.
Záměry výdajů, které jsou schváleny z výnosu
letošní Tříkrálové sbírky, jsou následující:
1) Podpora Charitní pečovatelské služby –
nákup 40 kusů termoportů (nosičů jídla pro
donášku obědů klientům) - 20 000 Kč
2) Podpora Charitní ošetřovatelské služby –
nákup oxygenerátoru – 30 000 Kč
3) Technická přestavba sedmi služebních automobilů na levnější plynový pohon – 140 000 Kč

4) Přímá pomoc klientům – 40 000 Kč
5) Nákup osobních počítačů pro administrativní práci pracovníků Charity Holešov – cena neudána
Výše uvedené výdaje jsou pouze orientační a mohou se změnit. Záměry na výdaje jsou
schvalovány postupně. V průběhu roku se uskutečňují nákupy věcí a přímá pomoc klientům.

Antonín Nedbal

Ekumenická bohoslužba k lednovému týdnu
modliteb za jednotu křesťanů v Prusinovicích
v neděli 18. ledna 2015
Jako každý rok se i letos v Prusinovicích sešli všichni věřící k modlitbám za jednotu křesťanů.
Letos jsme byli v prostorách evangelického kostela v neděli 18. ledna 2015 od 17 hod. Místo bohoslužeb se pravidelně střídá mezi římskokatolickou a evangelickou farností. Na pořadu spolupracují
oba kazatelé P. Marek Výleta a Mgr. Leoš Mach. Modlitby čtou vždy dva laici z dané církve. P. Výleta
připravil s evangelickým farářem program, pro náhlou nemoc, musel být zastoupen ministrantem.
A proč se vlastně věřící na začátku roku schází?
Aby si připomenuli, že jednota křesťanů není pouhá hezká myšlenka či snaha, ale touha
a vůle našeho společného Pána Ježíše Krista, vyjádřená modlitbou, se kterou se obrací k Otci:
“aby všichni byli jedno… aby svět uvěřil” (Jan 17,21). Je tedy povinností všech křesťanů usilovat
o jednotu a pracovat pro ni. Nejdůležitější však
je se za ni modlit.
Jednota křesťanů je totiž dar, který nám
už u Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus. Abychom
jej však mohli přijmout, musíme být na to připraveni. Proto se máme sjednotit v modlitbách
a vyprošovat především obrácení srdcí křesťanů, které je podstatnou podmínkou jednoty.
Musíme pro ně vyprošovat touhu po jednotě
a po takovém jednání, které k ní vede. To vše se
nelze naučit, to si potřebujeme vyprosit.
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K tomu je ovšem důležité vyslechnout slovo Písma a rozjímat o něm. Dostaneme tak určitý tón
a směr našich modliteb, které pak na společných shromážděních, ale i soukromě přednášíme Otci.
Tématem letošních modliteb byl oddíl z Janova evangelia, kdy Ježíš rozmlouvá se Samařskou
ženou u studny Jákobovi. Od prosby o vodu, se Pán Ježíš dostane na žízeň, která se vrací poté
pozemské vodě.
A symbolicky naznačí, že v Kristu máme vše potřebné, abychom již nemuseli žíznit po věčném
životě. Tak jako je voda jedna tak je i Duch svatý, kterého nám dává Pán.
Na začátku bohoslužeb proto zástupci obou církví nalili svůj pohárek vody do jednoho
džbánu. Symbolicky se tak říká, že žijeme z jednoho Krista Pána, jednoho Ducha svatého.
Máme se vzájemně doplňovat, podpírat. Jen společně tvoříme obraz našeho Pána.
Rok 2015 je rokem, ve kterém si připomeneme 600 let od tragické smrti Mistra Jana Husa.
Tato událost kdysi rozdělila naši církev a náš národ a toto rozdělení stále trvá, i když už mnohé
bariéry byly, díky Bohu, odstraněny. V roce 1999 papež Jan Pavel II. prohlásil: “Cítím povinnost
vyjádřit hlubokou lítost nad krutou smrtí, na kterou byl Jan Hus vydán, a nad následnou ranou, která
se tímto způsobem rozevřela v myslích a srdcích českých lidí a stala se zdrojem konfliktů a rozdělení.
Již během své první návštěvy v Praze jsem vyjádřil naději, že bude možné vykonat rozhodné kroky na
cestě smíření a pravé jednoty v Kristu. Rány uplynulých staletí musí být léčeny novým perspektivním
pohledem do budoucnosti a pěstováním zcela obnovených vztahů. Náš Pán Ježíš Kristus, který je
`náš mír` a zbořil `zeď, která rozděluje` (Ef 2,14), ať řídí běh dějin vašeho lidu vstříc znovu nalezené
jednotě všech křesťanů, kterou si my všichni vroucně přejeme pro tisíciletí, na jehož prahu stojíme.”
Práce, o které papež hovořil, se právě naplňuje při společných modlitbách a slyšení Slova Božího.
A to se, díky Bohu, u nás Prusinovicích projevuje aktivní spoluprací katolické i evangelické
církve.
Mgr. Leoš Mach, evangelický farář

Farní ples
Příjemná atmosféra, skvělá hudba a bohatá tombola – tak by se dal charakterizovat sobotní
večer dne 31. ledna 2015, kdy jsme se zúčastnili v pořadí již 5. ročníku farního plesu. Uskutečnil se
v kulturním domě v Hlinsku pod Hostýnem. Organizátorem bylo farní společenství z Prusinovic
a z Bílavska.
Všechny přítomné hosty hned na samém počátku přivítal velmi srdečně prusinovický farář
římskokatolické církve – P. Marek Výleta, a to nejen z prostor pódia, ale také osobně každého z nás.
K poslechu a tanci celým večerem provázela cimbálová muzika Vinár a hudební skupina Kiks Brass.
V průběhu večera se dočkaly mnohé přítomné dámy příjemného okamžiku, během něhož
prožily tradiční sólový tanec s P. Markem, uprostřed velkého kruhu vytvořeného téměř všemi
farníky. Kromě dobrého jídla a pití byla pro návštěvníky plesu připravena bohatá tombola s překrásnými cenami, která farní plesání velmi příjemně oživila.
„Tak jako je potřebná péče o každé malé dítě, když se narodí, roste, vyvíjí se, dospívá, tak bylo
a je potřeba pečovat o tento farní ples. I on byl na samém počátku v plenkách …“ , to jsou slova otce
Marka, která na závěr plesu zazněla z jeho úst. Proto všem organizátorům, kteří se podíleli na jeho
zdárném průběhu, srdečně děkujeme. Na plese jsme prožili společně opravdu příjemný večer
a již teď se těšíme na další ročník.
Bc. Naděžda Fraisová, Prusinovice
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Ecce homo
Čtvrtou neděli postní, 15. března 2015, se konal v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské
v Prusinovicích pašijový koncert pod názvem Ecce homo v podání hudební skupiny a smíšeného
pěveckého sboru Festivus, jehož jádro tvoří členové scholy z farnosti Pozlovice. Zaplněný chrám
oslovil úvodním slovem duchovní správce římskokatolické farnosti Prusinovice P. Marek Výleta.
Představil krátce hudební těleso, podtrhl význam prožívání postní doby v kajícím duchu související
s přípravou na radostné Velikonoce a popřál všem přítomným příjemný poslech.
V hudebním pásmu jsme se zaposlouchali do příběhu o posledních dnech jednorozeného
Božího Syna na zemi, který přišel na pozemský svět, aby celé lidstvo spasil. Obsahem děje byla
Ježíšova poslední večeře s učedníky, zrazení od Jidáše, Ježíšovo odsouzení, bičování a smrt na kříži,
s konečným triumfem Ježíšova slavného zmrtvýchvstání a vítězství nad smrtí. Autorem celého
hudebního pásma je Pavel Hladký, který svými podmanivými melodiemi jednotlivých písní podtrhl
podstatu významného děje. Přednesené pásmo
bylo obohaceno o vlastní smyčcové předehry
a další hudební aranžmá, tak, aby byla umocněna melodie i děj. V průběhu programu jsme vyslechli jak celý sbor, tak i celou řadu sólistů v rolích
typických pro pašijový příběh, jako je například
Ježíš, Petr, Jidáš či Marie Magdalena. Celkovou
atmosféru působivě dotvářelo scénické osvětlení a barevné kostýmy jednotlivých sólistů.
Promyšlené a pro posluchače srozumitelné
texty vytvářely neobyčejně důstojný rámec
doby postní.
Na závěr koncertu odměnili účastníci interprety vřelým potleskem, vyžadujícím přídavek,
který byl naplněn. Bylo tak vyjádřeno vděčné poděkování za působivé pásmo. Účinkující odcházeli
za spontánního a dlouhotrvajícího potlesku. Hudebníci a zpěváci přijali pozvání na faru, kde se
ohřáli šálkem čaje a pochutnali si na dobrotách připravených ženami z farnosti. Děkujeme Bohu
a všem interpretům za chvíle, které nás obohatily o vskutku silný, hluboký a duchovní prožitek.
Bc. Naděžda Fraisová

