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Kdo žije horskou cyklistikou, nechyběl 25. 4. 2015 v Prusinovicích na závodu horských kol 
Raab Rohálovská padesátka. Během sobotního dopoledne se obcí prohánělo 200 dětí. „Jako 
malého mě i další Vesany přivedl k horským kolům závod Drásal, tak věříme, že i MTB Rohálovka 
přivede místní mládež k tomuto sportu,“ sdělil nám Martin Koplík. Bylo vypsáno celkem 9 dětských 
kategorií, ve kterých se prosadila řada regionálních bikerů. Vyzdvihnout zaslouží Libuše Prcha-
lová původně ze spolupořádajícího týmu Holešovští Pokalíšci za suverénní vítězství v kategorii  
11 až 14 let, Václav Pumprla za 7. místo v kategorii do 6 let, 2. místo Filipa Gahury a 4. místo Elišky 
Hurtové v odrážedlech.

V  pravé poledne odstartovalo za doprovodu zaváděcího auta a motorky 616 bikerů  
a 60 bikerek na padesátikilometrovou trasu s převýšením 950 metrů. Úvodní okruh okolo Hrádku 
(5,5 km) zakončený rychlostní prémii vyhrál Jiří Hradil před Janem Jobánkem v čase 10:21! Po 
průjezdu prémií se vytvořila silná sedmičlenná skupina, která později prořídla na 4 jezdce. Na rychlé 
suché trati se zúročila 29palcová kola (např. Karel Hartl je zastáncem klasických 26 palců), techni-
ka jízdy a samozřejmě zimní příprava. Ti nejlepší mají najeto před závodem až 8 tisíc kilometrů!

Divácky i jezdecky atraktivních míst je na trati spousta. Zejména v Líšné závodem žijí a hlasitě 
a možná i trochu škodolibě ženou závodníky k rychlému přejezdu místního brodu. Vesanskou 
rokli v  Ochozech na 29. kilometru letos zdolalo přes 2 desítky jezdců. Náročné stoupání na  
36. kilometru s vrchařskou prémií nejrychleji projel Jiří Hradil, který svůj náskok navyšoval i během 
dalších kilometrů (sjezd k Želkovu, průjezd zámeckou oborou v Holešově, brod přes řeku Rusavu, 
stoupání nad Tučapy). Svůj náskok jasně vedoucí Hradil přesto málem ztratil. Najel na hřebík  
a musel dofukovat, přesto při průjezdu kravínem už mohl pomalu začít slavit. Cíl Jiří Hradil protnul 
v čase 1:49:11 s rezervou od rekordu trati (1:42:07). 10 sekund po vítězi se ve spurtu cílem prohnali 
druhý Vašek Strnad a třetí Tomáš Petříček. Že do Prusinovic jezdí špičkoví sportovci, potvrdil Jiří 
Hradil, který z červnového mistrovství Evropy v MTBO konaného v Portugalsku přivezl zlatou  
a stříbrnou medaili. Podobně vítězka ženské kategorie Irena Berková (2:02:11) je mistryní republiky 
v maratonu horských kol.

Ve startovním poli letos Prusinovice reprezentovalo 18 občanů, z nichž nejrychlejší byl Lukáš 
Krejčí (2:20:05) před Liborem Pumprlou (2:29:30), kategorii Rohálovských bikerek ovládla Kamila 
Nedbalová (2:39:23).

V  rámci vyhlašování byli dekorováni borci v  duatlonu (1. Radoslav Šíbl, 2. Vašek Strnad,  
3. Ivo Vrba, hold zaslouží i 4. Patrik Bartík) a borkyně (1. Martina Novotná, 2. Helena Kotopulu,  
3. Romana Šutová a 4. Silvie Pavlíčková).

Soutěž týmů dokončilo úctyhodných 42 týmů složených z trojice jezdců. V rekordním čase 
5:38:36 vyhrál tým BIKE TRIATLON MORKOVICE 1, před týmem 4EVER Cyklo Bulis a CK PeMaP 
Přerov A.

6. ročník Rohálovské padesátky proběhl za krásného počasí, závodů se zúčastnilo 900 zá-
vodníků z celé ČR, Slovenska a Kanady, na organizaci dohlíželo 120 pořadatelů (Vesani.cz, NEKO, 
obec Prusinovice, tým zdravotníků SANITA CAR), na závod a doprovodný program přišlo přes 
1000 návštěvníků. Rohálovská padesátka je naše srdcovka a 30. 4. 2016 uděláme vše proto, aby 
byla i vaším srdcovým závodem.

Vesani.cz

Jiří Hradil potvrdil roli favorita 6. ročníku 
Rohálovské padesátky
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Po startu Brod v Líšné

Brod přes řeku Rusavu Nejlepší muži

Nejlepší ženy Dětský závod
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Nejlepší týmy Zábavný program

Z OBCE

Zprávy z obce
Zdravím Vás všechny a chtěl bych Vás opět informovat o tom, co se událo v Prusinovicích za uplynulého 
čtvrt roku. Jediné veřejné zastupitelstvo se konalo 15. června 2015. Sešlo se 6 členů zastupitelstva. 
Omluven byl pan František Mikeška z pracovních důvodů. 
Usnesení tohoto zastupitelstva je zde:

Kontrola usnesení z 10. 3. 2015
• Byly provedeny a zaúčtovány rozpočtové opatření 12/2014, 1 a 2/2015.
• Podepsána smlouva o bezúplatném převodu na pozemky p .č. 327 a 328 s Úřadem pro zastupování 

státu. Dnes již přepsáno na katastrálním úřadě do majetku obce Prusinovice.
• Byl vypsán veřejný záměr na pozemek p. č. 1663 v k. ú. Prusinovice o výměře 225 m2. Bude se pro-

jednávat ještě dnes.
• Les paní Studničkové a možný nákup obcí se bude projednávat ještě dnes.
• Nákup pozemků od pana Krejčího taktéž na dnešním jednání.                                                       
• Byla provedena deratizace v obci.                                 
• Chodník v Pacetlucké: dokončen projekt, momentálně jsme ve fázi vyjadřování dotčených subjektů. 
• Chodník v Přerovské – ve fázi zaměření panem Vítámvás.
• Projektová dokumentace hřiště u tělocvičny – oslovena firma BM Baumas Kroměříž.
• Přidány programy kabelové televize NOE, SLOVAKSPORT A SPORT 5.                              
• Proběhlo jednání s ing. Pospíšilovou, která má na starosti územní plánování ve věci změny územního 

plánu v Prusinovicích – seznámení se situací bude ještě v jednom z bodů dnes.    
• Vyplacena částka 22 400,- Kč paní Nevřalové za vyrovnání neoprávněného nájemného za pozemek 

pod poštovním stánkem.
• Zaměstnáno 5 pracovníků jako VPP. Na tyto pracovníky je příspěvek z 85 % ze sociálního programu 

evropské unie a z 15 % příspěvek na mzdu do výše 14 000,- Kč. 
• Proběhlo kácení stromů v zahradě MŠ. Zůstal prakticky jen ořech v rohu zahrady. Ihned provedena 

výsadba 3x lípa, 4x kaštan červený a 4x ovocné nízkokmenné stromy. 
• Dále provedena výsadba na prostranství před OÚ 10x kaštan červený, 4x štědřec odvislý a 1x katalpa.
• Proběhla oslava 70 – tého výročí osvobození obce v podobě průvodu za účasti 100 obyvatel.



4

Rozpočtová opatření č. 3, 4, 5 a 6/2015
Usnesení: zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6/2015.
Pro ...................6 .....................  proti .....................  zdržel se ...........................................

Závěrečné účty 
Závěrečný účet obce Prusinovice za rok 2014
Usnesení: Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet a Zprávu o hospodaření bez výhrad. 
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2014 celkovou ztrátu 318 226,32 Kč a schvaluje její převod 
do hosp. výsledku minulých let.
Pro  ..................4 ..................... Proti ....................... zdržel se  ...........................................2 ...............

Závěrečný účet MŠ
Usnesení: Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ 
Prusinovice za rok 2014.
Zastupitelstvo schválilo převedení zisku 175 097, 37 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. 
Pro ...................6 ..................... proti  ..................... zdržel se ............................................

Závěrečný účet ZŠ
Usnesení: Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ 
Prusinovice za rok 2014. Zastupitelstvo schválilo úhradu ztráty ve výši 3 694,86 Kč z rezervního fondu 
příspěvkové organizace.  
Pro  ..................6 ..................... proti ...................... zdržel se  ...........................................

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady 
Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo předložený Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady 
– Bystřice pod Hostýnem za rok 2014.
Pro  ..................5 .....................  proti  ....................  Zdržel se  .........................................1 ...............

Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí eonu a sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na parcele p. č. 1753 k položení kabelu NN ke stavbě pana Nevřaly v ulici Polní.      
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy č. 1030021625/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 
Pro  ..................6 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí eonu a sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene 
na parcele p. č. 1677, 1753, 1763 k položení kabelu NN k pozemku pana Koplíka Jaroslava.  
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy č.: OT-014330032572/001 o zřízení věcného břemene 
a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy. 
Pro  ..................6 ..................... Proti ......................  Zdržel se ..........................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí eonu a sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na parcele p. č. 353 k položení kabelu NN k pozemku pana Barota.  
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy č. 1030022940/003 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy. 
Pro  ..................6 ..................... Proti .......................  Zdržel se  .........................................
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Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy č. 1030021625/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 
Pro  ..................6 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí eonu a sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene 
na parcele p. č. 1677, 1753, 1763 k položení kabelu NN k pozemku pana Koplíka Jaroslava.  
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Návrh: Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí eonu a sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na parcele p. č. 353 k položení kabelu NN k pozemku pana Barota.  
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy č. 1030022940/003 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy. 
Pro  ..................6 ..................... Proti .......................  Zdržel se  .........................................
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Návrh: Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí eonu a sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene 
na parcele p. č. 10081, 10122, 12670 k položení kabelu NN k pozemku pana Šišky.  
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy č.: OT-014330032695/001 o zřízení věcného břemene 
a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy. 
Pro  ..................6 ..................... Proti ...................... Zdržel se ...........................................

Návrh: Starosta seznámil zastupitele s možností odkoupení pozemků od pana Krejčího p. č. 745, 774, 
1264, 1745, 1746, 10706 a 11645 o celkové výměře 560 m2. Dohodnutá částka s panem Krejčím je 
7,- Kč za m2.  
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup pozemků p. č. 745, 774, 1264, 1745, 1746, 10706 a 11645 
o celkové výměře 560 m2 za cenu 7,- Kč za m2. Poplatky z převodu hradí kupující.
Pro:  .................5 ..................... Proti ....................... 1...........................................................Zdržel se  ..............................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s možností odkoupení části lesa od paní Studničkové p. č. 10 681 
o celkové výměře 6 299 m2. Dohodnutá cena je 15,- Kč za m2.  
 Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup pozemku p. č. 10 681 o výměře 6 299 m2 za cenu 15,- Kč za 
m2.  A zároveň souhlasí se zaplacením daně s převodu a poplatku za zápis do katastru na náklady obce. 
Pro:  .................6 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s žádostí paní Sklenářové o vybudování stání pro auta na pozemku 
č. 75, který je v majetku obce. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost paní Sklenářové na vybudování stání pro osobní automobil. 
Pro:  .................Proti  ............. 6 ............................. Zdržel se ...........................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s žádostí pana Papežíka. 
Diskuze:
Návrh: Zastupitelstvo souhlasí s žádostí pana Papežíka s rozšířením zpevněné plochy před jeho domem 
č. p. 293. V případě potřeby obce zasáhnout do jejich sítí jí nebude bráněno. 
Pro:  .................6 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s požadavkem pana Ostřanského k novému územnímu plánu obce 
Prusinovice. Pan Ostřanský chce zařadit parcely 1853, 1862, 10287, 10665 a 1066 v novém územním 
plánu jako pozemky stavební. 
Diskuze: Starosta: jsme teprve ve fázi příprav na změnu územního plánu a výzva k podání námitek bude 
včasně vyhlášená a vyvěšená na obecní Úřední desce. 
Usnesení. Zastupitelstvo požadavek pana Ostřanského bere na vědomí. 
Návrh: Žádost o zpevnění příjezdové cesty k domu na obecním pozemku ing. Doležala. 
 Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí ing. Doležala s vybudováním příjezdové cesty k domu 
č. 164 na obecním pozemku č. 1109. 
Pro:  .................6 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................
Návrh: Nabídka odkoupení obecního pozemku p. č. 1663 o výměře 225 m2 v k. ú. Prusinovice za cenu 
20,- Kč za m2. 
Diskuze: Starosta: Byl vyvěšen veřejný záměr na uvedený pozemek a na nabídku se ozval pan Lajda.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem parcely č. 1663 o výměře 225 m2 za cenu 20,- Kč za m2 
panu Lajdovi. Poplatky spojené s prodejem hradí kupující. 
Pro:  .................6 ..................... Proti ...................... Zdržel se ...........................................
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Různé
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s žádostí Úřadu pro zastupování státu o podání sdělení o pozemku 
p. č. 1670 o výměře 13 m2 z důvodu realizace převodu pozemku do vlastnictví obce. 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s  bezúplatným převodem parcely č. 1670 do vlastnictví obce od 
Úřadu pro zastupování státu. 
Pro:  .................6 ..................... Proti ...................... Zdržel se ...........................................
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Spisový a skartační řád.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený spisový skartační řád.
Pro: ..................6 ..................... Proti ....................... Zdržel se ...........................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s dodatkem č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem 
zajištění dopravní obslužnosti. 
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění 
dopravní obslužnosti a pověřuje starostu jejím podepsáním. 
Pro:  .................4 ..................... Proti ....................... 2...........................................................Zdržel se  ......................
Návrh: Žádost TJ Prusinovice o finanční dotaci 40 000 Kč.
Diskuze: Vzhledem k tomu, že dne 20. 2. 2015 vešla v platnost právní úprava § 10a odst. 5 zákona č. 
24/2015 Sb., kterým se mj. mění zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů musíme s každým, kdo od obce dostává dotaci, sepsat smlouvu. Této 
smlouvě musí vždycky předcházet žádost o dotaci s přesně stanovenými parametry.  
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje dotaci TJ Prusinovice o. s. 40 000,- Kč a pověřuje starostu vypraco-
váním a podepsáním smlouvy.
Pro:  .................4 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................2 .......................................
Návrh: Žádost o dotaci Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích 50 000 Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dotaci Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Prusino-
vicích 50 000,- Kč a pověřuje starostu vypracováním a podepsáním smlouvy.
Pro:  .................5 .....................  Proti ..................... Zdržel se ...........................................1 .......................................
Návrh: Ohlášení rekonstrukce schodiště k evangelickému kostelu.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci schodiště k evangelickému kostelu na obecní parcele 
č. 1469.
Pro:  .................6 ..................... Proti ...................... Zdržel se ...........................................
Návrh: Žádost o dotace Římskokatolické farnosti Prusinovice.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dotaci Římskokatolické farnosti Prusinovice 30 000,- Kč a pověřuje 
starostu vypracováním a podepsáním smlouvy.
Pro:  .................6 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................
Návrh: Žádost o dotaci Sportovního klubu Vesani.cz, o. s. o 25 000 Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dotaci Sportovnímu klubu Vesani.cz, o. s. 25 000,- Kč a pověřuje 
starostu vypracováním a podepsáním smlouvy.
Pro:  .................4 ..................... Proti ....................... Zdržel se ...........................................2 .......................................
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu pověřit starostu schvalováním dotací spolkům do výše 5 000 Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo obce dává starostovi právo schvalovat dotační smlouvy spolkům do výše 
5 000,- Kč.
Pro:  .................6 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................
Návrh: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových změn do 200 000 Kč 
v jednotlivém případě a v případě jeho nepřítomnosti (nemoc) pověřuje místostarostu. 
Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových změn do 200 000 Kč 
v jednotlivém případě s pozdějším informováním zastupitelstva. V případě jeho nepřítomnosti (nemoc) 
pověřuje místostarostu. 
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Různé
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s žádostí Úřadu pro zastupování státu o podání sdělení o pozemku 
p. č. 1670 o výměře 13 m2 z důvodu realizace převodu pozemku do vlastnictví obce. 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s  bezúplatným převodem parcely č. 1670 do vlastnictví obce od 
Úřadu pro zastupování státu. 
Pro:  .................6 ..................... Proti ...................... Zdržel se ...........................................
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Spisový a skartační řád.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený spisový skartační řád.
Pro: ..................6 ..................... Proti ....................... Zdržel se ...........................................
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s dodatkem č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem 
zajištění dopravní obslužnosti. 
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění 
dopravní obslužnosti a pověřuje starostu jejím podepsáním. 
Pro:  .................4 ..................... Proti ....................... 2...........................................................Zdržel se  ......................
Návrh: Žádost TJ Prusinovice o finanční dotaci 40 000 Kč.
Diskuze: Vzhledem k tomu, že dne 20. 2. 2015 vešla v platnost právní úprava § 10a odst. 5 zákona č. 
24/2015 Sb., kterým se mj. mění zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů musíme s každým, kdo od obce dostává dotaci, sepsat smlouvu. Této 
smlouvě musí vždycky předcházet žádost o dotaci s přesně stanovenými parametry.  
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje dotaci TJ Prusinovice o. s. 40 000,- Kč a pověřuje starostu vypraco-
váním a podepsáním smlouvy.
Pro:  .................4 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................2 .......................................
Návrh: Žádost o dotaci Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích 50 000 Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dotaci Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Prusino-
vicích 50 000,- Kč a pověřuje starostu vypracováním a podepsáním smlouvy.
Pro:  .................5 .....................  Proti ..................... Zdržel se ...........................................1 .......................................
Návrh: Ohlášení rekonstrukce schodiště k evangelickému kostelu.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci schodiště k evangelickému kostelu na obecní parcele 
č. 1469.
Pro:  .................6 ..................... Proti ...................... Zdržel se ...........................................
Návrh: Žádost o dotace Římskokatolické farnosti Prusinovice.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dotaci Římskokatolické farnosti Prusinovice 30 000,- Kč a pověřuje 
starostu vypracováním a podepsáním smlouvy.
Pro:  .................6 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................
Návrh: Žádost o dotaci Sportovního klubu Vesani.cz, o. s. o 25 000 Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dotaci Sportovnímu klubu Vesani.cz, o. s. 25 000,- Kč a pověřuje 
starostu vypracováním a podepsáním smlouvy.
Pro:  .................4 ..................... Proti ....................... Zdržel se ...........................................2 .......................................
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu pověřit starostu schvalováním dotací spolkům do výše 5 000 Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo obce dává starostovi právo schvalovat dotační smlouvy spolkům do výše 
5 000,- Kč.
Pro:  .................6 ..................... Proti ...................... Zdržel se  ..........................................
Návrh: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových změn do 200 000 Kč 
v jednotlivém případě a v případě jeho nepřítomnosti (nemoc) pověřuje místostarostu. 
Usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových změn do 200 000 Kč 
v jednotlivém případě s pozdějším informováním zastupitelstva. V případě jeho nepřítomnosti (nemoc) 
pověřuje místostarostu. 
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Pro:  .................5 ..................... Proti ...................... 1...........................................................Zdržel se  ......................
Návrh: Z důvodu změny územního plánu je zapotřebí přijat a odsouhlasit zastupitelstvem následující 
usnesení.
Usnesení: Zastupitelstvo rozhodlo o  pořízení  změny územního plánu  Prusinovice v souladu s § 6 
odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění. 
Pro  ..................6 ..................... Proti ......................  zdržel se  ..........................................

Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo žádost obce  o pořízení změny  územního plánu Prusinovice dle  
§ 6 odst. 1 písm. c)   zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění. 
Pro  ..................5 ..................... Proti ....................... 1........................................................... zdržel se  .......................
Usnesení: Zastupitelstvo určilo v souladu s § 6 odst. 5 písm,.  f ) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění místostarostu MVDr. Koplíka Jaroslava pro 
plnění úkolů v rozsahu stavebního zákona při  procesu pořizování změny  územního plánu Prusinovice.
Pro ...................4 ..................... Proti ...................... zdržel se  ...........................................2 .......................................
Návrh: Starosta navrhuje oslovit 3 firmy na vypracování projektové dokumentace na nástavbu MŠ. 
Diskuze: Starosta: navrhuje oslovit firmy, které mají zkušenosti s dotacemi do těchto zařízení, vypracovat 
projektovou dokumentaci a počkat na dotaci. Nadstavbou školky by se vyřešilo zateplení celé střechy 
MŠ, nová střecha a navýšení kapacity školky o 17 dětí. 
Usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu s oslovením min. 3 firem na vypracování cenové nabídky 
na projektovou dokumentaci na realizaci nadstavby MŠ.
Pro  ..................5 ..................... Proti ....................... 1...........................................................  zdržel se .......................
Návrh: Starosta navrhuje změnu internetových stránek.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje změnu webových stránek a vypovězení smlouvy firmě Galileo, 
která bude nahrazena firmou Raab computer. Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou 23 000 Kč 
za zhotovení webových stránek a každoroční údržbu za cenu 1,- Kč. 
Pro  ..................4 .....................  Proti ..................... 2........................................................... zdržel se  .......................
Vysvětlení k dotaci pro farní sbory: Jistě si pozorný čtenář všiml, že evangelické farnosti zastupitelstvo 
přispělo o 20 000,- Kč víc jak katolické. Důvod je budování nového schodiště k evangelickému kostelu. 
Katolická farnost plánuje větší investici příští rok a tak by se dotační částky zase prohodily. 

Dokončené práce v obci
V zahradě mateřské školy byly pokácené břízy, které ohrožovaly bezpečnost dětí a na jejích místo 
vysázené stromky kaštanu červeného 4x, ovocné stromky 3x a lípa srdčitá 3x. Dále na travnatém 
prostranství před obecním úřadem bylo vysazeno 11 stromků kaštanu červeného, 4 stromky 
štědřec odvislý a  1x katalpa.  Těsně před vydáním tohoto výtisku Zpravodaje došlo ke zlomení 
túje u pomníku padlých z první světové války. Tento strom spadl těsně vedle pomníku. A vedlejší 
byl tak rozpraskaný, že musel být odstraněn taky. Nyní jsou již na tomto místě vysazeny túje nové, 
které budou dělat pomníku nové pozadí. 
Bylo vytěženo 100 m3 dřeva z prořezávky v lese Hlinská obora. V tomto případě nešlo o těžbu, 
ale o vyčištění a zkulturnění části lesa v těžkém strmém terénu. Získané dřevo bude použito na 
vytápění tělocvičny v zimním období a tím ušetření plynu. 
Jistě jste si mnozí všimli, že byla opravena obecní tabule pod kostelem a znovu zapojeny světla 
na její osvícení. 
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Byla podřezána pergola, která se při horkých letních dnech na asfaltové ploše propadala,  
a dřevěné stojky zespodu uhnívaly. Dřevěné stojky byly zkráceny, podbetonovány a připevněny 
k betonu železnou konstrukcí tak, aby bylo odděleno dřevo od vody a zabránili jsme odehnívání 
zdravého dřeva. 

Plán zastupitelstva 
V letošním roce jsme se chtěli věnovat budování chodníků a myslím, že se nám to prozatím 

daří. Momentálně se překládá chodník v Lesní ulici. O chodníku v ulici Pacetlucké se toho napsalo 
už dost. Doufám, že se legislativa stihne vyřídit a začneme s pracemi na tomto chodníku ještě letos. 
Když ale ne, tak překleneme ještě jednu zimu a s pracemi začneme na jaře. Chodník v Přerovské 
ulici je zaměřen a tak vyřizování povolení je teprve na začátku. Budeme rádi, když chodník v této 
lokalitě bude v roce 2017 hotov. 

Započaly jednání o změně Územního plánu, která se provádí hlavně z důvodu přístavby 
budovy k hasičské zbrojnici. Tato akce je během na hodně dlouhou trať. Budeme rádi, když se 
se stavbou přístavby začne v roce 2018. Ale v tomto případě je před námi ještě hodně úkolů  
a nástrah, tak uvidíme, jestli se tento záměr podaří dotáhnout až do konce. Každopádně pro to 
uděláme maximum. 

Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva byla vzpomenuta také přečerpávací stanice 
do ČOV Všetuly a s tím spojenou částí kanalizace pro odkanalizováno obce. Tato problematika 
se dnes opět otevírá a bude se ohledně ní jednat. K případné realizaci se použije již vypracovaný 
projekt, který se jen zaktualizuje. Na pořadu bude i veřejná prezentace pro obec a tak bude mít 
každý možnost se ohledně přečerpávací stanice informovat.

V dezolátním stavu je elektrické vedení k veřejnému osvětlení. Nejhorší větev je ulice Hlavní, 
Holešovská a Pacetlucká ulice. Momentálně jednáme o tom, kdy se do výměny kabeláže pustíme. 

Proběhlo jednání se zaměstnancem firmy Lesy ČR panem ing. Vaniakem ohledně vyčištění 
potoku v ulici Kuchyňka, který spravuje právě tato firma. Proběhnou další jednání v době, kdy opad-
ne zeleň a přislíbil vypracování projektu a následovné vyčištění celého toku až k lesu. Rozhodující 
budou jednání s majiteli okolních pozemků, od kterých je potřeba povolení k přístupu k potoku. 

Ne každý plán se v životě podaří. Tyto informace jsou podávány Vám občanům, abyste měli pře-
hled, co v obci plánuje zastupitelstvo. Budu se snažit k těmto informacím přilévat další tak jak půjde 
čas. I když vím, že ne všechno se dotáhne do zdárného konce a to bude vodou na mlýn kritikům. My 
tady ale jsme, aby se v obci něco vybudovalo a něco po nás zůstalo ke spokojenosti nakonec všech. 

Přeji Vám všem krásné prázdniny, příjemnou dovolenou ať už kdekoliv. Ať si užijete našich 
nejmenších, dokud o to ještě stojí. Přeji všem hodně sluníčka přes celé letní období. 

  Zbyněk Žákovský 

Zpráva o hospodaření obce 2014
Název obce:  Prusinovice
Adresa: Zámčisko č. 350,  768 42 Prusinovice
IČO: 00 287 644

Rozloha katastru:  1071 ha
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Zpráva o hospodaření obce 2014
Název obce:  Prusinovice
Adresa: Zámčisko č. 350,  768 42 Prusinovice
IČO: 00 287 644

Rozloha katastru:  1071 ha
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Počet obyvatel  k 1. lednu 2014:  1 234 osob + 7 cizinců
 k 31. prosinci 2014:  1227 osob
 narozeno:  15 dětí
 zemřelo:  10  osob
 přihlášeno: 14 osob
 odhlášeno: 26 osob
Z celkového počtu tvoří 595  muži, (muži nad 15 let 502), 632 ženy (z toho nad 15 let 534). 
Členství ve sdruženích: 
 Mikroregion Holešovsko 
 Sdružení měst a obcí východní Moravy 
 Svazek obcí pro hospodaření s odpady 
 
Obecní úřad:
Funkci účetní - hospodářky OÚ vykonávala  Tkadlčíková Irena na plný pracovní úvazek. Obec 
účtuje v podvojném účetnictví. Účetní operace provádí hospodářka obce po schválení starostou 
nebo místostarostou obce. Účetnictví je zpracováváno v počítačovém programu GORDIC. Obec 
má účet u České spořitelny, a.s. a u ČNB Brno. Na částečný úvazek jako administrativní pracovnice 
pracuje paní Božena Hulenková, která zároveň vykonává funkci knihovnice.

Pracovníci obce:
Úklid a údržbu obce prováděla obec vlastními silami. Tuto činnost vykonávali pracovníci ve stálém 
pracovním poměru – 3 muži a 1 žena.  Nárazové zvýšené množství práce bylo řešeno brigádníky 
v rámci DPP.  

Majetek obce
Veškerý majetek obce byl řádně zinventarizován, o průběhu a výsledcích jednotlivých inventur 
byl pořízen záznam.
Během roku byl pohyb s pozemky a to jak ve směru prodeje, tak i ve směru nákupu. 
Všem prodejům obecního majetku předcházelo zveřejnění záměru dle zákona č. 128/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, byly schváleny na veřejných zasedáních zastupitelstva.

Největší akce roku 2014: 
Kompostéry pro občany + štěpkovač .............................................................. 2 019 732,- Kč.  
85 % financováno z EU 1 802 610,81 Kč, 5 % ze Státní fond živ. prostř. 106 035,93 Kč
10 % - obec 212 071,81 Kč.
 
Hospodářská činnost obce
K 31. 12. 2014 skončila obec hospodaření roku 2014 se ztrátou 318 226,32 Kč (v tom ztráta  
z hospodářské činnosti 1 282 138,15 Kč).  
Na účtu 432 jsou evidovány hospodářské výsledky v souhrnné výši - 814 534,97 Kč.
Hospodářská činnost obce je účtována na účtech 5XX a 6XX.
Obec provozuje hospodářskou činnost - hostinská činnost v provozovně kulturní dům  
 - kabelová televize
 - lesní hospodářství
Pro hospodářskou činnost je zřízen samostatný účet u ČS. 
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Hospodářská činnost skončila ztrátou ve výši 1 282 138,15 Kč
Výsledek  KD: ztráta:  - 1 223 373,5 Kč
Z toho největší náklady: -  energie 366 246 Kč
Náklady na mzdy  1 119 206 Kč
Výsledek na TKR: - 50 513 Kč
Výsledek hospodaření lesy ztráta:  - 7893.56 Kč
 
V hlavní hospodářské činnosti hospodařila obec Prusinovice se ziskem 963 911,83 Kč.
Celková ztráta tedy činní 318 226,32 Kč.

Zbývající částky bankovních půjček a úvěrů k 31.12. 2014
na rekonstrukci tělocvičny ve výši ...............................................85 750 Kč
na opravy místních komunikací ve výši .........................  383 999,80 Kč
na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši  .....................4 331 069 Kč
Úvěry celkem ..............................................  4 800 818,80 Kč k 31. 12. 2014

Zůstatky na bankovních účtech  k 31.12. 2014
Na účtu hlavní činnosti u čs  .............................................. 2 189 609,10  Kč
Na účtu ČNB .................................................................................596 122,49 Kč
Na účtu hosp. činnosti u čs  ....................................................204 439,27 Kč
Celkem........................................................................................ 2 990 017,70 Kč

Přezkoumání hospodaření obce
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno kontrolním oddělením KÚ Zlínského kraje.
Kontrola proběhla ve dvou termínech: 3. 12. 2014 a ukončena 21. 5. 2015.  
Rozsah přezkoumání je dán ustanovením:
• zákona 420/04 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
 svazků obcí
•  zákona 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
•  zákona 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
•  zákona 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Při konečném přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 
nedostatků uvedených v § 10 odst.3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c) celek neuvedl 
celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem a výši ocenění lesních porostů v příloze 
na položce D6 a D7, což bylo v následném období odstraněno. Dále dle zákona 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  - §16 Rozpočtové 
opatření č.15 – zvýšení příjmů a výdajů bylo schváleno a provedeno až po uskutečnění výdaje 
fin. prostředků. Celá zpráva o přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí na OÚ Prusinovice.

Příspěvkové organizace
Obec má zřízeny dvě příspěvkové organizace:
Mateřská škola Prusinovice, okres Kroměříž
sídlo: Zámčisko 170,  768 42 Prusinovice
IČO: 70988391
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Hospodaření v roce 2014 
Výsledek hospodaření   - ziskem ve výši 175 297,37 Kč, který byl převeden do rezervního fondu. 

Základní škola Prusinovice, okres Kroměříž
sídlo: Hlavní č. 78, 768 42 Prusinovice
IČO: 70988421

Hospodaření v roce 2014
Ztráta 3 694,86 Kč  bude uhrazen z rezervního fondu.

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

Zbyněk Žákovský

Blahopřání jubilantovi
Mezi letošní jubilanty se zařadil též pan 

MVDr. Jaroslav Koplík, obecní zastupitel  
a zástupce starosty, který v sobotu 18. dubna 
oslavil své 60. narozeniny v kulturním domě ve 
velkém stylu. Myslím, že ho není nutné obšírně 
představovat, protože v Prusinovicích vyrostl  
a vlastně naši obec nikdy neopustil, přestože se 
svou první rodinou řadu let bydlel v Holešově. 
Jako praktický obvodní zvěrolékař pečoval  
o hospodářská zvířata v JZD, později v Agrově 
a. s. Prusinovice a též o domácí a hospodářská 
zvířata drobných chovatelů v obci po celý svůj 

produktivní život. K jeho zálibě patří myslivost. Od mládí se myslivosti naplno věnoval. V součas-
nosti je jednatelem místního Mysliveckého sdružení Vranov Prusinovice.

