
ZPRAVODAJ OBCE PRUSINOVICE
Redakční rada:  Zbyněk Žákovský, Antonín Nedbal

Náklad 330 ks výtisků
Tisk TY PO ser vis Holešov

Z pravodaj
obce Prusinovice

Číslo 1/2018 Vydává OÚ Prusinovice  Cena 5 Kč



Martin Novák, reprezentant České republiky Ekumenické bohoslužby 2018

Tříkrálová sbírka Vítání občánků Obecní ples

Vítání občánků Masopustní vodění medvěda

Martin Novák se zúčastnil paralypiády v Pchjongčchangu v březnu. Hrál sledge hokej  
v týmu ČR (ilustrační fotografie).

P. Marek Výleta a Mgr. Leoš Mach Společná liturgie

Koledníci v kostele Vystoupení mažoretek V tanečním rytmuFrantišek Kopečný s maminkou a prarodiči

Klára Bajczerová s rodiči a příbuznými Společná fotografieMetoděj Krutil (vlevo) a Vojtěch Juřica (vpravo)  
s rodiči

Začátek průvodu
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MŠ PRUSINOVICE – STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA
Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005461

Projekt obsahoval rekonstrukci stávajícího objektu mateřské školy v Prusinovicích, celkové 
stavební úpravy v 1. NP a následnou nástavbu budovy. Výsledkem bylo rozšíření kapacity před-
školního zařízení, a tominimálně o 16 žáků, a také zajištění bezbariérového přístupu a vhodného 
zázemí nejen pro děti, ale i prozaměstnance školy.

Projekt byl rozdělen do dvou etap - v 1. etapě došlo k vybudování hrubé stavby a v 2. etapě 
proběhly další stavební práce. V rámci IROP byla financována pouze 1. etapa.

Celkové náklady projektu činí 10 260 617 Kč. Projekt je spolufinancování ze zdrojů Evropské 
unie ve výši 3 324 335 Kč. 

PRUSINOVICE – KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ V ULICI PACETLUCKÁ A PŘEROVSKÁ
Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005324

Projekt obsahoval vybudování komunikací pro pěší podél silnic III. třídy, a to konkrétně 
v uliciPacetlucká (III/4905) a Přerovská (III/49010).Došlo tak ke zvýšení bezpečnosti pro pěší  
v uvedených ulicích. Obě vybudované komunikace pro pěší nyní obsahují bezbariérové prvky 
a prvky pro nevidomé. V ulici Pacetlucké vzniklo nové místo propřecházení chodců, kde bylo 
vybudováno nové veřejné osvětlení. Po dokončení stavebních pracíproběhly vegetační úpravy 
na pozemcích dotčených realizací projektu. 

Celkové náklady projektu činily 2 984 734,13 Kč. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evrop-
ské unie ve výši 2 765 377,92 Kč.

   Povinná publicita
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Jubilejní 25. ročník Rohálovské 10
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Jubilejní 25. ročník Rohálovské 10 potrápilo počasí
Poslední únorovou sobotu 24. 2. se uskutečnil jubilejní 25. ročník populárního závodu v sil-

ničním běhu Rohálovská desítka. 
Potřetí za sebou nad závodem převzala záštitu poslankyně Evropského parlamentu ing. Mi-

chaela Šojdrová, která se také osobně zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků.
Jestliže při 20. ročníku čekalo závodníky na náhradní trati do Dřevohostic bílé peklo, ani čtvrtsto-
letí závodu je nešetřilo. Bylo sice krásné, slunečné počasí, ale teplota -5 stupňů, navíc doprová-
zená silným severovýchodním větrem. Proto není divu, že z 620 předem přihlášených závodníků 
se jich na start postavilo 530 a 525 těžké podmínky zvládlo a závod úspěšně dokončilo. Počasí se 
také podepsalo na nižší účasti v kategoriích mládeže, kde startovalo 140 dětí.

Čestným hostem letošního ročníku byl účastník 5 olympijských her, vynikající stolní tenista 
Petr Korbel.   

V kategorii mužů se ve startovním poli poprvé objevil běžec z Maroka, Abderrahim Elasri 
(31:36) a určitě pomýšlel na vítězství. Po celou trať udával tempo, ale v závěru podlehl dvojná-
sobnému vítězi, Ukrajinci Oleksandrovi Matviichukovi (31:32). V souboji českých běžců o třetí 
místo byl překvapivě nejúspěšnější Jiří Čípa z Brna (32:14). Nejlepším běžcem ze Zlínského kraje 
byl Josef Sedláček z Tučap na 21. místě (36:28), vítěz Mikroregionu Holešovsko.

V kategorii žen měla být největší konkurentkou Petry Kamínkové slovenská reprezentantka 
Lubomíra Maníková, v týdnu před závodem jí však přemohla viróza a tak měla Petra cestu k tři-
náctému vítěství otevřenou. Předpoklady splnila (38:25), ale v cíli potvrdila, že letošní podmínky 
byly hodně náročné. Na druhém místě doběhla cyklistka Dukly Praha (bývalá atletka) Tereza 
Korvasová (39:37) a třetí Irena Pospíšilová z Vyškova (40:21). Vítězkou kategorie Mikroregionu 
Holešovsko se stala Petra Nováková z Bořenovic (Atletika Holešov – 51:35). 

Nejrychlejším běžcem z Prusinovic byl opět Lukáš Krejčí, celkově 67. v čase 40:07, u žen Ane-
ta Adámková (55:59). 

V kategoriích dětí startovalo celkem 24 dětí z Prusinovic. Medaile získali – Radim Ptáček,  
1. místo, chlapci 4 – 5 let. V nejmladší kategorii děvčat byla první Ellen Kašíková (Mlčáková) před 
Adélou Ptáčkovou. Ve stejné kategorii chlapců byl nejrychlejší Petr Vrubel, třetí místo vybojoval 
Filip Nevřala. 
Další zajímavosti:

Z vybraného startovného jsme věnovali částku 25 000 Kč do ústavu pro osoby se zdravotním 
postižením ve Fryštáku na nákup mobilního koupacího lůžka!

Traťové rekordy Rohálovské 10 drží v kategorii žen Petra Kamínková časem 34:37 z roku 2002 
(!!) a Ezekiel Jafari Ngimba z Tanzánie 29:26, kterého dosáhl v roce 2009.

Ve výsledkových listinách uplynulých ročníků má svém kontě v kategorii žen Petra Kamínko-
vá 13 vítězství, Petra Pastorová dokázala vyhrát 3x.

V kategorii mužů mají po třech vítězstvích Petr Veselý a letošní vítěz Oleksander Matviichuk.
Ještě zajímavější je statistika vítězů podle národnosti. 

V kategorii žen jsou nejúspěšnější Češky, vyhráli 21x, dvakrát se vítězkou stala závodnice ze 
Slovenska a po jednom vítězství má Maďarsko a Keňa.

U mužů je situace následovná: Česko 7 vítězství, Keňa 4, Slovensko a Ukrajina 3, Polsko, Bul-
harsko a Tanzánie 2, Maďarsko 1 vítězství.

Poprvé v historii závodu obdržel v cíli každý účastník krásnou pamětní medaili (včetně dětí).
Rohálovská desítka je zařazena do Moravsko – Slovenského běžeckého poháru a Velké ceny vy-
trvalců Olomouckého kraje.
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Z OBCE

Jiří Prokop ze Zlína zůstává jediným běžcem, který absolvoval všech 25 ročníků R10, Miroslav 
Švihel ze Slopného startoval 24x.

Nejstarším účastníkem závodu byl Květoslav Hána, OÚ Svatobořice – Mistřín, r. n. 1937 – čas 
1:09:20.

Rohálovská desítka je součástí Rohálovského duatlonu. 28. dubna se uskuteční 9. ročník Ro-
hálovské padesátky na horských kolech. 

Závěrem bych chtěl poděkovat starostovi obce Prusinovice, panu Zbyňkovi Žákovskému,  
i všem zastupitelům za podporu této významné regionální akce, dále všem sponzorům a samo-
zřejmě dobrovolným pořadatelům za pomoc při zajištění 25. ročníku Rohálovské 10. 

A speciálně děkuji kuchařkám Evě Nedbalové a Michale Vinklárkové za skvělý guláš! 
Přes drobné nedostatky si závodníci závod užili a nešetřili chválou. Nezbývá než v tradici 

ještě pokračovat.
        Ondřej Němec

Poznámka redaktora:
Na první a poslední stránce tohoto časopisu je fotografie z hlavního závodu – Rohálovské de-
sítky. 

Volba prezidenta České republiky
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se konalo v České republice první kolo další přímé volby pre-

zidenta České republiky. Před prvním kolem voleb obdrželi občané do svých domovů volební 
lístky se jmény všech devíti kandidátů, kteří měli tato pořadová čísla:

1. Ing. Mirek Topolánek, muž, 61 let, manažer, Praha, kandidát je bez politické příslušnosti, 
kandidát navržený senátory

2. Mgr. Michal Horáček, Ph.D., muž, 65 let, spisovatel, textař a sociální antropolog, Roudnice 
nad Labem, kandidát je bez politické příslušnosti, kandidát navržený občankou České republiky

3. Mgr. Pavel Fischer, muž, 52 let, diplomat, Praha, kandidát je bez politické příslušnosti, kan-
didát navržený senátory

4. RNDr. Jiří Hynek, muž, 57 let, prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpeč-
nostního průmyslu České republiky, Jesenice, kandidát je členem politické strany REALISTÉ, kan-
didát navržený poslanci

5. Mgr. Petr Hannig, muž, 71 let, vydavatel a producent, předseda strany, Praha, kandidát je 
členem politické strany ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchod-
cům, dětem, zdravotně postiženým… kandidát navržený poslanci

6. Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c., muž, 74 let, podnikatel, Praha, kandidát je členem politic-
ké strany Občanská demokratická aliance, kandidát navržený poslanci

7. Ing. Miloš Zeman, muž, 73 let, ekonom, Praha, kandidát je členem politické strany Strana 
Práv Občanů, kandidát navržený občankou České republiky

8. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D., muž, 41 let, lékař, vysokoškolský pedagog a vědecký pracov-
ník, Praha, kandidát je bez politické příslušnosti, kandidát navržený senátory

9. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., muž, 68 let, fyzikální chemik, Praha, kandidát je bez 
politické příslušnosti, kandidát navržený občanem České republiky
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První kolo voleb se konalo v kulturním domě před okrskovou volební komisí, která byla 
v tomto složení: František Sklenář (předseda), Ing. Jiří Mrázek (místopředseda), Irena Tkadlčíková 
(zapisovatelka), Jana Páleníčková a Marcela Janů. V naší obci bylo zapsáno ve volebních sezna-
mech 961 voličů s volebním právem. Naši voliči odevzdali do volební schránky 623 úředních 
obálek s hlasovacími lístky. V nich bylo jen 620 platných hlasů. Účast voličů ve volbách v prvním 
kole byla 59,9 %.
Volební výsledky v naší obci v prvním kole (jméno kandidáta a počet získaných hlasů):
1. Miloš Zeman – 298, 2. Jiří Drahoš – 136, 3. Pavel Fischer – 74, 4. Marek Hilšer – 72,  
5. Michal Horáček – 25, 6. Mirek Topolánek – 8, 7. Jiří Hynek – 5, 8. Petr Hannig – 2

Do druhého kola postoupili celostátně první dva kandidáti: Miloš Zeman a Jiří Drahoš.
Druhé kolo voleb se konalo v naší obci ve dnech 26. a 27. ledna 2018 v budově mateřské 

školy před okrskovou volební komisí, která byla ve stejném složení, s těmito výsledky:
1. Miloš Zeman získal 410 hlasů.
2. Jiří Drahoš získal 273 hlasů.

V naší obci bylo zapsáno do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů 961 osob. Úřední 
obálky byly vydány 686 voličům. Do volební schránky bylo odevzdáno 685 úředních obálek. 
V našem volebním okrsku voliči odevzdali do volební schránky 683 platných hlasů. Účast voličů 
ve volbách v druhém kole byla 71 %.

Celostátně ve volbách zvítězil Miloš Zeman, jemuž odevzdalo své hlasy 51,37 % voličů. Pora-
žený kandidát Jiří Drahoš obdržel jen 48,63 % odevzdaných hlasů voličů.

Druhá přímá volby hlavy státu vstoupila významně a nesmazatelně do dějin naší vlasti  
a ukázala na názorovou rozpolcenost naší společnosti.

        Antonín Nedbal 

Zprávy z obce
Na konci roku 2017 proběhlo poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce Prusinovice. 

Konkrétní datum tohoto zasedání byl 14. 12. 2017 a zde jsou z něj informace. 

Kontrola usnesení 
-  Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 11 a 12/2017.
-  Byla zkolaudována stavba MŠ Prusinovice. Provoz zahájen dne 4. 12. 2017.
-  Byla podána žádost o dotaci na II. a III. etapu na projekt „MŠ Prusinovice – stavební úpravy  

a nástavba“ v rámci MŠMT z programu 133 310. Objem podpory 7 500 000 Kč.
-  Byl zřízený Dobrovolný svazek obcí Prusinovice a Pacetluky a zároveň zapsán do Rejstříku 

svazků obcí vedeného u Krajského úřadu Zlínského kraje.
-  Byla provedena nová výsadba v ulici Přerovská a Pacetlucká kolem nových chodníků.
-  Byla získána dotace pro JPO III 77 200 Kč na rok 2017 ze Zlínského kraje.
-  Byla odsouhlasena dotace ze Zlínského kraje pro JPO III na rok 2018 ve výši 185 000 Kč.
-  Byla získána dotace z Ministerstva zemědělství 128 720 Kč na hospodaření v lesích.