SPOLKY
Bilanční zpráva

o stavu jednotky a činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů
obce Prusinovice v roce 2014
Vážení čtenáři Zpravodaje, dovolte nám, abychom Vás seznámili se „ Zprávou o stavu jednotky
a činností jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Prusinovice v roce 2014 “. Údaje uvedené ve
zprávě mohou samozřejmě zachytit a vyjádřit jen určitou část života jednotky a aktivit jejích členů.
Je potřeba si uvědomit, že za uvedenými údaji a stručnými informacemi se skrývá především činnost konkrétních členů, bez jejichž motivace, aktivity a vynaloženého úsilí by zpráva za uplynulý
rok nemohla být takto příznivá.
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Jsem rád, že můžu opakovat slova z předchozích let a rok 2014 zařadit mezi další úspěšný.
Obnovili jsme své vybavení se kterým zasahujeme, rozšířili řady našich strojníků a příznivou zprávou
z pohledu občanů je také nižší počet urgentních událostí v hasebním obvodu jednotky.
Operační zásahová činnost jednotky:
V roce 2014 jednotka zasahovala celkem u 21 událostí a je to totožný počet řešených událostí
jako v roce minulém. Devět událostí (ZOČ) je vedeno jako technická výpomoc spoluobčanům v obci
kde nehrozilo bezprostřední ohrožení, ale bylo nutno předejít vzniku potencionálnímu ohrožení.
K dalším 9-ti událostem byla jednotka vyslána na požadavek Krajského operačního a informačního
střediska HZS Zlínského kraje a jsou vedeny ve statistickém sledování událostí u jednotek požární
ochrany. Další tři výjezdy byly uskutečněny na taktická cvičení. Z celkového počtu si požáry vyžádaly nasazení v 6-ti případech, technická pomoc zaměstnala jednotku 10 krát a hasiči také vyjeli
ke dvěma planým poplachům.
K první události roku jednotka vyjížděla již 5. ledna do sousedních Pacetluk. Hasiči zde likvidovali rozsáhlý požár v kotelně rodinného domu. Událost si vyžádala velké fyzické nasazení, kdy
z domu bylo nutno hořící materiál vynášet a dohašovat na venkovním prostranství. Letos opět
několikrát v průběhu roku byla technika jednotky nasazena na práce vedoucí k uvolnění ucpané
kanalizace v zemědělském družstvu Agrova a.s. V květnu byla jednotka povolána k sérii požárů
budov v obcích Rusava, Přílepy a Hlinsko pod Hostýnem. Srpen a září byl ve znamení likvidace
nebezpečného hmyzu. Koncem října jsme byli upozorněni na podezřelý kouř, který vycházel ze
střechy místní základní školy. Na místo jsme okamžitě vyrazili a po provedeném průzkumu budovy
jsme žádné podezřelé příznaky hoření nenalezli. Mnohočetné plamenné hoření, které bylo vidět
z velké dálky jsme byli nuceni prověřit společně s profesionálními kolegy z Holešova v listopadu.
Po provedeném monitoringu v prostoru Kosteleckého lesa bylo zjištěno, že se naštěstí jedná pouze
o nenahlášené pálení. Prosincovým zásahem na domácí půdě, kdy jsme zlikvidovali požár dřevního
odpadu, jsme uzavřeli zásahovou činnost za rok 2014.
Výcvik a odborná příprava:
Stranou nemůže zůstat ani výcvik. Zaměření odborné přípravy jednotek je dáno závazným
pokynem Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Dle tohoto dokumentu jsou
realizována jednotlivá školení v průběhu celého roku. Nově, podle připravované celokrajské koncepce jednotky s územní působností (JPO II a JPO III) absolvují v daném termínu celodenní stáž
na centrální stanici ve svém Územním obvodu. Při tomto prakticky zaměřeném výcviku jsme si
prohloubili naše znalosti. V souvislosti s vydáním nového pokynu generálního ředitele HZS došlo
k dalším důležitým změnám v kurzech pro členy jednotek, především pak u vybraných funkcí
velitelů jednotek, velitelů družstev a strojníků. Osmi hodinovou odbornou přípravu k prodloužení
způsobilosti absolvují všichni velitelé jednotek a velitelé družstev každoročně, minimálně však
třikrát v průběhu 5 let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení. Strojníci
absolvují odbornou přípravu k prodloužení způsobilosti až po pěti letech od vydání osvědčení
nebo od prodloužení platnosti osvědčení v rozsahu 16-ti hodin.
Společná cvičení profesionálních a dobrovolných jednotek probíhají v našem hasebním
obvodu každoročně. Na letošní rok byly naplánovány tři taktická cvičení s naší účastí. První z nich
bylo zaměřeno na likvidaci fiktivního požáru výrobní linky v hale firmy TON a. s. v Bystřici pod
Hostýnem. O měsíc později, znovu po třech letech jsme si zopakovali taktické postupy při úniku
čpavku v areálu závodu SFINX v Holešově. Poslední taktické cvičení bylo uskutečněno na Základní
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a Mateřské škole v obci Rymice. U provedení tohoto cvičení byl kladen důraz na preciznost provedení hasebního zásahu spojenou s problematikou evakuace osob.
Posilujeme i naše řady na pozicích strojníků, proto jsme vyslali našeho člena, aby si zdokonalil
své znalosti a po 5-ti dnech praktické a teoretické výuky úspěšně absolvoval týdenní kurs pro
strojníky (S40) organizovaný na centrální stanici ve Zlíně.
Obnova a doplnění výbavy jednotky:
Každé pořízení techniky či výstroje má svoji historii. Jelikož rozpočet není neomezený, musí
být vybavení pořizováno postupně. Rokem 2014 jsme uzavřeli čtyřleté plánovací období a i letos
jsme obměnili další staré vybavení, doplnili minimální počty dané striktními předpisy a zajistili
následnou péči pro zásahové oděvy, aby plnily dále své ochranné vlastnosti.
V tomto rozpočtovaném roce se dostaly na řadu poslední položky v předchozích prioritách.
Pořízeno bylo 60 m hadic B75 a barevně odlišných 80 m hadic C42. V tomto trendu barevného
rozlišení hadic pro útočná vedení chceme i nadále pokračovat. Někteří členové jednotky s přihlédnutím ke stáří a opotřebení osobní výstroje mají nové zásahové rukavice.
V souvislosti s plněním úkolů v operačním řízení jsme zlepšili stav komunikace v součinnostním
spojení mezi operačním střediskem a dalšími jednotkami PO. Pro zkvalitnění komunikace jsme
doplnili do našich zásahových vozidel mobilní radiostanice Motorola GM 360 a členy jednotky
jsme ke komunikaci u zásahu dovybavili dvěma ručními radiostanicemi.
Včasné svolání a efektivní výjezd je věcí velice důležitou. Na palubní desce cisternového vozidla
v místě velitele vozu je umístěn tablet, který slouží k přijetí e-mailu z Krajského operačního a informačního střediska. Při vyhlášení poplachu jednotce je zaslán elektronický příkaz k výjezdu (PKV),
který obsahuje hrubý popis události, jméno a telefonní číslo oznamovatele a v neposlední řadě
link na zobrazení v mapě. Při vyhlášení poplachu se na tento link „klikne“ a spustí se navigace.
Není tedy nutno adresu události manuálně vkládat do navigace.
Pro zajištění péče o osobní ochranné prostředky zejména však o zásahové obleky chránící
hasiče před vnějšími vlivy, byla pro jejich údržbu zakoupena pračka se sušičkou.
Za finančního přispění sboru byla na začátku roku provedena instalace elektronického zabezpečení celého objektu hasičské zbrojnice proti vloupání. Během zkušebního provozu byla
ještě provedena nová konfigurace systému pro potřeby jednotky a zařízení je již nyní v ostrém
provozu. I hasiči se od nynějška můžou cítit o trochu bezpečněji. Zařízení rovněž umožňuje tzv.
automatické akce při vyhlášení poplachu jednotce. V garáži se tedy rozsvěcejí světla, před vraty
za snížených světelných podmínek také, po dobu 30 minut a na dálku dokážeme ovládat dle
nutnosti plynový kotel.
Na další roky nás čekají další výzvy a pokud bude vůle, tak se najde i cesta.
Závěr:
Závěrem mi dovolte poděkovat celému, nyní již minulému zastupitelstvu v čele s paní Květoslavou Smolkovou za jejich zásadní podíl na obnově zásahové techniky v předchozích letech. Díky
jejich pochopení bude možné i nadále zkvalitnit pomoc poskytovanou občanům při mimořádných
událostech. Jak jste se ve výše uvedeném textu dočetli, není to jen technika, která by stála v garáži,
ale je to také technika, která pomáhá, když je to třeba.
Vypracoval: Miroslav Minařík
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Rohálovský košt 2015
Udělat košt v duchu první republiky. Ta myšlenka se zdála být zprvu dost odvážná, ale nedala
se jen tak odbýt. Když jsem to nadhodil ostatním a ti nebyli proti, hodil jsem obavy typu „co když
v kostýmu nikdo nepřijde“ za hlavu a věnoval se přípravě.
Že to chce nějakou kulisu, to bylo jasné od začátku, ale teprve po návštěvě kamaráda v Jankovicích začala dostávati představa konkrétní podobu. V jeho malém soukromém muzeu se našlo
dosti vhodných předmětů a on souhlasil s jejich zapůjčením, což mně velmi potěšilo. Když jsme
dalšího dne objeli „sekáče“ a já měl ohoz za 120,- Kč nachystaný, to už jsem se začal vyloženě těšit.
V sobotu po obědě jsme nachystali kulisy, porovnali stoly a připravili vzorky . Když se o čtvrté
hodině začali trousit různí malostranští šviháci, členové galerky a nakonec i urozené dámy a dokonce i slečny co rozpálí srdce každého muže, zdálo se , že rada Vacátko musí dorazit každou chvíli.
Taková atmosféra panovala na letošním Rohálovským koštu. Vědomostní soutěž „kufr“ doufám
také přispěla k dobré náladě a místní hudebníci, co by si nezadali se Šlapeťákama, dokreslili krásnou atmosféru. Osobně jsem byl velmi rád, že tolik dospěláků se dokáže pobavit jen tak a udělat
si srandu i ze sebe. Věřím, že příště nás bude ještě více a ten rada Vacátko se snad také dostaví.
A jak to vlastně dopadlo? První místo obsadil a Králem koštu se stal Darebník Martin s meruňkou, druhé místo patří Jarmilu Pavelkovi s trnkovou a místo třetí Vlasťovi Bouchalovi také s trnkovou.
Ve vyhodnocení likérů došlo mojí chybou k omylu a vyhlášení nesprávných vítězů. Omlouvám se
všem, kterých se toto pochybení dotklo. Tady už jsou platní výherci. První místo v likérech je jako
udělování slavíka. Tak jako slavíka dostane pokaždé Karel Gott, tak nejlepší likér vždy připraví
Václav Navrátil. Tentokráte vyhrál s likérem mandlové příchuti. Druhé místo patří Tatýrkové Ivaně
s višňovým a třetí místo Kučerové Janě s likérem zdravotním. Obě soutěžící jsou z Jankovic.
Destilátů se letos sešlo 40 vzorků a likérů rekordních 24. Nezbývá než doufat, že letošní počasí
bude více přát ovoci a těšit se na další ročník. Ten bych příště rád rozšířil o košt sirupů, aby ani děti
nepřišli zkrátka. Co vy na to? Dělá někdo domácí ovocný sirup? Tak za rok na Rohálovským koštu.
www.rohalovskykost.svet-stranek.cz

