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Chlapci před startem závodu

Nejlepší muži: 1. Jobánek, 2. Rauchfuss, 3. Skalický

Před startem závodu dětí

Nejlepší ženy: 1. Krzystala-Stepieň, 2. Tichovská, 3. Pospíšilová

Rohálovská padesátka

Rohálovská padesátka 2018
V sobotu 28. dubna se konal v naší obci 9. ročník závodu horských kol Raab Rohálovská padesátka. Závod se konal za krásného slunečného počasí. Zúčastnilo se jej 674 závodníků. Hlavními pořadateli závodu byli členové sportovního klubu Vesani a obec Prusinovice. Do přípravy
a pořadatelské služby během závodu se zapojilo mnoho dalších organizací (subjektů). Hlavním
pořadatelem závodu byl ing. Martin Koplík z Holešova.
Pořadatelé před závodem vyznačili trať závodu, která vede po polních a lesních cestách
v okolí Prusinovic. Akční trať má krátká a prudká stoupání, která střídají zajímavé sjezdy a singletraily. Hned po startu závodníky čeká úvodní okruh okolo lesa Hrádku zakončený rychlostní
prémií na šestém kilometru. Populární je brod v Líšné s povzbuzujícími diváky. Obávané je stoupání do kopce na 36. kilometru v lese Oboře, které je zakončeno vrcholovou prémií. Působivý
je i průjezd zámeckou oborou v Holešově a následný brod přes řeku Rusavu. Brod v Holešově je
zpestřen hudebním doprovodem a občerstvením pro diváky. Rohálovská padesátka je patrně
jediný závod, kde závodníci projíždějí těsně před cílem přes kravín. Převýšení trati je 950 metrů.
Pořadatelé závodu zajistili dále všechno, co bylo třeba k hladkému průběhu závodu: registrace a ocenění závodníků, občerstvení závodníků v obci a na trati závodu, občerstvení diváků,
parkování automobilů, zdravotní služba, tombola pro závodníky, zábavný program pro děti i dospělé, mobilní WC, mytí kol, prodejní stánky, dopravní zabezpečení trati a další. V rámci letošního ročníku pořadatelé závodu uspořádali peněžní podporu pro třináctiletého Šimona z Přerova,
který statečně bojuje se vzácnou a zákeřnou nemocí – juvenilní dermatomyozitidou. Týden po
závodě mu Ladislav Raab a Martin Koplík s radostí předali 52 910 Kč!
V den závodu, ještě před hlavním závodem, od devíti hodin se konaly závody dětí ve čtrnácti
kategoriích. Děti závodily na zkrácených tratích. Do těchto soutěží se rády zapojily i místní děti.
Při závodech dětí se naší sportovní veřejnosti představil i čestný host, pan Mgr. Radek Vondráček
z Kroměříže, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Výstřel z napoleonského děla v 12.30 hodin odstartoval hlavní závod horských kol. Závodníci
měli před sebou trať dlouhou 50 km, která vedla po lesních, polních a částečně i zpevněných
cestách přes Pacetluky, Karlovice, Líšnou, Dobrotice, Holešov a Tučapy. Protože cesty byly suché
a tvrdé, závod byl rychlý. V závodě měl nejvíce sil a první místo získal Jan Jobánek. Zástupce
týmu Superior Suninvent MTB Team prokázal dokonalou znalost místní tratě, kde už triumfoval
v letech 2011, 2012 a 2017. Jeho čas v cíli byl 1:44:53. Během závodu se na čele střídali Jan Jobánek, Marek Rauchfuss a hlavně Jan Fojtík, který přišel o možnost poprat se ve finiši o vítězství až
kvůli defektu před vjezdem do areálu zemědělského družstva. Druhý v cíli byl Marek Rauchfuss,
který vyhrál rychlostní i vrcholovou prémii.
V ženské kategorii zvítězila polská závodnice Zuzana Krzystala-Stepieň (SUP Lifting Team)
v čase 2:03:32. Na druhém místě přijela do cíle závodu Martina Tichovská z USK Praha v čase
2:05:31, vítězka loňského ročníku závodu.
V rámci vyhlašování byli dekorováni borci v rohálovském duatlonu (1. Vašek Strnad, ENDEKA
BASSTA team, 3:11:13, 2. Vojtěch Neradil, ASPOT Hulín, 3:14:53, 3. Tomáš Neradil, ASPOT Hulín,
3:18:21) a borkyně (1. Martina Novotná, AK Kroměříž, 3:47:03, 2. Veronika Brázdová, SYKORA RUNNING, 4:18:04, 3. Romana Šutová, AK Kroměříž, 4:18:22).
O umístění na stupních vítězů se bojovalo v pěti mužských, dvou ženských kategoriích
a jedné juniorské kategorii. Závodily i tandemy. V nich zvítězila dvojice závodníků Jiří Slavík a Dušan Slavík z OD Morava v čase 1:58:47. Kdo jel v hororovém „zombie“ převleku, dostal odměnu.
Hlavního závodu se zúčastnilo 19 závodníků z Prusinovic. Radek Vrubel byl letos (ale i historicky) nejlepší závodník z Prusinovic. Jeho dosažený čas 1:58:50 stojí za uznání. Získal titul „Ro-
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hálovský biker“. Dosavadní „Rohálovský biker“ Lukáš Krejčí obsadil v letošním ročníku závodu
v této kategorii druhé místo časem 2:11:35. Třetí místo získal Jakub Janda, který dojel do cíle
v čase 2:13:13. Nejlepší závodnicí z Prusinovic byla opět paní Ilona Šildová (čas 3:31:44). Získala
a obhájila titul „Rohálovská bikerka“. Blahopřeji jim k úspěchu.
V 16.45 hodin bylo slavnostní vyhlášení výsledků závodu za účasti ředitele závodu ing. Martina Koplíka, starosty obce Prusinovice Zbyňka Žákovského a jeho zástupce MVDr. Jaroslava Koplíka. Pan Ondřej Němec byl přítomen při vyhlášení výsledků v kategorii duatlonu (kategorie
mužů i žen) z titulu své funkce ředitele silničního běhu Rohálovské desítky, který se letos konal
24. února.
Vedle programu pro závodníky připravili pořadatelé i zábavné akce pro diváky, kteří zcela zaplnili trávník u místa startu závodu. Na pódiu vystoupil hudebník z Walesu, zpěvák Dale
B. Williams, a zahrála i skupina SKARLET rock.
Poděkování patří řediteli závodu ing. Martinu Koplíkovi, členům sportovního klubu Vesani, vedení obce Prusinovice, cykloturistickému oddílu NEKO, za občerstvení HC Prusinovice
a všem dalším nejmenovaným sponzorům závodu a mnoha nejmenovaným zúčastněným lidem
za ochotnou a obětavou spolupráci při organizaci a realizaci oblíbeného závodu horských kol
v Prusinovicích.
Při přípravě a realizaci jubilejního desátého ročníku Rohálovské padesátky v příštím roce přeji jejím pořadatelům i závodníkům hodně zdaru a úspěchu.
Antonín Nedbal
Poznámka redaktora:
Na titulní a poslední stránce tohoto časopisu je fotografie ze dne závodu.