Rozpočtové opatření  
Návrh: Starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 13/2017.
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 13/2017.
Pro… 7… Proti…Zdržel se…
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Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Prusinovice v uplynulém období 2013-2017
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Zprávu o uplatňování Územního plánu Prusinovice 
v uplynulém období 2013-2017.     
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Prusi-
novice v uplynulém období 2013-2017. 
Pro … 7…  Proti …  Zdržel se …  
Schválení Rozpočtu obce, MŠ a ZŠ pro rok 2018, Rozpočtového výhledu a Odpisových plánů
Návrh: Starosta seznámil přítomné s vyvěšením navrhovaného rozpočtu obce Prusinovice pro 
rok 2018.  Návrh rozpočtu na rok 2018 v celkové výši příjmů 19 835 300 Kč a celkové výši výdajů 
19 835 300 Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 28. 11. 2017 do 14. 12. 2017. Ve stejném 
termínu byl přístupný i na elektronické úřední desce. Do dnešního dne nebyly vzneseny žádné 
náměty, připomínky a podněty k uvedenému návrhu.    
Diskuze: 
Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Prusinovice na rok 2018 se závaz-
nými ukazateli objem příjmu 19 835 300 Kč, objem výdajů 17 835 300 Kč a financování (splátka) 
úvěru 2 000 000,- Kč.
Pro … 7... Proti …   Zdržel se … 
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu Mateřské školy Prusinovice, okres Kro-
měříž na rok 2018. Návrh rozpočtu na rok 2018 v celkové výši příjmů 3 431 000 Kč a celkové výši 
výdajů 3 431 000 Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 28. 11. 2017 do 14. 12. 2017. Ve 
stejném termínu byl přístupný i na elektronické úřední desce.   
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Prusinovice na rok 2018 
se závaznými ukazateli objem příjmu 3 431 000 Kč objem výdajů 3 431 000 Kč.  
Pro … 7… Proti … Zdržel se … 
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu Základní školy Prusinovice, okres Kro-
měříž na rok 2018. Návrh rozpočtu na rok 2018 v celkové výši příjmů 4 156 000 Kč a celkové výši 
výdajů 4 156 000 Kč byl vyvěšen na úřední desce v termínu od 28. 11. 2017 do 14. 12. 2017. Ve 
stejném termínu byl přístupný i na elektronické úřední desce.   
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Základní školy Prusinovice na rok 2018 
se závaznými ukazateli objem příjmu 4 156 000 Kč objem výdajů 4 156 000 Kč.  
Pro … 7… Proti … Zdržel se … 
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled obce Prusinovice na období 2019 
až 2021.   
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled obce Prusinovice na období 
2019 až 2021.     
Pro … 7…  Proti …  zdržel se … 
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled Mateřské školy Prusinovice na ob-
dobí 2019 až 2020.
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled Mateřské školy Prusinovice 
na období 2019 až 2020.     
Pro … 7… Proti … zdržel se … 
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Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Rozpočtový výhled Základní školy Prusinovice na ob-
dobí 2019 až 2020.
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled Základní školy Prusinovice 
na období 2019 až 2020.     
Pro … 7… Proti … Zdržel se … 
Návrh: Starosta předložil zastupitelům aktualizovaný Účetní odpisový plán Základní školy Pru-
sinovice pro rok 2018.
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženým Účetním odpisovým plánem Základní školy 
Prusinovice pro rok 2018. 
Pro … 7…………..   Proti … Zdržel se … 
Návrh: Starosta předložil zastupitelům aktualizovaný Účetní odpisový plán Mateřské školy Pru-
sinovice pro rok 2018.
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženým Účetním odpisovým plánem Mateřské školy 
Prusinovice pro rok 2018. 
Pro … 7… Proti … Zdržel se … 
Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0317275459. V tom-
to dodatku se posouvá doba čerpání z 31. 12. 2017 na 31. 1. 2018. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0317275459, ve kterém 
se upravuje doba čerpání z 31. 12. 2017 na 31. 1. 2018.
Pro … 7…  Proti …  Zdržel se …  

Různé
-  Paní Smolková – součástí výstavby Mateřské školy nebyl výtah? 
-  Starosta – nebyl součástí projektové dokumentace – v době vzniku PD se o výtahu mluvilo. 

Později se od něj upustilo.
-  Ing. Mrázek – kdy se budeme bavit o položkovém rozpočtu III. Etapy výstavby mateřské školy, 

která se možná bude dělat na jaře 2018?
- Starosta – součástí III. Etapy bude nová krytina staré nerekonstruované budovy MŠ, dále fasá-

da stejné budovy, rovná střecha nad kuchyní bude také v nové verzi, dále vybavení (skříňky 
do šatny). A poslední v této etapě budou zakoupeny 2 multimediální tabule. Cena celkem 2,5 
milionu. Tento rozsah prací a ceny (položkového rozpočtu) jsou zahrnuty v jíž podané žádosti 
o dotaci na MSMT. Rozsah prací a ceny probrán na pracovním zastupitelstvu, kde všichni s po-
dáním žádosti o dotaci souhlasili. 

9. Závěr 
-  Starosta popřál všem pokojné prožití vánočních svátků a hodně zdaru v novém roce.

První letošní veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 8. března 2018 a zde je opět jeho průběh. 
Kontrola usnesení 
-  Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 13/2017.
-  Byly proplaceny veškeré faktury na stavbu přístavby mateřská škola.
-  Byla provedena inventarizace obecního majetku.
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Rozpočtové opatření  
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 14/2017 a 1/2018. 
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 14/2017 a 1/2018
Pro … 6 … Proti …  Zdržel se … 
Schválení poskytnutí dotace Zlínského kraje pro JSDH
Návrh: Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o poskytnutí dotace č. D/0027/2018/KH. Výše 
dotace od Zlínského kraje pro JSDH je 185 000 Kč na technické vybavení jednotky.      
Diskuze:  
Paní Nelešovská – co dělají hasiči? Nač dotaci? Jaká je jejich náplň?
Starosta s paní Smolkovou vysvětlili činnost JSDH. Dotace je poskytována na doplnění či obno-
vení výstroje jednotky. 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0027/2018/KH
Pro … 6… Proti …  Zdržel se … 
Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p. č. 356 v k. ú. Prusinovice
Návrh: Starosta seznámil zastupitele se smlouvou, která bude podepsána mezi obcí Prusinovice 
a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Smlouva ošetřuje podmínky, za kterých 
UZSVM převede pozemek p. č. 356 v k. ú. Prusinovice bezúplatně do majetku obce Prusinovice. 
Diskuze:
Usnesení:  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva  
č. UZSVM/BKM/9478/2017-BKMM. 
Pro … 6… Proti …  Zdržel se … 
Schválení mimořádné splátky úvěru č. 0317275459
Návrh: Starosta seznámil přítomné o čerpání 5 000 0000 Kč úvěru. Úvěr se použil na uhraze-
ní faktury za realizaci části prací na stavbě mateřské školy. Jelikož se blíží vyplacení dotací na 
chodníky 2,7 mil. a dotace na mateřskou školu 3,3 mil. uhradíme tak jak jsme dříve plánovali 
jednorázově tento úvěr z uvedených dotací. Část úvěru již byla splacena a tak budeme hlasovat 
o zbylé výši úvěru. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s mimořádnou splátkou úvěru č. 0317275459 do výše 
4 600 000 Kč. 
Pro …  6… Proti …  Zdržel se …  

Plánované investice
Návrh: Starosta navrhuje odkup budovy masny č. p. 352 za navrhovanou cenu 200 000 Kč včet-
ně DPH. 
Diskuze: 
Paní Nelešovská – k čemu nákup masny? 

Starosta – nynější plán je vybudovat v těchto prostorech knihovnu, popřípadě i s poštou. 
Ukáže až čas jak dopadne jednání s Poštou o převedení provozu na obec tak, jak se o to nyní 
Pošta snaží. Ale také řešení celkového estetického pohledu na náves tak, aby se vyřešily budovy, 
které nám náves hyzdí. 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s koupí budovy masny č. p. 352 za cenu 200 000 Kč včetně 
DPH. 
Pro …  5…  Proti …  Zdržel se … 1… .
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvo vyspravení komunikací v obci. Nabídka firmy NVB LINE 
za cenu 400 000 Kč. 
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Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vysprávkou komunikací v obci v majetku obce Prusinovice 
za cenu 400 000 Kč
Pro … 6 …  Proti …  Zdržel se … 
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu opravu místnosti v kulturním domě nazývané peklo. 
Cena prací je 400 000 Kč. V ceně jsou zahrnuty nové elektrické rozvody, nové rozvody topení  
a vody, které pokračují dále do celé budovy, kazetový strop s novým osvětlením, nové omítky 
a podlaha. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s celkovou rekonstrukcí místnosti peklo v kulturním domě za 
celkovou cenu 400 000 Kč 
Pro … 6… Proti … Zdržel se … 
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu doplatek stavby Přístavba MŠ Prusinovice v částce 
474 812 Kč. Tuto částku již nebudeme dávat do smlouvy o dílo jako její dodatek z důvodu kom-
plikace při získání dotací na dosavadní platby a i zpětně na získání úvěru. Tuto částku již není 
možné vložit do dotačního titulu jako uznatelný náklad. Tato částka bude rozdělena do 3 faktur. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s uhrazením jednotlivých faktur v souhrnné částce 474 812 Kč 
firmě Rapos za provedené dokončovací práce, které nebyly předmětem smlouvy o dílo. 
Pro … 5…  Proti … 1… Zdržel se … 
Žádosti občanů a spolků
Návrh: starosta přečetl žádost paní Šimkové Jitky o odkoupení obecního pozemku p. č. 1032  
v k. ú. Prusinovice o výměře 200 m2. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1032 v k. ú. Prusinovice o celkové 
výměře 200 m2 za cenu 20 Kč za m2 a pověřuje starostu vyvěšením veřejného záměru prodeje. 
Pro … 6…  Proti …  Zdržel se … 
Návrh: Starosta seznámil zastupitele o zájmu hudební skupiny Kiks Brass z. s. pronájmu jedné 
z místností v budově č. p. 28. Veřejný záměr na tento pronájem byl vyvěšen od 23. 1. 2018 do  
8. 2. 2018. Jediným zájemcem o pronájem je právě tato hudební skupina. Cena pronájmu je 500 
Kč/měsíc, která v minulosti vždy pokryla spotřebovanou energii. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem místnosti v budově č. p. 28 za cenu 500 Kč/
měsíc a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. 
Pro … 5… Proti … 1…  Zdržel se …  
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s žádostí o dotaci TJ Prusinovice z.s. o částku 49 000 Kč. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s výší dotace pro TJ Prusinovice z.s. 40 000 Kč. 
Pro … 6…  Proti …  Zdržel se … 
Návrh: Starosta seznámil zastupitele se Smlouvou o zřízení práva odpovídajícího věcnému bře-
menu podaného ing. Mrázkem, která byla před rokem podaná a na žádost ing. Mrázka odložena. 

V bodu II. této smlouvy Ing. Mrázek navrhuje zastupitelstvu věcné břemeno ve prospěch 
Ing. Mrázka jako vlastníkovi a provozovateli studny. § 506 odst. 1, občanského zákoníku, kde se 
píše „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku 
a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno  
v pozemku nebo upevněno ve zdech“. 
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Vlastník studny dle Občanského zákoníku je tedy obec Prusinovice jakožto vlastník pozem-
ku p. č. 323 v k. ú. Prusinovice. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo zamítá (neschvaluje) panu Ing. Mrázkovi Smlouvu o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu v předloženém znění, a to z důvodu, že v bodu II. smlouvy 
je nesprávně uvedeno, že věcné břemeno se navrhuje ve prospěch Ing. Mrázka jako vlastníka 
studny. Zastupitelstvo je toho názoru, že pan Ing. Mrázek není vlastníkem předmětné studny 
na pozemku parc. č. 323 v k. ú. Prusinovice. Vlastníkem tohoto pozemku je Obec Prusinovice, 
která je ve smyslu ust. § 506 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, taktéž vlastníkem 
předmětné studny.
Pro … 6…  Proti … Zdržel se …

Různé
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení Plán financování obnovy vodovodů nebo 
kanalizací na období 2018 – 2027. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací na ob-
dobí 2018 – 2027. 
Pro …  6 …  Proti … Zdržel se … .. 

MVDr. Koplík – poděkování starostovi a ing. Jurajdové (projektová manažerka) za získání 
6 000 000 dotace 
Paní Smolková – kdy proběhne konkurz na ředitelku MŠ?
Starosta – konkurz bude vyhlášen po zveřejnění výsledků dotací z MŠMT. V případě kladného 
stanoviska k projektu nástavby MŠ proběhne přeměna příspěvkové organizace na školskou 
právnickou osobu a tak bude vyhlášen konkurz ne na ředitelku příspěvkové organizace, ale na 
ředitelku školské právnické osoby. 
Paní Nelešovká – zlepšila se situace s odchodem žáků do Holešova? 
Starosta – zlepšila, k předčasným odchodům nedochází.
Mgr. Mach – momentálně není známá žádná stížnost.

Zbyněk Žákovský – starosta obce

Financování stavby MŠ Prusinovice   
- stavební úpravy a nástavba
V minulém čísle Zpravodaje jsem slíbil pro čtenáře celkovou kalkulaci uvedené stavby a tak se 
budu snažit tímto článkem jednoduše vysvětlit financování této stavby. 