Od mládí je silný, pohybově nadaný, vytrvalý a soutěživý sportovec. Patřil k zakladatelům 
turistického oddílu Paprsek a později se stal předsedou cykloturistického oddílu NEKO v obci.

Této své cykloturistické zálibě dosud věnuje díl svého volného času, který mu rozhodně 
nezbývá.

Ve zralém věku vstoupil do komunální politiky. V prvním funkčním období měl v referátu 
oblast zemědělství a životního prostředí, v druhém získaném mandátu obecního zastupitele 
odpovědně pracuje jako zástupce starosty.

Na okraji Prusinovic postavil svůj nový pěkný dům, znovu se oženil a spolu s  mladou man-
želkou Kateřinou vychovávají dcerku Janičku.

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

Antonín Nedbal 
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Oslava 70. výročí osvobození obce Rudou armádou
Letos jsme si připomněli 70. výročí osvobození naší obce Rudou armádou. Protože se jednalo 

o významné (kulaté) výročí, byla oslava výpravnější a důstojnější než vloni. Předem byly připraveny 
a publikovány pozvánky na slavnost pro naše občany.

Ve čtvrtek 7. května v 18 hodin zástupci obce a vesnických spolků, čestná jednotka členů 
SDH, oba zdejší duchovní (P. Marek Výleta a Mgr. Leoš Mach) a naši občané se sešli u pomníku 
padlých vojáků z 1. světové války v Hlavní ulici, kde se slavnost začala. U pomníku nastoupila 
čestná jednotka členů SDH  v počtu asi šestnácti osob a tříčlenná čestná stráž v dobových uni-
formách. Mgr. Evžen Petřík byl v uniformě rudoarmějce, Marek Pšenica byl v uniformě četníka 
z 1. republiky a Kristýna Nováková byla oděna v uniformě (návratovce) legionáře. Tyto osoby  
v uniformách představovaly odbojáře. Slavnost tam zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský. Řekl, 
že v minulém století se světem prohnaly dvě veliké války, které lidem způsobily nesmírné škody, 
utrpení a ztráty životů. K uctění památky našich občanů, obětí válečného běsnění, byla položena 
k pomníku kytice květů.

Dále čestná jednotka členů SDH, uniformovaná čestná stráž a občané v průvodu přešli  
k budovám základní školy a mateřské školy, u nichž starosta obce Zbyněk Žákovský a jeho zá-
stupce MVDr. Jaroslav Koplík položili kytice květů u pamětních desek se jmény obětí 2. světové 
války z řad obyvatel vesnice. U mateřské školy místostarosta MVDr. Jaroslav Koplík měl projev,  
v němž poukázal na cílené porušování základních lidských práv a svobod pro určité skupiny lidí 
v nacistickém Německu a v nacisty obsazených zemích.

Potom se dlouhý slavnostní průvod v čele s praporečníky přesunul k pomníku padlých vojáků 
Rudé armády za vesnicí (na Odomči). U pomníku opět nastoupili čestná jednotka členů SDH, uni-
formovaná stráž, zástupci obce, praporečníci a oba  zdejší duchovní. Z připravených reproduktorů 
zazněly česká a ruská hymna. K uctění památky padlých rudoarmějců byla položena u pomníku 
kytice květů. První slavnostní projev přednesl Mgr. Evžen Petřík, profesor kroměřížského gymnázia 
v uniformě rudoarmějce. Přiblížil posluchačům vojensko-politickou situaci v Evropě, která byla 
zasažena válkou. Zdůraznil hrdinství bojujících vojáků, které si přivlastnil Stalin. Jeho projev byl 
zajímavý a byl posluchači kladně hodnocen už proto, že promluvil spatra.

K občanům, kteří se tam sešli v hojném počtu (asi 100 osob), ještě promluvil MVDr. Jaroslav 
Koplík. Poukázal na Hitlerův populismus a na jeho hroznou touhu po německé nadvládě nad 
porobenými evropskými národy. V závěru pietního aktu čtyři členové mysliveckého sdružení 

Pietní akt Proslov Mgr. Evžena Petříka
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Vranov vystřelili dvě salvy ze svých loveckých zbraní k uctění památky padlých rudoarmějců. 
Pietní akt se tím skončil a občané se rozešli domů nebo do kulturního domu, kde se ve 20 hodin 
konal koncert a taneční zábava, při níž hrála dechová hudba Hulíňané. Někteří občané si u po-
mníku zblízka prohlédli novou památku, která tam byla postavena. Na mohutném kamenu bylo 
upevněno ocelové ozubené kolo, které bylo součástí podvozku vraku (rozbitého) ruského tanku, 
doplněné popisnou kamennou tabulkou.

Dechová hudba Hulíňané se představila na jevišti kulturního domu ve složení dvanácti hudeb-
níků, s dvěma sólovými zpěváky a dvěma sólovými zpěvačkami. Kapelníkem byl David Simerský 
a uměleckým vedoucím byl Petr Polák. Sólově zazpívali Stanislav Hanák, Martin Benedikt, Hana 
Simerská a Lucie Kardošová.

Vystoupení Hulíňanů bylo velice pěkné a trvalo od 20 do 23 hodin. Občanů, kteří na této 
taneční zábavě setrvali až do konce, nebylo mnoho. Určitě toho svého času a sváteční příležitosti 
nelitovali. Hulíňané jim navodili pěknými melodiemi a písničkami skvělou sváteční náladu.

Úspěšné vystoupení Hulíňanů bylo zpestřeno tanečními kreacemi mažoretek, členek taneč-
ního souboru STARS z Bystřice pod Hostýnem, které divákům v sále předvedly tři krátké ukázky 
svého tanečního umění, za něž byly odměněny potleskem.

K úspěšnému průběhu letošní oslavy 70. výročí osvobození obce Rudou armádou velikou 
měrou přispělo krásné počasí. Tím vzrostl zájem našich občanů, kteří svou  hojnou účastí oslavu 
(pietní akt) podpořili, za což jim patří poděkování. 

Výstava uniforem Výstava uniforem

Hulíňané Mažoretky z tanečního souboru STARS
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Součástí letošní oslavy výročí osvobození obce byla výstava s vojenskou tématikou, kte-
rou připravil v malém sále kulturního domu pan František Sklenář z Bystřice pod Hostýnem, 
prusinovický rodák.  Všechny vystavené předměty byly v jeho vlastnictví. Výstava obsahovala 
různé druhy vojenských uniforem, zbraně, vojenská a válečná vyznamenání, historické fotografie  
a mapy, část prostřeleného pancíře z ruského tanku a další vojenské reálie. Výstava trvala od  
7. do 10. května. Naši občané projevili zájem o tuto výstavu. Pan František Sklenář podal zájem-
cům odborný výklad k vystaveným exponátům. Za jeho ochotu a obětavý přístup k oslavě výročí 
osvobození obce mu patří poděkování.

Poděkování patří i zástupcům naší obce, kteří celou slavnost výročí osvobození obce připravili 
a realizovali.

Čest a sláva vojákům Rudé armády, kteří 7. května 1945 u naší obce položili svůj život za 
naši svobodu!

Antonín Nedbal

Vítání občánků
V sobotu 23. května opět v salónku v kulturním domě se konala slavnost přivítání nově 

narozených dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to byli tři kluci a jedno děvčátko: 
Amálka Barotová z ulice Díly, Tomášek Kneisl z Podzahradí, Matyášek Krejčí z ulice Novosady  
a Jonášek Sokol z Plačkova. 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 Mgr. Leoš Mach, obecní zastupitel a předseda školského a kulturního výboru. 
Program slavnosti 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

Grilování
V pátek 12. června v podvečer uspořádali zástupci obce a pracovníci kulturního domu gri-

lování, kterého se ujali vedoucí kulturního domu pan Milan Žůrek spolu s kuchařem Ondřejem 
Pavelkou. Nabídka grilovaných jídel obsahovala 6 položek, z nichž naši občané si mohli vybrat 
podle své chuti. Ceny jídel byly přijatelné. Hovězí žebro – 95 Kč, vepřové žebro – 90 Kč, krkovice 
– 60 Kč, kuřecí steak – 55 Kč, kukuřičný klas – 30 Kč, grilovaný hermelín – 40 Kč, zeleninový salát 
– 10 Kč. K pití si občané mohli zakoupit svůj oblíbený nápoj, takže jim pak ke spokojenosti už 
nic nechybělo. O tuto podvečerní hostinu naši občané projevili zájem. Jejich děti se zatím mohly 
vydovádět ve skákacím hradu, který jim byl v tu dobu u kulturního domu k dispozici.

Tato společenská a gurmánská akce uspořádaná pro naše občany byla úspěšná a věřím, že 
nebyla poslední. Vedení obce a pracovníkům kulturního domu patří poděkování za tuto dobrou 
službu našim občanům.

       Antonín Nedbal  



14

Součástí letošní oslavy výročí osvobození obce byla výstava s vojenskou tématikou, kte-
rou připravil v malém sále kulturního domu pan František Sklenář z Bystřice pod Hostýnem, 
prusinovický rodák.  Všechny vystavené předměty byly v jeho vlastnictví. Výstava obsahovala 
různé druhy vojenských uniforem, zbraně, vojenská a válečná vyznamenání, historické fotografie  
a mapy, část prostřeleného pancíře z ruského tanku a další vojenské reálie. Výstava trvala od  
7. do 10. května. Naši občané projevili zájem o tuto výstavu. Pan František Sklenář podal zájem-
cům odborný výklad k vystaveným exponátům. Za jeho ochotu a obětavý přístup k oslavě výročí 
osvobození obce mu patří poděkování.

Poděkování patří i zástupcům naší obce, kteří celou slavnost výročí osvobození obce připravili 
a realizovali.

Čest a sláva vojákům Rudé armády, kteří 7. května 1945 u naší obce položili svůj život za 
naši svobodu!

Antonín Nedbal

Vítání občánků
V sobotu 23. května opět v salónku v kulturním domě se konala slavnost přivítání nově 

narozených dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to byli tři kluci a jedno děvčátko: 
Amálka Barotová z ulice Díly, Tomášek Kneisl z Podzahradí, Matyášek Krejčí z ulice Novosady  
a Jonášek Sokol z Plačkova. 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 Mgr. Leoš Mach, obecní zastupitel a předseda školského a kulturního výboru. 
Program slavnosti 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

Grilování
V pátek 12. června v podvečer uspořádali zástupci obce a pracovníci kulturního domu gri-

lování, kterého se ujali vedoucí kulturního domu pan Milan Žůrek spolu s kuchařem Ondřejem 
Pavelkou. Nabídka grilovaných jídel obsahovala 6 položek, z nichž naši občané si mohli vybrat 
podle své chuti. Ceny jídel byly přijatelné. Hovězí žebro – 95 Kč, vepřové žebro – 90 Kč, krkovice 
– 60 Kč, kuřecí steak – 55 Kč, kukuřičný klas – 30 Kč, grilovaný hermelín – 40 Kč, zeleninový salát 
– 10 Kč. K pití si občané mohli zakoupit svůj oblíbený nápoj, takže jim pak ke spokojenosti už 
nic nechybělo. O tuto podvečerní hostinu naši občané projevili zájem. Jejich děti se zatím mohly 
vydovádět ve skákacím hradu, který jim byl v tu dobu u kulturního domu k dispozici.

Tato společenská a gurmánská akce uspořádaná pro naše občany byla úspěšná a věřím, že 
nebyla poslední. Vedení obce a pracovníkům kulturního domu patří poděkování za tuto dobrou 
službu našim občanům.

       Antonín Nedbal  

15

ŠKOLA

Jaro v mateřské škole
8. dubna se ve školce konal zápis dětí na školní rok 2015/2016 a bylo přijato celkem 14 dětí. 

Dne 29. dubna uspořádali místní sportovci společně s OÚ ,,Sportovní den“. Zúčastnila se jej ZŠ 
i MŠ. Děti si odnesly na památku pamětní listy, cvočky a medaile. Následující den, tj. 30. dubna, 
se v dopoledních hodinách proháněly po školní zahradě čarodějnice. Proběhl hromadný let na 
košťatech, vaření lektvaru i rej s hudbou.

V neděli 10. května se na kulturním domě konala besídka ke Dni matek. Děti vystoupily  
s pásmem písniček, básniček a tanečků. Maminky od nich posléze dostaly dáreček a přáníčko. 
Také vystoupily děti ze základní školy. 12. května se naši předškoláci vydali prozkoumat místní 
knihovnu. V pátek 29. května se celá školka rozjela k okolí Velehradu, do obce Modrá, kde se 
nachází Archeoskanzen Modrá a Živá voda, což je svět pod vodou. Děti si tento den velmi užily.

1. června se oslavoval Den dětí - k tomuto dni proběhl koncert, který se konal na KD. Zazněly 
zde písně, hrané na dechové nástroje, z pohádek, večerníčků, ale i písně lidové. 5. června proběhlo 
na zahradě focení tříd. Následující den, tedy v sobotu 6. června, se na rybníku Pod Hrádkem schá-
zely děti z Prusinovic, ale i z okolních vesnic, aby se setkaly s různými pohádkovými postavami  
a aby plnily u nich různé úkoly. Tento Pohádkový les pořádali zahrádkáři, myslivci i MŠ. Bylo celkem 
9 stanovišť a 80 dětí. 15. června starší děti odjely na poslední hodinu předplaveckého výcviku na 
bazén do Holešova, které se mohli zúčastnit i rodiče dětí. 16. června se v odpoledních hodinách 
na školní zahradě přišli rozloučit rodiče, sourozenci, kamarádi s předškoláky a zároveň je přišli 
přivítat mezi řady školáků. Všem přejeme krásné slunečné léto, plno odpočinku.

Kolektiv MATEŘSKÉ ŠKOLY PRUSINOVICE

Závěr školního roku 2014/2015
Copak se dělo v naší škole od posledního vydání Zpravodaje?

V polovině dubna žáci 2. – 5. ročníku absolvovali preventivní programy zaměřené na rodinnou 
výchovu a výchovu ke zdraví, které realizovala Poradna pro ženy a dívky Zlín a jsou velmi dobře 
hodnoceny v jiných školách. Ohlasy rodičů byly povětšinou kladné, nicméně se bohužel objevily  
i ty negativní. K tomuto mohu sdělit následující: Programy, kterým byly přítomné naše paní učitelky 
osobně, byly zaměřené na základy rodinné a sexuální výchovy, kdy paní lektorka žákům velmi 
citlivým a přiměřeným způsobem přiblížila tematiku, která naše děti obklopuje ze všech stran  
a to celkem nevhodným způsobem. Vložila do tohoto tolik diskutovaného tématu kultivovanost 
a slušnost. Všichni žáci obdrželi od paní lektorky kontaktní údaje pro případné dotazy rodičů.  

29. dubna jsme společně s dětmi z MŠ sportovali. Pod vedením pana O. Němce, A. Pumprly, 
zaměstnanců obce I. Mikulíka, M. Piskače, P. Solaře se uskutečnil první sportovní den prusinovických 
škol. Děti závodily v běhu a hodu do dálky a na cíl. Vítězové obdrželi medaile, všichni zúčastnění 
si odnesli památeční odznak. Celou akci zahajoval a ukončoval pan starosta Zbyněk Žákovský. 
Všem zúčastněným dětem patří pochvala za sportovní chování i dosažené výsledky. Ředitelství 
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základní školy vyjadřuje velké poděkování za pořadatelství a sponzoring odměn a medailí pro 
děti, jmenovitě p. O. Němcovi a A. Pumprlovi.

Ve dnech 6. – 7. května naši školu navštívila Česká školní inspekce. Shledala, že vše v naší 
škole je v pořádku, naše práce byla pochválena. Ze závěrů ČŠI vyplývá, že podmínky vzdělávání 
v naší škole jsou na standardní úrovni. U žáků jsou systematicky podporovány a rozvíjeny klíčové 
kompetence a funkční gramotnosti. Školní vzdělávací program je naplňován ve všech směrech, 
všichni žáci jsou vzděláváni rovným přístupem. Škola kvalitně spolupracuje s  poradenskými 
zařízeními i s  dalšími partnery. Na dobré úrovni je také zajišťování bezpečného prostředí při 
vzdělávání a prevence rizikových jevů.