Autor: Radek Pumprla
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Pálení klestí ve Zlínském kraji lze hlásit i elektronicky
HZS Zlínského kraje spustil na svých internetových stránkách novou aplikaci, která umožňuje
nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu po internetu. Hlášení o pálení klestí je připraveno
tak, že uživatel vyplňuje do políček formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace, telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další
části je nutné upřesnit místo podle mapy. Pro občany platí, že jim hlášení důrazně doporučujeme,
pro firmy je to povinnost.
Odesláním vyplněného formuláře je pálení odpadu zaevidováno na Krajském operačním
a informačním středisku HZS Zlínského kraje. Všechny zadané údaje se zobrazí v počítači operačního
důstojníka. Hasiči pálení nepovolují, evidence však operačnímu středisku slouží pro ověření místa
pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen požár. paleni.hzszlk.eu.
Nová aplikace na stránkách www.hzszlk.eu by měla usnadnit a zdokonalit evidenci pálení
klestí a snížit počet zbytečných výjezdů hasičů.
Ohlásit pálení klestí je stále možné i na telefonním čísle operačního střediska HZS Zlínského
kraje: 950 670 222.
Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání 112 a 150, které slouží výhradně
pro přímé pomoci postiženým.
Autor: Miroslav Minařík

Rohálovské tágo 2014 – 12. ročník
V úterý 30. prosince 2014 uspořádal Spolek kulečníkářů v Prusinovicích již dvanáctý ročník turnaje
v kulečníku za podpory obce. Byla to tradiční soutěž jednotlivců ve hře ve tři koule. Tohoto turnaje se
zúčastnilo jen 8 hráčů. Hrálo se tedy jen v jedné skupině systémem „každý s každým“, takže to byla
dlouhá soutěž, která trvala od 9 do 23 hodin. Celkem během čtrnácti hodin bylo sehráno 28 utkání.
V turnaji zvítězil Radek Barotek. Za ním na druhém místě se umístil Oldřich Nevřala a třetí
místo obsadil Miroslav Mrázek. Blahopřání náleží nejlepším hráčům turnaje. Další pořadí v turnaji
obsadili tito hráči: 4. Josef Sklenář, 5. Vlastimil Bouchal, 6. Roman Kovařík, 7. Rostislav Mrázek,
8. Josef Hausknecht.
Pořadatelé turnaje děkují všem hráčům za účast a zástupcům obce za spolupráci a finanční
podporu a těší se na další ročník turnaje.
Oldřich Nevřala

Turnaj v bowlingu
Cykloturistický oddíl NEKO pořádá každoročně v herně v Holešově turnaj v bowlingu o putovní
pohár. V pátek 23. ledna 2015 se konal jubilejní 10. ročník tohoto oblíbeného turnaje. Do turnaje
se letos přihlásilo 33 členů oddílu NEKO. Všichni zapsaní hráči a hráčky byli rozděleni do čtyř
skupin. Každá skupina hrála na své dráze. Ve skupině bylo 8 (až 9) hráčů. Turnaj se hrál nepřetržitě
od 19 do 21 hodin. Během hrací doby byla sehrána dvě celá soutěžní kola. Třetí soutěžní kolo už
nebylo dohráno z časového omezení. Výsledky jednotlivých hráčů byly průběžně automaticky
zapisovány na monitoru u každé soutěžní dráhy. Většina hráčů se soustředila při hře na dosažení
co nejlepších výkonů. Všichni se rádi zúčastnili tohoto turnaje a už dlouho předem se na něj těšili.
K nejmladším soutěžícím hráčům patřili sourozenci Monika a Petr Zajíčkovi.
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Na konci turnaje byly oznámeny nejlepší dosažené výsledky:
Kategorie muži: 1. Milan Vymětal, 2. Josef Navrátil, 3. Jaroslav Velička.
Kategorie ženy: 1. Ivana Navrátilová, 2. Marie Ponížilová, 3. Zdena Daňková.
Nejlepší hráči a hráčky obdrželi věcné ceny od pořadatelů turnaje. Blahopřeji jim k dosaženým
úspěšným výkonům v turnaji. Zvláště zde chci vyzvednout úspěch paní Ivany Navrátilové, která
v turnaji svým výkonem opět potvrdila své hráčské umění. Letos obhájila své loňské vítězství
v turnaji. Je dlouhodobě výbornou hráčkou v bowlingu. Ať se jí ve hře dále daří!
Poněkud rozpačitě se jeví umístění obou předsedů oddílu NEKO, ing. Josefa Nedbala
a MVDr. Jaroslava Koplíka, kteří v turnaji skončili stejně až na pátém místě. Přitom nelze pominout
skutečnost, že během uplynulých deseti let MVDr. Jaroslav Koplík v turnajích 5x zvítězil a je dosud
nejčastějším držitelem putovního poháru. Tato skutečnost svědčí o tom, že vždy patřil k favoritům
turnaje a soupeři si potají „brousili zuby“ na něho.
Turnaj byl další z řady pěkných oddílových akcí. Prožili jsme společně příjemný klubový
večer. Těšíme se na příští setkání v bowlingovém klubu v Holešově při dalším oddílovém turnaji.
Antonín Nedbal

Milan Vymětal

Ivana Navrátilová

Vodění medvěda
Masopustní vodění medvěda v Prusinovicích má mnohaletou tradici. Od svých dětských
let si na vodění medvěda po vesnici dobře
pamatuji. (Je to již víc než půl století.) Tento
lidový obyčej se opět konal v naší obci letos
v sobotu 14. února za krásného slunečného počasí. Masopustního průvodu obcí se zúčastnilo
asi 40 dospělých občanů i dětí, kteří byli odění
do nápaditých všelijakých převleků, škrabošek
a masek. Medvěd samozřejmě mezi nimi nemohl chybět! Tento maškarní průvod prošel ulicemi
vesnice za doprovodu dechové hudby, která
vyhrávala pěkné melodie a vytvářela dobrou

Manželé Věra a Josef Gaždovi v kostýmech a medvěd
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náladu přítomných posluchačů, kteří průvod sledovali u svých domů. Členové masopustního
průvodu byli odměněni za pouť občerstvením od místních občanů, kteří jim ochotně nabízeli
koláčky, koblihy a dospělým též něco dobrého na zahřátí. Velký obdiv patří hlavně dětem, které
absolvovaly celý průvod ve vtipných maskách.
Poděkování patří všem členům SDH, kteří letošní vodění medvěda připravili a uskutečnili,
a všem občanům, kteří tuto lidovou slavnost podpořili.
Antonín Nedbal