Na jaře loňského roku bylo vyhlášeno obcí Prusinovice výběrové řízení na stavbu s názvem 
„MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba“ (dále jen stavba). Z tohoto výběrového řízení 
vyšla vítězně nejlevnější nabídka firmy RAPOS s. r. o. A to za částku 9 281 163, 53 Kč. Tak jak jsme 
již dopředu předpokládali, vyskytly se vícenáklady a cena se dodatkem ke smlouvě upravila na 
částku 10 260 617 Kč. V samém závěru při dokončovacích pracích byl uhrazen poslední doplatek 
k tomuto projektu ve výši 474 812 Kč. Po sečtení nám vyjde konečná suma této stavby, která 
se zastavila na částce 10 735 429 Kč. Jak píšeme i v jiném článku tohoto Zpravodaje, podařila 
se získat na tuto stavbu dotace ze zdrojů Evropské unie částka 3 324 335 Kč. Po jednoduchém 
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ŠKOLA

početním úkonu nám vyjde, že obec Prusinovice ze svého rozpočtu uhradila za stavbu školky 
částku 7 411 094 Kč. Bylo naší snahou získat na tuto částku ještě dotaci z ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, ale v těchto dnech jsme se dozvěděli, že tato dotace nám nevyšla. A tak, 
jak se zdá, uvedené sumy jsou již konečné. 

Jak jsem psal i v minulém čísle Zpravodaje, chtěli jsme ještě realizovat novou fasádu na staré 
budově MŠ spolu s novou krytinou. Tato investice se právě z důvodu nezískání dotace z MŠMT 
pozdrží a bude se zřejmě realizovat z vlastních prostředků obce. 

Dovolím si ještě jedno vysvětlení ohledně této stavby. Dozvěděl jsem se z obce, že údajný 
výtah v mateřské škole se nevybudoval z důvodu nedostatku financí na konci stavby. Předně: 
vybudování výtahu v MŠ nebylo nikdy v plánu a tak na něj ani nemohly chybět finance a mu-
sím říct, že na rekonstrukci a přístavbu MŠ nikdy finance nechyběly a stavba i po této stránce 
probíhala dle předem stanoveného plánu. Kdo by nevěřil informacím o plánovaném, či v tom-
to případě neplánovaném, výtahu v MŠ, má možnost nahlédnout na webovou stánku www.
portalzadavatele.cz. Na tomto portále se v den vyhlášení výběrového řízení musela zveřejnit 
tato nadlimitní zakázka tak, aby se mohla do tohoto výběrového řízení přihlásit jakákoliv firma 
z České republiky. Součástí tohoto zveřejnění je i příloha, ve které je kompletní projektová do-
kumentace. Toto výběrové řízení vyhrála firma RAPOS, která předložila také nejlevnější nabídku. 
Když si kdokoliv v tehdejší i  této době, a následných deseti letech otevře tuto přílohu, tak zjistí, 
že výtah v této stavbě neměl nikdy být. Na rekonstrukci a přístavbu MŠ jsme vyřídili navíc dotace 
z evropských fondů a tak byl tento projekt podroben dalším stupňům kontroly. Kdyby se udělala 
tak zásadní změna v realizaci projektu, tak bychom na dotaci nikdy nedosáhli. Například v IRO-
Pu (Integrovaný regionální operační program) momentálně běží výzva č. 76 a každou výzvou 
proteče 1 – 2 miliardy korun. Není možné ani z tohoto důvodu nějak čarovat s realizací stavby  
a zásadně se odchýlit od projektové dokumentace použité u výběrového řízení.

Nezbývá než si přát, ať se hlavně dětem ve zrekonstruované školce co nevíce líbí a chodí do 
ní s radostí. Já pevně věřím, že jsme udělali zásadní krok k tomu, že nynější děti budou do této 
školky vodit i děti své. 

                                                                                         Zbyněk Žákovský – starosta obce

Zimní období v mateřské škole
Ve středu 3. ledna 2018 jsme se opět sešli v mateřské škole. Děti byly plné dojmů a zážitků 

z Vánoc. Vyprávěly, jaké dárky dostaly pod stromeček a některé se jimi i pochlubily a přinesly je 
do mateřské školy.

V měsíci lednu navštívili předškoláci knihovnu v Holešově. Paní knihovnice seznámila děti  
s knihami, které si lidé chodí půjčovat. Přečetla dětem příběh, kde se děti dověděly, jak se s kni-
hou zachází a k čemu kniha slouží. Nakonec si děti mohly knihy prohlédnout. 

V lednu pokračoval projekt „Zdravý úsměv“, kde se děti učí pečovat o své zoubky. 
Tak jako každým rokem i letos přišel za dětmi do mateřské školy myslivec pan Šiška. Přinesl 

dětem na ukázku kožešiny zvířat, paroží, dalekohled a ostatní věci, které má každý správný my-
slivec. Vyprávěl dětem o tom, jak se myslivci starají celý rok o volně žijící zvířata. Zkoušel děti ze 
znalostí o zvířatech a byl překvapen, co všechno děti znají z této oblasti.
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V únoru měly děti možnost zapojit se do muzikohraní. Seznámily se s netradičními hudeb-
ními nástroji – bubny, Tibetská mísa, zvonkohra, dešťová hůl, gong a didžeridu, které si mohly 
samy vyzkoušet. Tyto nástroje se používají při muzikoterapii. 

V období masopustu proběhl v mateřské škole karneval. Děti si společně s paními učitelkami 
k této příležitosti vyzdobily třídy, soutěžily a tančily. Nakonec každá maska dostala sladkou od-
měnu v podobě zmrzlinového poháru. 

V době od 19. 2. - 23. 2. 2018 byla MŠ uzavřena z důvodu jarních prázdnin.
V sobotu 17. března byla na Kulturním domě velikonoční výstava, kde se i děti z MŠ prezen-

tovaly svými výrobky.  
Na první jarní den 20. března jsme společně vynášeli „Morenu“, kterou jsme při básni „Zimo, 

zimo, táhni pryč…“ poslali opravdu pryč po potoku Kozrál. S písní „Jaro, jaro přišlo k nám...“ jsme 
se vraceli zpět do mateřské školy. 

Ve středu 21. března měli rodiče možnost přijít s dětmi do MŠ na velikonoční tvoření.  Spo-
lečně s děvčaty ze „Zlatých ručiček“ jsme vyráběli kuřátka, zajíčky, košíčky a velikonoční vajíčka. 
Všem přítomným maminkám, jednomu tatínkovi a dětem se tvoření líbilo a bylo to příjemně 
strávené odpoledne.

Ve středu 28. března jsme byli společně se všemi dětmi v TYMY ve Všetulích. Děti měly mož-
nost zhlédnout zdobení kraslic, seznámily se s velikonočními zvyky a tradicemi. Velkým zážitkem 
bylo vystoupení folklórního souboru Zrníčko.

Ve středu 28. března jsme společně se zástupci obce a p. učitelkami ze ZŠ oslavili Den učitelů. 
Byli jsme pozváni na Kulturní dům, kde bylo pro nás nachystané bohaté občerstvení. Potěšilo 
nás, když nám pan starosta poděkoval za naši náročnou a obětavou práci.

Za MŠ : Dagmar Mikešková a Mgr. Kateřina Koplíková   

Konec zimy v naší škole
Dne 20. března jsme přivítali první jarní den.  Pojďme se však poohlédnout, co se v naší malé 

škole událo od začátku roku 2018.
Centrum pro rodinu Zlín pokračovalo s dalšími preventivními programy. Naši žáci se zúčast-

nili těchto programů:
16. 1.  Jak se bránit nátlaku – 4. ročník   6. 2.  Nad rodinným albem – 2. ročník
             Rozdíly a pochopení mezi námi – 5. ročník          Máme doma miminko – 3. ročník
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Všechny nachystané programy byly opět zajímavé a pro žáky poučné a přínosné. 
16. 1. se žáci druhého ročníku potkali s hasiči a v preventivním programu HASÍK si popovídali  
o zásadách bezpečnosti při požáru.
24. 1. navštívili 1. třídu budoucí školáci z MŠ. Žáci 1. ročníku dětem předvedli získané vědomos-
ti z matematiky, českého jazyka, psaní i z prvouky. Dětem z mateřské školy se v 1. třídě líbilo  
a všichni se těší na školní docházku v příštím školním roce.
30. 1. v naší tělocvičně vyrostl obří „Zážitkový stan“, který v sobě skrýval celý Vesmír. Jednotlivé 
ročníky se zábavnou formou seznámily s Vesmírem a jednotlivými planetami, které jsou součástí 
naší sluneční soustavy. Každý ročník plnil zajímavé úkoly a dozvěděl se spoustu nových zajíma-
vých informací.
31. 1. nastal čas vyhodnocení a zhodnocení půlroční práce našich žáků. Rozdávalo se vysvěd-
čení. Odměnou pro každého jistě byly jednodenní pololetní prázdniny, které připadly na pátek 
2. ledna.
8. 2. naši školu navštívili dva zrakově postižení lektoři. Představili žákům nejrůznější pomůcky, 
které jim pomáhají v jejich každodenním nelehkém životě. Žáci si mohli vyzkoušet číst Braillovo 
písmo, číst v mobilu pomocí speciální lupy, chodit poslepu se slepeckou holí. Pomocí různých 
brýlí si vyzkoušeli, jaká zraková postižení lidé mohou mít. Seznámili se také se slepeckým psem. 
Tento program pod názvem „Hry ve tmě“ byl velice poučný a zajímavý.
16. 2. žáci 4. a 5. ročníku ukončili plavecký výcvik v Holešově a získali „mokré“ vysvědčení.
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KULTURA

1. 3. proběhl v 1. ročníku projekt „Zdravé zoubky“. Žáci se hravou formou seznámili s péčí o svůj 
chrup a za odměnu získali dárkovou tašku s pomůckami na čištění zubů.
7. 3. pátý ročník navštívil městskou knihovnu 
v Holešově, kde pro ně byla nachystaná beseda  
o youtuberech.
9. 3. přijel za čtvrtým ročníkem instruktor 
z dětského dopravního hřiště Kroměříž a hra-
vou formou s žáky zopakoval pravidla silniční-
ho provozu. Cílem bylo připravit žáky na jejich 
zkoušku, kdy budou získávat svůj první řidič-
ský průkaz CYKLISTA. Tato zkouška je čeká 20. 
června. 
22. 3. žáci 3. - 5. ročníku zhlédli divadelní 
představení ve Zlíně Bylo nás pět. Představení 
se nám moc líbilo.

Březen byl stejně jako minulý rok plný 
soutěží. Koncem března v jednotlivých třídách 
probíhala třídní kola v krasopisu a recitaci. Vyhlášení výsledků této soutěže proběhne na začátku 
dubna společně se školním kolem recitace. 

V březnu jsme vyhlásili také Jarní soutěž o jarní zápich s obilím. Žáci doma vyráběli zápichy 
do květináčů s jarními motivy, které přinesli i se zasetým obilím v zajímavých květináčích do 
školy 13. března. Mezi žáky proběhlo školní hlasování. Nejvíce hlasů získal zápich Vaška Pum-
prly (ze 3. ročníku). Všechny zápichy putovaly v pátek do kulturního domu, kde byly vystaveny 
v rámci Jarní výstavy, která se konala v sobotu 17. 3. Návštěvníci výstavy také hlasovali o nej-
hezčí zápich. Nejvíce hlasů získaly zápichy Natálky Tobolíkové (z 1. ročníku) a Vaška Pumprly  
(ze 3. ročníku). Oba zápichy získaly stejný počet hlasů.  Celkem se této soutěže zúčastnilo 57 dětí 
a všem děkujeme.
16. 3. psali žáci 2. - 5. ročníku matematickou soutěž Klokan. Ve stejnou dobu soutěžili také žáci 
ostatních škol v České republice. Výsledky školního kola budou známy před Velikonocemi.

Ještě zbývají tři měsíce a opět nastanou prázdniny. Do té doby se však žáci musí pilně učit. 
Přejeme všem žákům, aby se jim ve škole dařilo. Určitě se mohou těšit na další školní akce, které 
je čekají.

Mgr. Petra Zicháčková

Adventní vystoupení žáků při ZŠ Prusinovice
V neděli 17. prosince 2017 se konal v evangelickém kostele tradiční adventní koncert žáků 

Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov, odloučené pracoviště v Prusinovicích. Hojnému 
publiku, převážně z řad příbuzných a známých, se představily žákyně, které se učí hrát na klávesy 
a na kytaru. Hru na klávesy vyučuje pan učitel Pavel Březina, toho času ho zastoupila paní učitel-
ka Mgr. Monika Vyhlídalová. Hru na kytaru vyučuje Nelly Billová.
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Během koncertu, který trval hodinu, zazněly české vánoční písně a koledy, také populární 
melodie. Jednotlivé žákyně a jejich připravené skladby slovy uváděla paní učitelka Mgr. Monika 
Vyhlídalová, která také koncert zahájila. 

Své připravené skladby zahrály na klávesy Natálie Vargová, Štěpánka Ambróšová (2x), Kristý-
na Rozsypalová, Verunka Mlčáková, Sára Nelešovská (2x), Kamila Podolová, Julinka Sklenářová, 
Klárka Podolová, Markéta Nedbalová (2x), Nikola Filáková a Anička Smolková. Na kytary zahrály 
připravené skladby Natálie Tobolíková spolu s paní učitelkou Nelly Billovou, Klára Juráňová, Da-
niela Sklenářová spolu s Vendulou Sklenářovou.

Na závěr koncertu nám všechny žákyně zazpívaly rytmickou vánoční píseň, v níž sólově za-
zpívala Klára Podolová.

Tím byl vyčerpán připravený program koncertu. Účinkující žákyně byly odměněny potles-
kem publika za svůj předvedený výkon. Tento koncert pomohl navodit příjemnou předvánoční 
atmosféru. Jsme vděční paním učitelkám Mgr. Monice Vyhlídalové a Nelly Billové za to, že připra-
vily s dětmi program koncertu.

Našim žákyním i jejich paním učitelkám přeji mnoho úspěchů v dalším hudebním vzdělává-
ní. Ať jim všem hudba přináší v životě radost a potěšení.