V neděli 10. května jsme slavili Den matek tradičním vystoupením v kulturním domě. Děti si 
pro své maminky připravily dramatizaci pohádky Císařovy nové šaty. Pohádku provázelo několik 
velmi známých písniček. Doufáme, že se maminkám vystoupení našich žáků líbilo.

Den dětí jsme oslavili koncertem v  Kulturním domě – žáci shlédli vystoupení čtyřčlenné 
skupiny AMICUStet. Děti si zazpívaly množství známých písniček a seznámily se s několika hu-
debními nástroji.

3. června se čtvrťáci vydali na Dětské dopravní hřiště do Kroměříže skládat Zkoušky cyklisty. 
Většina žáků uspěla v testech i na samotném hřišti. Jediné, co se jim dalo vytknout, byla nepo-
zornost a ukvapenost při jízdách a také nerespektování pokynů policistů. Snad jim domluva pří-
tomných policistů postačila k tomu, aby ve skutečném provozu byli obezřetní a opatrní. Pět žáků 
muselo ve škole ještě zvládnout opravu písemných testů, aby obdrželi jako jejich spolužáci Průkaz 
cyklisty a mohli vyrazit na silnice s vědomím, že ovládají základní pravidla silničního provozu.  

Ve středu 9. června jsme se vydali na školní výlet do Olomouce, přesněji do Pevnosti poznání. 
O této exkurzi píše jeden z našich čtvrťáků následující:

„Celá naše škola jela do Olomouce do Pevnosti poznání. Vstupné pro děti bylo 75Kč, pro do-
spělé 95Kč. V Pevnosti byly čtyři expozice. V první se mluvilo o historii, bylo tam i dělo a spousta 
komiksů. Mohli jsme si vyzkoušet uniformy. Ve druhé expozici jsme se dozvěděli spoustu věcí  
o vodním prostředí. Tady jsme mohli vidět spoustu věcí i hodně zblízka, pod mikroskopem. Měli 
tam i počítačovou mapu, kde jsme našli naše Prusinovice. Poskládali jsme si i obří puzzle. Třetí 
expozice se nazývala Rozum v hrsti. Byl zde třeba mozek, do kterého jsme mohli vejít. Mohli jsme 
si také rozluštit mnoho hlavolamů. Byl tam i katapult, a v něm velký kámen. Poslední expozice 
se jmenovala Světlo a tma. Tam jsme si mohli vytvořit energii tím, že jsme šlapali, a žárovky se 
rozsvítily. Pak tam byla všelijaká tlačítka a každé nám ukazovalo nějaký nový světelný efekt. Nejvíc 
se mi líbilo velké kino, ve kterém jsme se dívali na film o Vesmíru. Zajímavé bylo, že se promítalo 
na stropě a my jsme mohli ležet na obřích polštářích…“

David Sklenařík, žák 4. ročníku

Následující den, 10. června, se čtyři žáci našeho čtvrtého ročníku zúčastnili okrskového kola 
matematické olympiády v Holešově. Výsledky našich žáků jsou velmi dobré – Matěj Pumprla se 
umístil na sdíleném 3. – 4. místě, Tomáš Pumprla na 6. místě, Ondřej Ambróš na 9. a Jan Žákovský 
na 13. místě. Děkujeme našim zástupcům za krásnou reprezentaci naší školy v této soutěži.

Ve středu 17. června za doprovodu paní učitelky Zicháčkové vyrazili Matěj Pumprla (4. roč.)  
a Vojtěch Podsedníček (5. roč.) do Rymic na setkání žáků, zaměřené na dovednosti v anglickém 
jazyce. Oběma žákům se dařilo, dle slov paní učitelky, která je doprovázela, byli naprosto srovnatelní 
se žáky z ostatních zúčastněných škol. Děkujeme tímto chlapcům za pěknou reprezentaci naší školy.
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No a nyní se již chystáme zakončit tento školní rok. Čeká nás úklid, tolik očekávané odevzdá-
vání učebnic, které oznamuje, že prázdniny jsou tu. 

V pátek se dostane všem páťákům, kteří odcházejí do holešovských škol, přijetí u starosty 
obce, aby se pochlubili svými výsledky a plány do budoucna.

V pondělí se s páťáky rozloučíme ve škole. Budou nám tady velmi chybět. Snad se za námi 
zajdou podívat, aby se s námi podělili o úspěchy či neúspěchy v dalším studiu.

V úterý 30. června přijdou žáci v tomto školním roce naposledy, aby obdrželi vysvědčení, 
které jim zhodnotí jejich celoroční práci, snahu i pokroky. Přejeme jim, ať je vysvědčení pěkné, 
ať je potěší, Pokud tomu tak nebude, doufejme, že si přes prázdniny dobře odpočinou a v září se 
vrátí do školy připraveni bojovat za výsledky lepší. 

Přejeme našim žákům, aby tyto prázdniny proběhly podle jejich představ, aby prožili spoustu 
nezapomenutelných okamžiků, a po nich - přejeme všem úspěšný start v novém školním roce.

Mgr. Ivona Kratochvílová
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KULTURA

Beseda s Markem Pumprlou
V pátek 24. dubna večer se konala ve společenské místnosti v hasičské zbrojnici beseda s prusi-

novickým rodákem panem Markem Pumprlou (43 let).
Tento mladý muž si asi před dvěma lety zvolil alternativní způsob života. Odcestoval z rodného 

kraje do daleké a nám neznámé země – do Ekvádoru. Když se opět po čase vrátil na návštěvu do 
rodného kraje, uspořádal pro své příbuzné, přátele a známé lidi besedu, kterou navštívilo asi 25 osob. 
Tato beseda neměla dlouhý úvod, ani neměla dané téma. Marek ochotně odpovídal všem tazatelům 
na jejich různé otázky, takže to byla taková pestrá všehochuť (pel-mel). Tazatelé se zajímali také o motiv 
jeho života v daleké cizině. Marek nám vyprávěl o své dobrodružné cestě z Evropy do Ekvádoru, kdy se 
musel spolehnout sám na sebe, na svůj důvtip a úsudek, kdy se musel bránit zlým lidem, ale i důvěřovat 
neznámým lidem. Popisoval svůj všední život mezi domorodými obyvateli Ekvádoru, setkání s místními 
šamany, způsob života domorodců i bělochů, otázky víry a náboženství.

Jeho vyprávění bylo poutavé a zajímavé, takže jsme jeho dobrodružství na místě prožívali (znovu) 
spolu s ním. Tato beseda trvala přes dvě hodiny. V sálu zbrojnice byly vystaveny vzorky krásného cizo-
krajného oblečení (různá ponča) a ozdobné předměty z kůže a jiných materiálů na dokreslení existence 
daleké a pro turisty atraktivní země, kterou navštívil.

Markovi děkuji za to, že se s námi podělil o své cestovatelské zážitky. Přeji mu hodně zdraví  
a šťastné návraty do rodného kraje.

Antonín Nedbal 

Svátek matek
Tak jako každý rok i letos se slavil v naší obci Svátek matek. Slavnost se konala v neděli  

10. května odpoledne v kulturním domě. Velký sál zcela zaplnily maminky a babičky, ale též tam 
byli tatínci a dědečci.

Po krátkém uvítacím proslovu pana starosty Zbyňka Žákovského zahájily kulturní program 
děti z mateřské školy, které pod vedením svých učitelek zarecitovaly básničky, jimiž vyzvedly  
a oslavily nezištnou a obětavou mateřskou lásku. Dále děti předvedly pěkný taneček a zazpívaly 
písničku s papírovými (večerníčkovými) čepičkami na hlavách. Jejich milé a bezprostřední vy-
stoupení posluchači odměnili potleskem.
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Dále žáci základní školy předvedli publiku pěkné divadelní představení podle známé pohádky 
od Hanse Christiana  Andersena „Císařovy nové šaty“. Pohádku sehráli v moderním provedení  
s vtipnými dialogy a sklidili za ni zasloužený potlesk publika.

Děti, které vystoupily v kulturním programu, předaly na závěr slavnosti svým maminkám 
květiny jako vyjádření úcty a poděkování za jejich neustálou lásku a péči.

Byla to pěkná slavnost, za níž jsme vděčni učitelskému sboru obou zdejších škol, který připravil 
kulturní vystoupení s dětmi pro maminky i ostatní občany.

Antonín Nedbal

Hardrock
Byl jsem požádán o napsání článku o Hard-

rocku. Tak tedy píšu.
Co napsat o akci, kterou jsem já vnímal 

spíše jako by to byla nějaká rodinná oslava? 
Tahle rodina byla tedy  trošku větší a bylo v ní 
hodně kamarádů, kamarádek a známých. A 
co se slavilo? Třeba to, že jsme se zase setkali, 
udělali si po čase opět čas na lidi, které sice 
často potkáváme, ale nemáme čas se s nimi 
pobavit. Udělali jsme si prostě čas sami na sebe.  
  Akce se zrodila spontánně, jako by sama od 
sebe. Pár lidí si vzpomnělo na dobu, kdy jsme byli trošku mladší a pořádali jsme zábavy, káceli máj, 
pouštěli muziku. Já jsem měl chuť pustit si nějakou dobrou hudbu a hodně lidiček chtělo to samé. 
Když Míša zařídila KD, byla retro akce na světě. Byl jsem překvapen, jak se všichni na Rohálovské 
Hardrock připravili. Hned po vstupu zůstal každé hledět na velké množství fotek, které Lenka při-
pravila a kde se nejeden účastník poznal. Začalo se vzpomínat. A že bylo na co. Necítil jsem však 
žádnou nostalgii, ale bylo to takové radostné vzpomínání. Do toho jsem se snažil pouštět ty klasický 
„pecky“. Celou tu nádheru oživily perkusní hudební nástroje, které zněly v rukách mnohých oprav-
du super. Byla to ta správná dynamika, prostě správné odvaz. Boney-M, nebo Jiří Schelinger by 
hned všechny chtěli ve svých kapelách. Bylo to prostě o hodně lepší, než jsem si dokázal představit. 
Věřím, že i ostatní sdíleli moje nadšení a příští akci si užijeme ještě více. Rozšíříme arzenál bubnů 
a tamburýn a přijdou i ti, co o tom nevěděli, nebo nemohli. Kdy? 22. srpna. Kde? Pod hvězdnou 
oblohou. Kde přesně se včas dozvíte. 

Za všechny pořadatele, hudebníky i vzornou obsluhu DJ „ Achyl“
(Radek Pumprla)

Poděkování
Dne 30. května 2015 se konalo v naší obci již tradiční KÁCENÍ MÁJA. Pořadatelé a organizátoři 

by tímto rádi poděkovali všem zúčastněným, že i přes chvilkovou nevoli počasí dorazili v tak hoj-
ném počtu a pomáhají  nám stále tuhle tradici udržovat. Speciální dík patří obyvatelům bytovky 
za  jejich trpělivost a pevné nervy, které s námi měli po celý měsíc (hlídat se musí). Díky vám všem, 
kteří se na stavění i kácení máje podílíte, díky vám, kteří s námi máte trpělivost, a hlavně vám 
všem, kteří tuhle tradici pomáháte držet při životě. 

Rohálovská mládež
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CÍRKEV

Svatba pod širým nebem
V sobotu 27. června odpoledne si řekli své ANO a vstoupili tak do svazku manželského paní 

Kateřina Radolcová a pan Kamil Bajczer, oba z Prusinovic. Svůj závažný životní krok učinili ve velice 
krásném koutu přírody, u rybníka pod Hrádkem, za přítomnosti desítek svých příbuzných a přátel. 
Ve vkusně vyzdobeném přírodním prostředí úřední akt sňatku provedli paní matrikářka Jarmila 
Medková z Holešova a oddávající pan MVDr. Jaroslav Koplík, místostarosta obce Prusinovice.
Ve svém proslovu se zaměřil na důvody, proč lidé vstupují do manželství. Po svatebním obřadu 
přítomní svatební hosté poblahopřáli mladým novomanželům a následovalo pohoštění formou 
rautu. Ke zdařilému průběhu svatebního veselí velikou měrou přispělo pěkné počasí, které snad 
bylo na objednávku. Nechyběl přípitek na zdraví a štěstí novomanželům, kteří potom spolu 
rozkrojili krásný svatební dort. Následovala volná společenská zábava až do večerních hodin.

Přeji novomanželům mnoho štěstí na společné cestě životem!
Antonín Nedbal  

Přípitek s novamanželi MVDr. Jaroslav Koplík a Jarmila Medková

Průvod Božího Těla v Prusinovicích
 V souvislosti s přípravou na Národní eucharistický kongres 2015, který se rozhodli uspo-

řádat biskupové Čech a Moravy právě v letošním roce, oslavila  ve čtvrtek 4. června 2015 také  
římskokatolická farnost v Prusinovicích křesťanský svátek Těla a Krve Páně. Farnosti a křesťanská 
společenství v ČR přijaly šest základních přípravných témat, z nichž na měsíc červen připravila 
téma Slavení Eucharistie olomoucká arcidiecéze, jíž je římskokatolická farnost Prusinovice sou-
částí.  Oslavy svátku bývají v některých farnostech spojeny s tradičním eucharistickým průvodem 
věřících, lidově zvaném průvod Božího Těla. 

Také v Prusinovicích se věřící naší farnosti sešli v římskokatolickém kostele sv. Kateřiny Alexan-
drijské v 17.00 hodin, kde svátek zahájili mší svatou, celebrovanou místním duchovním správcem, 
P. Markem Výletou. Po ukončení mše svaté vyzval o. Marek věřící k seřazení před kostelem ke 
slavnostnímu průvodu, který se potom ubíral od kostela směrem na Plačkov, za doprovodu de-
chové kapely, chrámových zpěváků a zpěvu eucharistických písní všech věřících k prvnímu oltáři.  
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Společná fotografie

Poté pokračoval k dalším třem, předem připraveným, oltářům umístěných u rodinných domů na 
Plačkově. Pečlivá instalace, úprava a překrásná výzdoba všech venkovních oltářů místními farníky, 
zasluhující velký dík, umocňovala slavnostní ráz významného svátku.  

Liturgický průvod otevíral  v čele ministrant nesoucí kříž, za kterým bylo možné vidět družičky 
v běloskvoucích šatech, rozhazujíce na cestu plátky okvětních lístků z košíčků jako výraz úcty k Ježí-
ši nesenému v průvodu.   Za družičkami pokračovali chlapci, další ministranti a  kněz s monstrancí. 
Následoval chrámový sbor, dechová kapela a ostatní věřící.  U každého, bohatě vyzdobeného 
oltáře, následovalo zastavení,  vystavení monstrance s Eucharistií otcem Markem, krátká adorace, 
předčítání z evangelií, modlitby a udělení svátostného požehnání. Procesí jsme zakončili v kostele 
krátkou adorací za zpěvu eucharistických písní a dostali jsme závěrečné požehnání. 

Děkujeme za to, že jsme měli možnost prožít ve společenství naší farnosti tento významný 
svátek a projevit svoji vděčnost, úctu, chválu a radost tomu, který nám projevil svoji bezmeznou 
lásku  jako první. Připomenuli jsme si tak, že oslava je shrnutím velikonočních událostí – ustanovení 
Nejsvětější svátosti, Kristovy výkupné oběti na kříži, dovršené slavným zmrtvýchvstáním. A víru v to, 
že po svém nanebevstoupení zůstává Ježíš Kristus ve své církvi přítomen pod způsobou chleba a vína.     

Bc. Naděžda Fraisová

Návštěva ze Slovenska
Evangelický sbor v Prusinovicích opět navštívili bratři a sestry ze Slovenka - Evanjelické 

cirkve augsburského vyznania v Súľove. V neděli 21. června 2015 proběhlo dlouho očekávané 
setkání. Každý rok je vypraven zájezd jednou prusinovických evangelíků na Slovensko a příští rok                   
ze Slovenska k nám. Vytvořila se už osobní přátelství nejen mezi vedením sborů, ale především 
mezi členy. Mnozí si píší, telefonují během roku. Základem setkání jsou vždy společné bohoslužby.