Beseda s mladými cestovateli
Cykloturistický oddíl NEKO uspořádal v pátek 20. března v kulturním domě pro své členy
i všechny naše občany besedu s Jakubem Šneidrem a Júliou Šneidrovou s názvem „Maroko...
aneb dotek Sahary“. (Jakub Šneidr již 16 let vede turistický oddíl mládeže TOM – Medvědí stopa
v Holešově.) Vloni tito mladí manželé odcestovali z domova přes Londýn do Maroka, které zčásti
projeli v automobilu v organizované skupině. Vyprávěli o svých zážitcích, získaných dojmech
a zkušenostech ze své cesty za poznáním horké
africké země. Bydleli tam ve stanech i v hotelech,
ochutnali místní jídla, na tržištích smlouvali ceny
jim nabízeného zboží od místních obchodníků,
museli zaplatit za poskytnuté průvodcovské
služby od domorodců. Poznávali místní kulturní
a náboženské památky, projeli se na velbloudu
v karavaně a prošli se pěšky pouští s velice jemným
pískem. V jim doporučených místech v poušti
hledali zkameněliny živočichů a vzácné kameny.
Některé své nálezy a písek z pouště nám pro
názornost ukázali. Měli i stísněné pocity, když
Mladí cestovatelé
v automobilu jeli po úzké cestě na úbočí vysoké
hory a pod nimi byla hluboká rokle. Během svého pobytu v Africe se museli chránit vhodným
dlouhým oblečením před žhnoucími slunečními paprsky. Tyto uvedené i další zajímavé zážitky
a poznatky z jejich nevšední cesty se naši občané dověděli. Své putování mladí cestovatelé šťastně
ukončili a ve zdraví se vrátili domů. Jsme rádi, že přijali naše pozvání a přijeli k nám na besedu, na níž
nám o své daleké a dobrodružné cestě pověděli. Besedy se zúčastnilo asi 35 občanů, kteří v závěru
jim potleskem poděkovali za jejich poutavé vyprávění, které bylo spojeno s obrazovou projekcí a
podbarveno africkou hudbou, a za průběžně zodpovězené dotazy ohledně jejich pobytu v Maroku.
Antonín Nedbal

Chovatelská přehlídka a svod psů v Holešově
V pátek 27. března, v sobotu 28. března a v neděli 29. března byl v holešovském zámku čilý
společenský ruch. V těch dnech se tam konala chovatelská přehlídka okresu Kroměříž (výstava trofejí
zvěře). V sobotu 28. března se konal v zámecké parku svod psů loveckých plemen z oblasti (z okresu
Kroměříž). Tyto akce připravily: město Holešov, obec Prusinovice, OMS a MS Vranov Prusinovice.
Výstava trofejí zvěře byla uspořádána ve velikém společenském sále, kde se na stojanech
(panelech) nacházelo asi 800 trofejí.
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V pátek dopoledne tuto přehlídku navštívili
děti (žáci) z obou prusinovických škol v doprovodu svých učitelek. Přivítali je tam pořadatelé
– členové MS Vranov Prusinovice v čele s panem
Františkem Mikeškou. Návštěvníci si prohlédli
nejen vystavené vzácné trofeje, ale též nástěnky,
na nichž děti z obou škol představily veřejnosti
své grafické práce s přírodní tématikou. Základní
škola se představila i se svými dosaženými úspěchy – diplomy žáků za činnost. Obec Prusinovice
a její dosažené úspěchy v posledních letech
(diplomy a barevné stuhy) byly též představeny
Část chovatelské přehlídky
na pěkně upravené nástěnce.
V pátek v 11 hodin přehlídku navštívili čestní hosté: starosta města Holešov Mgr. Rudolf Seifert,
jeho zástupce Bc. Jaroslav Chmelař, děkan holešovské farnosti P. Jerzy Walczak, náš pan starosta
Zbyněk Žákovský a též čelní funkcionáři z řad myslivců.
V sobotu 28. března se konal v zámeckém parku svod psů loveckých plemen z okresu Kroměříž.
Psů tam bylo asi 40. Odborník (komisař) popsal z vnějšku každého psa, který byl předveden svým pánem před komisi, a doporučil jeho využití pro lov.
Členové MS Vranov Prusinovice připravili
pro všechny návštěvníky těchto akcí občerstvení
v zámeckém parku. Občerstvení se nabízelo
návštěvníkům i v prostorech zámku. K dispozici
byl též salónek s občerstvením pro velmi důležité
osoby (pořadatele a vzácné hosty).
Na této myslivecké akci bylo i vystoupení
několika sokolníků se svými dravci. Slavnostní
náladu a větší důstojnost těmto akcím dodali
trubači z řad myslivců, kteří měli několik vystoupení (na nádvoří i v zámeckém sále). Nechyběla
František Šiška ml. na svodu psů
ani komerční stránka. Byly tam přítomní prodejci
s mysliveckým oblečením, mysliveckými potřebami, doplňky a upomínkovými předměty.
Celá tato společenská a spolková akce se setkala se zájmem laické i odborné veřejnosti.
Všichni pořadatelé této chovatelské přehlídky a svodu psů si zaslouží pochvalu a poděkování
za vynaloženou práci. Kéž jim jejich nadšení pro myslivost vydrží po mnoho dalších let.
Lovu a myslivosti zdar!
Antonín Nedbal

Poděkování
Touto cestou rádi děkujeme panu faráři Mgr. Leoši Machovi, obecnímu zastupiteli, za zajištění
skříně na pomůcky do dolního sálu kulturního domu. Tato skříň slouží k uložení věcí, které jsou nutné
k činnosti našeho Klubu zlatých ručiček. Děkujeme též zaměstnancům obecního úřadu za instalaci
skříně do sálu. Tato jejich dobrá služba nám umožní další tvůrčí činnosti našeho klubu v příštích
letech. Zveme další občany, kteří by se rádi osobně zúčastnili aktivit našeho dobře zavedeného klubu.
Anna Hodoušová – za Klub zlatých ručiček
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Blahopřání jubilantovi
11. února 2015 dovršil 60 let svého věku v plné svěžesti ducha
i těla pan ing. Josef Nedbal, rodák z Prusinovic – z Kuchyňky. Po celý
svůj život pracoval ve vedoucích funkcích v oboru oděvního průmyslu
a podnikání. S manželkou Věrou bydlí v Bystřici pod Hostýnem, ale do
Prusinovic pravidelně dojíždí, protože se zde stará o svůj rodný dům.
V Prusinovicích je dlouhodobě činný ve dvou sportovních organizacích.
V současnosti je předsedou šachového klubu Prusinovice a předsedou cykloturistického oddílu NEKO. Jeho další zájmy a aktivity jsou
rozmanité. Je členem oddílu zdravotně a rekreačně tělesné výchovy
v Bystřici pod Hostýnem. Dále je nadšeným filatelistou a sběratelem pohlednic. Zajímá se o historii
a vlastivědu, o turistiku obecně, má přehled o dění ve sportu doma i ve světě.
Kamaráde Josefe, při příležitosti Tvého životního jubilea Ti děkuji za všechno, co jsi dosud
ve sportovní oblasti pro naši obec vykonal, a do dalších let Ti přeji hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v Tvé další rozmanité činnosti.
Antonín Nedbal

SPORT
TJ Prusinovice - kopaná
6. 12. Halový turnaj fotbalové školičky v Bystřici p. H.
V sobotu pořádal FK Bystřice p. H. ve sportovní hale turnaj pro nejmladší fotbalisty – fotbalové
školičky r. 2008. Turnaj se hrál souběžně na dvou hřištích a po odřeknutí hráčů z Kelče se ho zúčastnilo 8 mužstev. O vítězství se rozhodovalo v předposledním kole, když v dramatickém zápase
porazilo mužstvo Louk soupeře z Baťova a zvítězilo s jedinou remízou v turnaji, kterou zaznamenalo
s bronzovým mužstvem z Prusinovic. S náskokem doprovodnou soutěž o nejlepšího střelce vyhrál
hráč bronzových Prusinovic Nikola Jadrníček.
Výsledky:
TJ Prusinovice – TJ Loukov
branky: Jadrníček Nikola 3
TJ Prusinovice – SK Hranice
branky: Jadrníček Nikola 2, Pirklová Kateřina,
Vrubel Pavel
TJ Prusinovice – SK Louky
branky: Jadrníček Nikola 2
TJ Prusinovice – Baťov
branky: Jadrníček Nikola 2, Pirklová Kateřina
TJ Prusinovice – Sokol Pravčice
branky: Jadrníček Nikola 5, Vrubel Pavel 4,
Sklenář Vojtěch, Pirklová Kateřina
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3:0
4:1
2:2
3:6
11 : 1

TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov
branky: Jadrníček Nikola 2
TJ Prusinovice – FK Bystřice p. H.
branky: Jadrníček Nikola 7, Pirklová Kateřina
Konečné pořadí:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2:2
8:0

SK Louky
Baťov
TJ Prusinovice
SFK Elko Holešov
TJ Loukov
SK Hranice
FK Bystřice p. H.
Sokol Pravčice

Sestava TJ Prusinovice: Krejčí Jan, Jadrníček Nikola, Vrubel Pavel, Sklenář Vojtěch, Mašta Daniel,
Pumprla Václav, Pirklová Kateřina, Novák Jan.
7. 12. Halový turnaj mladší přípravky v Morkovicích
V neděli zajela naše mladší přípravka na turnaj do Morkovic, který pořádal OFS Kroměříž. Střeleckou
smůlu jsme prolomili až ve třetím zápase a na turnaji jsme nakonec skončili na 4. místě.
Výsledky:
TJ Prusinovice – FK Chropyně
0:3
TJ Prusinovice – FC Morkovice
0:2
TJ Prusinovice – TJ Sokol Rataje
4:0
branky: Pumprla Jan 2, Svoboda Šimon, Adámek Zdeněk
TJ Prusinovice – SK Spartak Hulín
1:1
branka: Pumprla Jan
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž
1:0
branka: Uhlíř Daniel
TJ Prusinovice – FK Bystřice p. H.
3:2
branky: Uhlíř Daniel, Pumprla Jan, Adámek Zdeněk
Konečné pořadí:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FC Morkovice
FK Chropyně
SK HS Kroměříž
TJ Prusinovice
FK Bystřice p. H.
SK Spartak Hulín
TJ Sokol Rataje