        Antonín Nedbal

Zleva: Natálie Tobolíková a Nelly Billová

Závěr koncertu

Sára Nelešovská a Mgr. Monika Vyhlídalová



18

Obecní ples
Obecní ples již tradičně otevřel plesovou sezónu v naší obci. Zástupci obce jej letos připravili 

na pátek 26. ledna v kulturním domě. Všechny stoly ve velkém i restauračním sále byly vkus-
ně prostřeny a vyzdobeny. Zasloužily se o to i paní Erika Pumprlová a paní Martina Kautská. 
K občerstvení hostů byly v kuchyni připraveny vepřové výpečky se zelím a knedlíky (za 110 Kč)  
a svíčková na smetaně s knedlíky (za 110 Kč). Pochvalu za přípravu chutných jídel si zasloužily 
kuchařky paní Eva Nedbalová (z Přerovské ulice) a paní Michaela Vinklárková. Strávníci si mohli 
jídla vychutnat v útulném malém sále v suterénu kulturního domu. Též byla připravena bohatá 
tombola, která obsahovala 156 cen, jež se přímo losovaly při prodeji papírových ruliček, plus 
4 hlavní ceny (srna, štěpkovač Fieldmann, křelo „TON“ a televizor SONY), které se pak losovaly 
veřejně. Do tomboly přispělo svými dary 58 sponzorů (firem i jednotlivců). K tanci a poslechu 
hrála opět hudební skupina Los playboys z Bystřice pod Hostýnem, kterou tvořili 3 hudebníci  
a 1 zpěvák. Návštěvníci plesu byli velmi spokojeni s výkonem této hudební skupiny a setrvali při 
tanci na parketu až do konce (do dvou hodin po půlnoci).

Ples zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský, který přivítal přítomné a upozornil je na body 
programu plesu (vystoupení mažoretek z taneční skupiny STARS z Bystřice pod Hostýnem, loso-
vání hlavních cen tomboly) a pozval je na občerstvení do kuchyně. Mladé mažoretky vystoupily 
na úvod (v 21 hodin) na parketu s připraveným krátkým programem. Celkem měly 4 vystoupení 
za sebou (ukázka s hůlkami, ukázka s pompony, ukázka twirlingu) za doprovodu reprodukované 
rytmické hudby. Návštěvníci plesu je všechny odměnili potleskem za jejich předvedené výkony, 
kterými zpestřili sváteční večer. Patří jim poděkování za to, že k nám přijeli ve svém volném čase 
a potěšili nás svým vystoupením.

Půl hodiny před půlnocí se konalo veřejné slosování hlavních čtyř cen tomboly za účasti 
zástupců obce, kteří pomáhali při losování. Hlavní cenu (barevný televizor SONY) vyhrál mladý 
pan Zbyněk Žaludek z Napajedel, jemuž blahopřeji k této výhře a hodnotné ceně. Ať mu nový 
televizor dobře a dlouho slouží!

Obecní ples navštívilo 122 platících občanů (hostů), převážně těch mladých. Vstupné na ples 
bylo 50 Kč. Obecní ples byl dobře organizačně připraven. I proto na plese panovala dobrá nála-

da. Návštěvníci plesu se spolu 
dobře pobavili a odešli domů 
spokojeni.

Rád bych touto cestou po-
děkoval obecním zastupitelům 
v čele s panem starostou Zbyň-
kem Žákovským za přípravu  
a uspořádání plesu, což si vyžá-
dalo hodně organizační práce  
a starostí. Děkuji též všem spon-
zorům, kteří ochotně přispěli 
svými štědrými dary do tombo-
ly. Návštěvníkům plesu děkuji 
za jejich zájem a účast. Věřím, že 
se rádi přijdou spolu dobře po-
bavit i na příští obecní ples.

 Antonín NedbalZbyněk Žaludek z Napajedel, výherce televizoru
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Myslivecký ples
Dne 9. února uspořádal Myslivecký spolek VRANOV Prusinovice tradiční myslivecký ples. 

V novodobé historii mysliveckého spolku to bylo již po dvacáté páté. K tanci a poslechu nám 
hrála výborná skupina FOCUS. Slavnostní úvod plesu patřil skupině hráčů na lesní rohy z Hulína. 
K pohoštění myslivci připravili myslivecké speciality – srnčí guláš, daňčí na smetaně a divočáka 
se zelím. Vše za velmi lidové ceny. Na návštěvníky plesu čekala tradičně bohatá tombola, která 
čítala 175 položek. Lákadlem byla samozřejmě zvěřina a tak nebylo divu, že losy za 10 Kč byly 
velmi rychle prodány.

Naše plesy mají dlouhou tradici, jsou velmi hojně navštěvovány i občany z okolních vesnic. 
Myslím si, že my myslivci obohacujeme kulturní život obce nejenom naším plesem, ale i dalšími 
akcemi, které pořádáme nebo spolupořádáme. Naprostá většina hostů plesu odcházela spo-
kojená a vím, že za rok bude zase plno. Najdou se však i jednotlivci, kteří na ples jdou jenom  
kvůli tombole a ne za zábavou, dobrou kuchyní… Těžko jim potom vysvětlovat, že vyhrát všichni 
prostě nemohou. Takovému jedinci nemá cenu oponovat, stejně si bude myslet, že si tombolu 
rozebrali sami myslivci.

Věřte, nevěřte, naším prvořadým cílem je spokojený návštěvník kterékoliv akce, kterou pořá-
dáme. Dařilo se nám to 25 let a věřím, že tomu bude i nadále.

    MVDr. Jaroslav Koplík, jednatel mysliveckého spolku  

Skupina hráčů na lesní rohy Tombola

Vítání občánků
V sobotu 3. března odpoledne se opět v malém sále v kulturním domě konala slavnost při-

vítání nově narozených dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to byli tři kluci a jedno 
děvčátko: František Kopečný z Holešovské ulice, Klára Bajczerová z Polní ulice, Metoděj Krutil 
z Lesní ulice a Vojtěch Juřica z ulice U Potoka.

Pan starosta Zbyněk Žákovský nejprve všechny přivítal a ve slavnostním proslovu popřál 
malým občánkům hodně rodičovské lásky, krásné dětství, šťastný růst v rodině, a aby jim rodiče 
byli vzorem. Ať se tedy dětem v naší obci líbí a prožijí v ní dlouhý a spokojený život. Uvítacího 
obřadu se zúčastnil též Mgr. Leoš Mach, obecní zastupitel a předseda školského a kulturního 
výboru. Program uvítací slavnosti byl zpestřen básničkami, které zarecitovaly děti ze základní  
a mateřské školy a hrou na flétnu v podání paní Martiny Smolkové.
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Rodičům a dětičkám byly předány věcný dar, finanční dar, kniha Prusinovice v minulosti  
a současnosti s věnováním a kytička. Rodiče a příbuzní, kteří se zúčastnili slavnosti v hojném 
počtu, se podepsali do kroniky.

Další noví občánci – David Ležák z Hlavní ulice a Samuel Slováček z ulice Podzahradí – byli 
přivítáni v nepřítomnosti a dary jim byly předány následně. 

Doufáme, že to bylo příjemné odpoledne.
       Antonín Nedbal

Oslava Dne učitelů
Den učitelů se slaví v naší obci každoročně při příležitosti výročí narození Jana Amose Ko-

menského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670), který je významný český spisovatel, humanista, filosof, 
teolog, zakladatel moderní pedagogiky, poslední biskup Jednoty bratrské a politický mluvčí 
české protikatolické emigrace. Díky svým znalostem a moudrosti později získal přízvisko „učitel 
národů“.

Naše obecní zastupitelstvo uspořádalo ve středu 28. března oslavu Dne učitelů, která se ko-
nala ve velikém sále kulturního domu. Na oslavu byli pozváni pedagogičtí i nepedagogičtí pra-
covníci obou zdejších škol, kteří ve školách pracují v současnosti, ale též ti, kteří v nich pracovali 
v minulých letech. K pamětnicím patřily zasloužilé paní učitelky Ludmila Školoudová, Zdeňka 
Adámková z Pacetluk a Ivona Šenkyříková z Holešova, bývalé dvě ředitelky naší základní školy,  
a paní Marie Kubíčková, která dříve pracovala jako kuchařka v mateřské škole. Na oslavě se sešlo 
okolo třiceti osob včetně pěti členů obecního zastupitelstva. Oslavu zahájili pan starosta Zbyněk 
Žákovský a předseda školského a kulturního výboru Mgr. Leoš Mach svými krátkými proslovy, 
v nichž přítomné pracovnice ve školství přivítali a poděkovali jim za jejich dobře vykonanou 
práci ve školách.

Následovaly dobré pohoštění a volná zábava, při níž účastníci oslavy mohli vzpomínat na 
události z let minulých, a vůbec to byla příležitost k jejich přátelskému setkání, které je jistě potě-
šilo. Obecní zastupitelé pro ně připravili a darovali jim krásné květiny jako symbolické vyjádření 
úcty a díků za jejich dobře vykonanou práci v obou zdejších školách. Připojuji se s blahopřáním 
pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům obou našich škol k tomuto významnému dni 
(výročí).

        Antonín Nedbal     

Zleva: Mgr. P.  Zicháčková a Mgr. J. Kratinohová Zleva: Martina Smolková a Bc. Jitka Kropáčová
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CÍRKEV

Uplynulý rok v knihovně
Již potřetí proběhla soutěž pro děti do 

patnácti let „Nejpilnější čtenář“. Řečeno spor-
tovním jazykem -  prvenství obhájila Klárka 
Podolová. Pan starosta Klárce pogratuloval  
a předal jí čestný diplom spolu s knižní odmě-
nou. Věřím, že kniha Klárku potěšila a že bude 
i nadále takovou čtenářkou jako dosud.  Ještě 
jednou blahopřeji.

V loňském roce knihovnu navštívilo 817 
čtenářů, kteří si zapůjčili 1 781 knih včetně ča-
sopisů. 

Z celkového počtu to bylo 222 naučných 
knih, 1 375 beletrie a 184 periodik. Výběr knih 
opět rozšířily dva výměnné soubory z kromě-
řížské knihovny, čítající 200 výtisků. 

Knihovní fond byl navýšen jak nákupem nových knih, tak i o dary občanů. Pro nejmenší ško-
láky uspořádala knihovna naučné besedy. Nadále však pokračuje pokles čtenářů i výpůjček, a to 
nejen v naší knihovně, ale i  ve  většině okolních knihoven.  

Obecní knihovna nadále zůstává v prostorách obecního úřadu a je otevřena každé úterý 
od 16.00 do 19.00 hodin.  Knihy je možné si vypůjčit a vrátit i v jiné dny v době úředních hodin 
obce. Těším se, že i v letošním roce přivítám jak stálé, tak i nové čtenáře v naší obecní knihovně. 

 knihovnice

Klárka Podolová v obecní knihovně

Ohlédnutí za adventem
Čas je běžec s dlouhým krokem. Nedávno 

tu byl advent a v Prusinovicích, v evangelickém 
kostele, uspořádal Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické už tradiční adventní kon-
cert, který se ale konal netradičně už v pátek 
8. prosince. Tentokrát nás navštívil mužácký 
pěvecký sbor Kosáci z Ratiboře, vedený panem 
Martinem Žabčíkem. Sbor byl početně poně-
kud oslaben, což zavinily nemoci a neodklad-
né pracovní povinnosti několika členů tohoto 
sdružení, na druhé straně to vyvážila přítom-
nost milých hostů. Hosty byli mladí manželé 
Vaculíkovi. Paní Lenka je vynikající sólistka 
takových hudebních těles, jako je Brněnský 
rozhlasový orchestr lidových nástrojů, valaš-
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ský soubor Kašava nebo Vojenský umělecký soubor Ondráš. Její manžel Jakub Vaculík provázel 
celý koncert hrou na cimbál. V programu zazněly hlavně valašské koledy a další vánoční písně, 
zpívané s velkým nadšením a zaujetím celého souboru, potěšil sólový zpěv Lenky Vaculíkové  
a nadšené obecenstvo, které zcela zaplnilo kostel, odměňovalo účinkující bouřlivým potleskem 
po každé písni. Koncert trval asi 1,5 hodiny. Na závěr všichni hosté i pan farář Mgr. Leoš Mach 
popřáli přítomným požehnaný advent a pokojné vánoční svátky. Koncert se tedy opravdu do-
konale vydařil a těší nás slib pana Žabčíka, že se můžeme v budoucnu těšit na další spolupráci.

     MVDr. Drahoslava Sklenářová

Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. ledna se konala v naší obci (stejně tak jako v celé republice) dobročinná akce „Tří-

králová sbírka“, chcete-li „Tříkrálové koledování“ malých koledníků. Ti se ráno sešli v obecním 
úřadě a byli rozděleni do čtyř skupin, které měly dospělé vedoucí. Byly to paní Drahomíra Pum-
prlová, Martina Adámková, Jana Pumprlová a Martina Jurčíková. Vedoucí skupin obdržely za-
pečetěné pokladničky s logem Charity, do nichž potom občané (dárci) vkládali peníze určené na 
dobrou věc. Koledníci se svými vedoucími nejprve přišli do kostela svaté Kateřiny, kde se v 8 ho-
din konala mše svatá. Mši sloužil P. Marek Výleta, který v proslovu vyjádřil stěžejní myšlenku, že 
dobrovolná oběť může být radostná. P. Marek Výleta požehnal před oltářem všem koledníkům  
a posvětil jim křídy. Po mši svaté se koledníci se svými vedoucími vydali na obchůzku po vesni-
ci. Bylo pěkné a teplé počasí (plus 8 stupňů Celsia). Malí koledníci byli svým posláním nadšení  
a setkávali se v obci s milými lidmi, kteří je vyslechli a přispěli svou dobrovolnou částkou peněz 
do pokladniček. Každý navštívený dům (byt) byl u dveří požehnanou křídou označen nápisem  
K + M + B 2018. Celkový výtěžek sbírky, který byl sečten až v pondělí 8. ledna, dosáhl rekordní 
částky 39 179 Kč. Všem ochotným dárcům patří poděkování, neboť se tak zasloužili o dobrou věc,  
o pomoc potřebným lidem. Poděkování patří též všem, kteří v naší obci sbírku připravili a uskutečnili.