Z OBCE
Závěrečné slovo úvodem
Zdravím všechny čtenáře pololetního či prázdninového Zpravodaje. Ale zároveň také Zpravodaje, který vychází na konci čtyřletého volebního období. Pro mě snad nejrychlejší čtyři roky
života, ovšem čtyři roky plné nejrůznějších zážitků a plno nových neznámých informací.
Začátek toho období byl divoký a alespoň pro mě náročný, ale časem se vše uklidnilo a postupem času jsme se mohli společně zaměřit spíše na práci než na zbytečné a nikam nevedoucí
přehadování. Nikam nevedoucí hlavně pro obec, protože každé zastupitelstvo by se mělo zaměřit hlavně na to, aby obec zase o kousek posunuli. Posunuli směrem tak, aby se lidem v Prusinovicích žilo zase o kousek líp. To by mělo být asi vždy hlavím důvodem, proč jít do zastupitelstva.
A myslím, že i tomuto zastupitelstvu se podařilo obec zase o kousek posunout a tím zvýšit komfort života občanů v Prusinovicích. Zároveň jsme se snažili nachystat projekty pro další volební
období. Záměrem nebylo zavazovat příští zastupitelstvo projekty, ale v tom, aby nové zastupitelstvo mohlo kontinuálně navázat na práci zastupitelstva předešlého a vyhlo se zbytečnému
mrtvému období v začátku volebního období, kdy by žádné projekty nebyly nachystané. Tak
nedojde k situaci, že se budou 2 roky chystat projekty a následně vyřizovat stavební agenda
a pak 2 roky stavět.
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Chtěl bych poděkovat všem, kteří celé 4 roky zastupitelstvu věřili a podporovali ho a chápali
starou pravdu o tom, že není možno se všem zavděčit, kdyby se člověk rozkrájel. Chtěl bych touto
cestou poděkovat ing. Petrovi Lipnerovi, který mi na začátku volebního období pomohl v otázce úřadování a zároveň poděkovat Lojzovi Večeřovi, který mi pomohl v provozních problémech
obce. Oběma děkuji, že byli nápomocní radou i činem pro plynulý chod obce. Velké úsilí musely
vynaložit i pracovnice obecního úřadu paní Tkadlčíková a Hulenková, zejména na začátku volebního období. Zároveň děkuji všem pracovníkům obce za svědomitou práci za celé volební období.
Upřímně bych chtěl všem občanům Prusinovic popřát hodně zdaru v zaměstnání i v osobním životě. Přeji nám všem, ať si vybereme při říjnových komunálních volbách zastupitelstvo,
které bude dobře pracovat pro obec celé volební období 2018 - 2022.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Zprávy z obce
V uplynulém období proběhlo jedno veřejné zasedání zastupitelstva obce, a to 7. 6. 2018.
Kontrola usnesení
Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 14/2017 a 1/2018.
Byl převeden bezplatně pozemek p. č. 356 do majetku obce z majetku Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
Proběhl konkurz na novou paní ředitelku Mateřské školy Prusinovice. Novou ředitelkou mateřské školy se stala Bc. Gabriela Navrátilová.
Do nabídky kabelové televize byl přidán program Eurosport 2.
Byl zrekonstruovaný křížek v ulici Pacetlucká za cenu 77 400 Kč (dotace z MZE 54 180 Kč).
3. Rozpočtové opatření
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4/2018.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4/2018.
Pro… 6… Proti… Zdržel se…
Schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky obce, MŠ a ZŠ
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2017, která byla
vyvěšena na webových stránkách obce a na úřední desce ode dne 18. května 2018. Obec Prusinovice skončila hospodaření za rok 2017 se ziskem 3 463 490,75 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloženou účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2017.
Zároveň schvaluje také hospodářský výsledek obce zisk 3 463 490,75 Kč.
Pro … 6… Proti … Zdržel se …
Návrh: Starosta předložil ke schválení Závěrečný účet za rok 2017, jehož součástí je přezkoumání hospodaření od auditora. Navrhuje schválit Závěrečný účet bez výhrad.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Závěrečný účet obce Prusinovice za rok
2017 bez výhrad.
Pro … 6… Proti … zdržel se …
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Prusinovice za rok 2017. Mateřská škola hospodařila v roce 2017 se ziskem
49 079,10 Kč. Vzniklý zisk bude převeden do Rezervního fondu.
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Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace mateřské školy za rok 2017. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek mateřské školy - vzniklý zisk 49 079,10 Kč, který bude převeden do Rezervního fondu mateřské školy.
Pro … 5… Proti … 1… Zdržel se …
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové
organizace Základní školy Prusinovice za rok 2017. Základní škola hospodařila v roce 2017 se
ziskem 801,50 Kč. Tento zisk bude převeden do Rezervního fondu základní školy.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace základní školy za rok 2017. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek základní školy zisk 801,50 Kč, který bude převeden do Rezervního fondu základní školy.
Pro … 6… Proti … . Zdržel se …
Schválení počtu zastupitelů v následujícím volebním období
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s potřebou schválit počet zastupitelů, kteří budou plnit
povinnosti zastupitelů v příští volebním období 2018 - 2022.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ve volebním období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva
obce Prusinovice na 7.
Pro … 5… Proti … 1… Zdržel se …
Schválení stanov Mikroregionu Holešovsko
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu aktualizované stanovy Mikroregionu Holešovska, kterého je obec Prusinovice členem. Změny se týkají hlavně v souvislosti vejítí v platnost GDPR.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje stanovy Mikroregionu Holešovsko v předloženém znění.
Pro… 6… Proti … Zdržel se …
Schválení OZV – rušení nočního klidu
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Obecně závaznou vyhlášku, která ošetřuje rušení nočního klidu při nejbližších plánovaných kulturních akcích.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloženou OZV – rušení nočního klidu.
Pro … 6… Proti … . Zdržel se …
Plánované investice
Návrh: Starosta přečetl zastupitelstvu žádost příspěvkové organizace Mateřské školy Prusinovice
o povolení čerpání finančních prostředků z rezervního a investičního fondu v roce 2018 ve výši
150 000 Kč.
Diskuze: Mateřskou školu čeká po rekonstrukci dovybavení a tomuto je plán využít finančních
zdrojů, kterými MŠ disponuje na investičním fondu 115 254 Kč a rezervním fondu 252 516,42 Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo povoluje příspěvkové organizaci Mateřské škola Prusinovice čerpání
finančních prostředků z rezervního a investičního fondu v roce 2018 částku do 150 000 Kč.
Pro … 5… Proti … Zdržel se … 1…
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu nové pokrytí střechy pergoly u kulturního domu. Krytina byla poničena dne 19. 3. 2018 a byla na ni uplatněna pojistná událost ve výši 31 000 Kč.
Rozpočet překrytí pergoly novou krytinou je 130 000 Kč bez DPH.
Diskuze:
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Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s překrytím pergoly u kulturního domu novou krytinou za
cenu 130 000 Kč bez DPH.
Pro … 6… Proti … Zdržel se …
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu realizaci dětského hřiště pod tělocvičnou. Nabídka zahrnuje 8 herních prvků v rozpočtu 560 000 Kč včetně DPH.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s realizací – nainstalováním herních prvků na dětském hřišti
pod tělocvičnou v celkové ceně 560 000 Kč včetně DPH.
Pro … 5… Proti … 1… Zdržel se …
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu realizaci opravy opěrné zídky a plotu v zahradě základní
školy. Předpokládaný rozpočet je 110 000 Kč včetně DPH.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s realizací opravy opěrné zídky a oplocení v zahradě základní
školy za cenu 110 000 Kč včetně DPH.
Pro … 6… Proti … . Zdržel se …
Návrh: Starosta navrhuje ošetření 10 ks stromů jírovců (kaštanů) v ulici Hlavní. Ošetření spočívá
v provedení zdravotního řezu, bezpečnostního řezu a lokální redukce přetížených větví. Následovat bude ošetření proti klíněnce jírovcové injektáží. Cena za popsané ošetření je 65 000 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s ošetřením 10 ks jírovců v ulici Hlavní provedení zdravotního
a bezpečnostního řezu a lokální redukce přetížených větví a následného ošetření stromů proti
klíněnce za cenu 65 000 Kč včetně DPH.
Pro … 6… Proti … Zdržel se …
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu zakoupení 10 stolů a 40 židlí do nově opravené místnosti pekla v budově kulturního domu. Rozpočet je 85 000 Kč bez DPH.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s nákupem 10 ks stolů a 40 ks židlí za cenu 85 000 Kč bez DPH
do místnosti pekla v budově kulturního domu.
Pro … 6… Proti … Zdržel …
Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta přečetl žádost manželů Měrkových o zájmu koupit pozemek p. č. 1502/3 o výměře 243 m2. Manželé Měrkovi touto žádostí reagují na zveřejněný záměr o prodeji vyvěšený
dne 13. 4. 2018 na úřední desce obce.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1502/3 v k. ú. Prusinovice o celkové
výměře 243 m2 manželům Aleši a Ladislavě Měrkovým za cenu 20 Kč za m2 a pověřuje starostu
sepsáním kupní smlouvy.
Pro … 6… Proti … Zdržel se …
Návrh: Starosta přečetl žádost pánů Lubomíra Belfína a Františka Šišky o zájmu koupit pozemek
p. č. 1502/2 o výměře 179 m2. Oba touto žádostí reagují na zveřejněný záměr o prodeji vyvěšený
dne 13. 4. 2018 na úřední desce obce.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1502/3 v k. ú. Prusinovice o celkové
výměře 179 m2 pánům Lubomíru Belfínovi a Františku Šiškovi za cenu 20 Kč za m2 a pověřuje
starostu sepsáním kupní smlouvy.
Pro … 6… Proti … Zdržel se …
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Návrh: Starosta přečetl žádost paní Jitky Šimkové o zájmu koupit pozemek p. č. 1032 o výměře
200 m2. Paní Šimková reaguje na zveřejněný záměr o prodeji vyvěšený dne 13. 4. 2018 na úřední
desce obce. Uvedený pozemek paní Šimková využívá dlouhé roky jako zahradu.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1032 v k. ú. Prusinovice o celkové výměře 200 m2 paní Jitce Šimkové za cenu 20 Kč za m2 a pověřuje starostu sepsáním kupní
smlouvy.
Pro … 6… Proti … Zdržel se …
Návrh: Starosta přečetl žádost pana Krejčího Karla ml. o zájmu koupit pozemek p. č. 1150/1
o výměře 44 m2. Pan Krejčí reaguje na zveřejněný záměr o prodeji vyvěšený dne 18. 5. 2018 na
úřední desce obce. Uvedený pozemek pan Krejčí využívá dlouhé roky jako zahradu.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1150/1 v k. ú. Prusinovice o celkové
výměře 44 m2 panu Krejčímu Karlovi ml. za cenu 20 Kč za m2 a pověřuje starostu sepsáním kupní
smlouvy.
Pro … 6… Proti … Zdržel se …
Návrh: Starosta přečetl žádost MVDr. Vrzala o povolení vybudování vjezdu ze zámkové dlažby
k domu č. p. 140.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo povoluje MVDr. Vrzalovi vybudování vjezdu ze zámkové dlažby
k domu č. p. 140. V případě potřeby opravy sítí pod tímto vjezdem má obec právo vjezd rozebrat.
Pro … 6… Proti … Zdržel se …
Návrh: Starosta přečet žádost manželů Bradíkových o povolení vybudování nového parkovacího místa před jejím domem č. p. 312 na obecním pozemku p. č. 407.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo povoluje manželům Bradíkovým vybudování parkovacího místa ze zatravňovací betonové dlažby k domu č. p. 312 na pozemku p. č. 407. V případě potřeby opravy sítí
pod tímto parkovacím místem má obec právo vjezd rozebrat.
Pro … 6… Proti … Zdržel se …
Návrh: Starosta přečetl žádost manželů Krausových, kteří žádají o povolení rekonstrukci chodníku a vybudování parkovacího místa na obecním pozemku p. č. 1468 k jejímu rodinnému domu
č. p. 192.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí chodníku a vybudování parkovacího místa
z rozebíratelné zámkové dlažby. V případě potřeby opravy sítí má obec právo tento chodník
a vjezd rozebrat.
Pro … 6… Proti … Zdržel se …
Návrh: Starosta přečetl žádost sl. Simony Nelešovské o vybudování příjezdové cesty ke garáži
u bytového domu č. p. 344.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo povoluje sl. Simoně Nelešovské vybudování příjezdového vjezdu ke
garáži u bytového domu p. č. 344. Zastupitelstvo ukládá zmíněný vjezd vybudovat ze zapuštěných zatravňovacích dlaždic. V případě potřeby opravy sítí má obec právo tento vjezd rozebrat.
Pro …6…Proti … zdržel se …
Návrh: Starosta přečetl žádost Římskokatolické farnosti v Prusinovicích o finanční příspěvek
50 000 Kč na opravu varhan v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích.
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Diskuze: Paní Smolková – navrhuje 100 000 Kč.
Starosta – budeme hlasovat o částce 50 000 Kč tak, jak již bylo dříve domluveno s příjemcem
dotace a tak, jak s touto navrhovanou částkou souhlasilo celé zastupitelstvo na pracovním zasedání.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s dotací 50 000 Kč Římskokatolické farnosti v Prusinovicích na
opravu varhan v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích.
Pro … 6… Proti … Zdržel se …
Návrh: Starosta přečetl žádost farního sboru českobratrské církve evangelické v Prusinovicích
o finanční příspěvek na výměnu krytiny na objektu fary.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s dotací 50 000 Kč farnímu sboru českobratrské církvi evangelické v Prusinovicích na výměnu krytiny fary.
Pro … 6… Proti … Zdržel se …
Různé
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu z důvodu včasnosti vyvěšení rozpočtových změn na
úřední desku obce následující usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových změn v objemu do 500 000 Kč v jednotlivém případě a v případě přesunů v rozpočtu
bez zvýšení objemu příjmů a výdajů bez omezení.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových změn v objemu do
500 000 Kč v jednotlivém případě a v případě přesunů v rozpočtu bez zvýšení objemu příjmů
a výdajů bez omezení. V případě nepřítomnosti (nemoc) pověřuje místostarostu.
Pro … 5… Proti … . Zdržel se … 1…
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Plán rozvoje sportu obce Prusinovice 2018 - 2022.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Plán rozvoje sportu obce Prusinovice 2018 - 2022.
Pro … 6… Proti … Zdržel se …
Starosta seznámil přítomné s proběhlým konkurzem na novou ředitelku Mateřské školy Prusinovice. Novou paní ředitelkou je Bc. Gabriela Navrátilová.
Starosta pozval všechny na Pohádkový les, který se koná tuto sobotu v lese Hrádek.
Starosta a Mgr. Mach pozval všechny přítomné na oslavy 130 let od založení hasičského sboru,
které se bude konat 6. a 7. července.
Mgr. Mach – na setkání se seniory pozvána dětská dechová hudba Moravanka Hulín.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Hodnotící zpráva za rok 2017 – obec Prusinovice
Obec Prusinovice v roce 2017 přijala výnosy ve výši 16 090 498,32 Kč. Je zřizovatelem základní
a mateřské školy a zásahové jednotky JPO III. Na činnost JPO III byla získána v roce 2017 dotace na
vybavení jednotky ve výši 77 200 Kč. Na provoz a údržbu škol přispěla obec částkou 1 150 000 Kč,
dále poskytuje příspěvky dle potřeby a nutnosti k zabezpečení provozu. Základní škola skončila
hospodaření roku 2017 se ziskem 801,50 Kč, mateřská škola se ziskem 49 074,78 Kč. V obci pracuje 16 spolků, kterým byla poskytnuta celková částka 183 000,- Kč na jejich činnost. Českobratrské evangelické církvi přispěla obec částkou 30 000 Kč na její činnost a římskokatolické církvi
částkou 30 000 Kč na její činnost.
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Byly zakoupeny nové židle do místnosti bývalé knihovny v budově kulturního domu za cenu
110 119 Kč. Byly zakoupeny tři výstražné trojúhelníky „Pozor děti“ a umístěny na příjezdových
komunikacích k budově základní školy v hodnotě 66 000 Kč. Byly vybudovány komunikace pěší
v ulicích Pacetlucká a Přerovská za celkové náklady 2 984 734, 13 Kč, na tento projekt byla získaná dotace ze zdrojů Evropské unie v celkové výši 2 765 377,92 Kč. Výše investice na tyto stavby
z obecního rozpočtu byla tedy 219 356,21 Kč. Byla zakoupena nová dvoukolová vlečka za cenu
136 000 Kč. Byla dodělaná poslední etapa položení kabelu veřejného osvětlení za cenu 680 000 Kč.
Tato etapa byla poslední v celkové revitalizaci veřejného osvětlení v obci. Byly doplněny lampy
veřejného osvětlení ve dvou ulicích za cenu 370 000 Kč. Byla provedena realizace stavby „MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba“ za celkovou cenu 10 260 617 Kč. V roce 2017 byla z této
částky proplacena hodnota této stavby ve výši 3 500 000 Kč. Zbývající část platby v hodnotě
6 760 617 Kč přešla k platbě do roku 2018. Na budovu MŠ byla získána dotace z fondů Evropské
unie částka 3 324 335 Kč.
Celkem bylo tedy proinvestováno v investičních akcích v roce 2017 cca 14 606 000 Kč.
V obecních lesích bylo vysazeno 12 600 ks dubu letního na rozloze 1,15 ha, kolem kterých
bylo vystavěno 0,7 km oplocenek.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Úvěry v letech 2014 - 2018
Samozřejmě jednou z možností financování investičních akcí je úvěr. Asi nikdo nemá zaúvěrování rád. Ekonomové ovšem radí, že zdravá míra zaúvěrování je k dobru pro společnost tudíž
i pro obec. Navíc v době, kdy jsou úvěry tak levné. V tomto volebním období se nám podařilo
snížit procento úvěru u úvěru na veřejné osvětlení z původních 2,11 % na nynějších 0,65 %.
Tímto krokem jsme ušetřili na splátkách za celou dobu úvěru částku 475 968 Kč. Bude asi vždy
na vedení obce, do jaké míry úvěru se pustí. Samozřejmě bude záležet na okolnostech a nenadálých situacích.
Nynější zastupitelstvo přebíralo na podzim roku 2014 tři úvěry v celkové výši 5 015 319 Kč.
Dva z těchto úvěrů jsou již splaceny a na třetím největším úvěru bude zbývat splatit v říjnu 2018,
tedy na konci volebního období částku 1 356 689 Kč.
V lednu 2018 si toto zastupitelstvo vzalo 5 milionový úvěr na platbu části rekonstrukce
a nástavby mateřské školy. Na tomto úvěrovém účtu zbývá splatit částku 1 750 340 Kč a tento
úvěr bude splacený do konce měsíce srpna 2018.
Takže když shrneme tento článek, ve volebním období 2014 - 2018 se podařilo snížit 5 milionové zadlužení obce na částku 1 356 689 Kč.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Dotace v letech 2014 - 2018
Jedním z dostupných zdrojů, jak vylepšit obecní rozpočet, jsou v dnešní době dotace, ať už
z krajských, národních či evropských zdrojů. Je až neuvěřitelné, co český úředník dokáže vymyslet pro to, aby dotace nedopadla anebo byla alespoň krácena. Neuvěřitelné množství dokumentace, potvrzení a ověřování. Neustálé odkládání plnění termínů ze strany poskytovatele dotace
a bič na příjemce na dodržování termínů, byť by šlo o pouhý den. Snad snahy odradit žadatele
od podání následné žádosti o dotaci těm, kteří si již jedním projektem prošli a vědí, co je čeká za
byrokratickou mašinerii. To je jeden pohled na dotační politiku v tomto státě. Ovšem na druhé
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straně za volební období 2014 - 2018 se obci Prusinovice podařilo získat dotace nejrůznějšího
druhu ve výši přes 6,5 milionu. A to si myslím, že už je dost silný argument, proč do té byrokratické mašinerie znovu a znovu nastoupit a plnit úkoly dané dotačním titulem a ještě něco navíc,
co si mezi řádky najde zarputilý státní úředník. Vezmeme-li v potaz, že obec Prusinovice má
volné roční prostředky na investice něco kolem 4 milionů, tak 6,5 milionu dotace značí, že jsme
měli prakticky za 4 roky 5,5 investičních rozpočtů. A tak, když shrneme plusy a mínusy, asi nám
veškeré mínusy překryjí finance, které je možné z dotačních titulů vytáhnout. A tak nezbývá než
mít na připravované projekty nachystané dotační možnosti a ve správný okamžik po dotačním
titulu sáhnou a s houževnatostí buldoka tuto možnost již nepustit.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Přichystané projekty
Jak už jsem psal na jiném místě v tomto Zpravodaji, snahou zastupitelstva bylo mimo jiné
i přichystat projekty tak, aby byly použitelné pro zastupitelstvo následující. To samozřejmě neznamená, že nové zastupitelstvo nebude mít možnost volby, do kterého projektu jít anebo jít
do své vlastní akce a přichystané projekty odložit na pozdější období. Ale myslím, že pro některé
projekty bude i to zastupitelstvo příští. Jedním z projektů, který je nachystán k realizaci, je rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice – v tomto projektu je podána žádost na 90 % dotaci
a jsme ve fázi, kdy čekáme, jestli tato dotace vyjde či nikoliv. Tady nás přímo ovlivňuje absence
plnohodnotné vlády v ČR. Je připravená projektová dokumentace na parkoviště v ulici Podzahradí a do podzimu by mělo být stavební povolení. Myslím si, že by si zasloužila i ulice K Hrádku
o uvažování vybudování parkoviště podél cesty. Zejména v místě nad židovou zahradou k tomu
prostor vybízí. Vše je samozřejmě hlavně o penězích. Je přichystán projekt se stavebním povolením na dosíťování ulice Lesní s výstavbou komunikace pro tři rodinné domy. Dodělává se
projektová dokumentace na výstavbu komunikace a zasíťování nové zástavby ulice Trávník pro
7 rodinných domů, kde by mělo být stavební povolení do zimy letošního roku. Je provedena
studie na řešení střechy, zateplení a celkový pohled kulturního domu. Tady bude záležet na novém zastupitelstvu, jestli jim bude stačit předložené řešení anebo si nechají provést ještě jednu
studii, tak aby mohli porovnávat alespoň dva návrhy anebo následně ze dvou návrhů nakombinovat jeden finální. Jsou i projekty, do kterých jsme se už nepustili. Je třeba uvažovat o rekonstrukci obecního úřadu, dovybavení nově vystavěné mateřské školy a dovybavení zahrady MŠ.
Vyřešit padající omítku na budově základní školy ze strany dvora. Zapracovat na kulturnějším
provedení sběrného místa. Pokračovat v celkové revitalizaci a opravě kulturního domu. Velkým
společným projektem s VAK Kroměříž je podchycení výusti, které ústí do potoka Kozrálka. Tento projekt je spočítán na 60 milionů a úkolem dalšího zastupitelstva je pokračovat v započaté
práci a dotáhnout tento projekt alespoň k počátku prováděcích prací. Bohužel papírová válka je
neúprosná a zdlouhavá, to však nic nemění na tom, že tento projekt se prostě musí dotáhnout
do konce a ten, kdo bude ve vedení obce a bude tvrdit něco jiného, dle mého názoru na tomto
místě nemůže být a musí tam být člověk, který bude tlačit na pilu, byť by to mělo trvat několik
let. Potok v tomto stavu prostě nemůžeme přenechat našim dětem.
Chtěl jsem tímto článkem navést nové zastupitelstvo, kterým směrem se může vydat, ale
nechci nikoho k ničemu zavazovat. V novém zastupitelstvu budou lidé s vlastním uvažováním
a věřím, že si vyberou svou vlastní a tu nejlepší cestu, jakým směrem tu naši obec budou chtít
posunout. Už teď jim držím palce a mají moji plnou podporu.
Zbyněk Žákovský, starosta obce
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Změna ve vedení v Mateřské škole v Prusinovicích
Jak se říká, změna je život. Taková životní změna potkala naši příspěvkovou organizaci mateřskou školu. Již v prosinci loňského roku paní Dagmar Mikešková složila funkci ředitelky mateřské školy. Po té byla starostou obce jmenována na dočasnou dobu do vyhlášení konkurzu na
novou ředitelku dosavadní učitelka v MŠ Bc. Gabriela Navrátilová.
Paní Mikešková pracovala v mateřské škole jako ředitelka 11 let. Za to jí patří velké poděkování. Zvláště v době stále se zvyšujícího papírování a zvyšující zodpovědnosti. Já bych chtěl paní
Mikeškové poděkovat v poslední době za zvládnutí provozu v omezených kapacitách v době,
kdy školka byla v náhradních prostorech po dobu rekonstrukce mateřské školy. Taktéž musím
vyzvednout obětavost při organizování obecních či společných akcí jako byly dětské karnevaly,
Pohádkový les či setkání v každém podzimním období se seniory v kulturním domě. Přeji paní
Mikeškové hodně úspěchů v dalším životě, ať už profesním či osobním.
V dubnu letošního roku byl vyhlášený řádný konkurz na obsazení místa ředitelky Mateřské
školy v Prusinovicích. Z tohoto konkurzu vzešla vítězně dosavadní ředitelka Bc. Gabriela Navrátilová, která vedla mateřskou školu posledního půl roku. Chtěl bych nové paní ředitelce popřát,
ať jí její elán do nových věcí vydrží co nejdéle a dotáhne všechny změny, které má v plánu, až do
konce. Věřím, že paní ředitelka je tou pravou osobou, která se na toto místo hodí a bude nám
i sobě přinášet radost.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Výsadba a zeleň v obci
Zastupitelstvo se po celou dobu svého působení snažilo o výsadbu v obci. Ne vždy se ale podařilo dojít ke shodě a od některých výsadbových záměrů se upustilo. Přesto se podařilo vysadit
v obci více než 60 stromků. Některé ulice se vyloženě povedly a některé se budou muset do budoucna ještě poupravit tak, aby tato výsadba byla dlouhodobá a všechny nás přežila. K výsadbě
v obci bych chtěl napsat jednoduché a jasné: Stromy jsou v místech, kde žijí lidé, potřebnými
a životně důležitými, ať už jde JEN o kyslík, tak i o estetický význam stromu a zeleně vůbec. Nepochybně nás stromy chrání před prachem, horkem i zimou. Já vím, že píši jasné věci, ale setkal
jsem se s názory, které přisuzovaly stromům vlastnosti překážející lidskému bytí. Ano, ze stromů
padá listí. A ano, stromy kvetou a vytvářejí pyl. Bohužel jsou mezi námi alergici. Ale to přece
není důvod, abychom stromy káceli. Kvetou břízy, tak je pokácíme? Další rok zjistíme, že kvetou
také lípy a na tento květ je alergický zase někdo jiný a taky je vykácíme? Letos byl enormní pyl
z jehličnanů. Co s nimi? Vysazujme a zkrášlujme tu naši dědinku, jen ať se nám v ní líbí čím dál
víc! Věřím, že i nadále najdeme způsob, jak žít mezi kvetoucí zelení a zpívajícími kosy v korunách
stromů.
S výsadbou souvisí i vysazování mladých stromků v obecních lesích. Bohužel příroda nám
v tomto hospodářství moc nepomáhá. Po vichřicích, které nám zdecimovaly les v Oborách, se
do nás pustil tak jako v celé republice kůrovec. Na planinách po vykáceném smrku a nasazení
nových stromků dubu letního nám zase nepomáhá absence dešťů. V letech 2014 - 2018 bylo
v obecních lesích vysazeno 47 600 sazenic dubu letního. Samozřejmě kolem nich byly vystavěny oplocenky a následně rostlinky byly pravidelně ošetřovány vyžínáním. Doufám, že výsadba bude pokračovat i v následujících letech a postupem dlouhého času dostaneme 90 hektarů
obecního lesa opět do kondice.
Zbyněk Žákovský, starosta obce
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Zastupitelstvo 2014 - 2018
Předně je nutno říci, že každému, kdo se rozhodne jít do zastupitelstva, je třeba poděkovat.
Někdo by mohl říci, že je to jen o pár schůzích. Není to ale pravda. Zastupitelé mají nelehký
úkol se v poměrně krátkém čase rozhodnout, jakým způsobem daný problém řešit. Mnohdy
úkol, který ne že není ke spokojenosti všech, ale není ke spokojenosti nikoho a rozhoduje se jen
o řešení, které bude méně bolavé. Už dopředu je jasné, že se zvedne vlna nevole, ale i tyto překážky se musí nakonec překonat. A rozhodnout se třeba pro investici za 9 milionů v době, kdy
nikdo neměl jistotu, jestli vyjde či nevyjde dotace, byla pro zastupitele také odvaha. Proto býti
zastupitelem není jen o tom, jít jednou za měsíc na zastupitelstvo, ale o přemýšlení často na úkor
spánku či osobního volna. Proto bych chtěl všem zastupitelům poděkovat za jejich čtyřleté volební období, kdy svůj volný čas obětovali pro obec Prusinovice. Obětovali kus svého života pro
lepší život v Prusinovicích. Přeji všem zastupitelům do dalšího života jen to dobré, ať se jim daří
v zaměstnání i v osobním a rodinném životě. Těm, kteří se rozhodli jít dále do voleb, chci popřát
hodně štěstí ve volbách a následných úspěchů v práci pro obec Prusinovice.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Oslava 73. výročí osvobození obce Rudou armádou
Letos jsme oslavili 73. výročí osvobození naší obce Rudou armádou. Stalo se tak v pondělí
7. května, kdy se konal slavnostní průvod členů sboru dobrovolných hasičů, obecních zastupitelů a ostatních občanů v celkovém počtu asi padesáti osob.
Oslava začala v 18 hodin za krásného počasí u pomníku padlých vojáků z první světové války, u něhož nastoupila čestná jednotka členů sboru dobrovolných hasičů v počtu asi patnácti
osob. Pan starosta Zbyněk Žákovský u pomníku pronesl krátký projev, v němž připomněl oběti
na životech, které ve válečné době přinesli na bojištích muži z Prusinovic. Mimo jiné řekl, že letošní rok je je rokem oslav stoletého výročí založení republiky a ukončení 1. světové války. „Právě
svoboda a demokracie dostala za stoleté působnosti mnohokrát na frak. Od doby vzniku samostatného státu položilo mnoho bojovníků za svobodu a demokracii život. Naše generace musí
mít snahu, aby demokracie a svoboda pokračovaly, ale aby si již dále nevyžadovaly lidské oběti.
Bohužel vývoj světových dějin dokazuje, že boj za svobodu a demokracii nikdy neutichne.“ To
byla stěžejní myšlenka jeho slavnostního proslovu. Potom byla položena k pomníku krásná kytice k uctění světlé památky těch padlých a zesnulých vojáků.
Potom čestná jednotka členů sboru dobrovolných hasičů, obecní zastupitelé a ostatní občané se vydali na pochod k pomníku padlých vojáků z 2. světové války. Cestou se zastavili před
budovami základní školy a mateřské školy, u nichž zástupci obce umístili věnečky květů u pamětních desek se jmény obětí 2. světové války z řad občanů Prusinovic. Byli to Olga Josková,
Alois Dudík, František Mrázek, manželé Karel a Adéla Winklerovi. Na obou místech minutou ticha
byla vzdána čest jejich světlé památce.
Dále se slavnostní průvod přesunul za vesnici k památníku padlých vojáků Rudé armády,
kteří tam padli v boji 7. května 1945 při osvobozování naší obce. K pomníku opět nastoupila
čestná jednotka sboru dobrovolných hasičů a pan zástupce starosty MVDr. Jaroslav Koplík tam
pronesl slavnostní projev, v němž mimo jiné připomněl historické události, které se staly v obci
v těch květnových dnech roku 1945, kdy Rudá armáda osvobodila naši obec. K pomníku byla
též položena krásná kytice k uctění světlé památky sedmi padlých vojáků Rudé armády a jedné
neznámé ženy. Pan František Sklenář z Bystřice pod Hostýnem, který má zájem o historii a vojenství, u pomníku vystavil fotografie těch padlých vojáků a fotografie z obce na konci války, část
pancíře ze zničeného ruského tanku a prázdnou dělostřeleckou nábojnici.
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Tím byla letošní slavnost výročí osvobození naší obce Rudou armádou programově ukončena. Někteří občané ještě potom poseděli spolu pod pergolou u kulturního domu v přátelském
rozhovoru.
Věčná sláva vojákům Rudé armády Svazu sovětských socialistických republik, kteří padli
v boji za naši svobodu!
Antonín Nedbal