Sestava TJ Prusinovice: Hausknecht Josef, Svoboda Šimon, Uhlíř Daniel, Adámek Zdeněk, Gerát
Marek, Pumprla Jan.
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27. 12. Halový turnaj mladších žáků v Bystřici p. H.
Sobota 27. 12. 2014, halový turnaj v Bystřici p. H.
V období vánočních svátků uspořádala TJ Prusinovice za podpory Zlínského kraje a Obce Prusinovice ve sportovní hale v Bystřici p. H. dva mládežnické halové turnaje. Dopoledne se představili
mladší žáci a o prvenství rozhodovalo při rovnosti bodů až lepší skóre. To mělo nejlepší mužstvo
Kozlovic před výběrem Želátovic a domácím mužstvem Prusinovic. Ve vítězném mužstvu se po
kanonádě v posledním zápase zrodil nejlepší střelec Dominik Skopal, stříbrné mužstvo Želátovic
mělo v zádech nejlepšího brankáře Jiřího Hrbase a nejlepší hráčkou se stala kapitánka bronzových
Prusinovic Alžběta Jurčíková.
Výsledky:
TJ Prusinovice „A“ - TJ Prusinovice „B“
2:1
branky: Jurčíková Alžběta, Matyáš Antonín – Sklenaříková Eva
TJ Prusinovice „A“ - FK Kozlovice
0:3
TJ Prusinovice „B“ - FC Želátovice
0:8
TJ Prusinovice „A“ - FC Želátovice
1:6
branka: Měrka Marek
TJ Prusinovice „B“ - TJ Union Lověšice
1:2
branka: Sklenaříková Eva
TJ Prusinovice „A“ - TJ Union Lověšice
8:0
branky: Měrka Marek 5, Pumprla Matěj 3
TJ Prusinovice „B“ - FK Kozlovice
0 : 10
Konečné pořadí:

1.
2.
3.
4.
5.

FK Kozlovice
FC Želátovice
TJ Prusinovice „A“
TJ Union Lověšice
TJ Prusinovice „B“

Sestava TJ Prusinovice „A“: Měrka Josef, Pumprla Matěj, Matyáš Antonín, Měrka Marek, Jurčíková
Alžběta, Adámková Aneta.
Sestava TJ Prusinovice „B“: Měrka Josef, Sklenaříková Eva, Trhlíková Romana, Pirkl Marek, Zdráhal
Pavel, Jurčík Michal.
Sobota 27. 12. 2014, halový turnaj v Bystřici p. H.
Odpolední turnaj byl určen pro mladší přípravku a zúčastnilo se ho hned 8 mužstev nejen z našeho
okresu. Vyrovnaný turnaj se nepovedl oslabenému výběru Prusinovic, který s jediným náhradníkem obsadil poslední příčku a malou útěchou jim byla trofej pro nejlepšího brankáře pro Zdeňka
Adámka. Turnaj ovládl výběr Otrokovic, který zaznamenal v turnaji jedinou remízu, zaslouženě si
odvezl zlaté medaile a ve svém středu měl i nejlepšího hráče turnaje Vlastimila Hrdličku. Ve vyrovnaném souboji o další medailové pozice měl nejvíce štěstí výběr Loukova, který na turnaj přivezl
nejlepšího střelce Martina Žaloudíka. Bronzové medaile si odvezli díky většímu počtu nastřílených
branek hráči Chvalčova a na nepopulárním čtvrtém místě skončilo mužstvo SK Louky.
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Výsledky:
TJ Prusinovice –TJ Sokol Rataje
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov
TJ Prusinovice – SK Louky
TJ Prusinovice – FK Chropyně
TJ Prusinovice – FC Želátovice
Konečné pořadí:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0:3
0:3
0:4
0:3
0:3

FC Viktoria Otrokovice
TJ Loukov
TJ Chvalčov
SK Louky
FK Chropyně
FC Želátovice
TJ Sokol Rataje
TJ Prusinovice

Sestava TJ Prusinovice: Adámek Zdeněk, Gerát Marek, Krejčí Jan, Dostálová Lucie, Svoboda Šimon,
Krejčí Ondřej.
29. 12. Halový turnaj fotbalové školičky v Holešově
V období vánočních svátků měli díky pořadatelům z SFK Elko Holešov svůj turnaj i začínající fotbalisté z fotbalových školiček. V turnaji se nejvíce dařilo hráčům z Louk, kteří zaznamenali jedinou
remízu a zaslouženě si odvezli zlaté medaile. Na druhém místě a stříbrné medaile získalo mužstvo
pořádajícího Holešova před bronzovými hráči Prusinovic, kteří měli ve svém středu bratranskou
dvojici nejlepšího brankáře (Jan Krejčí) a nejlepšího střelce (Ondřej Krejčí).
Výsledky:
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov „A“
branka: Pirklová Kateřina
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov „B“
TJ Prusinovice – SK Louky
TJ Prusinovice – Sokol Pravčice
branky: Krejčí Ondřej 3, Zdráhalová Denisa
TJ Prusinovice – TJ Loukov
branky: Krejčí Ondřej 2, Zdráhalová Denisa

1:1
0:0
0:1
4:0
3:0

Konečné pořadí:

1. SK Louky
2. SFK Elko Holešov „A“
3. TJ Prusinovice
4. SFK Elko Holešov „B“
5. TJ Loukov
6. Sokol Pravčice
Sestava TJ Prusinovice: Krejčí Jan, Krejčí Ondřej, Zdráhalová Denisa, Pirklová Kateřina, Vrubel Pavel,
Sklenář Vojtěch, Mašta Daniel, Šiška David.

33

10. 1. Halový turnaj starší přípravky v Zašové
Starší přípravka TJ Prusinovice šokovala Valašsko! V sobotu se zúčastnila starší přípravka TJ
Prusinovice turnaje za účasti 9 mužstev v Zašové, dostala pouhé dvě branky, neztratila ani bod
a v kvalitně obsazeném turnaji zvítězila. Ve skupině zdolala Starou Bělou, Juřinku i Zašovou, ve
finále pak brankou brankáře Josefa Měrky Hranice. Kromě týmového úspěchu jsme si též odnesli
ocenění pro nejlepšího hráče (Matěj Pumprla) a nejlepšího střelce (Marek Měrka).
Výsledky:
TJ Prusinovice – FK Stará Bělá
branky: Měrka Marek 2, Pumprla Matěj
TJ Prusinovice – TJ Juřinka
branky: Měrka Marek 2, Pumprla Matěj 2
TJ Prusinovice – TJ Zašová
branky: Měrka Marek 2, Měrka Josef, Pumprla Matěj
Finále: TJ Prusinovice – SK Hranice
branka: Měrka Josef
Konečné pořadí:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3:0
4:2
4:0
1:0

TJ Prusinovice
SK Hranice
TJ Juřinka
TJ Sokol Valašská Bystřice
TJ Police
FKStará Bělá
TJ Zašová
SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm
TJ Sokol Podlesí