Sešli jsem se tak v 10 hodin v našem evangelickém kostele, kázal súľovský bratr farář Belo 
Húska na text z epištoly Římanům 12, 1:  „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami 
sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“ Připomenul 
nám všem, že věřící  slovům Písma svatého nejen naslouchají, ale podle nich i žijí. Sloužit Bohu, 
znamená, především se připodobňovat Kristu Ježíši. Nechat Boha zasahovat do všech rovin našeho 
života: osobní, rodinné i společenské. „Kdo chce ve světě působit v souladu s Boží vůlí, potřebuje 
pravidelně a ne jen někdy, soustředit se na Boží slovo, potřebuje vždy s novou čerstvostí načerpat 
důvěru, očistit se od deformujicích se vlivů, potřebuje načerpat radost, čistotu, pokoj, aby takto 
vystrojený mohl opět jít do světa jako Boží 
nástroj. V tomto světě, ve víru jeho problémů 
máme dávat celý život Pánu Bohu k dispozici. 
Má sice mnoho metod, ale on nám dává výsadu 
vnášet jeho vliv, sílu, pokoj všude kde jsme.“

Následoval společný oběd v našem pru-
sinovickém kulturním domě, moc za něj per-
sonálu děkujeme. Po společných rozhovorech 
obou evangelických sborů náš farář Mgr. Leoš 
Mach doprovodil bratry a sestry ze Slovenska 
do zámeckých zahrad Kroměříže. Těšíme se na 
další setkání.

Za evangelický sbor Leoš Mach
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SPOLKY

Výstava zahrádkářů v Prusinovicích
„Hračky a jiné věci dávné i nedávné“ byl název výstavy, kterou uspořádala místní organizace 

Českého zahrádkářského svazu v Prusinovicích ve svém domě na Plačkově. Výstava trvala od 
soboty 25. dubna do pondělí 27. dubna.

O výstavu se velikou měrou zasloužila zejména paní Marie Mikulíková, která má v oblibě 
různé staré věci, jež během let nasbírala při různých příležitostech. Další exponáty zapůjčili na 
výstavu další občané. Bylo jich šest. Mezi ně patřily paní Ludmila Orlichová, Lenka Pirklová a Anna 
Stojanová. Na výstavě bylo vidět mnoho panenek a dalších hraček a také hodně starobylých věcí, 
které se kdysi běžně používaly v domácnostech nebo ve škole. Například tam byly kuchyňské 
stolní váhy se závažím, váhy na nožkách z roku 1910, gramofon v kufříku z roku 1963, čítanka pro 
3. ročník z roku 1931, staré školní slabikáře, dřevěné školní pravítko, školní tabulka, 4 košatinové 
kočárky s panenkou, plyšové a plastové hračky, autíčka zvané „angličáky“, psací stroj z roku 1948.

U dříve narozených návštěvníků výstavy pohled na staré věci vyvolal teskné vzpomínky 
na své mládí, kdy se s těmi věcmi denně setkávali a užívali je. U mladších návštěvníků bychom  
v jejich očích mohli spatřit překvapující údiv a otázku, co že to vlastně je?

Uspořádání této výstavy dalo hodně práce a starostí. Výsledná expozice svědčila o fandovství 
a zaujetí pro věc pořadatelů výstavy a všech lidí, kteří výstavu pomohli uspořádat. Občané projevili 
o výstavu zájem. Navštívila ji též školní mládež.

Našim členkám zahrádkářského svazu patří poděkování za dobrý počin, za originální výstavu, 
kterou pro naše občany i naši mládež připravili. Všem členům ČZS Prusinovice přeji hodně zdraví 
a elánu do další činnosti. 

Antonín Nedbal

Rej čarodějnic
 „Moje milá děvčata, připravte si košťata, nadešel ten slavný den, kdy je vám let povolen…“  

Tato a další podobná veršování zvala již několik dní z různých  plakátů  na oblíbený každoroční 
slet spojený s pálením čarodějnic. Ten patří k velmi oblíbeným lidovým zvykům do dnešních 
dnů. Stejně jako v předchozích letech se uskutečnil v letošním roce tradiční rej čarodějnic také 
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SPOLKY
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v Prusinovicích. Úderem 16. hodiny, poslední 
dubnové odpoledne, se slétly v areálu Českého 
zahrádkářského svazu na Plačkově čarodějky 
a čarodějové různého věku, vybaveny košťaty, 
nápaditými kostýmy i čarodějnickými hůlkami, 
pod různými jmény. Na rej přiletěla například 
čarodějnice Pavučinka, Hadinka, Pavouček a 
další.  Moderátorské role a zábavného progra-
mu se ujala zkušená vychovatelka všech čaro-
dějnic – Kanimůra. „Vstup na tento rej není vůbec 
snadný“,  jak sama uvedla během náročného 
průchodu zúčastněných skrze pavučinu upevněnou pod stromem.  

Program pro přítomné byl opravdu pestrý. Čarodějové i čarodějnice se zúčastnili s  chutí                 
a s odvahou zábavných soutěží, například motání pavučiny, lovení pavouka a  další, které měly 
prověřit jejich čarodějnické dovednosti. Příjemným zpestřením byla také soutěž v malování por-
trétů čarodějnic s následnou výstavkou, v jejímž závěru  získali autoři nejkrásnějších portrétů za 
své dílo lákavou odměnu. Okamžik napětí nastal ve chvíli vyhlášení nejlepších čarodějnic, které 
byly vybrány z konkrétních věkových kategorií.  Celé zábavné rejdění doprovázela skvělá hudba 
zaznívající z reproduktorů, při níž se účastníkům nabízela příležitost k radostnému tanci. Za tónů 
písně „Jede, jede mašinka“ se v prostorách celého areálu ČZS i okolo něj „rozjela mašinka“ plná 
čarodějnic a čarodějů, která tak doplňovala skotačivý ráz čarodějnického reje.    K dobré náladě 
všech přispělo i teplé,  slunečné počasí a rovněž bohaté a chutné občerstvení,  připravené jak 
pro čaroděje, tak pro hosty v civilu. 

Na závěr sletu se shromáždili čarodějnice a čarodějové ke společnému fotografování  
a přislíbili účast opět v příštím roce. V bezpečné vzdálenosti byla zažehnuta ke spálení hranice 
se symbolickou čarodějnicí, s cílem uchránit vesnici před zlými duchy. Za uspořádání celé akce 
patří poděkování hlavním organizátorům Českého zahrádkářského svazu, obci Prusinovice a všem 
účastníkům za vytvoření veselé atmosféry.   

Bc. Naděžda Fraisová 
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Naše úspěšná aranžérka
Představenstvo Územního sdružení ČZS 

Kroměříž uspořádalo 1. května 2015 4. ročník 
„Floristické soutěže“ pro seniory a členy ČZS.

Téma:
1) Parter na stůl – jarní inspirace
2) Volné prostorové aranžmá na kovovém pod-
stavci

Této soutěže se zúčastnila paní Erika Pumpr-
lová, která se umístila na 4. místě.

Gratulují členové ČZS Prusinovice.

Rybářské závody
Dne 16. května se uskutečnil 21. ročník 

rybářských závodů na Petráku v Prusinovicích. 
Krásné slunečné ráno s mírným oparem přilá-
kalo 52 aktivních rybářů. Lovcům se podařilo 
vylovit 14 kusů měřených ryb. Na třetím místě 
se s kaprem 46 cm umístil Ladislav Bortl, druhé 
místo obsadil Petr Jurčík, který ulovil kapra 48 
cm, a první místo vybojoval Josef Klučka, který 
zdolal kapra 52 cm – chytil ho doslova za pět mi-
nut dvanáct a rozhodl tak o vítězi. Za svůj výkon si odnesl s rybou také značkovou motorovou pilu.

Teplá květnová sobota na rybník přilákala asi 350 diváků a občerstvení je nezklamalo. Podávala 
se ranní teplá dršťková polévka, dále to byl točený domácí kabanos, živáňská pečeně z krbu, kapr, 
makrela a pstruh na grilu – tedy rozmanitá jídla, ze kterých si asi každý vybral.

Dobrou pohodu ještě podpořila tombola, kde v kole štěstí mohl vyhrát hodnotné ceny  
a živou rybu i ten, který neměl tolik potřebné štěstí u vody.

Děkujeme všem sponzorům a příznivcům za podporu našich akcí a již dnes všechny zveme 
na příští ročník rybářských závodů.

Antonín Talach – rybářský hospodář

Výstup na Velkou Javořinu
Cykloturistický oddíl NEKO uspořádal 6. června tradiční výlet bez kol. Letos byl zvolen pěší 

výstup na Velkou Javořinu. Do autobusu, který vyjel z Bystřice pod Hostýnem, postupně nastou-
pilo 34 členů i příznivců oddílu NEKO. Autobusem se dopravili do obce Vápenky, výchozího místa 
pochodu. Před nimi byl 5,5 km dlouhý výstup na Velkou Javořinu. Byla bezoblačná obloha a tak les, 
kterým procházeli, jim poskytoval vytoužený stín. Po namáhavém pochodu turisté vystoupili na 
Velkou Javořinu, která je nejvyšší horou v Bílých Karpatech (970 m. n. m.) na moravsko-slovenském 
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pomezí. Vrcholem hory prochází hranice mezi 
Českou a Slovenskou republikou.  Avšak výstup 
na úplný vrchol  hory nebyl turistům umožněn, 
protože na bezlesém vrcholu je televizní vysílač. 
Už během výstupu se jim otvíraly nádherné 
pohledy do okolní krajiny. Bylo vidět do veliké 
dálky. Při sestupu dolů šli kolem Holubyho 
chaty. Jejich konečnou zastávkou byla obec 
Květná, kde naši turisté měli čas na odpočinek 
a občerstvení v restauraci. Potom nastoupili do 
autobusu, který je přivezl domů. Cestou se za-
stavili v Třeběticích na zmrzlinu, na niž je pozvali 
oba předsedové oddílu NEKO, letošní jubilanti.

Výlet byl nádherný, protože bylo krásné počasí. Trasa pochodu byla moc krásná, ale i na-
máhavá.

Turisté osobně poznali další krásné místo naší vlasti.
Antonín Nedbal

Pohádkový les v Prusinovicích
Za devatero řekami, za devatero horami, za devatero lesy,  v dalekém království … Tak začí-

ná většina pohádek. V Prusinovicích se ale začátek lišil -  kousek za obcí, v blízkém lese, u dvou 
rybníků, u blízkého kopce a v reálné přítomnosti se mohly ponořit zvláště děti na několik hodin 
do světa fantazie a pohádek. A to v sobotu 6. června 2015, kdy byli všichni zváni na jubilejní  
5. ročník pohádkového lesa. Sraz byl u rybníka pod Hrádkem ve 14.00 hodin.   

Na celkem osmi stanovištích čekaly na děti pohádkové postavy, mezi něž patřili Vodník se 
svou ženou, strašidelný duch, tři sudičky, Bila paní, Rumcajs s Mankou, Krakonoš s hříbečkem, 
Královna ohně, Sněhurka a sedm trpaslíků, Večerníček  Večernice. U každého stanoviště byl pro 
děti připraven konkrétní úkol, za jehož splnění pak  dostaly sladkou odměnu. 

U Vodníka bylo úkolem dětí vylovit rybičku, u druhého namalovat obrázek. Na třetím stanovišti, 
u sudiček,  odpovídaly děti na otázku, čím chtějí být. Ačkoli vystupují v pohádkách sudičky obvykle 
ve třech, v prusinovickém lese byly  jen dvě. Třetí sudička, předpovídající především zlé a nepříjemné 
životní situace, utekla totiž neznámo kam. O to 
více, na děti zapůsobily obě laskavé sudičky  se 
svými příjemnými sudbami. Vysoká výhra v loterii, 
značkový vůz či vila s bazénem vyvolaly v mno-
hých dětech i dospělých lákavé představy a touhu 
v jejich brzké naplnění. U Bílé paní děti dokreslo-
valy do obrázku detaily, které na něm scházely. 
U Rumcajse si děti zkusily trefovat se šiškou do 
stromu, u Krakonoše se pak prověřovaly vědo-
mosti o tom, které činnosti se v lese smí provádět, 
a které nesmí. U sedmého zastavení bylo úkolem 
najít trpaslíky a na posledním stanovišti bylo třeba 
odvyprávět obsah některého z Večerníčků.    
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SPORT

Děti si vedly dobře a pro každého, kdo pohádkovým lesem prošel  a všechny úkoly splnil, 
bylo zajištěno občerstvení zdarma.  V doprovodném programu byla pro návštěvníky připravena 
jízda na koních, ukázky hasičské techniky, lovení ryb a ukázky výcviku loveckých psů a dravců. 
Hojná účast, příznivé počasí, bohatý zábavný program, dobrá organizace, veselá nálada a příjemné 
prostředí přispěly k tomu, že se letošní 5. ročník opravdu vydařil. Proto poděkování směřuje ke 
všem organizátorům, kterými jsou Obecní úřad  Prusinovice, místní organizace Českého zahrád-
kářského svazu, Mateřská škola v Prusinovicích a Myslivecké sdružení Vranov Prusinovice, a rovněž 
všem účastníkům celé akce. 

Bc. Naděžda Fraisová 

Martin Novák, reprezentant České republiky 
v sledge hokeji

Letos na přelomu dubna a května se konalo v Buffalu (ve státě New Yorku) mistrovství světa 
v sledge (sledž) hokeji. V národním reprezentačním mužstvu České republiky v zápasech se 
soupeři nastoupil pan Martin Novák z Prusinovic, z Příhona. Cesta do USA byla únavná. Trvala 
9 hodin. V Buffalu se panu Novákovi líbilo, protože je to moderní, bezbariérové město. Líbily se 
mu i Niagarské vodopády, které měl možnost si prohlédnout. Byl to pro něho obrovský zážitek.

Mistrovství světa se zúčastnilo 8 mužstev. Tato mužstva byla rozdělena do dvou skupin po 
čtyřech mužstvech. Do skupiny A náležela mužstva České republiky, Norska, Kanady a Japonska. 
Skupina B byla ve složení mužstev USA, Ruska, Německa a Itálie. V mužstvu České republiky bylo 
13 hráčů. Trenérem byl Jiří Bříza. Do realizačního týmu ještě patřili jeho asistent, fyzioterapeut, 
kustod a lékař. Zápasy se hrály poblíž haly Buffalo Sabres v Harborcenter, což je obrovská budova, 
v níž je multifunkční sportovní centrum. Našim reprezentantům trvalo dva dny, než si zvykli na 
šestihodinový časový posun. Měli aklimatizační tréninky.
V mistrovské soutěži reprezentanti sehráli tato utkání:
1. utkání – Norsko versus Česká republika  3 : 1
2. utkání -  Česká republika versus Japonsko  2 : 1
3. utkání – Kanada versus Česká republika  2 : 0
Mužstvo České republiky skončilo na 3. místě ve skupině a nepostoupilo výše.
Mužstva, která se ve skupinách umístila na třetích a čtvrtých místech, hrála dále mezi sebou  
o sestup z elitní skupiny, tedy o páté až osmé místo na mistrovství světa.

Reprezentanti České republiky sehráli ještě tato utkání:
1. utkání – Německo versus Česká republika  1 : 0
2. utkání – Česká republika versus Japonsko  5 : 1

Naši reprezentanti nešťastně prohráli zápas s mužstvem Německa. Němečtí hráči v utkání  
z minima vytěžili maximum a zachránili své místo v elitní skupině. V našem národním mužstvu po 
tomto prohraném utkání byla špatná nálada. Prohra znamenala sestup z elitní skupiny a zklamání. 
Ve vyhraném utkání s mužstvem Japonska už o mnoho nešlo.
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Mužstvo České republiky skončilo na 3. místě ve skupině a nepostoupilo výše.
Mužstva, která se ve skupinách umístila na třetích a čtvrtých místech, hrála dále mezi sebou  
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tomto prohraném utkání byla špatná nálada. Prohra znamenala sestup z elitní skupiny a zklamání. 
Ve vyhraném utkání s mužstvem Japonska už o mnoho nešlo.
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Finálové utkání spolu sehrála mužstva USA a Kanady. Zvítězilo v něm mužstvo USA pomě-
rem branek 3 : 0. Diváci, kteří zcela zaplnili stadion, uviděli hrát krásný hokej. Bylo to důstojné 
zakončení mistrovství světa. 