ŠKOLA
Jaro v mateřské škole
Na jaro se všichni moc těšíme – nejen kvůli vycházkám do probouzející se přírody, kde děti
mohou pozorovat první jarní kytičky, pupeny na stromech i přílet tažných ptáků, o kterých se
učily, ale i proto, že nás čeká ve školce spousta zajímavých zážitků.
Jednou z prvních dubnových akcí bylo Malování s malířem, se kterým se děti učily velmi
jednoduchým způsobem kreslit.
Proběhl i zápis do základní školy, ke kterému se z mateřské školy dostavilo 17 dětí, z nichž
14 nastoupí po prázdninách do 1. třídy.
Duben byl nejen doma, ale i ve školce obdobím jarního úklidu. Přistavený kontejner se velmi
rychle zaplnil nepotřebnými a nefunkčními věcmi, hlavně ze sklepních prostor.
Velmi vydařenou akcí byl výlet do ZOO Lešná, který se dětem velmi líbil. Druhý den čekalo
děti setkání se sportovci TJ Prusinovice v místní tělocvičně. Ti pro ně připravili mnoho pestrých
aktivit, soutěží, sportovních disciplín jako fotbálek, přehazovaná, slalom s velkými míči, aj. Na
závěr byly děti odměněny medailemi a balíčkem. Další akcí v tělocvičně byla ukázková hodina
tělesné výchovy pro rodiče předškoláků.
Poslední dubnový den se na zahradě mateřské školy slétli čarodějnice a čarodějové. Za ranní rosy nasbírali kouzelné byliny, ze kterých uvařili kouzelný lektvar. Užili si rej za zvuků hudby
a pochutnali si na pařátech ježibab a dalších dobrotách, které upekli někteří rodiče.
Začátkem května byl vyhlášen zápis do mateřské školy, při kterém bylo přijato 15 nových
děti do dalšího školního roku.
Velmi očekávanou a tradiční akcí byla besídka ke Dni matek, která proběhla jako každým
rokem na kulturním domě druhou květnovou neděli, tentokrát 13. května. Tento rok se nesla
besídka v rytmu tanečků a tanců dětí z mateřské i základní školy, které nacvičovaly konečnou
podobu programu společně.
S dětmi jsme navštívily místní zemědělské
družstvo, kde se nám věnovala Ing.Dovrtělová. Seznámila děti s péčí o zvířata od nejmenších telátek po krávy a býky. Děti měly největší
radost, když si mohly malá telátka pohladit.
Stezkou odvahy pro některé bylo průchod
mezi stájemi býků.
Důležitým dnem byl 22. květen, kdy na
obecním úřadě proběhl konkurz do funkce
ředitelky Mateřské školy Prusinovice, kterým
úspěšně prošla Bc.Gabriela Navrátilová.
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Na konci května navštívil školu pan Forejt, který posledním setkáním s dětmi ukončil projekt
Zdravý úsměv. Doufejme, že si alespoň něco z péče o zoubky vezmou děti do dalšího života.
Den dětí jsme s dětmi oslavili 1. června. Svátek si děti osladily zmrzlinou na Kulturním domě,
na kterou je pozval pan starosta obce.
Krásným zážitkem byla návštěva sokolníků z Ostravy na školní zahradě. Publikum tvořily děti
z mateřské i základní školy. Sokolníci předváděli dětem několik druhů dravých ptáků, zábavnou
formou je seznamovali s výcvikem takových ptáků, péčí o ně a různými zajímavostmi z jejich
života. Děti měly možnost vidět káně, poštolku, jestřába, sokola i orla v letu.
Školní výlet jsme tentokrát naplánovali do krásné Kroměříže na 8. června, kde hlavním programem bylo zhlédnutí divadelní pohádky Čertův poklad v prostorách Sala terreny v Zámku. Po
představení jsme se prošli v Podzámecké zahradě a autobusem odjeli plni zážitků zpět do školky.
V sobotu 9. června mateřská škola spolu s obcí a ostatními spolky obce nachystala Pohádkový les pod Hrádkem. Na začátku trasy byla ukázka výcviku a práce mysliveckých psů pod vedením pana Šišky. Dále děti pokračovaly lesem, kde je na stanovištích čekaly pohádkové postavy s
připravenými úkoly a odměnou za jejich splnění. V cíli čekala všechny sladká odměna, občerstvení a doprovodný program v podobě svezení na koních a ukázky dravých ptáků. Pohádkového
lesa se zúčastnilo na 100 dětí.
Další společnou akcí základní a mateřské školy bylo 15. června sportovní dopoledne na hřišti. Děti soutěžily v různých disciplínách rozděleny podle věkových kategorií. Na závěr byly vyhlášeny výsledky všech soutěží a rozdány medaile. Za zdařilý průběh akce moc děkujeme sportovcům TJ Prusinovice a jejich pomocníkům.
Poslední červnové dny si ve školce užívali zejména naši „předškoláci“, vždyť jsou to jejich
poslední dny ve školce. Jednou ze slavnostních akcí je jejich pasování na školáky, které proběhlo na školní zahradě 19. června za účasti rodičů, známých, pana starosty a místostarosty obce.
Slavnostnímu pasování předcházelo vystoupení dětí plné písniček a básniček, po němž nejedno
oko maminek a tatínků nezůstalo suché, když viděli, jak z jejich malých dětí za pár let vyrostli
velcí školáci. Na tyto šikovné školáky čekalo v pátek 22. června velké dobrodružství, spaní ve
školce. Sešli jsme se s dětmi v předvečer ve školce a vyrazili nejdříve na dobrodružnou cestu za
pokladem, plnou úkolů. Po cestě posbíraly části mapy, podle které našly zakopaný poklad na
školní zahradě. Večer jsme zakončili táborákem a opékáním špekáčků. Pak už všichni zalezli do
postýlek a u pohádky usnuly.
Poslední týden v červnu bude ve školce ve znamení úklidu a chystání na prázdniny, po nichž
se zase všichni budeme těšit do školky, tentokrát plné změn a překvapení!
Mgr. Kateřina Koplíková, Libuše Sirotová
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Konec školního roku
Školní rok uběhl jako voda a čekají na nás dva měsíce prázdnin. V naší škole se toho opět od
konce března mnoho událo. Pojďme si připomenout proběhlé akce.
9. 4. se 1. a 2. ročník zúčastnil preventivního programu „Zdravá5 s Albertem“. Děti si zde povídaly
s paní lektorkou o zdravé výživě, zdravém životním stylu, jídelníčku a o nakupování zdravých
potravin.
10. 4. se programu Centrum pro rodinu Zlín zúčastnili již jen žáci 4. a 5. ročníku. 4. ročník měl
besedu na téma „Od prvního setkání k nové rodině“ a 5. ročník „Jak nám rodiče dali největší dar.“
Obě besedy byly velice pěkně nachystané a pro žáky zajímavé.
16. 4. opět naši školu navštívila lektorka s preventivním programem „Zdravá5 s Albertem“, tentokrát s programem, určeným pro 3. – 5. ročník. V tento den také navštívili 1. a 2. ročník hasiči
s preventivním programem „Hasík“.
17. 4. proběhlo na naší škole školní kolo v recitační soutěži a vyhlášení třídních kol v krasopisu.
Výsledky soutěže v krasopisu za jednotlivé ročníky:
1.
2.
3.
1.
2.