Sestava TJ Prusinovice: Měrka Josef, Pumprla Matěj, Zdráhal Pavel, Pirkl Marek, Pumprla Tomáš,
Měrka Marek, Uhlíř Daniel.
18. 1. Valná hromada TJ Prusinovice
V neděli 18. 1. 2015 se uskutečnila na KD valná hromada TJ Prusinovice. Protože se za dvouletého
trvání stávajícího výboru prokázala potřeba posílení výboru, zvolila valná hromada Libora Pumprlu,
Miroslava Šišku a Ondřeje Němce do výboru TJ. Valná hromada se nesla v přátelském a konstruktivním duchu, zhodnotila úspěchy v uplynulém roce ve všech kategoriích a přednesla program
do roku 2015, jemuž vévodí oprava travnatého fotbalového hřiště.
25. 1. Halový turnaj starší přípravky v Holešově
Starší přípravka TJ Prusinovice byla blízko k obhajobě zlatých medailí z posledního turnaje. Výsledkově a střelecky ovšem nezvládla zápasy s Chvalčovem a Valašským Meziříčím „B“ a prohra
v posledním zápase turnaje s Loukovem je odsoudila na třetí místo. K lepšímu výsledku nepomohla
ani jasná výhra s vítězem turnaje – Valašským Meziříčí „A“. Mužstvo Prusinovic mělo ve svém středu
nejlepšího střelce turnaje Matěje Pumprlu (7 branek), nejlepším brankářem se stal Miroslav Staiger
ze Štípy a za nejlepšího hráče vybrali trenéři všech mužstev Radka Koňaříka z druhého mužstva
Valašského Meziříčí.
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Výsledky:
TJ Prusinovice – TJ Sokol Podlesí
5:0
branky: Měrka Marek 3, Pumprla Matěj 2
TJ Prusinovice – FK Štípa
2:1
branky: Pumprla Matěj 2
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov
1:1
branka: Měrka Marek
TJ Prusinovice – TJ Valašské Meziříčí „B“
2:2
branky: Pumprla Matěj 2
TJ Prusinovice – TJ Valašské Meziříčí „A“
3:0
branky: Pumprla Matěj, Měrka Marek, Nášel Martin
TJ Prusinovice – TJ Loukov
1:2
branka: Měrka Marek
Konečné pořadí: 1. TJ Valašské Meziříčí „A“
2. TJ Loukov
3. TJ Prusinovice
4. FK Štípa
5. TJ Valašské Meziříčí „B“
6. TJ Chvalčov
7. TJ Sokol Podlesí
Sestava TJ Prusinovice: Svoboda Samuel, Pumprla Matěj, Svoboda Šimon, Zdráhal Pavel, Jurčík
Michal, Pumprla Tomáš, Měrka Marek, Nášel Martin, Hausknecht Josef.
25. 1. Halový turnaj fotbalové školičky v Holešově
Po turnaji starší přípravky připravili pořadatelé z TJ Prusinovice turnaj pro fotbalovou školičku,
který ovládli bez ztráty bodu hráči SK HS Kroměříž. Do Kroměříže putují i dvě individuální ceny pro
nejlepšího střelce (Adam Tobolič) a nejlepšího hráče (Fabricio Lakatoš). V souboji o druhé místo
měli nejvíce štěstí hráči Holešova před bronzovým Přerovem. Pořádající Prusinovice obsadili nepopulární bramborovou pozici, ke které jim vydatně pomohl nejlepší brankář turnaje Jan Krejčí.
Výsledky:
TJ Prusinovice – SK Hranice
2:1
branky: Pirklová Kateřina, Zdráhalová Denisa
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov
2:0
branky: Vrubel Pavel, Krejčí Ondřej
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov
0:1
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž
0:3
TJ Prusinovice – 1. FC Viktorie Přerov
1:1
branka: Krejčí Ondřej
Konečné pořadí: 1. SK HS Kroměříž
2. SFK Elko Holešov
3. 1. FC Viktorie Přerov
4. TJ Prusinovice
5. SK Hranice
6. TJ Chvalčov
Sestava TJ Prusinovice: Krejčí Jan, Pumprla Václav, Sklenář Vojtěch, Krejčí Ondřej, Mašta Daniel,
Zdráhalová Denisa, Pirklová Kateřina, Vrubel Pavel.
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1. 2. Halový turnaj mladší přípravky v Holešově
Velká porce štěstí provázela mužstvo TJ Prusinovice již od úvodního zápasu turnaje mladší přípravky,
který uspořádalo mužstvo SFK Elko Holešov. V zahajovacím střetnutí přestálo 13 minutový nápor
domácího Holešova a patnáct vteřin před koncem jsme si střelou do prázdné branky připsali úvodní
tři body. Před závěrečným zápasem Prusinovice – Baťov mohli ve vyrovnané tabulce skončit oba
soupeři jak na prvním místě tak i na čtvrtém. Nakonec se v závěrečném zápase zrodila remíza a prvenství si tak odváželi díky většímu počtu nastřílených branek hráči Louk, před stříbrným mužstvem
Prusinovic a bronzovým Holešovem. Na čtvrtém místě se ztrátou pouhého bodu skončilo neporažené
mužstvo Baťova. Za stříbrné Prusinovice musela kvůli epidemii chřipky nastoupit i čtyřletá Julie
Gerátová. Medaile všem mužstvům předával čestný host turnaje a reprezentační trenér Pavel Vrba.
Výsledky:
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov
1:0
branka: Gerát Marek
TJ Prusinovice – SK Louky
1:6
branka: Svoboda Šimon
TJ Prusinovice – FC Fastav Zlín
2:1
branky: Pumprla Jan 2
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H.
0:0
TJ Prusinovice – FK Štípa
3:1
branky: Gerát Marek 2, Svoboda Šimon
TJ Prusinovice – SK Baťov 1930
2:2
branky: Gerát Marek 2
Konečné pořadí: 1. SK Louky
2. TJ Prusinovice
3. SFK Elko Holešov
4. SK Baťov 1930
5. FC Fastav Zlín
6. TJ Slavkov p. H.
7. FK Štípa
Sestava TJ Prusinovice: Adámek Zdeněk, Gerát Marek, Dostálová Lucie, Svoboda Šimon, Šiška
David, Gerátová Julie, Pumprla Jan.
7. 2. Halový turnaj starší přípravky ve Zdounkách
Halový turnaj starší přípravky pořádaný OFS Kroměříž byl poznamenán chřipkovou epidemií, kvůli
které se turnaje nezúčastnila dříve nahlášená mužstva Křenovic a Lutopecen. O pořadí na turnaji
rozhodoval větší počet vstřelených branek a jediná výhra tak stačila k prvnímu místu hráčům Rataj.
Na druhém místě skončilo se stoprocentní bilancí pěti (!) výher (ale v počtu vsítěných branek až
na druhém místě, ke zlatu chyběla jediná branka) mužstvo Prusinovic, které tak po vítězství na
turnaji v Zašové a třetím místě na „domácím“ turnaji v Holešově zkompletovalo svou medailovou
bilanci z posledního měsíce. Náklady na turnaj plně hradil OFS Kroměříž a všechna mužstva na
turnaji startovala zadarmo.
Výsledky:
TJ Prusinovice – TJ Zdounky
branky: Měrka Josef 3, Měrka Marek
TJ Prusinovice – TJ Sokol Rataje
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4:2
3:2

branky: Měrka Marek 2, Nášel Martin
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž
branky: Měrka Josef, Nášel Martin, Měrka Marek
TJ Prusinovice – TJ Loukov
branky: Měrka Marek 3
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov
branky: Nášel Martin 3, Zdráhal Pavel
Konečné pořadí:
1. TJ Sokol Rataje
2. TJ Prusinovice
3. TJ Zdounky
3. FC Ajax Bezměrov
5. SK HS Kroměříž
6. TJ Loukov
Sestava TJ Prusinovice: Hausknecht Josef, Zdráhal
Marek, Měrka Josef, Nášel Martin.

3:2
3:1
4:2
18 branek
17 branek
11 branek
11 branek
10 branek
7 branek
Pavel, Jurčík Michal, Pumprla Tomáš, Měrka

21. 2. Halový turnaj mladších žáků v Zašové
V sobotu se představili na halovém turnaji mladší žáci. Střelecky jsme se prosadili až v závěrečném
utkání základní skupiny, ale regulérní branku z nepochopitelných důvodů rozhodčí neuznal a pískl
faul v náš prospěch! Odsoudil nás tak ve vyrovnané tabulce místo boje o 5. místo až k boji o 9.
příčku. V tomto zápase jsme se dokázali střelecky prosadit a připsali jsme si jedinou výhru na turnaji.
Výsledky:
TJ Prusinovice – TJ Valašské Meziříčí „A“
0:5
TJ Prusinovice – FK Hodslavice
0:0
TJ Prusinovice – TJ Mrlínek
0:1
TJ Prusinovice – SK Paseky
0:0
zápas o 9. místo: TJ Prusinovice – TJ Kelč
3:1
branky: Adámková Aneta, Pumprla Matěj, Matyáš Antonín
Sestava TJ Prusinovice: Měrka Josef, Měrka Marek, Pumprla Matěj, Pumprla Martin,
Jurčíková Alžběta, Sklenaříková Eva, Adámková Aneta, Trhlíková Romana, Krejčí Jakub, Matyáš
Antonín.
Aleš Pumprla