V sousední (přifařené) obci Pacetluky byl výtěžek Tříkrálové sbírky 7 310 Kč. Celková částka 
Tříkrálové sbírky na Holešovsku byla 607 577 Kč.

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících v Čes-
ké republice. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, 
matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku. 
Z daru, který jste vložili koledníkům do pokladničky, pomůže 65 % přímo v našem regionu, 15 % 

využije na své projekty naše diecézní Cha-
rita, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je 
režie sbírky. Zhruba desetina výtěžku sbír-
ky každoročně připadne na rozvojové pro-
jekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů 
obživy nebo vzdělávání), případně zůstane 
jako rezerva pro případ humanitárních ka-
tastrof.
Záměry Tříkrálové sbírky 2018 v Charitě 
Holešov:
Přímá pomoc lidem v nouzi – 40 000 Kč.
Nákup automobilu s pohonem na LPG pro 
domácí zdravotní péči – 270 000 Kč.

 Antonín NedbalSkupina koledníků



23

Ekumenické bohoslužby 2018
V neděli 21. ledna odpoledne opět po roce se konaly ekumenické bo-

hoslužby – tentokrát v kostele svaté Kateřiny – v rámci aliančního týdne 
modliteb za jednotu křesťanů. Téma tohoto aliančního týdne modliteb 
zvolili křesťané z dalekého Karibiku. Stěžejní myšlenkou bohoslužeb bylo 
biblické poselství: „Hospodinova pravice je mocná, vysvobozuje ze zajetí“.

Ekumenické bohoslužby se konaly pod vedením obou zdejších 
duchovních správců – P. Marka Výlety a Mgr. Leoše Macha. Téma letoš-
ních modliteb vybrali křesťané z Karibiku. Tématem bylo osvobození 
z otroctví. To nás směruje ven, za hranice našich církví, za hranice na-
šich států i za hranice Evropy. Nejsme se svými problémy jediní na této 
planetě. Naše modlitby míří do roku 2018, ale míří také k těm, kdo na 
tomto krásném světě žijí s námi, blízko i daleko. Dnes nás ohrožují více 
skryté formy otroctví, nejen návykové látky a nezdravé způsoby užití 
volného času, ale často i existenční problémy například „tzv. dluhových 
pastí“. Kázáním Slova Božího nám posloužil Mgr. Leoš Mach. Připome-
nul starozákonní příběh o vdově, která měla být se svými syny po smrti 

manžela prodána do otroctví. Prorok nenechá vdovu sedět jen s nářkem. Dává jí, jejím synům, 
ale svým způsobem i sousedům úkol. Vdova si má vypůjčit od sousedů prázdné nádoby na olej. 
Doma pak za zavřenými dveřmi, Hospodin pomáhá - nevystavuje na obdiv, svou zázračnou po-
moc. Když se vdova, její synové a svým způsobem i sousedi přičinili, Hospodin zařídil, aby olej pře-
lévaný do nádob stačil na všechny donesené nádoby, a bylo toho tolik, že to nejen stačilo vyplatit 
dluh, ale pozůstalé i skromně zabezpečit pro příští dny. Bůh nám pomáhá mnohdy skrze známé i 
méně známe lidi v našem okolí. Nelze však složit ruce v klín, je třeba společně v daných situacích 
něco dělat, modlit se společně Bohu věřit.  Do liturgického rámce byly také zahrnuty přímluvné 
modlitby a čtení z Písma svatého. Tímto nám posloužili Ing. Jaromír Vaculík, Bc. Naděžda Fraisová  
a Michaela Machová. Během bohoslužeb zpěv písní doprovázel hrou na varhany pan Josef Sed-
lář. Těchto bohoslužeb se zúčastnili členové obou zdejších farností (římskokatolické i evangelické) 
v počtu asi třiceti osob. Bylo to požehnané společenství. Při závěrečné společné modlitbě Páně se 
všichni farníci vzájemně drželi za ruce a vytvořili tak symbolicky jeden kruh jako znamení jednoho 
společenství, které společně přijímá záchranu, pomoc od jednoho Boha.

Po bohoslužbách se ještě konalo na faře krátké posezení farníků z obou církví spojené s po-
hoštěním, které dovršilo letošní ekumenické bohoslužby v obci. Bohu díky.

      Antonín Nedbal a Mgr. Leoš Mach

Paní Michaela Machová  
a Ing. Jaromír Vaculík

SPOLKY

Bilanční zpráva o stavu jednotky a činnosti jednotky  
Sboru dobrovolných hasičů obce Prusinovice v roce 2017
Úvod :

Cílem zprávy je informovat zřizovatele, občany a další osoby o činnosti jednotky a aktivitách je-
jich členů za období uplynulých dvanácti měsíců roku 2017.
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Předmluva:
Jsem rád, že můžu opakovat slova z předchozích let a rok 2017 zařadit mezi další úspěšný. Do 

svého kádru jsme zařadili nového člena, rozšířili řady našich velitelů družstev a příznivou zprávou  
z pohledu občanů je také nižší počet urgentních událostí v hasebním obvodu jednotky.
Personální situace v jednotce:  

Zásahová jednotka se v květnu rozhodnutím Zastupitelstva obce Prusinovice na návrh velitele 
jednotky rozrostla o jednoho člena. V jednotce tak v současné době působí 13 členů, kteří splňují od-
bornou způsobilost dle vyhlášky. Jednotka ve sledovaném roce zajišťovala dle Požárního poplacho-
vého plánu Zlínského kraje výjezd požárního družstva 1+3 do deseti minut od vyhlášení poplachu  
a je zařazena do kategorie JPO III/1.
Operační zásahová činnost jednotky: 

Operační činnost se zajištěním výkonu služby je hlavní náplní jednotky a to je taky důvo-
dem, proč obec dle zákona o požární ochraně zřizuje jednotku (organizační složka obce zřízena 
podle zákona 133/85 Sb. O požární ochraně). 

Zásahová jednotka má za sebou další rok aktivní činnosti. Z pohledu zásahů se však jednalo  
o  jedno z nejklidnějších období v posledních několika letech. 

Celkový počet zásahů v roce 2017 se zastavil na čísle 12-náct.  Jednotka vyjížděla celkem  
k 8-mi událostem na katastru obce Prusinovice. K ostatním událostem byli hasiči vysláni do blíz-
kého Hlinska (1x), Bořenovic (1x), Pacetluk (1x) a Jankovic (1x). Požáry se podílely v pěti přípa-
dech na celkové operační činnosti. První z nich jsme řešili na domácí půdě. 

V pondělí 13. února v podvečer jsme obdrželi oznámení o požáru komína v ulici Pacetlucká. 
Na místo v rodinném domě okamžitě vyrazilo naše cisternové vozidlo společně s vyslanými ko-
legy ze stanice Holešov.  Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že hoří saze v komínové vložce 
a postupně docházelo ke vznícení dehtu na tělese starého komína. Bylo provedeno vyčištění ko-
mínu a hasiči vybrali sražené žhavé saze z vybíracího otvoru a vyčkali na místě do snížení teploty 
komínového tělesa. Při požáru nevznikla žádná škoda a příčinou bylo vznícení sazí.

Trojici požárů v přírodním prostředí s odstupem jednoho dne jsme řešili v měsíci dubnu. 
V neděli 2. dubna ve 2:32 hod. přijali členové jednotky SMS zprávu o požáru travního porostu  
v  obci  Hlinsko  pod  Hostýnem. Požární poplach byl vyhlášen také jednotkám  profesionálních 
hasičů z požární  stanice Bystřice  pod  Hostýnem a jednotce dobrovolných hasičů  z Bystřice pod 
Hostýnem. Po příjezdu bylo zjištěno, že vlivem silného větru, který panoval té noci, docházelo  
k rychlému šíření plamenů po suchém porostu. Po nasazení útočného proudu „C“ bylo zabráně-
no k dalšímu šíření a následné likvidaci hoření na zasažené ploše požárem.

Následný den 3. dubna jsme před jedenáctou hodinou vyjížděli na místo požáru trávy a dřev-
ního odpadu u obce Pacetluky. Ke vzniku požáru došlo při pálení dřevního odpadu na okraji lesní-
ho porostu. Vlivem větru se plameny rozšířily mimo ohniště na suchou trávu a klestí. Jako první na 
místo události dorazili dobrovolní hasiči z Prusinovic a v dalších minutách je posílili profesionální 
a dobrovolní hasiči z Holešova. Hasičům se podařilo rozšiřující se požár dostat rychle pod svou 
kontrolu a zlikvidovat ho. Další posilová jednotka profesionálních hasičů z Kroměříže tak mohla 
být ještě v průběhu jízdy vrácena zpět na svou stanici. Požár díky včasnému zásahu hasičů žádnou 
škodu nenapáchal. Uchráněn byl blízký lesní porost v hodnotě asi sto tisíc korun.

K blíže neurčenému požáru jsme byli vysláni dne 4. dubna společně s jednotkami profesi-
onálních a dobrovolných hasičů z Holešova. Hasiči na místě zjistili, že se jedná o planý poplach 
– nenahlášené pálení na soukromém pozemku.

U posledního požáru jsme zasahovali v obci Jankovice dne 11. srpna. Podle oznamovatelky 
se oheň šířil v blízkosti domů a zaparkovaných automobilů. Operační důstojník na místo oka-
mžitě vyslal profesionální hasiče stanic Holešov a Bystřice pod Hostýnem a dobrovolné jednotky  
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z obcí Jankovice, Prusinovice, Bystřice pod Hostýnem a Holešov. Postupně tak k události vyjelo 
celkem 5 cisternových vozů.  Po příjezdu a provedení průzkumu se potvrdilo, že požárem bylo 
zasaženo strniště o rozloze asi 300 m2. Bylo zde nebezpečí, že se požár rozšíří až k blízkému 
lesnímu porostu. Jednotky okamžitě nasadily 2 proudy C a pomocí cisteren s kropícími lištami 
bylo pole bleskově uhašeno.

Co do pestrosti zásahů mají nejvyšší zastoupení provedené technické pomoci (7x).
Letos opět několikrát v průběhu roku technika jednotky prováděla činnost v zemědělském 

družstvu Agrova a.s. (6x). Evidujeme čtyři případy za účelem uvolnění a proplachu potrubí kaná-
lových vpustí a dvě události, při kterých členové jednotky prováděli požární dozor při plamen-
ném řezání acetylénem ocelových konstrukcí.

Jednotka také řešila únik nebezpečné látky na pozemní komunikaci na ulici K Hrádku v Pru-
sinovicích. Olejovou skvrnu o délce cca 6 m hasiči zlikvidovali za pomocí sorbentu a tuhého 
smáčedla TS CLEAN, čímž se povrch dostal rychle do původního stavu.
Výcvik a odborná příprava:

Stranou  nezůstává  ani výcvik. Výcvikový rok byl zahájen stáží všech členů jednotky na po-
žární stanici v Kroměříži. Praktický výcvik byl zaměřen na cyklickou odbornou přípravu členů 
jednotek kategorie JPO II a JPO III. V roce 2018 proběhne změna v organizačním zajištění za-
městnání a v jednom termínu na pěti stanovištích se společně protočí 5 zúčastněných jednotek. 

Na tento praktický výcvik navázali osmi hodinovou cyklickou přípravou naši velitelé, pro kte-
ré je účast povinná z důvodu prodloužení jejich odbornosti. Velitelé jednotek ještě museli navíc 
zvládnout další odbornou přípravu v podobě tzv. „Velitelského dne“. 

K posílení výkonu služby v jednotce si dva členové zdokonalili své znalosti a úspěšně absol-
vovali týdenní kurs pro velitele (V40) organizovaný na centrální stanici ve Zlíně. O měsíc později 
v květnu tři naši členi, kteří doposud neměli osvědčení, prošli 16-ti hodinovým kurzem pro nosi-
tele dýchací techniky (NDT 16). Kurz byl zahájen v klecovém protiplynovém polygonu na stanici 
ve Valašských Kloboukách a následný den pokračoval na centrální stanici ve Zlíně.
Prevence:

V roce 2017 byla aktualizována smlouva mezi Obcí a společností VaK Kroměříž, ze které plyne, 
že odběr vody z hydrantové sítě na území obce může být bezplatně prováděn pouze za účelem lik-
vidace požárů při vyhlášení požárního poplachu. U ostatních odběrů vody tak došlo ke zpoplatnění.

Z důvodu zajištění potřeb pro organizační činnost jednotky (zkouška čerpadel, výcvik, tak-
tická cvičení) a provedení hospodářských prací pro zřizovatele bylo do staronového místa v po-
žární nádrži na Plačkově instalováno zabezpečené výkonné el. kalové čerpadlo. Množství vody 
v zemní nádrži je však limitováno nasyceností zeminy dešťovými srážkami. Z důvodu zvýšení 
kapacity bude ještě nutné naplánovat odstranění usazenin na dně zásobníku. 
Dotace na požární techniku a hasičkou zbrojnici: 

Dotace jsou velkým přínosem pro každou obec, neboť získáním dotace dochází k obnově  
a zhodnocení obecního majetku za spoluúčasti obecních finančních prostředků.