1. ročník
místo - Vanesa Ležáková
místo - Josef Trhlík
místo - Sabina Jašová
3. ročník
místo - Denisa Jašová
místo - Tereza Vinklárková

2. ročník
1. místo - Marek Nedbal
2. místo - Nikolas Janů
3. místo - Kamila Podolová
4. ročník
1. místo - Natálie Vargová
2. místo - Anna Hodoušová
5. ročník
1. místo - Sára Nelešovská
2. místo - Anna Smolková
3. místo - Tomáš Foltýn

Výsledky soutěže v recitaci v jednotlivých kategoriích:
Zde mezi sebou soutěžili žáci, kteří postoupili z třídních kol a byli rozděleni do tří kategorií.
KATEGORIE 1 (1. ročník)
1. místo Petr Lajda
2. místo Lukáš Mlčák
3. místo Valerie Adámková

KATEGORE 2 (2. + 3. ročník)
1. místo - Kamila Podolová
2. místo - Tomáš Pumprla
3. místo - Agáta Mlčáková

KATEGORIE 3 (4. +. 5. ročník)
1. místo Jan Pumprla
2. místo Alexandra Čechová
3. místo Kateřina Pirklová
19. 4. jeli vybraní žáci reprezentovat naši školu na okrskové kolo Mc Donald´s Cupu do Bystřice pod
Hostýnem. Naši žáci soutěžili jak za kategorii A, tak za kategorii B. Obě družstva mladších i starších
žáků postoupila do okresních kol. Žáci kategorie A jeli 3. 5. do Bystřice pod Hostýnem na okresní
kolo, kde získali 6. místo. 4. 5. žáci kategorie B jeli do Hulína, kde vybojovali krásné 3. místo. Všem,
kteří se fotbalové soutěže zúčastnili, moc děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme.
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Zatímco fotbalisté soutěžili 19. 4. v Bystřici pod Hostýnem, zbytek školy se odebral na fotbalové hřiště v Prusinovicích, kde paní učitelky přichystaly pro děti sportovní aktivity.
3. 5. jeli žáci 5. ročníku a vybraní žáci 4. ročníku na turnaj ve vybíjené do Holešova na 1. ZŠ.
Zasoutěžili si zde a na závěr si prohlédli školu, kam mnozí z nich 3. září nastoupí. Umístili se na
5. místě. Opět všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší školy.
V červnu jsme chystali vystoupení ke Dni matek, které se odehrálo 13. 5. Věříme, že se společné vystoupení naší školy s MŠ maminkám, babičkám a všem divákům líbilo.
16. 5. se žáci 2. - 5. ročníku vydali na půldenní výlet na Pustevny. Vyšlápli jsme k soše Radegasta
a na Radhošť. Byl to moc prima den, vyšlo nám úplně všechno – nepršelo, nefoukalo, nebylo veliké vedro, bylo tak akorát a lidí málo, takže hory byly jen pro nás. Výlet jsme si všichni moc užili.
25. 5. jeli opět vybraní žáci jednotlivých ročníků soutěžit do Holešova. Tentokrát si vyzkoušeli
novou disciplínu, a to plavání. Přivezli hned několik cen. Štafeta 3. ročníku a štafeta 4. ročníku získaly krásné 2. místo. Pavel Vrubel v kategorii 4. ročníků dokonce vybojoval zlatou medaili
a Kristýnka Rozsypalová v kategorii 2. ročníků medaili bronzovou. Celkově se naše škola umístila
na 3. místě. Do školy přivezly děti 5 krásných diplomů. Všem zúčastněným děkujeme za krásnou
a úspěšnou reprezentaci naší školy v této soutěži.
29. 5. první ročník navštívili záchranáři, kteří si s dětmi popovídali o tom, jak přivolat a poskytnout první pomoc.
31. 5. se vydal 5. ročník na výlet směr Uherské Hradiště, kde navštívili žáci s paní učitelkou
a paní vychovatelkou únikové hry EXIT GAME. Prověřili si zde své kreativní myšlení a flexibilitu
při řešení problémů. Všem se výlet moc líbil.
V rámci Dne dětí 1. 6. jsme dětem nachystali výchovný koncert v kulturním domě pod názvem
„Zdraví máme jenom jedno“. Děti si zde nejen zazpívaly, zatancovaly, ale také si popovídaly
o různých návykových látkách, se kterými se v životě mohou setkat a také s následnými problémy.
5. 6. jsme spolu s MŠ shlédli vystoupení sokolníků z Ostravy, kteří nám ukázali různé dravé ptáky. Řekli nám o nich mnoho zajímavých věcí. Na některé jsme si mohli dokonce i sáhnout, někteří
nám ukázali, jak např. chytají svou kořist. Vystoupení bylo velice pěkné a moc se nám líbilo.
6. 6. vyrazil na výlet 1. ročník, který navštívil Kroměříž. Děti toho stihly opravdu hodně. V Muzeu
Kroměřížska zhlédly program: „Ten, kdo koupí, neprohloupí“, seznámily se s vývojem a historií
nakupování. V Arcibiskupském zámku zhlédly divadelní pohádku „Čertův poklad“, která se všem
moc líbila. V Podzámecké zahradě pozorovaly zvířata v ZOO koutku. V Zrcadlovém bludišti si
prověřily své orientační schopnosti. Výlet se opravdu povedl a všem se moc líbil.
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15. 6. obec a TJ Prusinovice přichystaly pro žáky
naší a mateřské školy Sportovní den na fotbalovém
hřišti. Žáci soutěžili v hodu do dálky a běhu. Zahráli
si i fotbal. Tento den se opravdu povedl. Program
byl opět perfektně nachystán a počasí vyšlo. Medaili získaly nejen děti za 1. - 3. místo ale i za účast,
takže všichni odcházeli naprosto spokojení. Děkujeme za krásně nachystané dopoledne pro naše
děti.
20. 6. skládali žáci 4. ročníku na dopravním hřišti Kroměříž zkoušku z dopravní výchovy a to
z „Cyklisty“. Získali tak svůj první řidičský průkaz.
V posledním týdnu nastalo samé loučení. 25. 6.
se žáci 5. ročníku setkali s panem starostou, který
se s nimi rozloučil a popřál jim mnoho úspěchu na
jejich budoucí škole. 28. 6. se 5. ročník v tělocvičně
rozloučil se svými mladšími spolužáky ze školy a se
svými učiteli. Nachystali si moc hezký program.
A nakonec se 29. 6. rozdalo slavnostně vysvědčení a děti odešly na prázdniny domů.
Všem přejeme krásné slunné prázdniny, plné pohody, odpočinku a načerpání sil na další
školní rok.
Mgr. Petra Zicháčková