Pan Martin Novák utrpěl úraz v roce 2004. Potom pět let trénoval fotbalisty v Prusinovicích.
Sledge hokej začal hrát v roce 2012. Od roku 2014 hraje v reprezentačním mužstvu, protože 

trenér reprezentačního týmu si ho vyhlédl.
V současnosti hraje za olomoucké Kohouty. Je střední útočník a od loňské sezóny též kapitán 

mužstva Olomouce, které v loňské sezóně v lize získalo stříbrné medaile, protože ve finále podlehlo 
mužstvu z Karlových Varů. V příští sezóně olomoučtí Kohouti chtějí hrát v play off.

V sledge hokeji platí stejná pravidla hry. Sledge jsou (česky) sáně. Hráč při hře sedí na sáňkách, 
které mají vespodu dva nože na bruslení, a má v rukou dvě hokejky. Hraje čepelí hokejky. Druhá 
strana hokejky je opatřena hroty, s jejichž pomocí se hráč pohybuje dopředu. Sledge hokej je hra 
pro postižené. V jedné chvíli na ledě však mohou hrát i dva zdraví hráči.

I tento sport si vyžaduje finanční náklady. Pana Nováka ale sportování baví. Zvýšilo mu 
sebevědomí a kvalitu života. Dává mu i nadějné vyhlídky.

V roce 2017 se bude konat mistrovství světa skupiny B ve sledge hokeji. V případě, že reprezen-
tační mužstvo České republiky bude v turnaji úspěšné a vrátí se do elitní skupiny, naskytne se mu 
možnost účasti na paralympiádě v Jižní Korei v Pchjongjangu v roce 2018. To je nejen pro něho veliký 
motiv k dosažení co nejlepších sportovních výsledků v reprezentačním mužstvu v příštích letech.

Děkuji panu Novákovi za to, že nám ochotně přiblížil sledge hokej i své dojmy z uplynulého 
mistrovství světa. Vážím si jeho cílevědomosti a dosažených sportovních úspěchů. Přeji mu hodně 
štěstí ve hře na ledě i v osobním životě.

Antonín Nedbal

Plachtařské mistrovství České republiky 2015 
- letiště Tábor        

Jako již každoročně, tak i letos se zúčastnila naše rodačka z Prusinovic ing. Petra Papežíková, 
členka reprezentačního týmu České republiky v bezmotorovém létání, vrcholné soutěže, kterou 
je bezesporu mistrovství České republiky v bezmotorovém létání.

Letošní mistrovství České republiky v bezmotorovém létání se konalo na letišti Tábor ve dnech 
od 24. května do 6. června 2015. Cílem této soutěže je určit Mistry a Mistryně České republiky  
v jednotlivých třídách a kategoriích a vybrat tak piloty pro reprezentační tým na rok 2016.
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Bylo odlétáno, a to někdy i za velmi složi-
tých meteorologických podmínek, které sebou 
přineslo letošní jaro, osm platných disciplín, 
kde se Petra, díky svým vyrovnaným výkonům 
v  jednotlivých disciplínách, umístila v klubo-
vé třídě v  ženské kategorii na prvním místě  
a obhájila tak titul Mistryně České republiky 
z loňského roku i pro letošní rok 2015. Zajistila 
si tak tím znovu účast na mezinárodních sou-
těžích v reprezentačním týmu České republiky 
pro rok 2016.

Blahopřejeme a do budoucna přejeme mnoho dalších úspěchů v reprezentaci České repub-
liky a naší obce.

Redakce

Půl století šachového oddílu
V  sobotu 23. května 2015 přišlo do hlavního sálu kulturního domu přibližně 40 šachistů  

a několik desítek diváků, kteří společně oslavili padesáté výročí založení šachového oddílu v Pru-
sinovicích. Na úvod  všechny přítomné  přivítal předseda oddílu ing. Nedbal Josef a v krátkosti je 
seznámil s historií šachu v obci. Zahájení se zúčastnil také starosta obce Zbyněk Žákovský, který 
vzpomenul záslužnou činnost spolku pro rozvoj obce. Pro připomenutí historie bylo na nástěnkách 
velké množství fotografií a také kronika z prvních let oddílu. Za padesát let jsme v Prusinovicích 
uspořádali mnoho turnajů okresního významu , několik simultánek (byl zde mezinárodní velmistr 
Pachman), pořádali jsme letní tábory pro mládež a mnoho dalších akcí. To všechno bylo možné 
zhlédnout.   

Při této příležitosti jsme uspořádali turnaj čtyřčlenných družstev. Celkem se sešlo osm druž-
stev z blízkého okolí, která spolu sváděla urputné boje. Koncovky některých zápasů byly velmi 
dramatické a nadchly přihlížející diváky. Roli největšího favorita splnila čtveřice MKS Holešov ve 
složení (Rafaja st., Rafaja ml., Petržela, Zajíček), která v turnaji zvítězila před družstvem Prusinovic 
A ve složení (Vichlenda, Drápal, Tobolík, Macůrek). Na třetím místě skončilo družstvo z Bystřice 

Radek Zajíček Ladislav Hlavizňa



28

Bylo odlétáno, a to někdy i za velmi složi-
tých meteorologických podmínek, které sebou 
přineslo letošní jaro, osm platných disciplín, 
kde se Petra, díky svým vyrovnaným výkonům 
v  jednotlivých disciplínách, umístila v klubo-
vé třídě v  ženské kategorii na prvním místě  
a obhájila tak titul Mistryně České republiky 
z loňského roku i pro letošní rok 2015. Zajistila 
si tak tím znovu účast na mezinárodních sou-
těžích v reprezentačním týmu České republiky 
pro rok 2016.

Blahopřejeme a do budoucna přejeme mnoho dalších úspěchů v reprezentaci České repub-
liky a naší obce.

Redakce

Půl století šachového oddílu
V  sobotu 23. května 2015 přišlo do hlavního sálu kulturního domu přibližně 40 šachistů  

a několik desítek diváků, kteří společně oslavili padesáté výročí založení šachového oddílu v Pru-
sinovicích. Na úvod  všechny přítomné  přivítal předseda oddílu ing. Nedbal Josef a v krátkosti je 
seznámil s historií šachu v obci. Zahájení se zúčastnil také starosta obce Zbyněk Žákovský, který 
vzpomenul záslužnou činnost spolku pro rozvoj obce. Pro připomenutí historie bylo na nástěnkách 
velké množství fotografií a také kronika z prvních let oddílu. Za padesát let jsme v Prusinovicích 
uspořádali mnoho turnajů okresního významu , několik simultánek (byl zde mezinárodní velmistr 
Pachman), pořádali jsme letní tábory pro mládež a mnoho dalších akcí. To všechno bylo možné 
zhlédnout.   

Při této příležitosti jsme uspořádali turnaj čtyřčlenných družstev. Celkem se sešlo osm druž-
stev z blízkého okolí, která spolu sváděla urputné boje. Koncovky některých zápasů byly velmi 
dramatické a nadchly přihlížející diváky. Roli největšího favorita splnila čtveřice MKS Holešov ve 
složení (Rafaja st., Rafaja ml., Petržela, Zajíček), která v turnaji zvítězila před družstvem Prusinovic 
A ve složení (Vichlenda, Drápal, Tobolík, Macůrek). Na třetím místě skončilo družstvo z Bystřice 

Radek Zajíček Ladislav Hlavizňa

29

pod Hostýnem (Petr, Myška, Pecl, Novák). Po skončení turnaje družstev jsme sehráli ještě turnaj 
jednotlivců, kde zvítězil Tobolík, před Macůrkem, oba z domácího oddílu a třetí skončil Zdeněk 
Petr z Bystřice. Všechna družstva si odnesla pěkné ceny. Ke zdárnému průběhu turnaje přispěla 
výborná organizace, která byla v režii Radka Zajíčka. Pro všechny bylo připraveno občerstvení, 
tradiční guláš a v průběhu celého turnaje byly na stolech čerstvé koláčky.

Podle ohlasu účastníků se turnaj vydařil a my jsme společně s kamarády z okolí důstojně 
oslavili půl století organizovaného šachu v obci.

Ing. Nedbal Josef      
Předseda  šachového oddílu                                                                                                                                      

TJ Prusinovice - kopaná
Sobota 28. 3. 2015,  Mezinárodní halový turnaj v Korni, Slovensko

Na mezinárodním turnaji ve slovenské obci Korňa se výběr starší přípravky TJ Prusinovice 
neztratil. V turnaji jsme sehráli celkem 7 utkání a dokázali jsme čtyřikrát vyhrát. Jen vinou horšího 
skóre jsme bojovali až o celkové dvanácté místo, které jsme přesvědčivě uhráli, přičemž hlavně 
druhý zápas s Turzovkou, kdy jsme dokázali otočit nepříznivý stav 0 : 3 na výhru 7 : 3 ukázal naši 
sílu. Na turnaj jsme cestovali společně s hráči Chvalčova a turnaje se zúčastnil i výběr Loukova, 
přičemž obě mužstva skončila až za naším výběrem. Naši účast na tomto mezinárodním turnaji 
finančně podpořil spolek přátel pokeru, za což jim patří veliké poděkování.

Výsledky:  
Základní skupina: TJ Prusinovice – FC Vsetín 1 : 2
 branky: Měrka Marek
 TJ Prusinovice – MŠK Považská Bystrica 2 : 4
 branky: Měrka Marek 2
 TJ Prusinovice – Tatran Turzovka 3 : 0
 branky: Měrka Josef, Pumprla Matěj, Měrka Marek
 TJ Prusinovice – Fomat Martin 0 : 5

Skupina o 12. místo:  TJ Prusinovice – Tatran Turzovka 7 : 3
 branky: Pumprla Matěj 4, Měrka Marek 3
 TJ Prusinovice – TJ Loukov 6 : 2
 branky: Pumprla Matěj 3, Měrka Marek 2, Zdráhal Pavel
 TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 6 : 2
 branky: Měrka Marek 3, Pumprla Matěj, Pumprla Tomáš, Jurčík Michal

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

11. 4.   Kvalifikační turnaj starší přípravky E.ON Junior Cup v Kostelci na Hané
Starší přípravka TJ Prusinovice slavila historický úspěch na největším turnaji pro desetileté 

fotbalisty v ČR, když v konkurenci 24 mužstev z celého Olomouckého a Zlínského kraje obsa-
dila vynikající 4. místo! V základní šestičlenné skupině si připsala samé výhry a obdržela pouhé 
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tři branky. Ve čtvrtfinále porazila s nulou mužstvo 1. HFK Olomouc a zastavit nás dokázalo až  
v semifinále jedno z nejlepších mužstev v ČR s vyhlášenou mládežnickou akademií – SK Sigma 
Olomouc. V závěrečném utkání o bronzové medaile jsme již neměli síly, když jsme většinu turnaje 
odehráli na rozdíl od soupeřů s minimálním střídáním, a nedokázali jsme již odpovědět na vedení 
Prostějova. Na turnaji se střelecky prosadil s 9 brankami Měrka Marek a o korunu pro nejlepšího 
střelce se se 14 přesnými zásahy dělil Pumprla Matěj. Ještě jednou všem hráčům i trenérům od 
všech členů TJ Prusinovice veliká gratulace k tomuto mimořádnému úspěchu!
Výsledky: TJ Prusinovice – Sokol Konice 8 : 1
 branky: Pumprla Matěj 5, Měrka Marek 3
 TJ Prusinovice – SK Chválkovice 7 : 1
 branky: Pumprla Matěj 4, Měrka Marek 2, Nášel Martin
 TJ Prusinovice – TJ Sokol Tovačov 2 : 1
 branky: Nášel Martin, Pumprla Matěj
 TJ Prusinovice – MKZ Rájec Jestřebí 4 : 0
 branky: Pumprla Matěj 2, Nášel Martin, Měrka Marek
 TJ Prusinovice – TJ Sokol Bohdalice 4 : 0
 branky: Měrka Marek 2, Nášel Martin, Zdráhal Pavel
Čtvrtfinále: TJ Prusinovice – 1. HFK Olomouc 3 : 0
 branky: Pumprla Matěj 2, Měrka Marek
Semifinále:  TJ Prusinovice – SK Sigma Olomouc 0 : 6
 O 3. místo: TJ Prusinovice – 1. SK Prostějov 0 : 2

Sestava TJ Prusinovice: Hausknecht Josef, Zdráhal Pavel, Měrka Marek, Měrka Josef, Uhlíř Daniel, 
Pumprla Matěj, Svoboda Šimon, Nášel Martin, Pumprla Václav.

18. 4.   Mezinárodní turnaj mladší přípravky v Prusinovicích
V sobotu 18. 4. 2015 uspořádala TJ Prusinovicích na fotbalovém hřišti mezinárodní fotbalový 

turnaj pro mladší přípravku, který byl určen hned pro 12 zájemců. Kvůli zdravotním problémům 
se z turnaje omluvili hráči Bezměrova a tak se v chladném sobotním dopoledni představilo  
v Prusinovicích 11 mužstev a z toho hned 2 mužstva přijela ze sousedního Slovenska. S náročným 
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programem, když každé mužstvo na turnaji odehrálo minimálně 7 utkání, se nejlépe vypořádali 
hráči Bystřice p. H., kteří neztratili jediný bod. Na druhém místě se umístili hráči Viktorie Otroko-
vice a třetí příčku obsadili hráči Loukova. Domácí hráči Prusinovic postoupili do finálové skupiny,  
v níž již na své soupeře nestačili a obsadili celkové 6. místo. Hosté ze Slovenska předváděli bo-
jovný fotbal, který stačil na 7. místo (Polom Raková) a 10. místo (Považská Bystrica). Nejlepšími 
hráči byli vyhlášeni Buksa Oldřich (nejlepší střelec, Chropyně), Zdráhal Filip (nejlepší brankář, HS 
Kroměříž) a Zdráhalová Helena (nejlepší hráčka, Holešov). Ceny všem mužstvům předával starosta 
obce Prusinovice, který též zajistil pro všechny účastníky horký čaj, který přišel všem účastníkům 
vhod. Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorům i rozhodčím, kteří tento předsezonní 
turnaj pro ročník 2006 připravili.

Konečné pořadí: 1. FK Bystřice p. H.
 2. FC Viktoria Otrokovice
 3. TJ Loukov
 4. SK HS Kroměříž
 5. FK Chropyně
 6. TJ Prusinovice
 7. FK Polom Raková (SVK)
 8. SFK Elko Holešov „A“
 9. TJ Sokol Rataje
 10.  MŠK Považská Bystrica (SVK)
 11.  SFK Elko Holešov „B“

Sestava TJ Prusinovice: Hausknecht Josef, Adámek Zdeněk, Svoboda Šimon, Pumprla Jan, Krejčí 
Ondřej, Krejčí Jan, Gerát Marek, Sklenář Vojtěch, Vrubel Pavel, Dostálová Lucie.

6. 6.    Finálový turnaj starší přípravky o přeborníka okresu Kroměříž v Prusinovicích
Všechny mužstva hrající OP starší přípravky odehrála v ročníku 2014/2015 24 zápasů, po 

nichž nejúspěšnější mužstvo hostilo finálový turnaj o přeborníka okresu Kroměříž. Až v posledním 
zápase základní části na turnaji v Hulíně a strhujícím obratu hráčů Prusinovic, kdy v závěru dokázali 
smazat čtyř gólové manko a zvítězit na mužstvem Chvalčova, se rozhodlo, že tuto čest budou 
mít hráči Prusinovic, kteří v sezóně prohráli jediný zápas. V sobotu 6. 6. 2015 za tropického počasí 
před vynikajícím publikem jsme v semifinále s přehledem porazili mužstvo Zdounek a ve finále 
jsme nedovolili zdramatizovat zápas největšímu favoritu OP Morkovicím, utkání drželi pevně ve 
svých rukou a zaslouženě  zvítězili. Povedlo se nám tak po předchozích dvou letech, kdy jsme 
vyhráli OP v kategorii mladší přípravky, v letošním roce zvítězit ve vyšší věkové kategorii – starší 
přípravce! Střelecky v sezóně zářili Marek Měrka (91 branek) a Matěj Pumprla (76 branek), kteří 
se stali nejlepšími střelci soutěže.