Mezi významné přírůstky loňského roku patřily účelové neinvestiční dotace obcím, pro-
střednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů.  
Z povahy titulu byla uhrazena refundace mzdy na odbornou přípravu pro naše dva nové velitele. 
Za uskutečněné zásahy mimo územní obvod jednotky byly proplaceny pohonné hmoty a dále 
žádost pokryta i náklady na pětiletou revizi dýchací techniky, garanční servisní prohlídky obou 
našich zásahových vozidel a pořízení věcného vybavení neinvestiční povahy v podobě elektric-
kého kalového čerpadla ( HCP 80ASN23.7  400V). 

Náš zřizovatel byl také úspěšný (v programu RP12 -18) s dotací u Zlínského kraje na rok 2018. 
Cílem programu je zvýšení akceschopnosti jednotek SDH obcí k zabezpečení plošného pokry-
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tí území Zlínského kraje. Důvodem poskytnutí dotace je zkvalitnění činnosti jednotek požární 
ochrany sborů dobrovolných hasičů v souladu se zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně. 
V rámci uvedené dotace bude jednotka v první polovině roku 2018 vybavena 6-ti novými sety 
přetlakových izolačních  přístrojů (PSS 3000)  a 6-ti zásahovými přilbami (HPS 7000) od fa. Drä-
ger. Mezi další věcný prostředek, který rozšíří naši výbavu, bude patřit i motorová řetězová pila 
(Husqarna  H545) pro zlepšení plnění úkolů při živelných pohromách a nejen jich.

Rok 2017 se stal také rokem podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotační výzva  
č. 36 je zaměřená na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení stanice základních složek IZS, 
včetně JSDH v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu. 

Nutno podotknout, že na tuto příležitost čekalo několik generací našich předchůdců. Aktu-
ální stav naší žádosti je právě v těchto dnech v procesu hodnocení. V určitém smyslu jsme ale 
pořád na začátku, jelikož s pořadovým číslem 87 ze 151 podaných žádostí jsme 12-tí  tzv. pod 
čarou. V září 2017 bylo podpořeno 74 projektů, kterou byla pokryta veškerá alokace výzvy.

V souvislosti s rozšířením garážového stání a rekonstrukcí hasičské zbrojnice byla také od-
startována další etapa obnovy vozového parku u naší jednotky v podobě cisternové automobi-
lové stříkačky, která je striktně dána předpisy pro jednotku JPO III s územní působností.

V březnu 2017 byly GŘ HZS ČR vyhlášeny účelové investiční dotace obcím pro rok 2018. Náš 
zřizovatel reagoval na vyhlášenou výzvu (JSDH P1 CAS) a s osmi přidělenými body jsme se umístili  
s žádostí na 57-mé příčce.  Podpořeno bylo 36 obcí z celkového počtu 120-ti podaných žádostí. 
Závěr:

Na závěr chci všem členům, kteří se podíleli na všech brigádách, zásazích naší jednotky a 
ostatních pracích, zejména pro naši obec a občany, co nejsrdečněji poděkovat. Chci zdůraznit, 
že naše poslání je pomáhat lidem v nouzi, a to není práce jen pro jednoho, dva nebo tři lidi, ale 
je to dlouhodobá činnost celého kolektivu, který my máme. Tento celek může fungovat, pouze 
pokud se opravdu každý člen svým dílem do této činnosti zapojí.

A samozřejmě velký dík patří i našemu zřizovateli, který nám umožňuje přizpůsobit se nut-
ným standardům a potřebám dnešní doby a přetvářet tak nevidomou samozřejmost k zajištění 
funkční garantované pomoci pro naše občany, o které musí být dobře postaráno.

 Vypracoval dne 13. ledna 2018: Miroslav Minařík

Turnaj v bowlingu
Cykloturistický oddíl NEKO pořádá každoročně v herně v Holešově turnaj v bowlingu o pu-

tovní pohár. V pátek 2. února 2018 se konal již 13. ročník tohoto oblíbeného turnaje. Do turnaje se 
letos přihlásilo 23 členů oddílu NEKO. Všichni zapsaní hráči a hráčky byli rozděleni do čtyř skupin. 
Každá skupina hrála na své dráze. Ve skupině bylo 6 hráčů (případně 5 hráčů). Turnaj se hrál nepře-
tržitě od 19 do 21 hodin. Běhen hrací doby byla sehrána celá dvě soutěžní kola. Třetí soutěžní kolo 
již nebylo dohráno z časového omezení. Výsledky jednotlivých hráčů byly průběžně automaticky 
zapisovány na monitoru u každé soutěžní hrací dráhy. Většina soutěžících hráčů a hráček se sou-
středila na dosažení co nejlepších výkonů. Všichni přítomní hráči a hráčky se rádi zúčastnili tohoto 
turnaje a už dlouho předem se na něj těšili. V tomto turnaji byli ve značné nevýhodě ti, kteří hráli 
na druhé dráze, na níž se vyskytla závada na ovládacím mechanizmu, která trvala velmi dlouho.

Do hodnocení turnaje byly zahrnuty nejlepší dosažené výsledky jednotlivců z prvního nebo 
druhého soutěžního kola.
Na konci turnaje byly oznámeny nejlepší dosažené výsledky:
Kategorie muži: 1. Ing. Martin Koplík (Holešov), 2. Jan Vojáček (Kroměříž), 3. MVDr. Jaroslav Koplík.
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Kategorie ženy: 1. Marie Šimková (Holešov – Všetuly), 2. Ivana Navrátilová, 3. Monika Zajíčková.
Nejlepší hráči a nejlepší hráčky obdrželi věcné ceny, diplomy a gratulace od pořadatelů turnaje. 

Vítěz turnaje – Ing. Martin Koplík – svým vynikajícím výkonem navázal na sportovní úspěchy svého 
otce v tomto turnaji. Vítězka turnaje v kategorii ženy – paní Marie Šimková – svůj úspěch ani nečeka-
la. O to víc jím byla příjemně překvapená. Velmi dobrý výkon v turnaji opět letos odvedla paní Ivana 
Navrátilová, která v oddílových turnajích dlouhodobě obsazuje přední místa. Nejlepším hráčům  
a hráčkám gratuluji k úspěchu v turnaji.

Turnaj byl další z řady pěkných oddílových akcí. Nakonec zvítězila dobrá zábava. Prožili jsme 
společně příjemný klubový večer. Těšíme se na příští setkání v bowlingovém klubu v herně v Ho-
lešově na dalším oddílovém turnaji.

Antonín Nedbal   

Ing. Martin Koplík s putovním pohárem Paní Marie Šimková

Masopustní vodění medvěda
Sbor dobrovolných hasičů v Prusinovicích uspořádal v sobotu 10. února tradiční maso-

pustní obyčej – vodění medvěda. Za zimního mrazivého rána (v 8 hodin) se u hasičské zbroj-
nice začali scházet první účastníci 
masopustního průvodu, kteří byli 
oblečeni v rozmanitých převlecích 
(maskách). Obdivovali jsme, jak účast-
níci průvodu si dovedou každý rok vy-
myslit nové masky, jejichž zhotovení 
jim dá jistě mnoho práce. Dostavili se  
i členové dechové hudby se svými ná-
stroji. V devět hodin celý početný prů-
vod masek za doprovodu malé dechové 
hudby se vydal na obvyklou pochůzku 
po celé vesnici. U nejednoho obydlí se 
průvod zastavil. Převážně hospodyně  
u svých domů již účastníky průvo-
du očekávaly a pohostily je chutnými  
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koláčky, zákusky a koblihami. Tu a tam jim nabídly i něco „ostřejšího“ na zahřátí. Mnohé z nich si 
přitom rády zatančily s medvědem. Obchůzka celé vesnice byla tak náročná a dlouhá. Skončila 
až v 15,30 hodin. Účastníci průvodu ukončili své putování po vesnici družným posezením spoje-
ným s pohoštěním v hasičské zbrojnici, kde panovala dobrá nálada.

Sluší se poděkovat všem občanům, kteří masopustní průvod přijali, pohostili jej a přispěli nějakou 
korunou na úhradu jeho hudebního doprovodu. Děkujeme také všem maskám za účast a již nyní se 
můžeme těšit na další ročník maškarního průvodu, který nás opět v zimním období všechny pobaví.

Antonín Nedbal

Velikonoční jarmark
Klub Zlatých ručiček pořádal jako předešlé roky v sobotu 17. března  ve vyzdobeném sále 

kulturního domu s jarní tématikou velikonoční jarmark.
Mohli jsme zde zhlédnout výrobky a obrázky ze ZŠ a MŠ Prusinovice. ZŠ Prusinovice uspo-

řádala soutěž o nejkrásnější jarní zápich v obilí, kde mohli hlasovat i návštěvníci velikonočního 
jarmarku.

Na jarmarku bylo k vidění mnoho výrobků ručně vyrobených, např. dřevěné a šité dekorace, 
výrobky z břízy, květiny, bižuterie, drátování. A k pobavení dětí bylo připraveno malování na 
obličej, takže jste mohli zahlédnout lva, tygra, vílu...

Již po druhé nás navštívil INSTITUT KRISTA VELEKNĚZE, z. s., z Choryně, který nabízel k prodeji 
bylinky, sirupy, keramiku a různé výrobky přírodního původu.

Sice nám počasí moc nepřálo, ale jsme rádi, že jarmark byl úspěšný jak z ohlasu prodávajících 
tak návštěvníků.

Děkujeme prodávajícím, návštěvníkům, MŠ, ZŠ Prusinovice a těšíme se na další rok.
Spolek Zlaté ručičky, z. s.

Paní Věra Gaždová Práce žáků školy

Sportovní úspěch Petra Zajíčka
Ve dnech 22. a 23. března se konalo mistrovství České republiky středních škol ve šplhu na laně. 

Republikové finále se konalo v 1. Základní škole v Holešově. Tohoto finále se zúčastnilo též družstvo 
ze Střední policejní školy Holešov, které už vyhrálo postup na republikové finále této soutěže. Členem 
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tohoto družstva byl i náš občan – student Petr 
Zajíček. Do finále soutěže postoupilo 7 družstev, 
celkem tam bylo 27 soutěžících sportovců.

Soutěžilo se na 5 kol. Závodníci šplhali na 
laně dlouhém 4,5 metru bez přírazu. Při hodno-
cení výkonů se sečetly 2 nejlepší (nejkratší) dosa-
žené časy každého závodníka. V soutěži si nejlépe 
ze všech závodníků vedl Petr Zajíček. Dosaženým 
časy 3,5 sec. a 3,62 sec. zvítězil v soutěži a získal 
titul mistra republiky středních škol ve šplhu na 
laně bez přírazu. Vyhrál zlatou medaili a věcnou 
cenu. Celkově v soutěži vyhrálo i družstvo z Hole-
šova, které vytvořilo týmový rekord časem 22,14 
sec. a za svůj odvedený výkon získalo věcné ceny.

Blahopřejeme studentu Petru Zajíčkovi ke skvělé reprezentaci svého školního sportovního druž-
stva a též k vzorné reprezentaci naší obce. Ať má hodně sil a hodně úspěchu i při obhajobě svého 
mistrovského titulu!

        Antonín Nedbal    

Petr Zajíček

TJ Prusinovice - kopaná
Halový turnaj starších žáků v Holešově, 27. 12. 2017

O vánočních svátcích uspořádala TJ Prusinovice kvalitně obsazený halový turnaj pro starší 
žáky, kterého se zúčastnilo hned pět mužstev hrajících krajské soutěže. Za TJ Prusinovice na-
stoupili její odchovanci hrající v okolních mužstvech, doplněni o mladší žáky a v dorazovém 
ročníku 2003 jsme měli jediného hráče. V těžké základní skupině jsme nedokázali vstřelit branku 
a postoupili jen do boje o 5. místo. V turnaji si nejlépe vedli favorité z Kozlovic, kteří zaznamenali 
první ztrátu až ve finálovém utkání. Ačkoliv měli lepší skóre a mohli již slavit vítězství, rozhodli 
se nabídnout druhým Želátovicím, že o vítězi turnaje rozhodne střelba ze značky pokutových 
kopů. I v té byly úspěšnější Kozlovice a staly se vítězi vánočního turnaje. Na třetím místě skončilo 
další krajské mužstvo – společný výběr Chropyně a Hulína. Až za nimi se umístila okresní muž-
stva Bezměrova a Rusavy. Naši odchovanci obsadili 7. příčku.

Turnaj ve florbalu v Prusinovicích, 29. 12. 2017
O vánočních svátcích uspořádala TJ Prusinovice turnaj ve florbale v místní tělocvičně. Tur-

naje se kromě pravidelného účastníka z Loukova zúčastnil i výběr z Dřevohostic. Ve třech věko-
vých kategoriích se představilo hned 10 mužstev a v přátelské atmosféře byli oceněni medailemi  
i cenami všichni účastníci.

Halový turnaj mladších žáků v Morkovicích, 6. 1. 2018
V sobotu 6.1.2018 pořádal OFS Kroměříž první ze série halových fotbalových turnajů. V hale 

v Morkovicích se představilo devět mužstev mladších žáků rozdělených do dvou skupin. Ze sku-
piny A postoupili hráči Chvalčova a Zlobic, kteří ztratili body jen vzájemnou remízou v posled-
ním utkání. Z vyrovnanější a kvalitnější skupiny B postoupila mužstva Prusinovic a Morkovic. Ve 
finálové skupině bylo nejúspěšnější mužstvo Zlobic, které turnaj vyhrálo o jedinou branku před 
hráči Prusinovic. Bronzovou příčku obsadilo početně nejmenší mužstvo Chvalčova, které turnaj 
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odehrálo s jediným náhradníkem. Komisi rozhodčích se na turnaj podařilo zajistit jediného roz-
hodčího, a proto museli s rozhodováním třetiny zápasů pomoci vedoucí jednotlivých mužstev, 
za což jim patří veliké poděkování. Již je tradicí, že na turnajích pořádaných OFS neplatí mužstva 
startovné. 