KULTURA
Oslava Dne matek
Jako každoročně, tak i letos se konala v naší obci oslava Dne matek. Svátek matek se slaví
vždy v druhou květnovou neděli. Letos tento svátek připadl na neděli 13. května. Téhož dne ve
14 hodin odpoledne se sešli ve velkém sále kulturního domu maminky, babičky, tatínci a dědečci v hojném počtu. Odhadem tam bylo asi 200 osob. Ti všichni tam přišli, aby zhlédli kulturní program, který pro ně připravily děti z mateřské školy a základní školy pod vedením svých učitelek.
Slavnostní odpoledne zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský, který přivítal všechny přítomné.
Maminkám poděkoval za jejich velikou lásku a nekonečnou starost o své děti. Připravené kulturní vystoupení dětí bylo pojato jako vzpomínkové. Celý následující program svými vstupy před
publikum uváděly 4 žákyně (Anička Smolková, Sára Nelešovská, Tereza Masná a Štěpánka Ambróšová) v převleku za staré paní, které v rozhovoru vzpomínaly na svá mladá léta a hodnotily
současnou generaci. Měly vždy vtipný komentář, po němž následoval „vzpomínkový“ hudební
a taneční výstup dětí na dokreslení té doby, o níž právě spolu mluvily. Například děti z mateřské
školy předvedly na jevišti scénky s tanečky, písničkami a říkankami. Žáci a žákyně základní školy
předvedli rytmické tanečky a pohybové skladby na staré známé a oblíbené melodie, které byly
například z repertoáru hudební skupiny ABBA nebo z muzikálu Pomáda. Pozorní diváci, kteří byli
výkony dětí na jevišti vtaženi do děje programu, obdivovali též vystoupení chlapců, coby tančícího fotbalového mužstva. Na konci zábavného programu se všechny děti (z MŠ i ZŠ) společně
rozloučily s tleskajícím publikem písničkou o mamince. Byla to krásná a dojemná chvíle loučení.
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Vystoupení dětí, které trvalo téměř hodinu, se líbilo maminkám a všem přítomným hostům. Maminky dostaly ještě karafiát a písemné přáníčko jako dárek k jejich svátku.
Poděkování patří všem našim dětem i jejich paním učitelkám, které s nimi připravily tento
pěkný kulturní program. Poděkování patří i Pavlu Žákovskému za technickou pomoc při ozvučení sálu.
Slavnost se konala za krásného májového počasí. Po jejím skončení se mohli občané ještě
občerstvit pod pergolou u kulturního domu a v družné zábavě spolu s dětmi prožít příjemné
sváteční nedělní odpoledne.
Antonín Nedbal

Vystoupení děti z MŠ

Vystoupení žáků ZŠ

Závěrečný koncert žáků ZUŠ
V neděli 20. května se konal v kulturním domě závěrečný koncert žáků Základní umělecké
školy F. X. Richtera Holešov, odloučené pracoviště v Prusinovicích. Hojnému publiku, převážně
z řad příbuzných a známých, se předvedly žákyně, které se učí hrát na klávesy a na kytaru. Hru
na klávesy vyučuje pan učitel Pavel Březina. Případně ho zastupuje paní učitelka Mgr. Monika
Vyhlídalová. Hru na kytaru vyučuje Nelly Billová.
Program odpoledního koncertu zahájila paní učitelka Mgr. Monika Vyhlídalová, která úvodem nastínila posluchačům pestrý program koncertu. Nejprve se posluchačům představil úvodní skladbou hudební soubor CORDA MAGICO, který byl ve složení: Nelly Billová, Dana Pospíšilová
a Pavel Březina. Potom v první sérii své vybrané oblíbené skladby zahrály na klávesy (případně na klavír) tyto žákyně: Kristýna Rozsypalová, Veronika Mlčáková, Julinka Sklenářová, Kamila
Podolová, Nikola Filáková, Sára Nelešovská, Anička Smolková, Natálie Vargová, Klára Podolová,
Markéta Nedbalová a Štěpánka Ambróšová.
Dále své vybrané skladby zahrály na kytary Natálie Tobolíková, Klára Juráňová, Daniela Sklenářová spolu s Vendulou Sklenářovou.
Mezitím se děvčata převlékla do stylových tanečních kostýmů stejně kombinovaných barev
a následně publiku předvedla rytmický countryový tanec spolu s paní učitelkou Mgr. Monikou
Vyhlídalovou, která s nimi tanec nacvičila. Publikum je odměnilo potleskem za jejich výkon.
Koncert pokračoval písní, kterou zazpívala Julinka Sklenářová, již doprovodila hrou na kytaru
její sestra Vendula Sklenářová.
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Následovalo vystoupení výše jmenovaných deseti žákyň, které zahrály na klávesy své
druhé připravené hudební skladby.
Ke konci koncertu ještě zahráli hudební
skladbu učitelé ZUŠ (hudební soubor CORDA
MAGICO). Koncert uzavřely žákyně zpěvem
sborové písně, kterou tematicky věnovaly
svým maminkám, které měly nedávno svátek
(13. 5.).
Paní učitelka Mgr. Monika Vyhlídalová darovala svým žačkám květiny, poděkovala jim i
učitelům za jejich vystoupení a rozloučila se
s publikem. Paní Martina Smolková ještě poDaniela Sklenářová a Vendula Sklenářová
děkovala učitelům ZUŠ za jejich práci s dětmi
i za krásný koncert, který trval jednu hodinu.
Našim žákyním, jejich panu učiteli a paním učitelkám přeji mnoho úspěchu v dalším hudebním vzdělávání. Ať jim všem hudba přináší v životě radost a potěšení.
Antonín Nedbal

Kácení máje
Kácení máje je v naší obci lidová slavnost s dlouholetou tradicí, která se koná obvykle v poslední sobotu v květnu. Letos se konala až o týden později. Jak je v posledních letech obvyklé, i
letos se o průběh slavnosti postarala prusinovická mládež. Už v pátek 27. dubna stál vysoký máj
na prostranství mezi mateřskou školou a hasičskou zbrojnicí. Mládež střežila máj po celý měsíc.
Platí nepsaný zákon, že máj se musí hlídat (třeba i s „pomocí“ hlídacího panáka z hader).
V sobotu 2. června odpoledne bylo na návsi u máje velice živo. Byly tam pouťové atrakce
(3 kolotoče, houpačky, střelnice, skákací hrad), na nichž se děti příjemně zabavily. Byly v provozu dva stánky s občerstvením (grilovaným masem, pivem a podobně). Dobré počasí přilákalo
na slavnost hodně návštěvníků, jimž dobré občerstvení přišlo vhod. Návštěvníci se spolu dobře
bavili při posezení ve stínu stromu.
Teprve v 19 hodin začalo vlastní kácení máje. Pan starosta Zbyněk Žákovský jako první muž
udělal sekerou několik záseků do kmene máje. Postupně se několik mladých mužů vystřídalo při
kácení, až máj spadl na zem. Mladí lidé pak zápasili jako obvykle o jeho vršek.
Prusinovická mládež děkuje návštěvníkům kácení máje za podporu této tradice, za jeiich
účast na této lidové slavnosti.
Naše mládež si zasluhuje pochvalu za dodržování tohoto starobylého obyčeje v obci.
Antonín Nedbal

Rohálovská rocková show
Konec školního roku a také začátek, pro někoho, tak dlouho očekávaných prázdnin, by měl
být veselý a radostný. K dobré zábavě patří hudba, a tak jsme měli možnost 29. června poslechnout a užít si hned několika hudebních skupin. V prostorách kolem kulturního domu se pro
všechny mladé, ale i ty „starší“, konal 1. ročník Rohálovské show.
Vystoupení zahájila skupina SKARLET ROCK, po ní následoval MOTUS, EXPO &PENSION a závěr patřil mladé skupině AHÖJ, která tuto akci s nejvytrvalejšími tanečníky a posluchači ukončila
přibližně v půl 3. ráno.
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K dobré zábavě patří i dobré jídlo. O to se postaral „mistr grilu“ pan Dušan Mlčák. Kdo měl
chuť, mohl si vybrat hned z několika grilovaných specialit (krkovice, bůček, kuřecí maso, klobása
a hermelín).
Jelikož tato show začínala již v 18. hodin, byla určena i větším dětem, které měly vstup zdarma a k němu dostaly ještě svítící náramek. Návštěvníci měli možnost posedět nejen pod pergolou KD, ale i na spoustě přichystaných míst. Počasí vyšlo ukázkové, tak připravené přístřešky
a stany zvaly pouze k příjemnému posezení.
Každá akce potřebuje někoho, kdo ji vymyslí, připraví, zorganizuje a dohlédne na to, aby vše
proběhlo bez problémů a hlavně pro dobrý pocit a pobavení všech zúčastněných. Myslím si, že
všechno tato zábava měla. Neuskutečnila by se bez nápadu hlavního pořadatele pana Rudolfa
Smolky. Ten by svůj cíl neuskutečnil a akce by neproběhla bez finanční podpory sponzorů. Dík
patří všem těmto: METALBRUS, TOMSEVA, KALIST AKL s.r.o. – David Šiška, HOSPODA U MLČÁKŮ,
ÚČETNICTVÍ K. Smolková, Pavel Sklenář, Ondřej Němec ml., Milan Mikeška, Martina Smolková
a také bezpečnostní službě LIONHEART SECURITY SERVICE, která dohlížela na bezpečný průběh
celé akce.
Ještě jednou patří velké poděkování všem, kdo se na uskutečnění tohoto 1. ročníku podíleli.
Zda to byl i ročník poslední, to se necháme do budoucna překvapit.
Martina Smolková

Divadelní představení „Zvědavá sovička“
Opět po roce k nám do Prusinovic přijeli herci z Pohnutého divadla z Loukova na pozvání
školského a kulturního výboru. V neděli 3. června odpoledne v kulturním domě sehráli divadelní
představení pohádky „Zvědavá sovička“.
Když se na začátku představení pohádky otevřela opona, ocitli jsme se pomyslně v lese,
v němž vládla lesní paní Dubinka a žily v něm lesní víly, hejkal, dobrá i zlá čarodějnice. Větší roli
tam sehrál pták Ohnivec v podání paní Miroslavy Koutné, která je duší a hybatelkou Pohnutého
divadla. Jako v řádné pohádce se i v tomto příběhu z lesa utkalo dobro se zlem. Pohádka nám,
divákům, ukázala, jak se správně chovat v lese a že zlý člověk se může stát hodným. Byl to pohádkový příběh o provinění, vyznání vin, prosbě o odpuštění, lásce a odpuštění vin. Pozorní diváci,
děti i dospělí, mohli pochopit toto poselství pohádky a dobře si je zapamatovat pro svůj život.
Poděkování patří ochotníkům z Loukova za to, že nás potěšili touto pěknou pohádkou, našim divákům, jichž bylo celkem asi 35, za jejich účast na představení, školskému a kulturnímu
výboru, že tuto pohádku pro nás zorganizoval.
Antonín Nedbal
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Vítání občánků
V sobotu 16. června odpoledne se opět v malém sále v kulturním domě konala slavnost
přivítání nově narozených dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to byli tři kluci a dvě
děvčátka: Jiří Dvorník z Pacetlucké ulice, dvojčata Erik a Max Janalíkovi z Hlavní ulice, Maribell
Jurová z Plačkova a Nela Adámková z ulice Novosady.
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.
Rodičům a dětičkám byly předány věcný dar, finanční dar, kniha Prusinovice v minulosti
a současnosti s věnováním a kytice. Rodiče a příbuzní, kteří se zúčastnili slavnosti v hojném počtu, se podepsali do kroniky.
Doufáme, že to bylo pro všechny přítomné příjemné odpoledne.
Antonín Nedbal