Semifinále: TJ Prusinovice – TJ Zdounky 10 : 2
 branky: Pumprla Matěj 7, Měrka Marek 2, Nášel Martin
 FC Morkovice – Sokol Žalkovice 7 : 5
O 3. místo: Sokol Žalkovice – TJ Zdounky 9 : 6
Finále: TJ Prusinovice – FC Morkovice 7 : 4
 branky: Pumprla Matěj 4, Měrka Marek 3
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Sobota 13. 6. 2015,  Turnaj starší přípravky v Prusinovicích
Na konci fotbalové sezony uspořádala TJ Prusinovice již tradiční mládežnické turnaje. V so-

botu 13. června 2015 jsme dopoledne hostili turnaj pro starší přípravku, v kterém nastoupilo osm 
mužstev. V turnaji jsme zaznamenali jedinou prohru s mužstvem Holešova a odvezli si stříbrné 
medaile. Kromě tohoto úspěchu byl oceněn cenou pro nejlepšího hráče Matěj Pumprla.

Základní skupina:
TJ Prusinovice – TJ Sokol Pravčice 6 : 1
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 4 : 0
TJ Prusinovice – FK Chropyně 2 : 1

Finálová skupina:
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov 0 : 4
TJ Prusinovice – Sokol Žalkovice 3 : 1

Konečné pořadí: 1. SFK Elko Holešov Branky TJ Prusinovice: 7 Pumprla Matěj
 2. TJ Prusinovice  6 Měrka Marek
 3. TJ Chvalčov  1 Nášel Martin
 4. Sokol Žalkovice  1 Zdráhal Pavel
 5. TJ Loukov
 6. FC Ajax Bezměrov
 7. FK Chropyně
 8. TJ Sokol Pravčice

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

Fotbalová školička
Sobotní odpoledne pokračovalo turnajem pro fotbalovou školičku, kterého se zúčastnilo  

5 mužstev. Ve vyrovnané tabulce rozhodoval o konečném pořadí až poslední zápas turnaje,  
v němž se podařilo domácím hráčům porazit do té doby vedoucí Vyškov a na turnaji vzhledem  
k většímu počtu nastřílených branek zvítězit před hráči Holešova a Vyškovem.
TJ Prusinovice – FC Viktoria Otrokovice 1 : 1
TJ Prusinovice – TJ Loukov 9 : 0
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov 3 : 3
TJ Prusinovice – MFK Vyškov 6 : 4

Konečné pořadí: 1. TJ Prusinovice Střelci TJ Prusinovice: 6 Jadrníček Nikola
 2. SFK Elko Holešov  5 Krejčí Ondřej
 3. MFK Vyškov  4 Vrubel Pavel
 4. FC Viktoria Otrokovice  2 Mašta Daniel
 5. TJ Loukov  1 Pumprla Václav
   1 Sklenář Vojtěch
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Sestava TJ Prusinovice:
Krejčí Jan, Pumprla Václav, Mašta Daniel, Vrubel Pavel, Krejčí Ondřej, Novák Jan, Sklenář Vojtěch, 
Jadrníček Nikola.

TJ Prusinovice - muži
Mužstvo mužů TJ Prusinovice obsadilo v III. třídě pěkné 6. místo  s jednobodovým odstu-

pem na čtvrté místo. Střelecky se dokázal prosadit Nevřala Radek (15 branek), Vybíral František  
(14 branek) a Měrka Tadeáš (8 branek). Na rozdíl od spousty okolních mužstev jsme ke každému 
utkání nastoupili s plným počtem hráčů a žádné utkání tak nemuseli kontumovat. I přesto je  
v našem mužstvu místo a příležitost pro všechny zájemce, kteří již v minulosti fotbal hráli a chtěli 
by znovu nastoupit.

TJ Prusinovice – mladší žáci
Velkého úspěchu dosáhli mladší žáci TJ Prusinovice. Po celou sezónu se drželi v popředí 

tabulky OP Kroměříž a v posledním zápase, po kterém jsme ve vyrovnané tabulce mohli klesnou 
až na čtvrté místo, jsme dokázali porazit na jaře neporažené Těšnovice a stali jsme se vicemistry 
v kategorii mladší žáci! Úspěch je o to cennější, že z mužstva mladších žáků odchází kvůli věku 
jediná hráčka a příští rok tak můžeme znovu atakovat nejvyšší pozice.

TJ Prusinovice – sezona 2015/2016
V novém soutěžním ročníku bude TJ Prusinovice zastoupena v kategoriích muži, mladší žáci 

(ročník 2003 a mladší), starší přípravka (ročník 2005 a mladší) a mladší přípravka (ročník 2007  
a mladší). Bohužel pro malý zájem starších hráčů se nám zatím nepodařilo sestavit mužstvo starších 
žáků (ročník 2001 a mladší) a též zatím neobsadíme soutěž pro fotbalovou školičku (ročník 2009 
a mladší), kterou bychom ovšem mohli hrát v případě zájmu již v jarní části soutěže. Dovoluji si 
tak pozvat všechny chlapce a dívky již od 5 let na hřiště do Prusinovic, kde i v období prázdnin 
probíhají fotbalové tréninky, a to každou středu od 17 hodin.

        Aleš Pumprla
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VESMÍR

Prusinovice a vesmír
Toto slovní spojení zní poněkud zvláštně, ale přesto je správné. Je naplňováno prostřednictvím 

prusinovické občanky Ivany Orlitové (Stoklasové), která se po studiích na Karlově univerzitě vydala 
do světa astronomie. V posledních letech ji lze zastihnout mezi Francií, Ženevou a Prahou, občas 
také ve svém trvalém bydlišti v Prusinovicích u rodičů. Je snad jedinou z českých vědců, které se 
podařilo v silné mezinárodní konkurenci pracovat s pomocí vesmírného Hubbleova teleskopu,  
a to dokonce již pětkrát. Na jediný přístup k teleskopu se čeká i několik let. 

Nedávno si s ní povídali redaktoři Českého rozhlasu ve vědeckopopulárním pořadu Meteor 
při příležitosti 25. výročí činnosti Hubbleova dalekohledu na oběžné dráze okolo Země. 

Z celého rozhovoru vyjímáme:
Každoročně soutěží se svými projekty o přístup na dalekohled několik tisíc vědců z celého 

světa.  Z nich asi desetinu vyberou odborné komise, které posoudí , jak velký význam bude mít 
navrhované pozorování hvězd či galaxií pro další poznání v astronomii, jaký skok to udělá v našem 
pochopení vesmíru. Vybraní astronomové si pak zadávají podmínky, za jakých chtějí pozorovat 
oblasti a děje ve vesmíru a samotný Hubbleův dalekohled ze Země ovládají specializovaní od-
borníci ze Space Telescope Science Centre v Americe. Získaná data pak předávají astronomům 
k dalšímu zpracování. 

Mnozí čtenáři jistě znají z televize, internetu či časopisů nádherné fotografie vzdálených 
vesmírných mlhovin a galaxií. Zkušené oko astronoma již jen z barev a rozmístění hvězd rozezná 
různé děje ve vesmíru. Celý rozhovor z 25. 4. 2015 lze nalézt na internetu ve druhé polovině 
pořadu Meteor čro2.

Redakce

Ivana Orlitová Spirální galaxie
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HISTORIE

Jan Adam Prusinovický z Víckova
Jen na pár řádků zmíním osobu tohoto významného člena rodiny Víckovských.
Jan Adam z Víckova pocházel ze starobylého moravského rodu Prusinovských. Byl synem Jana 

Přemka z Víckova a Anny z Obrhamu na Enzenfeldu. Kromě Jana Adama se z tohoto manželství 
narodili ještě dvě dcery – Anna Marie a Anna Kateřina. Jan Adam se narodil někdy před rokem 
1590 (rok smrti jeho otce). Jejich matka se ještě dvakrát vdala, ale roku 1603 zemřela. Poručnictví 
nad dětmi pak získal Arkleb z Víckova – jejich strýc. 

O jeho studiích toho mnoho nevíme. Jeho jméno se nevyskytuje v universitních matrikách. 
Každopádně se mu dostalo právnického vzdělání, což dokazuje jeho povolání mezi zemské soudce 
krátce před povstáním. Bezpečný záznam o jeho studiu se nachází až v matrice university v Sieně. 
Odtud odchází po smrti svého strýce Arkleba a přejímá čejkovické panství. 

V roce 1610 se oženil s Marianou z Bubna. Mariana se projevila jako schopná hospodyně 
a sama se starala o majetek svého muže, který se zajímal spíše o politiku a společenský život.  
Z tohoto svazku se narodily dvě děti - Anna Sabina a Karel Lev z Víckova. O nich nacházíme zmínky 
například v brněnských městských knihách. 

Jan Adam byl velmi štědrý člověk a velkou část majetku rozdal. Poddaným také často snižoval 
dávky, které mu měli odvádět. Kvůli těmto svým sklonům se jeho jméno často objevuje v půhon-
ných knihách. Nejznámější je jeho spor s Lukrécií Nekšovou z Landeku. Ta chtěla, aby její majetek 
po její smrti zdědil její manžel Albrecht z Valdštejna. 

Pro svou mírnost a štědrost byl však Jan Adam oblíben u poddaných. Velmi zřetelně se to 
projevilo například na lukovském panství, které mu nějaký čas patřilo. Jako evangelík byl u neka-
tolických Valachů velmi oblíben.

Jan Adam z Víckova byl aktivním účastníkem protihabsburského povstání a těšil se přízni 
povstalecké vlády. Do služeb vlasti se zásluhou Jana Adama dostala také část Valachů. Pravděpo-
dobně se chtěl připojit k vojsku v Čechách, ale za hranice země se dostal již pozdě a do bojů tudíž 
nezasáhl. Po porážce povstání byl mezi prvními emigranty. 

I bez velitele se však Valaši nevzdali a jako jediní se císařským vojskům postavila na odpor. Tito se 
později spojili s emigrantskou armádou a pod vedením Jana Adama z Víckova také s Uhry. Jan Adam 
se staral především o zásobování emigrantských sborů. Úsilí jeho i emigrantů však bylo marné. Trpěli 
nedostatkem jídla a zbraní, ale především císařských vojsk byla velká přesila. V průběhu roku 1622 
byl Jan Adam za své nepřítomnosti odsouzen a jeho majetek zabaven. Paní Mariana se snažila pro 
sebe a své děti zachránit aspoň část majetku. I přesto se Jan Adam z Víckova mezi lety 1622 – 1624 
na Moravu stále vracel a vedl skupiny valašských rebelů. V roce 1623 byl také v Holandsku u Fridricha 
Falckého, který se snažil Čechy získat pod svou vládu a chtěl zaútočit na císařské vojsko. Ve stejném roce 
zemřela také paní Mariana. Poručníkem jejich dětí se stal kardinál Dietrichštejn – nepřítel Jana Adama. 

Na Moravu se Jan Adam z Víckova vrátil až v roce 1626 a v několika týdnech ovládl celou 
severovýchodní Moravu. Zabral také hrad Lukov a další města, která se ke vzpouře sama přidávala. 

Kdy Jan Adam z Víckova zemřel přesně nevíme. Pravděpodobně se tak stalo v roce 1627. Pro 
náročnější čtenáře jsou v olomoucké knihovně dvě knihy, od Dr. Vlasty Fialové a Rajmunda Habřiny 
ve kterých je dokonale rozepsán jeho život.

Richard Petřík
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Hrad Lukov
Královský hrad Lukov nedaleko od Prusinovic má dlouhou historii a v jeho držení se vystří-

dala řada významných šlechtických rodů. Dokonce i Víckovští.  Někdy v 18. století byl opuštěn  
a změnil se v malebnou zříceninu.

 Hrad Lukov je poprvé zmiňován roku 1332, kdy náležel pánům ze Šternberka, ale archeolo-
gické nálezy dokládají jeho existenci již v první polovině 13. století. Nasvědčuje tomu také údaj 
z listiny královny Konstancie z roku 1235, kde je vzpomínán “plebán lukovský Lambert”. Hrad byl 
ve středověku královským hradem značného významu,

Matouš ze Šternberka podnikal z hradu loupeživé výpady na Moravu a do Uher, dále měl 
spory s uherským loupeživým rytířem Bielkem z Kornice. Ten sídlil na hradě Lednici a tuto situaci 
dokonce řešili králové Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín v roce 1466. Spory posloužily jako jedna 
ze záminek vpádu Uhrů do Čech a na Moravu, při němž byl Lukov asi roku 1469 vojskem krále 
Matyáše dobyt a poškozen. Památkou na toto obléhání jsou pozůstatky obléhacích bašt na Ta-
nečnici a Králkách a valový systém v sedle pod Tanečnicí. Studna odhalená při průzkumu tohoto 
tábora svědčí o zdlouhavosti a náročnosti vojenské akce, která byla proti hradu podniknuta a snad  
i o významu, kterou útočník jeho dobití přikládal.

Šternberkové drželi Lukov až do roku 1516 a za jejich vlády byl vybudován jeden z hradních 
paláců, kaple a rozsáhlé předhradí se dvěma nárožními věžemi. V roce 1516 získali hrad Kunové  
z Kunštátu - kteří pokračovali ve stavební činnosti na hradě - a o 32 let později Nekšové z Landeka, 
kteří na něm sídlili až do počátku 17. století.

Po smrti Lukrécie Nekšové v roce 1614 připadl hrad jejímu manželovi, kterým byl slavný 
vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Ten prý roku 1608 zasadil pod hradem Valdštejnův dub.

Další osudy hradu jsou spojeny s válkami. Za té třicetileté se hradu dotkly prudké boje. V letech 
1621 - 1627 jej opanovali vzbouření Valaši v čele s Janem Adamem z Víckova, ale v říjnu 1627 je 
odtud vypudili císařští pod vedením generála Marradase. To však již byl hrad oficiálně majetkem 
Štěpána Šmída z Freyhofenu, kterému ho Albert z Valdštejna prodal roku 1624.

V roce 1643 se Lukova s pomocí Valachů zmocnili Švédové, kteří jej při svém ústupu 1. října 
značně pobořili. Po třicetileté válce již byly na Lukově prováděny pouze nejnutnější opravy a hrad 
živořil. Od Freyhofenů jej v roce 1663 koupili Minkvicové z Minkvicburku, poté jej ještě krátce 
vlastnili Rottalové (1710) a konečně od roku 1721 Seilernové. Ti však neměli o udržování hradu 

zájem; nějakou dobu zde sice ještě byly 
vrchnostenské kanceláře, ale i ty byly v roce 
1773 přeneseny do vsi, hrad byl opuštěn  
a změnil se ve zříceninu.

 Hrad Lukov býval opravdu hodně 
rozsáhlý a prostor se vstupní věží a to kde 
se dnes procházejí turisté, jsou jen zlomek 
plochy hradu. Od vstupní věže vybíhá 
obranná zeď, zakončená věží Johanka, který 
hrad bránila proti nepřátelskému dělostře-
lectvu. Tam, kde dnes najdete občerstvení 
stávaly hospodářské budovy a konírny. 
Cesta ke hradu pozvolně stoupá od obce 
Lukov a na této straně také bývala brána Na nádvoří
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spory s uherským loupeživým rytířem Bielkem z Kornice. Ten sídlil na hradě Lednici a tuto situaci 
dokonce řešili králové Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín v roce 1466. Spory posloužily jako jedna 
ze záminek vpádu Uhrů do Čech a na Moravu, při němž byl Lukov asi roku 1469 vojskem krále 
Matyáše dobyt a poškozen. Památkou na toto obléhání jsou pozůstatky obléhacích bašt na Ta-
nečnici a Králkách a valový systém v sedle pod Tanečnicí. Studna odhalená při průzkumu tohoto 
tábora svědčí o zdlouhavosti a náročnosti vojenské akce, která byla proti hradu podniknuta a snad  
i o významu, kterou útočník jeho dobití přikládal.

Šternberkové drželi Lukov až do roku 1516 a za jejich vlády byl vybudován jeden z hradních 
paláců, kaple a rozsáhlé předhradí se dvěma nárožními věžemi. V roce 1516 získali hrad Kunové  
z Kunštátu - kteří pokračovali ve stavební činnosti na hradě - a o 32 let později Nekšové z Landeka, 
kteří na něm sídlili až do počátku 17. století.