Halový turnaj mladší přípravky v Bystřici p. H., 21. 1. 2018
V neděli se ve sportovní hale v Bystřici p. H. představili hráči z mladší přípravky. Sedm muž-

stev se utkalo systémem každý s každým a nejúspěšnější se stalo mužstvo Chropyně. S jedno-
bodovým odstupem skončilo druhé mužstvo Ludslavic, další bod zpět bylo bronzové mužstvo 
Chvalčova a o jediný bod zpět byli hráči Slavkova p. H. Pořádající Prusinovice nastoupily oslabe-
ny o své dva nejlepší hráče a s jedinou výhrou obsadily šestou příčku. Turnaj odpískal začínající 
rozhodčí OFS Kroměříž Martin Pumprla.

Halový turnaj mladších žáků v Bystřici p. H., 21. 1. 2018
Na turnaj mladší přípravky plynule navázal turnaj mladších žáků. Ve vyrovnaném turnaji 

jsme viděli šest kvalitních mužstev a o vítězi se rozhodovalo až v závěrečných zápasech. Nejú-
spěšnější se stalo spojené mužstvo Chropyně a Hulína. Na druhém místě skončilo mužstvo Bez-
měrova, bronzové medaile bral díky lepšímu vzájemnému zápasu Chvalčov před bramborovým 
Slavkovem p. H. Pořádající Prusinovice si připsaly překvapivou výhru s bronzovým Chvalčovem, 
ale jelikož to byly jediné tři body, které získaly, obsadily poslední místo. V předposledním zápase 
Prusinovic došlo po střetu k odstoupení a následnému odvozu do nemocnice brankáře Josefa 
Hausknechta, kterému přejeme brzké zotavení a rychlý návrat na palubovku.

Halový turnaj OFS starší přípravky v Morkovicích, 27. 1. 2018
V dalším halovém turnaji určeném pro starší přípravku se nám nedařilo a s dvěma výhrami 

jsme ve vyrovnané dolní polovině tabulky obsadili předposlední osmou příčku. V turnaji zvítězil 
Spartak Hulín, před Morkovicemi a Slavkovem p. H.

Halový turnaj mladší přípravky v Bystřici p. H., 3. 2. 2018
Z účasti na turnaji mladší přípravky se pro nemoc omluvilo mužstvo Bezměrova. Pořadatelé 

ze Slavkova p. H. tak po odehrání základních tří a čtyř členných skupin rozhodli, že se turnaj do-
hraje systémem každý s každým. Nejúspěšnějším se stalo mužstvo Holešova před hráči Hranic. 
Naši zástupci dosáhli stejného bodového zisku jako bronzové mužstvo Slavkova p. H., ale na  
4. místo nás odsoudil horší vzájemný zápas.
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Halový turnaj fotbalové školičky v Holešově, 4. 2. 2018
OFS Kroměříž uspořádal v Holešově turnaj pro nejmenší fotbalisty. Hrálo se současně na 

dvou minihřištích a po omluvení pro nemoc mužstev Bezměrova a Koryčan se turnaje zúčastnilo 
6 mužstev. V systému každý s každým se nejlépe dařilo Kroměříži, která s jedinou prohrou turnaj 
vyhrála. Stříbrné medaile zůstaly v Holešově a bronz putoval do Morkovic, které měly lepší vzá-
jemný zápas před bodově stejně úspěšným mužstvem spolupořádajících Ludslavic. Naši začína-
jící fotbalisté obsadili pátou příčku.

Halový turnaj mladší přípravky v Morkovicích, 10. 2. 2018
V kategorii mladší přípravky se potýkáme s generačním problémem a naše mužstvo tak tvoří 

převážně hráči, kteří v této kategorii mohou nastupovat i příští sezónu. Na turnaji OFS v Mor-
kovicích jsme se i přes tuto nevýhodu ukázali v dobrém světle a s třemi výhrami jsme obsadili 
pěknou pátou příčku z devíti účastníků. Turnaj vyhráli domácí Morkovice před Slavkovem p. H. 
a Ludslavicemi.

Halový turnaj mladších žáků v Bystřici p. H., 11. 2. 2018
Na turnaji OFS mladších žáků jsme si připsali dvě výhry nad mužstvy Těšnovic a Žalkovic  

a obsadili konečnou šestou příčku. Turnaj vyhrál Bezměrov, před Slavkovem p. H. a Lutopecnami.

Halový turnaj fotbalové školičky v Holešově, 18. 2. 2018
Na dopoledním turnaji fotbalové školičky se představila tři mužstva. Mužstva na turnaji ne-

platila startovné – nájem haly a medaile pro všechny hráče hradila TJ Prusinovice. Hráli jsme na 
polovinu tělocvičny a viděli jsme vítězství Koryčan, před Prusinovicemi a Rusavou.

Halový turnaj starší přípravky v Holešově, 18. 2. 2018
V neděli uspořádala TJ Prusinovice ve sportovní hale v Holešově turnaj pro starší přípravku.  

Z původně přihlášených osmi mužstev se vinou chřipkové epidemie představilo jen pět muž-
stev. V celém turnaji jsme viděli minimální počet branek. Nejúspěšnějším mužstvem se stalo po-
sílené mužstvo Němčic, stříbrné medaile bralo mužstvo Chvalčova a na bronzovém stupínku se 
umístili hráči Ludslavic. Čtyři vstřelené branky stačily na zisk ceny pro nejlepšího střelce Martinu 
Švestkovi z Ludslavic, jedinou branku obdržel nejlepší brankář turnaje Matěj Kratochvíl z Chval-
čova a nejlepším hráčem turnaje vybrali vedoucí zúčastněných mužstev Matyáše Darebníčka  
z Němčic. Pořádající hráči z Prusinovic obsadili pátou příčku.
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Halový turnaj starší přípravky v Bystřici p. H., 17. 3. 2018
V sobotu 17. 3. 2018 uspořádal OFS Kroměříž turnaj pro starší přípravku v Bystřici p. H. Turna-

je se zúčastnilo deset mužstev rozdělených do dvou skupin. Ve skupině A se o konečném pořadí 
rozhodovalo až v závěrečném kole, kdy v přímém souboji o finále vyhrálo mužstvoTěšnovic nad 
Slavkovem p. H. Ve skupině B se o finalistovi rozhodlo již po třech kolech, které bez ztráty bodu 
zvládlo mužstvo Bezměrova. Ve finále zvítězilo mužstvo Bezměrova před mužstvem Těšnovic, 
bronzovou příčku obsadilo mužstvo Spartaku Hulín. Naše mužstvo odehrálo turnaj s jediným 
náhradníkem a obsadilo pátou příčku.

       Aleš Pumprla

Jarní toulky tajemným krajem
Ještě zcela nedávno, v odlehlém koutu Moravského Slovácka zvaném Kopanice, žily ženy prý 

disponující dovednostmi dávných čarodějnic. Údajně dokázaly člověka zbavit nemocí, pomoci 
k lásce i majetku a také předpovědět co koho čeká. Jejich vyhlášené schopnosti vyhledávali lidé 
z Moravy, Čech, Slovenska, Polska i dalších zemí. V každé době, za každého režimu však měly  
i svého zapřísáhlého nepřítele. Žítkovské bohyně, jak se jim říkalo, před pár lety navždy odešly 
z tohoto světa, když zemřela poslední z nich. Spolu s ní se zřejmě do zapomnění definitivně 
propadlo i tajemství jejich magie. 

Hluboké lesy plné jedovatých mloků, rozlehlé louky a pastviny, pokrývající táhlé hřbety hor. 
Údolí sevřená svahy bujné zeleně, kameny a vítr. Neuvidíte tu žádná větší pole, vždy jen pár 
řádků, v neúrodné kamenité půdě, osázených nejodolnějšími plodinami. V létě bouře, přívalové 
deště či úmorná vedra, v zimě vše v zajetí sněhu. A lidé? Musíte se dobře dívat. Až pak objevíte 
ze zelených strání tu a tam vykukovat střechu nějaké té prosté chalupy či malého statku. Nikdy 
však více stavení pohromadě. Jako by tu lidé chtěli mít od sebe pár set metrů odstup, jako by 
těm nevlídným životním podmínkám chtěli čelit každý na vlastní pěst. A tak tu ani ploty nejsou 
příliš potřeba. Místo nich pozemky horalů často jen zhruba vymezují volně rostoucí švestky.
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Kopanice, které své jméno získaly od nutnosti těžko dostupná, kamenitá políčka neorat, ale 
jen okopávat, charakterizuje také vlastní nářečí, tradiční řemesla, originální kroje a lidová kul-
tura. Nutností pro obyvatele Bílých Karpat bylo až intimní soužití s okolní přírodou, schopnost 
využívat všech jejích zdrojů a dobré zaopatření nepočetného hospodářského zvířectva. Odmě-
nou jim pak za jejich celodenní úmorné pachtění byla skromná strava a silná domácí pálenka. 

Velmi často pěstovanými obilninami na Kopanicích bylo žito, oves či pohanka. Sely se i směsi 
několika obilnin, aby se předešlo neúrodě. Půdě kamenitých políček horalé svěřovali zelí, a sa-
mozřejmě brambory. Stavení, ve kterých Kopaničáři žili, byla velmi prostá, dle možností svého 
majitele postavená ze dřeva či hlíny bez pomoci skutečných řemeslníků. Usedlosti byly uspořá-
dány jako nevelký dvůr s nepravidelnou zástavbou, obvykle se skládající ze dvou hlavních ob-
jektů, ze samotného domu a stodoly. Dům, se střechou krytou slaměným doškem, byl většinou 
rozčleněn jen na dvě místnosti: jizbu a síň. Síní se do domu a dále do jizby vcházelo, ale sloužila 
i k uložení zásob jídla, surovin, nářadí či dokonce k ustájení dobytka. Obytná jizba plnila funkci 
kuchyně, jídelny i ložnice. Jejím nejdůležitějším vybavením byl stůl s lavicemi, nad kterým v rohu 
visel nezbytný kříž, obklopený obrázky svatých. V opačném rohu stávala chlebová pec s otevře-
ným ohništěm. Interiér jizby býval omítnut hlínou nabílenou vápnem. 

Až do první poloviny 20. století se za značnou izolovanost tohoto kraje platilo velkou negra-
motností. I křesťanská víra si nacházela cestu do srdcí Kopaničářů svým vlastním neobvyklým 
způsobem a byla tam konfrontována s vitálními zbytky mnohem starších vlivů. Víra v jednoho 
Boha zcela nevytěsnila potřebu horalů hledat pomoc a ulehčení od každodenní nelehké reality  
v lidové magii, přežívající mezi prostým lidem již od pohanských dob. Prostředníkem mezi hora-
ly a „vyššími silami“ se pak staly ženy znalé přírodního léčitelství, ženy údajně schopné vidět do 
lidské duše i do budoucnosti.

Nevíme, odkdy tyto vyvolené, zvané bohyně, na Kopanicích působily. Zřejmě to tak dávno 
ale nebylo, neboť k osídlení tohoto koutu Moravského Slovácka, omezeného prakticky jen na 
obce Vápenice, Žítková a Vyškovec, došlo zřejmě relativně pozdě. Přestože Starý Hrozenkov byl 
založen již ve středověku, do kopců jej obklopujících šplhají první kolonizátoři, a to především ti 
přicházející z Uher, snad až na počátku 18. století. Lidové léčitelství, hledání pomoci prostřednic-
tvím magie však existovalo v blízkém okolí Kopanic již mnohem dříve. Na kopanických stráních 
ale poté jakoby na sebe vzalo jinou, uznávanou a téměř profesionální úroveň. 

Označení čaroděj vzniklo ze slov čára a děj. Byl tak zván člověk, který dovedl číst z čar, zna-
ků, kruhů na vodě či obrazců běh věcí, děj a budoucnost. Ti nejlepší pak za pomoci stejných 
prostředků prý dokázali budoucí děj 
ovlivnit. Právě těmito schopnostmi se 
měly proslavit i žítkovské bohyně. Ča-
rodějnice soustředěné na překvapivě 
malém prostoru roztroušených samot 
jediné vesnice Žítková. Vědmy, jejichž 
věhlas se z chudé osady v horách šířil 
přes hranice daleko do okolních zemí. 
Kde se tu vzaly tyto ženy s takovými 
schopnostmi a proč právě a jen zde? 
Vždyť i léčitelky a kořenářky z celého 
kraje chodily pro radu právě za bohy-
němi na Žítkovou, pokud jejich vlastní 
schopnosti už nestačily či selhávaly.

Žítkovské vědmy nosící jména Dům Irmy Gabrhelové
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jako Pagáčena, Fuksena, Surmena či Belohlavá si své dovednosti dobře strážily. Zpravidla umění 
bohovat ústně dlouhá léta předávaly své prvorozené dceři, pokud v ní pro čarování objevily vlo-
hy. Mnohé kopanické vědmy pak byly v příbuzenském vztahu a kdo ví, jestli všechny žítkovské 
bohyně nepřímo nepocházely z jednoho jediného starého rodu, kterému byly dány do vínku 
jakési mimořádné schopnosti.