Výstava k 60. výročí založení ZO ČZS v Prusinovicích
Do letošního jubilejního „osmičkového“ roku, v němž si připomínáme několik politických
a státnických událostí, je nutné zařadit i jednu událost místní a obecní. Letos jsme si připomněli
60. výročí založení základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Prusinovicích. Tato organizace uspořádala ve dnech 16. a 17. června ve svém domě na Plačkově výstavu právě k tomuto výročí. A dala si na ní patřičně záležet, aby důstojně reprezentovala 60 let činnosti našich
zahrádkářů.
Návštěvníci výstavy mohli nahlédnout do kroniky, která začíná prvním zápisem z roku 1958
a prvními stránkami textu kroniky, doplněné již historickými fotografiemi, které dokumentují
činnost zahrádkářů ve prospěch spolku i obce. Byla tam další alba s mnoha fotografiemi, která
byla návštěvníkům výstavy k dispozici. O tom, že zahrádkáři vykonali během uplynulých šedesáti let mnoho obětavé práce a měli dobré výsledky ve své spolkové činnosti, svědčila na výstavě
řada diplomů a čestných uznání od vyšších orgánů spolkových i politických. K inspiraci v činnosti zahrádkářům slouží řada vydaných odborných knih o pěstování rostlin a receptářů (kuchařek),
které tam též byly vystaveny.
Celá výstava byla důmyslně a vkusně sestavená. Velkou měrou se o ni zasloužily aranžérky
paní Marie Mikulíková a paní Erika Pumprlová, které mají vytříbený estetický vkus. Kus práce při
přípravě výstavy odvedly i další členky spolku. Návštěvníci výstavy zhlédli vystavené ovoce, zeleninu, léčivé byliny, živé rostliny, aranžované květiny, staré nářadí, obrazy a nastrojené figuríny.
Děti i dospělí se mohli zabavit hrami ve Veverčině zahrádce, která byla naproti domu přes cestu.
Tato výstava byla pěkná a úspěšná. Zhlédlo ji mnoho návštěvníků. Na výstavu se přijeli podívat i zahrádkáři ze Zdounek a Miškovic a pochvalně se o ní vyjádřili.
Našim zahrádkářům blahopřeji k jejich jubileu a děkuji jim za uspořádání velice krásné výstavy, která obohatila spolkový a kulturní život v naší obci.
Antonín Nedbal
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CÍRKEV
Farní odpoledne
V neděli 24. června odpoledne se uskutečnilo na dvoře katolické fary další přátelské setkání farníků z obou zdejších farností, římskokatolické i evangelické. Počasí bylo příznivé a tak se
tam sešlo asi 30 osob včetně dětí. Sestry z katolické farnosti v roli hostitelek přichystaly na prostřené stoly chutné pohoštění (koláčky,
zákusky, jednohubky, obložené chlebíčky).
Přítomní farníci spolu nenuceně mluvili při
kávě či skleničce dobrého vína. Evangelický pan farář Mgr. Leoš Mach s sebou vzal
tahací harmoniku, takže na ni hrál a zpíval
duchovní i jiné písně. Kdo chtěl, mohl se
svým zpěvem k němu připojit. I pan Milan
Novák vzal s sebou kytaru, na niž nám zahrál a zazpíval mnoho pěkných a známých
písní. Mohli jsme zpívat písně spolu s ním.
Na farním dvoře byly připraveny zábavné
hry pro děti, které při hrách mohly prokázat svoji dovednost. Pan Josef Červenka
uváděl přítomné zájemce „do tajů“ lukostřelby na cíl. Mnozí z toho měli nevšední zážitky. Na
dvoře byl zapálen i malý ohníček, nad nímž si zájemci opékali špekáčky.
Čas, který byl vyhrazen pro družnou besedu farníků, příjemně a rychle uplynul. Účastníci
odpoledního setkání se spolu rozloučili a spokojeně odešli domů.
Děkuji pořadatelům tohoto farního setkání i P. Markovi Výletovi za pozvání a milé přijetí, za
pohoštění a krásné zážitky, které jsem si odnesl domů.
Antonín Nedbal

Generální oprava varhan v kostele
sv. Kateřiny Alexandrijské
Podobně jako dům, škola, nebo i automobil, tak i varhany potřebují po určité době důkladnou opravu. Letos přišla řada i na varhany z našeho kostela. Samotnému rozebrání nástroje,
k němuž došlo v pondělí 9. dubna 2018, předcházelo oslovení vhodného varhanáře a jednání s diecézním organologem. V březnu tohoto roku byla podepsána, a následně ze strany olomouckého arcibiskupství schválena, smlouva o dílo.
Zhotovitelem generální opravy je pan Petr Stehlík z Hodonína. V minulosti opravil chrámové
varhany např. v Kyjově, Senici na Hané, Dubí u Teplic, ale také na Slovensku, nebo v Rakousku.
V současnosti dokončuje opravu varhan v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově.
Varhany v Prusinovicích postavil varhanář Antonín Hanačík v r. 1857. Poslední větší oprava se uskutečnila r. 1988, jak dokládá štítek na hracím stole. Tehdy opravu provedli B. Žloutek
a J. Kubát.
V současnosti je připravena varhanní skříň k provedení nátěru a zlacení ozdobných prvků.
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Pro tyto práce je vybrán pan Petr Herka z Dolních Bojanovic, který se také podílel na restaurování
již mnoha varhanních skříní.
Přípravné práce související s nátěrem začnou od 9. 7. 2018. Dokončení opravy, kterou lze
též nazývat restaurování, je plánováno na polovinu listopadu tohoto roku. Celkové náklady, dle
smlouvy o dílo, jsou 546 000,- Kč. V této částce není zahrnuto provedení nátěru a zlacení. Toto
bude stát přibližně 30 000,- Kč. V dílně varhanáře se již konal kontrolní den za účasti organologa
Jana Gottwalda z Olomouce. To dokládají též 2 přiložené fotografie.
Na úhradu celé akce je, mimo jiné, schválen finanční příspěvek od olomouckého arcibiskupství ve výši 20 000,- Kč. Zastupitelé obce Prusinovice schválili příspěvek ve výši 50 000,- Kč. Zbývající potřebné peníze pocházejí z dobrovolných darů farníků. Vždy 1. neděli v měsíci se koná při
bohoslužbě účelová sbírka na tento účel. Děkuji všem, kdo takto dlouhodobě přispívají. Pokud
máte možnost podpořit tuto opravu, můžete tak učinit i bezhotovostně na účet farnosti Prusinovice. Číslo účtu: 198 210 539/0300. Předem Vám srdečně děkuji!
Již dnes se těším, jak opět zazní povznášející tóny královského nástroje, aby v nás povzbudily
zbožnost a úctu k Bohu a rovněž osvěžily lidské duše.
P. Marek Výleta, farář

SPOLKY
Činnost zahrádkářů za uplynulých 60 let
24. února v roce 1958 se sešlo 17 občanů v pohostinství „Jednoty“ s přítelem J. Stodůlkou,
řídícím učitelem z Dřevohostic, který zastával funkci předsedy Okresní organizace ČSOZS, aby
v Prusinovicích založili spolek zahrádkářů. Ze zakládajících členů spolku žijí pouze 3 členové.
Jsou to přítel Alois Sklenařík, přítel Alois Mlčák, ale ten se odstěhoval do Bílavska, a přítel Břetislav Vrubel, který zrušil členství, ale na výstavy vždy přinesl ovoce. Ještě téhož roku se přihlásilo
dalších 11 členů. Výbor pro členy zajišťoval sadbu brambor, hnojivo a ovocné stromky. V prosinci
roku 1975 se sloučil spolek zahrádkářů z Prusinovic se spolkem zahrádkářů z Pacetluk. Sdružená
organizace čítala 105 členů. Jak roky běžely, někteří členové zrušili členství, nebo se odstěhovali
či zemřeli. Celkem se do spolku přihlásilo 231 občanů. K 31. prosinci 2017 čítá naše organizace
33 členů. Nejmladší členka oslavila 35 let, nejstarší člen 85 let.
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Bylo zapotřebí sehnat místnost pro výkup ovoce. Na Plačkově se vyskytl volný domek, který
MNV roce 1982 dal do pronájmu ČZS. Zahrádkáři postupně domek svépomocí opravili. Vybudovali v něm 4 místnosti: klubovnu, sklad na přepravky, sušárnu a moštárnu. V domě byly zavedeny elektrická instalace, kanalizace a odběr městské vody. V roce 1985 v něm začal výkup ovoce. Veškeré náklady na opravu domku hradil MNV, práce se konaly v akci Z. Na opravě domku se
vystřídalo 72 členů a 18 nečlenů. V roce 1989 předal MNV tento domek v hodnotě 55 127 Kč do
vlastnictví ČZS. Od té doby veškeré opravy domku si spolek hradil sám. Abychom získali peníze,
obdrželi jsme v roce 1978 políčko u katolického hřbitova, kde jsme po dobu třinácti let pěstovali
rané brambory, cibuli, řepu, obilí na prodej. Rovněž se členové starali o zeleň v obci. V ulicích
Novosady a Přerovské vysadili jeřabiny, u mateřské školy a autobusového nádraží vysadili břízy,
upravili terén po zboření dolní hospody a vysadili jehličnany a okrasné keře, u pomníku padlých
byly vysázeny růže. Na Odomči u pomníku byl vydlážděn chodník a vysázeny růže a tůje.
Protože nebyl zájem o drobné ovoce (vykupují se pouze jablka), sklad na přepravky byl upraven na místnost pro schůze a výstavy. Peníze na zakoupený materiál jsme obdrželi od obecního
úřadu. Práce vykonávali členové.
Zahrádkáři nejen pracovali, ale kulturně se vyžívali. 19 x navštívili divadelní představení
v Brně, Gottwaldově a Olomouci. 4 x jsme pozvali divadelníky k nám do kulturního domu. Vystoupil u nás i Jožka Černý se svým zábavným programem. V roce1966 se členové zúčastnili na
programu u kácení máje. Bylo uspořádáno 28 jednodenních zájezdů a 3 třídenní. Mimo Československo jsme navštívili Polsko, Německo a Maďarsko. Dále jsme navštívili 12 x výstavu „Flora Olomouc“ a 5 x výstavu Flora Věžky u Kroměříže. Uskutečnilo se 19 odborných přednášek
a 6 kurzů aranžování vesměs s vánočním tématem a jeden kurz drátenický, který předvedla paní
Vrbecká z Kroměříže.
V září 2002 byl založen spolek „mladý zahrádkář“, který vedla přítelkyně Kateřina Lipnerová
spolu s přítelkyněmi J. Buzekovou a Danou Stehnovou. Pro tyto členy mimo soutěží byly uspořádány dvě diskotéky, jedna mikulášská besídka a dva zájezdy. Po čtyřech letech odešla přítelkyně
Lipnerová na mateřskou dovolenou, náhradní vedoucí nebyla a tak spolek „mladý zahrádkář“
skončil.
Od roku 1963 byly pořádány „Zahrádkářské plesy“. První byl ve starém kulturním domě, po
jeho vyhoření byly plesy ve vrchní hospodě, od roku 1976 v novém kulturním domě. Pro malou
účast byl ples od roku 1993 opět v hospodě. Celkem bylo uspořádáno 32 zahrádkářských plesů.
Jelikož se členové chtěli i nadále bavit, tak od roku 1997, vždy po výroční schůzi, byla taneční
zábava pro členy a příznivce spolku. Od roku 2014 jsou výroční schůze v domě zahrádkářů na
Plačkově.
Jelikož zahrádkáři pěstují ovoce a zeleninu, chtějí se svými výpěstky pochlubit veřejnosti,
proto pořádají výstavy „ovoce, zeleniny a květin“. První výstava byly v roce 1964 v bývalém kulturním domě, po jeho vyhoření pak v letech 1966, 1967 a 1969 v tělocvičně zdejší národní školy.
Od roku 1975 byly výstavy v novém kulturním domě. Bylo zde celkem 8 výstav, z toho 3 x byla
výstava spolu s ČSŽ. Ženy vystavovaly vyšívané ubrusy, háčkové záclony a také obrazy našich
malířů, jako byli Jindřich Konečný, Jindřich Pavelka a František Tkadlčík, a samorosty přítele Josefa Gaždy.
Od roku 1996 pořádáme výstavy v domě zahrádkářů na Plačkově. Celkem zde bylo 11 výstav
ovoce, zeleniny a květin, 9 výstav vánočních a 8 výstav velikonočních, dále výstava s tématikou
„Prusinovice dříve a dnes,“ Flora Rohálov a starožitnosti, hračky a věci jiné dávné i nedávné. Na
výstavě „Z pohádky do pohádky“ bylo vystaveno 44 postav z třinácti pohádek. V roce 2002 byl
uspořádán veliký podzimní jarmark. K vidění i nákupu zde byly výrobky kovářské, košíkářské,
drátenické a jiné.
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Zároveň členové mysleli na své členky a tak od roku 1975 do roku 1998 vždy 8. března na
MDŽ obdarovali je malým dárkem. Rovněž zahrádkáři mysleli na děti, a proto pro ně pořádali od
roku 1979 po dobu jedenácti let „Dětský karneval“. Na první karneval přišlo 120 masek. Dále od
roku 1987 po dobu čtyř let „Mikulášskou besídku“, kterou si zopakovali i v letech 2006 a 2007.
Od roku 2003 v zahrádce před domem zahrádkářů po dobu čtrnácti let byl pořádán „Rej čarodějnic“. 1 x v kulturním domě, 2 x s mateřskou školou. Od roku 2011 pořádáme spolu s myslivci,
učitelkami z mateřské školy a s finanční podporou obecního úřadu „Pohádkový les“ pro děti.
Už se konal 6 x.
Od roku 2015 pořádá představenstvo Územního sdružení ČZS Kroměříž „floristickou soutěž“
pro členy ČZS amatéry na výstavišti „Floria Kroměříž“. Těchto soutěží se zúčastnila i naše členka.
Je dobrým zvykem, že ke konci roku, vždy 28. prosince, se sejdou členové, aby při družné
zábavě se rozloučili se starým rokem a přivítali nový rok.
Antonín Nedbal s přispěním základní organizace ČZS