Po smrti Lukrécie Nekšové v roce 1614 připadl hrad jejímu manželovi, kterým byl slavný 
vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Ten prý roku 1608 zasadil pod hradem Valdštejnův dub.

Další osudy hradu jsou spojeny s válkami. Za té třicetileté se hradu dotkly prudké boje. V letech 
1621 - 1627 jej opanovali vzbouření Valaši v čele s Janem Adamem z Víckova, ale v říjnu 1627 je 
odtud vypudili císařští pod vedením generála Marradase. To však již byl hrad oficiálně majetkem 
Štěpána Šmída z Freyhofenu, kterému ho Albert z Valdštejna prodal roku 1624.

V roce 1643 se Lukova s pomocí Valachů zmocnili Švédové, kteří jej při svém ústupu 1. října 
značně pobořili. Po třicetileté válce již byly na Lukově prováděny pouze nejnutnější opravy a hrad 
živořil. Od Freyhofenů jej v roce 1663 koupili Minkvicové z Minkvicburku, poté jej ještě krátce 
vlastnili Rottalové (1710) a konečně od roku 1721 Seilernové. Ti však neměli o udržování hradu 

zájem; nějakou dobu zde sice ještě byly 
vrchnostenské kanceláře, ale i ty byly v roce 
1773 přeneseny do vsi, hrad byl opuštěn  
a změnil se ve zříceninu.

 Hrad Lukov býval opravdu hodně 
rozsáhlý a prostor se vstupní věží a to kde 
se dnes procházejí turisté, jsou jen zlomek 
plochy hradu. Od vstupní věže vybíhá 
obranná zeď, zakončená věží Johanka, který 
hrad bránila proti nepřátelskému dělostře-
lectvu. Tam, kde dnes najdete občerstvení 
stávaly hospodářské budovy a konírny. 
Cesta ke hradu pozvolně stoupá od obce 
Lukov a na této straně také bývala brána Na nádvoří

37

do téměř čtyřúhelníkového předhradí 
o ploše zhruba 125 × 110 m. Dnes po ní 
není ani stopy, protože hradba, v níž byla 
proražena, se sesula v prakticky celé svojí 
délce. Bylo jen minimálně zastavěno  
a v jeho nejvyšším bodě bývala pětiboká 
věž Svatojánka. Předhradí zesiluje půlválco-
vá bašta, která zabraňovala proniknutí ne-
přítele do šíjového příkopu. Ten dosahoval 
šířky 26 a 34 metrů a most přes něj spočíval 
na čtyřech dochovaných kamenných pilí-
řích. Příchozí se po mostě dostal do obe-
zděného předbraní a následující věžovitou 
branou vstoupil do prostoru jádra. To se 
rozkládalo na téměř obdélníkové ploše 67 × 19 m. Stabilita hradby na severu byla zesílena sedmi 
kamennými opěráky, na ostatních stranách obklopil jádro parkán, na jihu dokonce dvojnásobný. 

Ještě v šestnáctém století procházela cesta jižním parkánem, jehož šířka byla zhruba ve své 
polovině přehrazena raně gotickou branskou věží, kterou zde i dnes najdete. Za tou se cesta po 
dalších asi deseti metrech lomila k severu a vstoupila další branou do vlastního hradního jádra. 
Z pravé strany byla tato brána střežena štíhlou románskou věží. která je dnes vestavěna do zdí, 
ale je pěkně viditelná. Věž měla průměr 5 m a byla plná. V jihozápadním rohu jádra hradu odkryl 
archeologický průzkum J. Kohoutka základy čtverhranné románské věže o půdorysu 4,5 × 4 m. 
Dnes zabírá tato místa palác, který již nejpozději ve 14. století vyplnil celou západní stranu jádra. 
V přízemí a suterénu má vždy po dvou valeně zaklenutých místnostech.

Druhý hradní palác stojí na východě. K nejstarším objektům hradu patřil románský kostelík, 
jehož existenci lze zřejmě spojovat s onou zprávou z roku 1235 a který byl bohužel prakticky zcela 
zničen pozdějšími přestavbami. Za Nekšů z Landeka došlo k výstavbě jižního palácového křídla, 
které také v konečném důsledku znamenalo odstranění kulaté románské věže a přímo souvisí  
s přeložením vstupu do jádra; cesta k němu procházela od té doby východním parkánem s nějakou 
provozní budovou. Opevnění západního parkánu bylo zřejmě ve stejné době zesíleno dvěma 
pětibokými nárožními baštami.

 Pozoruhodná jsou rovněž obléhací opevnění na polohách Králky a Tanečnica a tábor v sedle 
pod Tanečnicí. Dosud nebylo rozhodnuto, zda některé z těchto fortifikací nemohly sloužit i jako 
předsunutá opevnění hradu - zejména bašta na Králkách svojí polohou k takovým úvahám pří-
mo vybízí. Tyto místa vám lépe osvětlí stezka v okolí hradu, mapu dostanete v pokladně hradu.

Z hradu se do dnešní doby zachovaly rozlehlé zříceniny. Zejména v jádru lze vyzvednout 
trosky západního paláce, v němž se dodnes dochovaly některé místnosti a prostory suterénu. 
Výškovou úroveň značně zvýšily druhotné nánosy. V nejlepším stavu se dochoval most přes 
šíjový příkop s věžovitou bránou, která byla v nedávné době opravena a zastřešena. Na hradě se 
konají různé akce. Jedenáctého července se koná strašidelný hrad. Jinak je hrad možno kdykoliv 
v prázdninovém čase navštívit. V ceně třiceti korun je i pohlednice. 

Richard Petřík

Vstupní brána
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ZOO ZLÍN

 Medvědi pyskatí jsou již v ZOO
Po dlouhých třech letech usilovné práce se splnil náš sen. V neděli 21. června v pozdních noč-

ních hodinách k nám konečně dorazil pár dlouho očekávaných medvědů pyskatých – samec Druva 
a samice Saraswathi. Jsme tak pátou ZOO v Evropě, kde můžete tato nádherná zvířata obdivovat. 
Zúročili jsme dlouholetou spolupráci s indickou ZOO v Mysore a po téměř třiceti letech se znovu 
vrátili k chovu medvědů pyskatých.

ZOO Mysore se stala naším partnerem již v roce 2009, kdy se podařilo nastavit principy spo-
lupráce a program výměny zvířat. Od té doby odcestovalo do Indie několik desítek zvířat. „Bylo 
příjemné, když jsme mohli při příležitosti konání WAZA konference v Indii navštívit naše přátele 
a kolegy v Mysore ZOO a znovu se setkat s našimi zvířaty. Troufám si tvrdit, že ZOO Mysore je 
nejúspěšnější ZOO v Indii s vysokým standardem chovu ohrožených druhů zvířat. Vyniká nejen  
v chovu medvědů pyskatých, lvů indických, ale také velmi vzácných turů gaurů indických. A právě 
tento druh by mohl být tématem dalšího směrování zlínské ZOO,“ uvedl k příjezdu medvědů ředitel 
Roman Horský. ZOO Zlín také již před téměř šesti lety obdržela z Indie první pelikány skvrnozobé. 
„V letošním roce právě tito ptáci odchovali svá první mláďata, takže příchod medvědů je oprav-
du symbolický. Budeme si přát, abychom byli podobně úspěšní i v chovu medvědů pyskatých  
a stejně to vidí i evropský koordinátor v ZOO Leipzig. Spoléhá na to, že právě nově importovaní 
jedinci mohou výrazně prospět současné nepříliš zdravé evropské populaci, která doposud čítala 
14 jedinců,“ doplnil Horský. Medvědy na cestě doprovázela i veterinářka ZOO Mysore Dr. Kshama, 
která ve zlínské ZOO zůstane několik dnů. „Budeme mít tak jedinečnou šanci vzájemně si vyměnit 
naše chovatelské zkušenosti a získat cenné informace o medvědech,“ zdůraznil Horský.

V minulosti jsme medvědy pyskaté chovali v letech 1971 – 1989. Dvouletá zvířata, samec Druva 
a samice Saraswathi, svůj nový domov najdou v asijské části ZOO, v bývalém výběhu medvědů 
ušatých. Společnost jim budou dělat giboni laři. Zhruba necelý měsíc stráví v povinné karanténě 
v chovatelském zázemí. V druhé polovině července je však už návštěvníci budou moci obdivovat 
v prostorném venkovním výběhu třeba při oblíbeném krmení.

Medvědi byli letecky přepraveni do Prahy, odkud nám s transportem pomohli kolegové  
z pražské ZOO. V areálu ZOO jsme medvědy přeložili na menší auto, převezli do dolní části ZOO  
k chovatelskému zázemí medvědů a pak je traktor dopravil přímo ke vstupu do jejich ubikace. 
Nejprve jsme takto přemístili samce, poté hned zajistili převoz samice. Celý dvoudenní transport 
proběhl v naprostém pořádku a nyní již obě dvě zvířata společně odpočívají v chovatelském zázemí.  
K naší velké radosti již projevili i zájem o potravu.

Medvěd pyskatý patří mezi velmi výrazné druhy medvědů díky své huňaté srsti a dlouhým 
chlupům na uších, krku a plecích. Ve volné přírodě se živí hlavně mravenci, termity a ovocem. 
Hnízda hmyzu otvírá dlouhými osmicentimetrovými drápy na předních nohách. Při jídle dokáže 
zavřít nozdry a vysunout pysky, takže vsává kořist mezerou mezi chybějícími předními řezáky. Délka 
těla se u dospělých zvířat pohybuje od 1,5 do 1,8 m, váha pak od 100 až do 140 kg. Domovinou 
tohoto druhu je Indie, Nepál, Bangladéš a také Ceylon. Žije převážně v lesích. Jeho početní stavy 
ve volné přírodě však neustále klesají nejen kvůli ničení životního prostředí, ale také kvůli lovu 
pro údajně léčivé části těla.

Ing. Roman Vrzal
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Zlínský ošetřovatel v Tbilisi: Brodili jsme se po pás 
v bahně

V neděli 21. června se pracovník ZOO Zlín Roman Vrzal vrátil domů společně s dalšími šesti 
zachránci, kteří byli od minulého pondělí pomáhat zatopené zoologické zahradě v gruzínském 
městě Tbilisi. Tuto zoologickou zahradu před týdnem zaplavila téměř desetimetrová vlna vody  
a bahna z řeky Vera, která brala vše. Dvě třetiny devítihektarové zahrady byly zcela zničeny. „Bylo to 
horší, než jsme čekali,“ uvedl Roman Vrzal.

„Gruzínci byli vděční, že jim přijel někdo pomoci, situace však byla velmi emočně vypjatá, 
všichni plakali. Byly to hodně silné emoce, vidět tu zkázu zahrady, ale věděli jsme, do čeho jdeme, 
tak jsme se pustili hned do práce,“ říká zlínský člen českého záchranářského týmu Roman Vrzal.

Jejich hlavní úkol zněl jasně: zjistit mrtvá zvířata, otevírat zavřené klece. Brodili se po prsa  
v bahně a společně vytahovali z metr a půl hlubokého bahna uhynulá zvířata.

„Medvědi, tygři, vlci, jaguáři, opice, hodně ptáků, bylo to velmi náročné,“ popisoval obraz zkázy 
této ZOO pracovník zlínské zoologické zahrady. Dodal, že jejich tým vytáhl stovku uhynulých zvířat, cel-
kem tbiliská ZOO přišla o víc jak polovinu z celkového počtu. Celý objekt podle Vrzala hlídala armáda.

Roman Vrzal měl v pondělí po záplavě právě službu a protože jde o zkušeného pracovníka 
zlínské zoologické zahrady, neváhal její ředitel Roman Horský ani chvíli. Ještě ten den večer byl 
Roman Vrzal společně s kolegou z ústecké ZOO a pěti kolegy z pražské ZOO na letišti a společně 
vyrazili směr Tbilisi.

„Bylo to hrozně rychlé, ještě v pondělí mi volal ředitel pražské zoologické zahrady: Jsou hrůzy 
v Tbilisi, musíme se k tomu nějak postavit jako Unie zoologických zahrad – řekl mi. Na místo jsem 
proto poslal člověka, který umí spoustu věcí, které se tam budou hodit, který používá zdravý selský 
rozum a umí si poradit, proto volba padla na Romana Vrzala,“ uvedl Horský. Podle něj to byly velice 
akční chvíle.

Pomoc českých zoologických zahrad zničené ZOO v Tbilisi neunikla pozornosti v Evropě ani 
ve světě a dočkala se uznání.

„Postoj českých zahrad byl významně oceňován evropskou i světovou asociací zoologických 
zahrad, že jsme tak rychle zareagovali,“ uvedl ředitel ZOO Lešná. A není se čemu divit, vždyť tento 
tým odcestoval z Evropy jako jediný.

„Ještě dorazil tým veterinářů z Izraele, ale ti už tam neměli tolik práce,“ doplnil Roman Vrzal. 
Nejtěžší podle něj na této misi bylo vypořádat se s tím, jak zahrada vypadala a se smutkem pracovníků 
tbiliské ZOO i místních obyvatel. Jak uvedl, odnesl si v mysli i další zážitek, na který nezapomene.

„Hledali jsme v kleci s tygrem, kde bylo bahna až po pás, pak jsme zjistili, že v kleci jsou rozta-
žené mříže. Později jsme dostali zprávu, že tygr utekl a na místě, kde jsme ho před pěti minutami 
hledali,  napadl a usmrtil zaměstnance ZOO,“ popsal dramatické chvíle Vrzal.

„Myslím si, že zahrada nebude na vyplaveném místě obnovena, ta další bude blízko moře na 
novém pozemku,“ podotkl ředitel Roman Horský.

Jak vysvětlil, nedávno právě tbiliská ZOO ještě před povodní vyhledávala nové prostory, kam by 
se přestěhovala. Na té nové se možná v budoucnu budou podílet i naše české ZOO. Jednou z pro-
jednávaných možností je podle Romana Horského ta, že některé naše zahrady do ní přispějí zvířaty.

„Budou mít šanci začít znovu,“ doplnil Roman Horský s tím, že zahrada v Tbilisi měla kvalitní 
pracovníky a šlo o výbornou ZOO. „Je to v jejich kultuře, je veliká šance, že se zahrada postaví znovu,“ 
dodal Horský.

- red -
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
V II. čtvrtletí 2015 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let Pumprlová Alena        55 let Talachová Růžena      60 let Navrátil František       
 Zeťková Ludmila    Indruch Josef  MVDr. Koplík Jaroslav              
 Bečka Josef    Jurová Dana                       
                                                                                                            
                                                                                                   
65 let Krejčí Jan 70 let   Vybíralová Marie 75 let Barotová Ludmila                  
 Nedbal Antonín  Barotová Marie    Bečková Libuše                                                                                        
 Zavadil Petr  Sklenářová Marta  Gregorová Alena
 Krejčí Emílie  Krejčí Alois  Pechalová Ludmila
 Ležák Zdeněk  Dohnal František
   Mlčák Karel

80 let Nedbalová Slavomíra 90 let Buťáková Anna
 Gaždová Marie
                          
Narodili se:
               Kužela Jakub
               Talach Marek
               Dvorníková Kateřina
               Mrázková Adéla
               Neradilová Kaili

Sňatek uzavřeli:
               Iva Sklenářová, Prusinovice a  Daniel Hašek, Kostelec u Holešova
               Jana Daníčková, Prusinovice a  Marian Slovák, Holešov
               Alena Balážová, Prusinovice a  Jaroslav Sklenář, Prusinovice
               Martina Mrázková, Prusinovice a  Roman Mlčák, Prusinovice
               Kateřina Radolcová, Prusinovice a  Kamil Bajczer, Prusinovice 
             

Rozloučili jsme se: s paní Marií Pumprlovou a paní Annou Navrátilovou. 

                                                                                    A vzpomínky zůstanou ...



Reprezentují Českou republiku Půl století šachového odílu

Rohálovská padesátka Vítání občánků

Oslava 70. výročí osvobození obce TJ Prusinovice - kopaná

Ing. Petra Papažíková Domácí šachistéMartin Novák Ing. Josef Nedbal

Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Tomášek Kneisl, Amálka BarotováRohálovský biker Lukáš Krejčí (st. č. 588) Matyášek Krejčí, Jonášek Sokol

Slavnostní průvod Starší přípravkaČestná stráž Mladší přípravka
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