Tyto podivuhodné ženy žily většinou v ústraní. Obývaly v kopcích prostá stavení, kde sušily 
své bylinky, toulaly se po loukách a lesích, hledaly prameny, a pozorovaly přírodní děje. Pokud 
je chtěl člověk vyhledat a žádat jejich služby, musel se za nimi vydat vysoko do strmých strání. 
Aby k nim lidé našli cestu a aby už během stoupání do kopců bohyně svého klienta „načaly“, 
využívaly pomoci tzv. andělů. Tyto od bohyní proškolené osoby, často mladé dívky či děti, če-
kávaly na příjezd zákazníka ve Starém Hrozenkově, kde váhajícího, neorientujícího se cizince 
odchytly a s příslibem, že jej odvedou k bohyni, se ho jaly doprovázet. Během cesty do kopců se 
pak dovedně ale nenápadně pokoušely z takového klienta vymámit co nejvíce informací o jeho 
soukromém životě, důvod proč za bohyní přichází i míru jeho důvěry ve vědmu. Ve vhodný oka-
mžik se pak anděl na posledním úseku cesty s příchozím rozloučil, navedl jej k chalupě bohyně, 
mírnou oklikou a sám pospíchal za vědmou, aby jí předem řekl o všech získaných poznatcích.

Bohyně takto připravená na člověka, který k ní vstupoval se svým trápením, nadějí, ale  
i s pochopitelnou dávkou nedůvěry, pak byla schopná mnohem konkrétněji jej oslovit, překva-
pit a jeho důvěru získat. Podvod? Možná trochu, ale pokud vedl k tomu, že byli lidé k bohyni, 
která jim chtěla pomoci otevřenější a upřímnější, pak tento podvůdek snad posloužil dobré věci. 
Věř a víra tvá tě uzdraví, říká se. Jestli něco tyto vědmy skutečně musely mistrně ovládat, něco 
co zcela jistě fungovalo, pak to byla dovednost „naočkovat“ svým klientům velmi silnou víru  
v účinnost svého čarování.

Vědmy a jejich čarování je třeba vnímat v kontextu kopanické reality. Šíře proseb, s kterými 
místní lidé za bohyněmi přicházeli, byla téměř neomezená, protože prostí venkované neznali či 
neměli jinou alternativu. A tak vědmy pomáhaly od neduhů, zbavovaly dobytek uřknutí i malé 
dojivosti, odhalovaly zloděje, dopomáhaly k majetku, zaháněly bouřky a získávaly pro zamilova-
né lásku vyhlédnutého člověka. Mnohé bohyně však ovládaly také velice praktické dovednosti 
porodních bab, napravovaly zlomeniny, či léčily jiná, méně či více závažná zranění. Doktor byl 
daleko a navíc používal metody, kterým místní příliš nedůvěřovali. Není proto divu, že první 
cesta chudých a prostých lidí vedla po poranění právě k uznávaným bohyním.

Jedním z největších kritiků bohyní byl i hrozenkovský kněz Josef Hofer. Zdejší farnosti se ujal 
v roce 1910 a vědmy mu evidentně nedaly spát. Vadilo mu, jaký vliv mají na zdejší obyvatelstvo, 
vadilo mu snad i to, že si některé bohyně udělaly ze svého „čarování“ docela slušně prosperující 
živnost. Jejich činnost považoval za podvod a víru lidí v jejich schopnosti za tmářství. Nejvíce ho 
však zřejmě sžíralo vědomí, že mají bohyně u mnohých lidí větší autoritu než on. Byla to pro něj 
velmi silná konkurence, a protože svatá inkvizice již nefungovala, brojil proti nim jak ve svých 
kázáních, tak i prostřednictvím mnoha článků, kterými zásoboval dobový tisk. Vrcholem jeho 
snahy tyto pozoruhodné ženy v očích lidí očernit, pak byla publikace z roku 1913 „Bohyně na 
Žítkové“, nesoucí podtitul „Velezajímavé, skutečné případy, jak vychytralé venkovanky bohují, 
čili čarují.”

Není divu, že stejně jako církvi, ležely žítkovské bohyně v žaludku i pánům, kteří se u nás 
moci ujali po únoru 1948. Pro komunisty bylo už vůbec nepřijatelné, že venkované i vzdělaní 
lidé z měst stále ještě spěchají se svými problémy za ženami praktikujícími jakési pohanské čaro-
dějnické rituály, místo aby pomoc hledali u svého stranického tajemníka či v Ústavu národního 
zdraví. Východní Evropou se hnala vlna budování socialismu, založeného na ryzím materialismu 
a tady v nějaké bezvýznamné vesničce, uprostřed rodícího se nového „lepšího“ světa, se stále 
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ještě věřilo na zaříkání, předpovídání budoucnosti z vosku a zahánění bouřek. To nemohlo být 
trpěno! A tak se hledalo čím bohyně zdiskreditovat, jak na ně ušít nějaký ten paragraf, jak je 
dostat do vězení či do blázince. 

Zajímavý je přitom fakt, že bohyně byly i za éry socialismu často zvány do nemocnic v Uher-
ském Brodě, Uherském Hradišti i jinam, aby zde pomáhaly odejít umírajícím pacientům z tohoto 
světa. Jen díky jejich působení prý tito lidé skonali velmi klidně, smířeně a beze strachu.

Během 2. světové války se o žítkovské bohyně měla zajímat i velmi zvláštní skupina lidí, zřízená 
samotným Heinrichem Himmlerem v rámci SD. Tento výzkumný tým projektu „H“, vedený dokto-
rem Rudolfem Levinem, měl za úkol shromažďovat veškeré informace o čarodějnických procesech 
i o lidech disponujících zvláštními magickými schopnostmi a na základě tohoto pátrání vše doku-
mentovat. Tento jakýsi celosvětový seznam „čarodějnic“ a procesů s nimi měl být využit k podpoře 
nacisty proklamované teorie o židovsko – křesťanském tažení proti germánskému národu a snad 
i pro posílení moci nacistů okultními prostředky, kterými byli tak fascinováni. Vědmy z Kopanic 
měly být prověřovány i z důvodu lákavého podezření, že by mohlo jít o ženy pokrevně spřízněné  
s dávnými starogermánskými kněžkami a to by byl pro jejich kartotéku pořádný úlovek. 

Poslední ze žítkovských bohyní zemřela ve věku nedožitých 96 let v roce 2001. Jmenovala 
se Irma Gabrhelová a dávné umění čarovat zřejmě definitivně odešlo ze světa společně s ní. 
Kopanice tím přišli o unikátní fragment lidové kultury, ať už šlo o skutečnou magii nebo jen  
o účinnou víru v ní. Působení bohyní na Žítkové dávala tomuto koutu Karpat další, tajemnou  
a toto svérázné místo přesahující dimenzi. I bez přítomnosti dobrých čarodějnic však jako by tu 
ve vzduchu, v loukách plných zázračných bylin, v lesích i kamení stále zůstávalo cosi číhajícího, 
nepojmenovatelného a trochu strach nahánějícího. Snad jakási síla, která dávala magii těchto 
zvláštních žen mimořádné schopnosti.

Prohlídka celého okolí zabere jen pár hodin času. Jako vždy se jedná o velmi zajímavé místo, 
které bylo několikrát zfilmováno a dokonale popsáno v mnoha knihách. Ta poslední, Žítkov-
ké bohyně, dokonce trhala rekordy v prodeji. Určitě doporučuji její přečtení. Snad je i v místní 
knihovně. Kniha tak trochu nechtěně udělala velkou reklamu jinak klidného kraje. Jeden dům 
bylinářky je dokonce volně přístupný veřejnosti.  Podobně zajímavé lidi bylo ještě v nedávné 
době možno vyhledat i na Rusavě nebo Kašavě. I tady rostly a stále ještě rostou byliny na nejrůz-
nější neduhy. A výskyt přírodních pramenů vody, která osvěžuje hlavně v letních měsících, stále 
láká k jejich návštěvám.

Richard Petřík ml.

Pohled na Žítkovou
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Čtyři supi zamířili do volné přírody
Zlínská ZOO díky výjimečnému počtu letos odchovaných supů bělohlavých předala k vy-

puštění do volné přírody rekordní počet těchto supů. Ve čtvrtek 21. prosince si trojici mláďat 
vyzvedli pracovníci z ochranářské organizace Green Balkans, s kterou ZOO spolupracuje na 
reintrodukci supů zpět do volné přírody. Tito mladí supi se připojí k zlínskému mláděti, které 
odchovali náhradní rodiče v pražské ZOO. Všichni čtyři supi budou nejprve umístěni do aklima-
tizační voliéry, zhruba po půl roce pak budou vypuštěni v bulharském pohoří Stará Planina. Do 
společného projektu španělských a bulharských ochranářů Green Balkans zlínská ZOO vstoupila 
v roce 2009. K vypuštění do volné přírody odeslala všech devět supů bělohlavých, které se od 
roku 2009 podařilo doposud odchovat.

ZOO Zlín v současnosti patří mezi nejúspěšnější chovatele supů v evropském i světovém mě-
řítku. Navíc je jednou z mála ZOO, která odchovává mláďata přirozeným způsobem pod rodiči. 
Rok 2017 považujeme v chovu supů opravdu za mimořádný. Ze sedmi druhů chovaných supů 
jsme poprvé v historii v jednom roce úspěšně rozmnožili hned pět druhů. Za největší úspěch 
zlínští chovatelé považují první mládě supa himálajského, opětovný odchov supa mrchožravé-
ho a hnědého a také dvě mláďata supů Rüppellových. Navíc jsme u supů bělohlavých dosáhli 
doposud nejpočetnějšího odchovu v historii. Tři mláďata vyrůstala pod našimi chovnými páry,  
o čtvrté se starali náhradní rodiče v pražské ZOO. Stejně tak nám kolegové z Ústí pomohli s od-
chovem supa himálajského, kterého již nyní návštěvníci uvidí v průchozí asijské voliéře. Nesmír-
ně si vzájemné spolupráce mezi zoologickými zahradami ceníme, považujeme ji za velmi důle-
žitou a přínosnou.

Tím však příběh supů ve Zlíně nekončí. V březnu roku 2017 bulharští kolegové zazname-
nali první hnízdění supů ve středním Balkáně po téměř padesáti letech. „Samice, kterou jsme 
v listopadu 2012 předali k vypuštění do volné přírody, vytvořila se samcem ze Španělska pár  
a snesla své první vejce. Byla to pro nás naprosto mimořádná událost a splnění velkého chova-
telského snu. Naši supi se skutečně zapojili do reprodukce ve volné přírodě,“ zdůraznil zoolog 
Kamil Čihák. Vzhledem k tomu, že vejce leželo přímo na zemi, jej ochranáři odebrali a převezli 
do líhně v záchranném centru v Staré Zagoře. „Vejce bylo skutečně oplozené. Vylíhnuté mládě 
následně ochranáři umístili v centru pod náhradní rodičovský pár, který jej zdárně odchoval,“ 
dodal zoolog.

Supi patří k nejohroženějším druhům ptáků na světě. Používání veterinárního přípravku 
diclofenac pro léčení zánětů u dobytka mělo katastrofický vliv na tři druhy asijských supů, jejich 
počty poklesly o 99 %. Zákaz tohoto léčiva přispěl k stabilizaci populace, návrat na původní sta-
vy je však velmi pozvolný. V Africe je ohroženo 7 z 11 druhů supů. Hlavní příčinou jsou záměrné 
otravy mršin pytláky a používání pesticidů v zemědělství. Zlínská ZOO nyní chová sedm druhů 
supů – supy kapucíny, bělohlavé, Rüppellovy, himálajské, hnědé, mrchožravé a chocholaté. Prv-
ní supi bělohlaví se ve Zlíně objevili v roce 1994, na mládě však chovatelé čekali až do roku 2009. 
Toto mládě se navíc stalo prvním zlínským supem vypuštěným v bulharských horách. Kromě 
devíti supů bělohlavých zlínská ZOO předala v roce 2015 k vypuštění do volné přírody v italském 
Toskánsku odchované mládě supa mrchožravého.

      Ing. Roman Vrzal    

ZOO ZLÍN
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FOTOGRAFIE Z AKCÍ

Vystoupení mažoretek na obecním plesu

Hudební skupina FOCUS na mysliveckém plesu
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FOTOGRAFIE Z AKCÍ

Masopustní vodění medvěda

Velikonoční jarmark
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

V I. čtvrtletí 2018 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:

50 let  Pumprlová Pavla  55 let Barotek Milan  60 let Hulenka Vlastimil     
 Navrátilová Pavla   Kneislová Romana             
 Karásková Alena    Vrajíková Bronislava  
 Pecháčková Ludmila   Beránek Petr     
        
                                                                                                    
65 let  Vaculíková Marie  70 let  Lipner Petr 75 let Mrázek Josef                        
   Pavelka Jaroslav                              Mikulíková Marie                                                     
     Vybíralová Eva
    
                                    

80 let Krejčí Karel  85 let Petřík Richard  90 let Říhová Vlasta    
 Starý Jiří  Nedbalová Alena        
 Večeřová Jaroslava  Sklenář Josef

Narodili se:
  Juřica Vojtěch
                Dvorník Jiří
                Jurová Maribell
                Adámková Nela 
                Janalík Erik
                Janalík Max
                Krutil Metoděj (prosinec 2017)               

Rozloučili jsme se:
 s paní Anežkou Mrázkovou                                                                                

 A vzpomínky zůstanou ...



Martin Novák, reprezentant České republiky Ekumenické bohoslužby 2018

Tříkrálová sbírka Vítání občánků Obecní ples

Vítání občánků Masopustní vodění medvěda

Martin Novák se zúčastnil paralypiády v Pchjongčchangu v březnu. Hrál sledge hokej  
v týmu ČR (ilustrační fotografie).

P. Marek Výleta a Mgr. Leoš Mach Společná liturgie

Koledníci v kostele Vystoupení mažoretek V tanečním rytmuFrantišek Kopečný s maminkou a prarodiči

Klára Bajczerová s rodiči a příbuznými Společná fotografieMetoděj Krutil (vlevo) a Vojtěch Juřica (vpravo)  
s rodiči

Začátek průvodu
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