Floristické soutěže zahrádkářů na výstavišti
V pátek 27. 4. a v sobotu 5. 5. probíhaly na výstavišti Floria také soutěže pořádané Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu v Kroměříži. Byla to soutěž žákyň ZŠ, studentek
SŠ a zahrádkářek, které dokázaly své estetické cítění a dovednost přenést do zadaných úkolů.
Tématem letošní Floristické soutěže bylo pro žáky a juniory vytvořit kytici k výročí republiky
a naaranžovat misku z jarních květin. Nejlépe se zhostila úkolu za žákyně Magdalena Rožnovská
z 1. ZŠ Holešov, na 2. místě pak byla žákyně ZŠ Kvasice Hedvika Bláhová a bronzovou medaili
si odnesla loňská vítězka Veronika Rožnovská z 1. ZŠ Holešov. Za juniory získala 1. místo Nikola
Nevjelíková, SŠHS v Kroměříži.
V kategorii „senior“ soutěžily členky základních organizací ČZS z Územního sdružení Kroměříž. Ty měly za úkol uvázat kulatou kytici k 100. výročí ČR a vytvořit věnec na dveře s použitím
jarních živých květin. Jak se s tímto popraly, měli možnost vidět návštěvníci na výstavišti Floria
do konce výstavy.
1. místo obhájila členka ZO ČZS Miškovice Jana Skotková, 2. pozici získala členka ZO ČZS
Prusinovice Erika Pumprlová a 3. příčku obsadila Tereza Langerová za ZO ČZS Holešov. Děvčata,
která se umístila na 1. místech ve všech kategoriích, postupují do zemského kola, které bude
31. 5. v Prostějově, odtud pak vítězky jdou do finále do Lysé nad Labem, kde se utkají v této
krásné Floristické soutěži se všemi soupeřkami z celé ČR.
Za organizační tým soutěží – Vlasta Čablová
Zdroj: Holešovsko, číslo 5, květen 2018

Naše úspěšná aranžérka květin
Po úspěchu na Floristické soutěži v Kroměříži postoupila paní Erika Pumprlová do
Zemského kola Floristické soutěže, které se
konalo 31. května ve Společenském domě
v Prostějově. Ake se uskutečnila pod záštitou
náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing.
Milana Klimeše. Konaly se tam soutěže v kategoriích žáků, juniorů i seniorů. Senioři měli
za úkol uvázat kytici k narozeninám a vytvořit
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vypichovanou misku na stůl, kterou měli udělat do prostoru tak, aby byla krásná při pohledu na
ni ze všech stran. Časový limit byl 2 hodiny na oba výrobky. V konečném hodnocení této soutěže paní Erika Pumprlová obsadila 2. místo v konkurenci dalších devíti soutěžících v kategorii
„senior“. Svým úspěšným umístěním v Zemském kole Floristické soutěže si zajistila postup do
finále celostátní soutěže, které se bude konat v červenci v Lysé nad Labem.
Blahopřeji naší úspěšné člence ZO ČZS v Prusinovicích k jejím krásným dílům a úspěšným výsledkům v soutěžích a děkuji jí za vzornou reprezentaci naší obce a místního spolku zahrádkářů.
V budoucí vrcholné soutěži jí přeji hodně tvořivé inspirace a veliký úspěch.
Antonín Nedbal

Pálení čarodějnic
Stejně jako tomu bylo loni, tak i letos se na fotbalové hřiště TJ Prusinovice sletěly všechny
čarodějnice z Prusinovic a blízkého okolí, aby se zde mohlo konat tradiční pálení čarodějnic. Pro
malé čarodějnice a čaroděje byly připraveny soutěže, které museli splnit pod dozorem odborně
proškolených čarodějnic z čarodějnické říše. Děti si v rámci těchto soutěží vyzkoušely, jaké je to
létat na koštěti, podlézat pavučinu plnou „havětí“ všeho druhu, taktéž si zaskákaly v čarodějnických pytlích, či si vyzkoušely hmatem rozpoznat ukryté části obličeje.
Jakmile se malé čarodějnice a čarodějové vypořádali se všemi úkoly, tak na ně tradičně čekala odměna v podobě kouzelného lektvaru, které pro ně připravil čaroděj Lektvaros.
Poté již došlo na ten nejdůležitější úkol, a to na upálení největší čarodějnice z vesnice na
připravené hranici. Aby nedošlo ke zmaření tohoto úkolu, byly do ohně postupně přihazovaná
košťata všech čarodějnic a čarodějů, kteří se této filipojakubské noci účastnili. Po společném
tanci okolo ohně a vyřčeném zaklínadle byla celá vesnice očištěna od veškerého zla.
Po splnění tohoto nejdůležitějšího úkolu se všechny děti postupně přesunuly k druhému
ohništi, kde na ně čekalo posilnění v podobě opečeného špekáčku.
Po celou dobu akci moderoval vynikající moderátor Leoš Mareš, revival, za doprovodu DJ
Bobarevival.
Za podporu této akce bychom rádi poděkovali zastupitelům obce Prusinovice, zahrádkářům
z Prusinovic a v neposlední řadě taktéž jednotce SDH Prusinovice, která měla dozor nad hořící
vatrou.
Čarodějnice a čarodějové TJ Prusinovice

Rybářské závody
Dvacátý šestý květen byl dnem, kdy se konal 24. ročník rybářských závodů na Petráku v Prusinovicích. Krásné a teplé ráno vybídlo 47 rybářů, aby poměřilo svůj um a zkušenosti v lovu ryb.
Měřených ryb se ulovilo 22 kusů. Na třetím místě byl pan Martínek s kaprem 48 cm, druhé
místo obsadil pan Klučka, který ulovil kapra 49 cm, a na nejvyšší stupínek dosáhl Vojta Bradík,
který zdolal amura 52 cm. Za tuto rybu si odnesl značkovou motorovou pilu.
Celé dopoledne přicházelo značné množství příznivců našeho cechu a měli z čeho vybírat.
Podávala se gulášová polévka, pstruh, makrela a kapr na grilu, nesměla chybět domácí klobása
a živáňská pečeně. Dobrou náladu a napětí podpořila tombola o živé ryby a jiné potřebné věci.
Počasí nám přálo, na rybník si našlo cestu asi 300 lidí, kteří nás podpořili a posílili nás v další
činnosti, za což všem patří naše poděkování.
.
Antonín Talach - rybářský hospodář
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Výlet na Malý Javorový vrch
Cykloturistický oddíl NEKO uspořádal v sobotu 2. června výlet bez kol. Byl to autobusový
zájezd do Beskyd. Bylo nás 42 účastníků výletu. V naší výpravě bylo i několik malých dětí v péči
svých rodičů a prarodičů. Vystoupili jsme z autobusu v Oldřichovicích u Třince, odkud jsme lanovkou vyjeli těsně pod Malý Javorový
vrch (945 m. n. m.). Na něm je televizní
retranslační stanice a turistická chata.
Před chatou jsou krásné výhledy na
Slezské Beskydy, Třinecko a polské Beskydy. Tam jsme měli první zastávku
na občerstvení. Potom jsme sestupovali po lesní cestě po zelené turistické
značce dolů do obce Řeka, která je
vzdálená asi 8 km. Šli jsme krásným
bukovým lesem, v němž se místy otvíraly pěkné výhledy do okolní krajiny. Vkročili jsme i na území přírodní
rezervace Gutské peklo, kterou tvoří
bukové lesy se smrky a jedlemi. Tato rezervace má nebezpečně strmé svahy, padající do hloubi
jako do opravdového pekla. Přírodní rezervací bylo Gutské peklo prohlášeno teprve v roce 2008.
Přešli jsme přes Gutské sedlo (630 m. n. m.). Na další cestě nás zastihla dešťová přeháňka, takže
jsme si rychle oblékli pláštěnky, které jsme však brzy svlékli. Brzy jsme přišli do obce Řeka, kde
už na nás čekal náš autobus. Před odjezdem autobusu jsme se občerstvili v restauraci Grunt naproti místnímu hřbitovu. Před 17. hodinou jsme se vydali na zpáteční cestu domů. V autobusu
jsme všichni obdrželi z rukou předsedů oddílu diplomy na památku na tento den. Vrátili jsme se
domů obohaceni o krásné dojmy z tohoto výletu. Výlet se nám líbil. Trasa pochodu byla snadná
a krátká. Navzdory krátké dešťové přeháňce nám počasí přálo, protože bylo pod mrakem a nebylo takové úmorné horko, jaké bylo v předešlých dnech.
Děkuji předsedům oddílu NEKO za to, že pro nás připravili tento krásný turistický výlet bez
kol a že jsme bezprostředně poznali další pěkné a zajímavé místo na Moravě.
Antonín Nedbal

Pohádkový les

V sobotu 9. června odpoledne se konal v lese Hrádku další ročník zábavné akce pro děti
a jejich doprovod nazvané „Pohádkový les“. Stejně jako vloni se na přípravě a realizaci této akce
podíleli členové místních spolků (zahrádkáři, myslivci, dobrovolní hasiči, Klub zlatých ručiček),
mateřská škola a obec Prusinovice.
Začátek cesty „Pohádkovým lesem“ byl v krásném prostředí u rybníka pana Sklenáře. Tam
se děti přihlásily na cestu a od paní učitelky Libuše Sirotové dostaly průkazku, do níž se pak po
cestě lesem potvrzovala návštěva stanovišť s pohádkovými bytostmi, jichž bylo celkem sedm.
Ještě než se děti vydaly na cestu lesem, zhlédly ukázku práce loveckých psů, kterou jim slovy
vysvětlil myslivec pan František Šiška.
Hned u rybníka se děti setkaly se dvěma loupežníky z pohádky, kteří jim zadali první úkol, který museli splnit, aby mohly jít dál. Na cestě lesem se děti setkaly s vílami, Jeskyňkami, Křemílkem
a Vochomůrkou, princeznou ze mlejna, Sněhurkou, Hejkalem a Racochejlem, královnou ohně
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a královnou noci. Na každém stanovišti těchto pohádkových bytostí děti splnily konkrétní úkoly, jimiž se zabavily, prokázaly při nich svoji dovednost a dostaly za
ně sladkou odměnu. Na konci cesty na Hrádku u vily
děti dostaly od paní učitelek Mgr. Kateřiny Koplíkové
a Žanety Vrubelové sladkosti a poukázky na občerstvení (limonádu a klobásu). Do „Pohádkového lesa“
vkročilo asi 97 dětí s doprovodem rodičů či prarodičů.
Na Hrádku u vily myslivci připravili pro děti a dospělé posezení s dobrým občerstvením (zvěřinový
guláš, klobása z udírny, pivo, limonáda). Tam měly děti
o zábavu dobře postaráno. Povozily se na osedlaných
koních pana Ladislava Caletky z Pacetluk, prohlédy si
z blízka dravé ptáky, které jim předvedli pozvaní sokolníci z okolních obcí v krátké přednášce. Dobrovolní hasiči připravili pro děti různé hry s míčky. Děti si
mohly opékat špekáčky u ohně. Na závěr děti dostaly nakrájené kousky melounu. Na Hrádku byla dobrá
Ukázka z oboru myslivosti
příležitost k dobré zábavě a sousedské besedě. Počasí
bylo příznivé. Je nutné také dodat, že před tím myslivci
zhotovili dvě nové lávky pro pěší přes kruhový příkop u vily pro větší bezpečnost příchozích
návštěvníků lesa.
Letošní cesta „Pohádkovým lesem“ se zdařila. Kromě zábavy dětí posloužila k popularizaci
myslivosti jako takové a posílila u dětí jejich kladný vztah k přírodě. Poděkování patří všem pořadatelům, kteří přípravě a realizaci této akce věnovali svůj volný čas, svou práci i své nadšení
pro dobrou věc. Odměnou za jejich práci jim mohly být na místě pohledy na usměvavé tváře
a zářivé oči dětí.
Zvláštní poděkování patří ochotným sponzorům „Pohádkového lesa“. Patří k nim obec Prusinovice, Agrova a.s., Potraviny ALFA, SDH, Chovatelé a přátelé koní, MS Vranov, mateřská škola,
zahrádkáři, Klub zlatých ručiček, Nestlé Česko s. r. o. (závod SFINX ve Všetulích).
Na závěr své zprávy chválím dobrou spolupráci všech výše uvedených pořadatelských subjektů.
Antonín Nedbal

Dětské rybářské závody
V sobotu 16. června dopoledne se konaly u vodní nádrže (na bývalém koupališti) rybářské
závody pro děti, které uspořádali pan Radek Pumprla, nájemce areálu koupaliště, a jeho společník Vojtěch Vybíral. Závodů se zúčastnilo asi 10 mladých rybářů z naší obce. Závody se konaly za krásného slunečného počasí. Pořadatelé připravili bohaté občerstvení pro přítomné děti
a jejich doprovod. K chuti mnohým přišly grilované ryby. V pravé poledne byly závody ukončeny.
Vyhodnotily se tři kategorie ulovených ryb: největší ryba, největší počet ryb a největší součet
délek ryb. Oceněn byl Josef Hausknecht, který ulovil jesetera s mírou 69 cm. Dále byla oceněna
Agátka Mlčáková, která vytáhla z vody na udici největší množství ryb (9) s největším součtem
jejich délek. Blahopřeji mladým rybářům k úspěchu v závodech. K dobré pohodě u vody ještě
přispělo losování o ceny na kole štěstí.
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Tyto rybářské závody přispěly k dobré zábavě dětí i dospělých a k příjemnému prožití
sobotního dne.
Antonín Nedbal