27. 12. 2014, Žáci

10. 1. 2015, Turnaj starší přípravky
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CESTOPIS
Velká Británie
Pro návštěvu Velké Británie budete stěží hledat ideální roční dobu. V průběhu celé turistické
sezony a i mimo ni vás kdykoli může potkat, pro tento ostrovní stát tolik typický, déšť. Ale pokud
v této zemi strávíte nějaký čas, pochopíte, že je přirozenou součástí zdejšího života a za pár dní
ho budete vnímat tak samozřejmě, jako rodilí Britové. Však také díky stálému přísunu vláhy se
Británie může pyšnit tou nejzelenější trávou, na které se pasou ty nejspokojenější ovce, jaké jsem
kdy měla možnost vidět.
Británie, správně Spojené království
Velké Británie a Severního Irska, je parlamentní monarchií čtyř zemí. Během našeho
putování jsme měli možnost poznat tři z nich
– Anglii, Wales a Skotsko. Do Severního Irska
jsme se bohužel podívat nestihli, ale i tak si
troufám tvrdit, že každá z těchto zemí je od
ostatních odlišná a může turistu nalákat na
řadu zajímavostí.
Naše putování začalo v Londýně. Londýn je živé kulturní město plné protikladů.
Honosné historické budovy se tu prolínají
Buckinghamský palác
s moderní architekturou, tradiční konzervativní monarchistická společnost, tolik typická pro Británii, je tu v kontrastu s multikulturním
soužitím národností, ras a náboženství. Samotná prohlídka města by mohla zabrat týden a stále
byste měli co objevovat. Z památek, které byste neměli při návštěvě opomenout, zmíním Buckinghamský palác, sídlo královny a vévody z Edinburghu, a Westminsterský palác s hodinovou
věží označovanou jako Big Ben. Procházkou přes řeku Temži po mostě Tower Bridge se dostanete
až ke středověké budově londýnského Toweru, který sloužil jako pevnost a vězení. Samozřejmě je
zde celá řada dalších turistických míst, které stihnete i během jednoho dne v Londýně navštívit.
Rozhodně se podívejte do jednoho z největších městských parků Hyde Parku. Projděte se po
Oxford street, londýnské nákupní ulici, a vyfoťte se s červenými symboly města – telefonní budkou a dvoupatrovým autobusem. A pokud vám zbude čas a nějaká ta libra, vyjeďte se na město
podívat na vyhlídkovém kole London Eye. Nám ale čas nezbývá a tak opouštíme hlavní město
a vyrážíme poznávat Anglii.
Při cestě po první ze zemí, Anglii, jsme nemohli opomenout návštěvu turisticky velmi vyhledávaného místa - Stonehenge. Jedná se o komplex kamenných monolitů sestavených do kruhů,
jejichž vznik se datuje do třetího tisíciletí před naším letopočtem. Původ této stavby je nejasný
a místu se přisuzuje mytologický význam. Bohužel ke Stonehenge přijíždíme těsně před zavírací
dobou, proto vybalujeme stany a trávíme noc v těsné blízkosti tohoto kamenného gigantu. Musíme přiznat, že ranní východ slunce, pozorovaný za obrovskými kameny, měl své magické kouzlo.
Při cestě po Anglii se ještě zastavujeme na jednom z mnoha zámků, které lze v této zemi
navštívit. Jako věrní diváci historického seriálu Panství Downton, jsme si vybrali krásnou usedlost
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Highclere castle, na které se tento seriál natáčí.
Míjíme i několik kamenných hradů, jím podobné jsou stejně tak k vidění ve Walesu či Skotsku.
Opouštíme krásnou, pro nás převážně
historickou a turistickou, Anglii a po visutém
mostě přes řeku Severn se dostáváme do Walesu. Wales nám utkvěl v paměti jako země vody.
Jednak nám za celou dobu nepřestalo pršet, ale
také jsme většinu času projížděli kolem mořského pobřeží. Všímáme si nádherných zelených
pastvin, které spásají stáda ovcí. Navštěvujeme
přístavní město Fishguard a dobové skanzeny.
Highclere castle
Jak radil náš tištěný průvodce, v jedné z malých
přímořských obcí ochutnáváme pravé britské „fish and chips“, tedy smaženou mořskou rybu
s bramborovými hranolky. Při jednom z noclehů se nám podařilo zažít degustaci waleského piva
z malého domácího pivovaru. Výměnou za příjemný zážitek dáváme majiteli pivovaru ochutnat
naši slivovici. Konečně se také dostáváme trochu víc do přírody, to když vyrážíme do waleského
národního parku Snowdonia, kde zdoláváme nejvyšší horu Walesu.
Z Walesu míří naše cesta na sever, do Skotska. Než se ale do něj dostaneme, přejíždíme opět
přes Anglii. Tentokrát si užíváme jejich přírodních krás, a to především v Národním parku Lake
District. Blankytná obloha ještě umocňuje krásu zelených hor a modrých jezer.
Skotsko je zemí s nádhernou, ale drsnou krajinou. Vysoké hory „highlands“, tyčící se takřka
od hladiny moře, jsou protkány drobnými potůčky, přes které často vedou staré kamenné mosty.
Pokud počasí přeje, stojí za to zdolat nejvyšší horu Británie Ben Nevis. Při putování Skotskem
narazíte velmi často na temná, velká i malá jezera „loch“. Nejznámějším je jistě jezero Loch Nes, ve
kterém údajně žije lochneská příšera. Tu jsme živou nezahlídli, pouze její napodobeninu v životní
velikosti. Zato jsme měli možnost sledovat skupinu delfínů, dovádějících v jenom z mořských
zálivů. Z gurmánských zážitků vyzdvihnu nejednu návštěvu zdejších destilérek whisky anebo
ochutnávku místní speciality „haggis“. Jedná se o ovčí žaludek plněný vnitřnostmi, chuťově velmi
podobný naší jitrnici.
Jednodenní výlet na ostrov Skye patřil k nejkrásnějším zážitkům. Na scenérii vysokých
skalnatých útesů tyčících se nad tmavě modrým rozbouřeným mořem, obrostlých zelenou
trávou, určitě nezapomeneme. Navíc pokud
je na některém z takovýchto útesů umístěn
starý opuštěný maják bičovaný poryvy větru
se sprškou slané vody z příbojů, dostává místo
i trochu strašidelnou atmosféru.
Poslední skotskou zastávkou bylo historické město Edinburgh. Po celodenní prohlídce
krásných historických památek a Skotů v sukních opouštíme Velkou Británii, a i když jsme
v podstatě během dvou týdnů navštívili jen
jeden z evropských států, procestovali jsme
vlastně tři odlišné země.
Westminsterský palác
Miroslava Němcová
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HISTORIE
Rajnochovická lesní železnice
Arcibiskupská lesní železnice v Rajnochovicích sloužila, jak vyplývá z názvu, v letech 1906 –
1921 ke svozu dřeva z oblasti Kelčského Javorníku, a to z revíru Podhradní Lhota a jeho místních
částí Rovina, Javorník, Komorník a Hrad na parní pilu v Rajnochovicích.
Revír Podhradní Lhota příslušný pod arcibiskupský lesní úřad v Rajnochovicích byl součástí
panství Kelč pod správou ředitelství arcibiskupských statků v Kroměříži a majetkem olomouckého
arcibiskupství. O postavení lesní železnice se zasloužil olomoucký knížecí arcibiskup dr. Theodorus
Kohn. Projekt původně navržené 20 km dlouhé lesní železnice vypracoval na základě nabídky firmy
Roessemann & Kühnemann v Praze vrchní inženýr Nagy z Peště v roce 1902. Na základě policejní
pochůzky, kterou ve dnech 12. a 13. října 1903 provedl stavební rada Jakob Ritter von Mikuli jako
zástupce ministerstva železnic ve Vídni, bylo uděleno povolení ke stavbě, a to ministerstvem
železnic dne 8. listopadu 1903 a moravským místodržitelstvím v Brně 11. února 1904. Stavba
lesní železnice v mimořádně těžkém terénu (strmé stráně, bažiny, boční rokle s nutností stavby
četných mostků a propustků) byla provedena za pomocí stavebních firem Obranský v Olomouci
a Souček z Prosenic ve vlastní režii správy statků s poměrně nízkým celkovým nákladem. Nakonec
byl traťový úsek dlouhý 9,6 km. Na stavbě mostků a propustků byli zaměstnáni italští kameníci.
Ve dnech 19. a 20. prosince 1905 byla
provedena kolaudace železnice, a to už i pro
budoucí lokomotivní provoz. Současně bylo
povoleno vybudování odbočné větve v délce
4,2 km. Odpovědným správcem provozu byl
jmenován lesní kontrolor Franz Niemeczek.
Původně navržený zvířecí provoz měl být
prováděn tak, že prázdné dvojice podvozků by
byly taženy koňmi nebo tažnými voly z pily na
příslušná nákladiště a odtud naložené dřevem
měly sjíždět vlastní vahou. Pokud se týkalo
odvráceného úseku tratě mezi km 1,4 – 4,2
měla tažná zvířata dopravovat naložené vozy
na nejvyšší místo tratě. Již v době dokončení stavby tratě se však začalo ředitelství statků zajímat
o zavedení lokomotivního provozu. Prostřednictvím firmy Roessemann & Kühnemann byla ještě
v roce 1905 zakoupena parní lokomotiva. Ačkoliv byl neoficiálně zkušební provoz s lokomotivou zahájen již v lednu 1906, bylo komisionální povolení po policejní zkoušce uděleno teprve
22. září 1906, a to na základě zkušební jízdy se dvěma plně naloženými dvojicemi podvozků
z pily na začátek tratě a zpět. „Služební řád pro úzkokolejnou lesní dráhu ve Lhotském revíru“
byl vytištěn v německé a české verzi a schválen 6. října 1906 místodržitelstvím v Brně. Kromě
bezpečnostních předpisů týkajících se provozu železnice a předepsaných návěstí obsahoval
rovněž ustanovení o nejvyšší dovolené rychlosti. U sjíždějících naložených vozů nebo samostatné
sjíždějící lokomotivy byla povolena nejvyšší rychlost 10 km/hod, na přejezdech a v obloucích
s malým poloměrem 6 km/hod.
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Provoz na lesní železnici probíhal vcelku uspokojivě
až asi do roku 1918, kdy se zřejmě v důsledku nedostatečné údržby, pro těžký terén zcela nevhodných
lehkých kolejnic a možná i okolností, že stavbu tratě
neprovedla z úsporných důvodů odborná firma, začaly
projevovat vážné poruchy ve stavu svršku, které často
způsobovaly vykolejení lokomotivy. Lokomotivní provoz
musel být zastaven a zaveden opět zvířecí. Pravděpodobně v důsledku nějaké vážnější nehody zastavilo ředitelství
statků dne 25. listopadu 1921 veškerý provoz na lesní
železnici a to byl její konec. Lokomotiva, vozy a kolejivo
byly odprodány arcibiskupskému lesnímu úřadu v Ostravici pro lesní železnici v Bílé.
V současné době funguje v Rajnochovicích spolek
na obnovu části této železnice. Předpokládá se, že trať
bude dlouhá asi 1500 metrů. Momentálně je v provozu
asi 150 metrů této vznikající železnice, kterou najdeme
hned u pily. Místa a trasa kde vedla stará železniční trať
jsou i dnes krásně vidět, a nabízejí příjemnou lesní procházku v okolí Rajnochovic.
K článku byly použity materiály MVDr. Jiřího Joachymstála, badatele a historika úzkorozchodných železnic.
Richard Petřík

ZOO ZLÍN
Druhé mládě dželady!
Slavíme další chovatelský úspěch! Již podruhé během necelého roku se rozrostla tlupa dželad. Mládě přišlo na svět 12. února. Jeho matkou se stala šestiletá samice Moja. O svého malého
potomka se od samého počátku vzorně stará. Je nesmírně pečlivá, doposud takřka nedovolila
opustit malé dželadě bezpečí máminy hrudi. Otcem je desetiletý samec Jasper, pro kterého je
to již druhý potomek.
Dželady se poprvé ve zlínské zoo objevily již v roce 2010, jednalo se však o samčí skupinu
z francouzské zoo Lisieux. Každá zoo, která má zájem o chov dželad, by totiž měla vybudovat
dvě zařízení. Jedno pro samčí skupinu, druhé pro chovnou skupinu. Koordinátorem chovu dželad
je totiž nejprve poskytnuta samčí skupina a zoo tak může získávat zkušenosti s jejich chovem.
Teprve poté následuje vytvoření nové chovné skupiny z nepříbuzných jedinců. Ta je tvořena
jedním dominantním samcem a různým počtem samic.
K zásadní změně v chovu dželad došlo ve zlínské zoo v roce 2013, kdy jsme získali samice
ze Zoo Stuttgart a samce Jaspera z maďarské Zoo Veszprem. Od té doby v zahradě chováme
hned dvě skupiny těchto zajímavých, býložravých paviánů. První tvoří osvědčený chovný samec
Jasper, samice Asmera, Doro, Moja, Goba a dvě mláďata – téměř roční samička Mia, jejíž matkou
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je Asmera, a letošní mládě. Tuto skupinu ještě doplňují dva mladí samci Rakko a Janosch. Druhá
skupina dželad, která obývá výběh v chovatelském zázemí expozice, se skládá výhradně z dospělých samců – Neguse, Gobeho, Kuru a Awaqi.
Ve volné přírodě dželady žijí pouze na travnatých náhorních plošinách v severní a střední části
Etiopské vysočiny. Nikde jinde na světě je nenajdete. Patří sice mezi paviány, přesto se od nich liší
několika znaky. Žijí na zemi a na stromy lezou jen výjimečně. Typická je nápadná červená lysina
na prsou sloužící k dorozumívání. Chloubou samců dželad je mohutná hříva, která ve stáří může
dosahovat až k zemi. Samice ji nemají. Jsou to výluční vegetariáni, v jejichž potravě je zastoupena
prakticky jen tráva. Proto i ve zlínské zoo mají k dispozici rozlehlý travnatý výběh. Návštěvníci
tak mají ideální šanci pozorovat dželady při jejich typické denní činnosti. Sedí na zadku a s neuvěřitelnou šikovností celé hodiny trhají trávu. Pečlivě ji zkontrolují a pak si ji podávají přímo do
úst. A protože ve skupině jsou nyní hned dvě mláďata, o další zážitky rozhodně nebude nouze.
Výběh dželad návštěvníci objeví v etiopské části zoo. Nejlepším místem pro pozorování
je vyhlídka v horní části výběhu. Zlínská zoo je jedinou českou zoo, která úspěšně odchovává
mláďata dželad a jednou z 22 zoologických zahrad světa, kde návštěvníci mohou tyto jedinečné
primáty obdivovat.
Ing. Roman Vrzal

První odchov plameňáků malých!
Plameňák malý je nejmenším a zároveň nejrozšířenějším plameňáčím druhem, jehož populace
v přírodě však v poslední době klesá. V ZOO Zlín jde o jeden z nejdéle chovaných druhů, první
ptáci do naší zoo přišli již v roce 1984 a od té doby jsou chováni nepřetržitě. Někteří plameňáci
z našeho hejna jsou tak více než třicetiletí. Na rozdíl od plameňáků růžových nebo kubánských
jsou však v zajetí chováni jen sporadicky. Jejich rozmnožení je velkou událostí, protože v současné
době je nepravidelně rozmnožují jen v německém Lipsku.
Jelikož se tento druh dlouhodobě nedařilo odchovávat, tak jsme se snažili utvořit podmínky,
které co nejvíc připomínají podmínky přirozené pro hnízdění plameňáků malých. Prvním kritériem
bylo utvoření velkého hejna, které ptáky stimuluje k hnízdění. Protože jsme byli omezeni prostorem našeho zimoviště, tak jsme přistoupili k umístění pásu zrcadel v okolí hnízdiště, takže vznikl
dojem velké kolonie. Dále jsme pro hnízdní období zvedli teplotu v zimovišti, kde ptáci hnízdí,
na více než 30 stupňů Celsia. Podmínkou bylo také krmení našeho hejna těmi nejkvalitnějšími
granulemi pro chov plameňáků, které jsou na trhu k sehnání. V roce 2012 se objevila první snůška.
Několik párů z hejna si poprvé postavilo hnízda a samice snesly vejce.
Až v letošním roce jsme se dočkali prvního oplozeného vejce. Vejce jsme inkubovali v líhních, aby při častých roztržkách mezi hnízdícími páry nedošlo k jejich poškození. Dne 12. února
jsme podsadili pod rodičovský pár nalíhnuté vejce. Následující den bylo již mládě vylíhnuté.
V současné době již malý plameňák na hnízdě postává a zanedlouho jej úplně opustí a vydá se
s rodiči mezi ostatní ptáky.
Pokud se jej podaří odchovat do dospělosti, bude to nejen republikový prvoodchov, ale
zároveň teprve druhý úspěšný odchov v rámci Evropy.
Ing. Roman Vrzal
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
V I. čtvrtletí 2015 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let

Kadlčík Ferdinand
Nedbalová Eva

55 let

Nedbal Svatopluk
Mikešková Dagmar

60 let

Šťastná Anna
Nedbalová Alena
Mrázková Soňa
Utěkalová Hana
Krejčí Eva

65 let

Lipnerová Božena
Herudek Oldřich
Kopečná Svatava

70 let

Pumprla Rudolf

90 let

Barotová Ludmila

Narodili se:
Kneisl Tomáš
Barotová Amálie
Tobolíková Sabina
Sokola Jonáš
Krejčí Matyáš

Rozloučili jsme se:
s panem Stanislavem Sklenářem, paní Libuší Nedbalovou, panem Josefem Mrázkem
a v prosinci 2014 s paní Libuší Adámkovou.
A vzpomínky zůstanou ...
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RAAB COMPUTER

Čs. brigády 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
777 777 419, raab@raab.cz, www.raab.cz

Rychlejší INTERNET
v PRUSINOVICÍCH
V obci Prusinovice jsme modernizovali naše internetové technologie.
Nabízíme stabilní a rychlé připojení k internetu s rychlým servisem.

INTERNET

TELEVIZE

BEZ ZÁVAZKŮ

INSTALACE ZDARMA*

Stabilita, dohled nad
sítí 24/7, skvělý
poměr cena/rychlost

Nabízíme 45 CZ a SK
programů v ceně
internetu ZDARMA

Nejste vázáni smlouvou na dobu určitou
a podobně

Připojení do sítě je
ZDARMA, bez
aktivačních poplatků

Rodinné domy - pásmo 5GHz (agregace 1:10)
Tarif

Max. rychlost

Zřizovací poplatek

Cena za měsíc

Wifi

0

128 kb/s

2 990 Kč

ZDARMA

Wifi

2

2 Mb/s

1 990 Kč

236 Kč

Wifi

6

6 Mb/s

1 790 Kč / ZDARMA*

290 Kč

Wifi

9

9 Mb/s

1 490 Kč / ZDARMA*

356 Kč

Wifi

**

18+TV

18 Mb/s

990 Kč / ZDARMA*

475 Kč

Wifi

24+TV**

24 Mb/s

990 Kč / ZDARMA*

594 Kč

* Při předplacení paušálu na 12 měsíců nebo při podpisu smlouvy na 24 měsíců. Pro stávající zákazníky připojené v pásmu 2,4GHz platí tarify
dle ceníku platného od 1.8.2010. Pro využití nových tarifů je nutná přemontáž zařízení do pásma 5GHz za jednorázový poplatek 990 Kč.
** Nabídka 45ti CZ a SK programů TV ZDARMA v ceně internetového paušálu. Více na tv.raab.cz
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH pro domácnosti i pro firmy.
Cena zřizovacího poplatku pro plátce DPH je uvedena bez DPH (přenesená daňová povinnost).
Zařízení zůstává 2 roky majetkem firmy RAAB COMPUTER, poté automaticky přechází do vlastnictví zákazníka.

Prodejny: Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády 93, tel.: 571 892 000
Holešov, Palackého 821, tel.: 571 892 230
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www.raab.cz

6. ročník závodu horských kol
25/4/2015 Prusinovice

Vaše jarní srdcovka!

Prezentace (kulturní dům) pá 16-20:00, so 8-11:00 / dětské závody od 9:30
hlavní závod 12:00 / vyhlášení výsledků 16:30
doprovodný program ELKO Band, Dale B Williams, večerní disco / dětský program
Registrace a informace na www.vesani.cz
Prusinovice

Josef Votava

Pojišťovací kancelář

Holešov
Kroměřížská
nemocnice a.s.

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