< Josef Hausknecht

Rohálovské psék
V sobotu 23. června odpoledne se uskutečnil v Prusinovicích na hřišti u koupaliště 4. ročník
přehlídky „Rohálovské psék“. Akci uspořádal organizační výbor, který byl ve stejném složení jako
před dvěma lety. Pořadateli přehlídky byli lidé, kteří mají rádi psy a ochotně tomu obětují svůj
volný čas. Byli to přátelé pana Ondřeje Němce, hlavního pořadatele přehlídky.
Čestným hostem přehlídky byla bývalá atletka a olympionička Daniela Bártová, která přijala
pozvání pořadatelů přehlídky a nahradila tak neúčast původně pozvaného herce Zdeňka Srstky.
Opět přijela k nám do obce, aby vykonala čestnou funkci v porotě přehlídky.
Celkem 33 psékovodů představilo 34 psů. Chovatelé psů tam předvedli běžné druhy psů,
z nichž někteří měli průkaz původu. Jiní psi byli čisté
rasy, ale neměli průkaz původu. Zbytek tvořili psi –
kříženci. O přehlídku byl veliký zájem, protože na ní
byli i účastníci z Nového Města nad Váhem, z Přerova, Kroměříže, Holešova, Zubří a okolních obcí. Veterinární dozor tam vykonal MVDr. Michal Pumprla ze
Slavkova pod Hostýnem.
Konala se 3 přehlídková soutěžní kola. V každém
kole moderátor přehlídky, pan Ladislav Martinec,
známý kynolog z ulice K Hrádku, nejprve divákům
představil psa a jeho majitele (nebo psékovoda)
a uvedl, jaké kousky pes umí, což měl pes na místě
ukázat. Ne vždy se to psovi podařilo splnit, protože
byl ve zcela jiné situaci.
Všechno dění na přehlídce bedlivě sledovala
čtyřčlenná porota, která byla ve složení: Zbyněk
Žákovský, starosta obce, Daniela Bártová, žákyně
Kateřina Pirklová a ing. Pavel Koplík. Ve finálovém
Roland Frais s Rexem
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kole předstoupilo před porotu i početné diváky 10 psů
s psékovody, z nichž porota určila vítěze a udělila jim
cenu poroty. Uvedu pořadí, jméno a rasu pséka, jméno a bydliště psékovoda: 1. Rex, kříženec, Roland Frais,
Prusinovice, 2. Jessie, pražský krysařík, Michaela Janschová, Koměříž, 3. Antonín, border kolie, Jan Krejčí,
Prusinovice.
Cenu diváků získali pséci s psékovody v tomto pořadí: 1. Alfík, Kavalír King Charles španěl, Žaneta Vrubelová, Prusinovice, 2. Šeba, kříženec, Ivana Janotová,
Soběchleby, 3. Pajda, west higland white terrier, Jiří
Lisý, Holešov – Všetuly.
Náhodným losováním ze všech zúčastněných 34
pséků s psékovody byl určen „Rohálovské psék“ v tomto pořadí: 1. Čepy, hrubosrstý jezevčík, Ondřej Němec,
Prusinovice, 2. Dextra, kříženec, Veronika Výpustová,
Holešov, 3. Argo, Zlatý retrívr, Adéla Žákovská, Prusinovice.
Žaneta Vrubelová (uprostřed)
Oceněným chovatelům psů blahopřeji k úspěchu.
Součástí programu vydařeného odpoledne byly ukázky agility, které předvedly členky Kynologického klubu Holešov se svými psy, belgickým ovčákem a velkým kníračem. Dále členové
Výcvikového střediska Dobrotice Policie České republiky se svými psy provedli ukázku ze sportovní kynologie (poslušnost a obrana) a ukázku výcviku služební kynologie (zadržení pachatele
trestného činu). Policie tam předvedla 2 německé ovčáky v akci, což bylo přitažlivé pro diváky.
Na přehlídce byla též přítomná paní Dědochová ze psího útulku v Olomouci – Neředíně, která
v závěru přehlídky převzala od pořadatelů příspěvek 5 000 Kč, které se vybraly z dobrovolného
vstupného, na pomoc a přilepšení psům v útulku.
Součástí programu přehlídky bylo losování cen tomboly s pěknými cenami. Ke spokojenosti diváků přehlídky bylo připraveno bohaté občerstvení a děti se příjemně zabavily na skákacím hradu. Ke zdárnému průběhu akce přispělo i shovívavé počasí. Bylo místy pod mrakem,
poněkud chladněji, ale nezapršelo.
Přehlídka měla příznivý ohlas u přítomných návštěvníků, kteří se během přehlídky dobře pobavili. Nezbývá než si přát, aby tato oblíbená
akce měla pokračování po dalších
dvou letech. Pořadatelé přehlídky
si zasluhují pochvalu a poděkování
za zdařilou akci v obci.
Pořadatelé přehlídky děkují
v prvé řadě paní Zdeňce Doleželové, majitelce zverimexu u minigolfu v Holešově, firmě Fitmin i všem
ostatním sponzorům, kteří podpořili tuto akci.
Ondřej Němec se svým psem na stupni nejvyšším

Antonín Nedbal
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Vítání prázdnin
Poslední červnová sobota patřila v Prusinovicích především dětem. Na místním fotbalovém
hřišti se konalo Vítání prázdnin, které zde pořádali fotbalisté mužů místního TJ, společně s jejich
drahými polovičkami. Pro děti byly připraveny dovednostní soutěže, nafukovací atrakce (malý
a velký nafukovací hrad a fotbalová zeď) a rovněž si mohly vyzkoušet jízdu na vozítku Segway či
koloběžce na elektrický pohon.
Jakmile se děti rozehřály při těchto aktivitách, tak se mohly zapojit do soutěže o Rohálovského borečka, borečku. Jednalo se o soutěž, která byla rozčleněna na dvě kategorie (předškoláci
a školáci), kdy tyto kategorie se dále rozdělily na chlapce a děvčata. V obou kategoriích musely
děti splnit tři soutěže, kdy předškoláci házeli tenisovým míčkem do dálky, dále absolvovali jízdu
na nafukovacím oslíkovi a nakonec na ně čekal slalom s tunelem. Školáci házeli petanqueovým
míčem do dálky, běželi slalom s tunelem a nakonec museli vypít 0,3 l vody, či limonády brčkem
na čas. Vítězi mezi předškoláky se stali Šimon Šiška a Viktorie Urcová a mezi školáky Matěj Baláš
(Horní Moštěnice) a Natálie Černošková (Přerov). Dle našeho názoru však zvítězily všechny děti,
které se soutěží zúčastnily, a proto pro ně byly připraveny drobné sladkosti.
Vzhledem k tomu, že v naší vesnici nejsou soutěživé pouze děti, ale taktéž rodiče, tak následovala tato soutěž i pro dospělé, pod názvem Rohálovský borec, Rohálovská borka. I tato soutěž
se skládala ze tří disciplín. Ženy házely naplněnou dvoulitrovou PET lahví do dálky, běžely slalom
s košem plným prádla a nakonec válely pneumatiku. Muži házeli prázdným sudem piva, běželi
slalom s kýbly plnými písku a nakonec rovněž váleli pneumatiku. Obě kategorie byly velmi atraktivní a napínavé až do samotného konce, přičemž ani o zábavné kousky nebyla nouze. Celkem
se do soutěží zapojilo čtrnáct mužů a sedm žen. Kategorii žen vyhrála a Rohálovskou borkou se
tak stala Pavla Nedbalová a Rohálovským borcem se stal Jan Utěkal. Pro první tři vítěze obou
kategorií byly přichystány živé ceny (kapr, kačena, brojler).
Po vyhlášení výsledků se již děti přesunuly před filmové plátno, kde si vytvořily patřičné pohodlí ke sledování vytouženého filmu. O tom, jaký film se bude promítat, rozhodly samotné děti.
V rámci školní ankety dostala nejvíce hlasů animovaná pohádka Emoji ve filmu. Ke sledování
filmu byl pro všechny diváky přichystán tradiční popcorn. Po ukončení filmu se všichni zúčastnění mohli uložit do svých stanů, kterépokryly část fotbalového hřiště. I přes chladné večerní
počasí se na hřišti vytvořilo stanové
městečko v podobě devíti stanů
a za odměnu pak byla pro nocležníky přichystaná hromadná snídaně.
Celou akci opět výtečně moderoval Leoš Mareš revival, za asistence DJ Boba revival.
Po celou dobu akce byly pro
návštěvníky připraveny grilované
speciality.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří
akci podpořili, především pak obci
Prusinovice.
Tým mužů TJ Prusinovice
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SPORT
TJ Prusinovice - kopaná
23. 3. - 25. 3. Mládežnické soustředění TJ Prusinovice na Rusavě:
Poslední březnový víkend odjeli mládežničtí hráči TJ Prusinovice na zimní soustředění
na Rusavu. I přes onemocnění několika hráčů v týdnu před soustředěním se v pořadí již
druhé soustředění na Rusavě vydařilo, když se
ho zúčastnilo 19 mládežnických hráčů včetně
dvou dívek. V sobotu nás navštívil pan Marek
Zdráhal – člen létajících trenérů z Kroměříže
a vedl dopolední tréninkovou jednotku, při níž
se hráči i trenéři naučili opět nové věci a zdokonalovali se ve svých fotbalových dovednostech.
7. 4. Turnaj mladší přípravky v Prusinovicích:
Před začátkem jarní části mistrovských soustředění se na našem hřišti představilo osm mužstev mladší přípravky. V turnaji se nejlépe vedlo hráčům Ludslavic, kteří potvrdili roli favorita,
neztratili na turnaji žádný bod a zaslouženě zvítězili před výběrem Chvalčova a Čekyně. Domácím hráčům se turnaj výsledkově nepovedl, hned v úvodním utkání zbytečně podlehli hráčům
Rusavy a tato prohra nás přiřadila do skupiny o 5. místo. Nakonec i přes jedno vítězství jsme
obsadili poslední osmou příčku.
Výsledky:
TJ Prusinovice – SK Rusava 5 : 8 - branky: Dudík Jan 4, Nedbal Marek
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 6 : 4 - branky: Dudík Jan 4, Nedbal Marek, Mašta Daniel
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 1 : 3 - branka: Dudík Jan
Zápas o umístění:
TJ Prusinovice – 1. FC Viktoria Otrokovice 2 : 6 - branky: Dudík Jan, Solař David
Zápas o 7. místo:
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 3 : 6 - branky: Mašta Daniel 3
Konečné pořadí:
1. TJ Ludslavice, 2. TJ Chvalčov, 3. TJ Sokol Čekyně, 4. SK Rusava, 5. FK Chropyně, 6. 1. FC Viktoria
Otrokovice, 7. FC Ajax Bezměrov, 8. TJ Prusinovice
Sestava TJ Prusinovice:
Tobolíková Natálie, Mlčáková Veronika, Janů Nikolas, Mašta Daniel, Solař David, Dudík Jan, Novák Tomáš, Nedbal Marek.
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19. 4. Okrskové kolo Mc Donalds Cup v Bystřici p. H.:
Kategorie I (2011 – 2008):
I v letošním roce se naše ZŠ zúčastnila turnaje Mc Donalds Cup, jehož okrskové kolo se uskutečnilo v Bystřici p. H. Souběžně hráli hráči dvou věkových kategorií. Naši mladší hráči (1. až
3. třída) jeli na turnaj hlavně pro získávání prvních fotbalových zkušeností, čemuž odpovídala
i prohra v úvodním zápase. Turnaje v této věkové kategorii se zúčastnily 4 ZŠ a při postupu dvou
mužstev do druhého kola se nám podařilo v následujících dvou zápasech postoupit z druhého
místa. Největší díl na postupu má Václav Pumprla, který celý turnaj odehrál s vysokým nasazením a byl naším nejlepším hráčem.
Výsledky:
ZŠ Prusinovice – ZŠ TGM Bystřice p. H. 0 : 6
ZŠ Prusinovice – ZŠ BČS Bystřice p. H. 2 : 2, branky: Večeřa František, Nedbal Marek
ZŠ Prusinovice – ZŠ Rusava 5 : 0, branky: Pumprla Václav 2, Večeřa František 2, Mašta Daniel
Konečné pořadí: 1. ZŠ TGM Bystřice p. H., 2. ZŠ Prusinovice, 3. ZŠ BČS Bystřice p. H., 4. ZŠ Rusava
Sestava ZŠ Prusinovice: Mlčáková Veronika, Mlčák Lukáš, Lajda Petr, Adámek Jiří, Novák Tomáš,
Janů Nikolas, Nedbal Marek, Solař David, Mašta Daniel, Večeřa František, Pumprla Václav.
Mužstva ZŠ TGM Bystřice p. H. a ZŠ Prusinovice postoupila do okresního kola.
Kategorie II (2008 – 2006):
Ve druhé věkové kategorii (4. a 5. třída) jsme chtěli potvrdit kvalitní složení našeho mužstva
a dokázat, že prvoligový Fastav Zlín si tři naše hráče z tohoto výběru nevybral náhodně. Turnaj
se hrál ve dvou tříčlenných skupinách a tak i přes nešťastnou prohru v úvodním zápase s Bystřicí
p. H. jsme po výhře nad Loukovem postoupili do semifinále. V semifinále byli naši hráči v utkání
ze ZŠ Bratrství lepším mužstvem, ale výborně chytající brankář z Bystřice p. H. nám nedovolil
vsítit víc než jednu branku. Ta nám naštěstí stačila na výhru a jelikož postupovali oba vítězové
semifinálových bojů i k postupu do další fáze turnaje.
Výsledky:
ZŠ Prusinovice – ZŠ TGM Bystřice p. H. 0 : 1
ZŠ Prusinovice – ZŠ Loukov 3 : 0, branky: Krejčí Jan, Vrubel Pavel, Pumprla Jan
Semifinále:
ZŠ Prusinovice – ZŠ BČS Bystřice p. H. 1 : 0, branka: Krejčí Jan
Konečné pořadí: 1-2. ZŠ TGM Bystřice p. H., 1-2. ZŠ Prusinovice, 3-4. ZŠ BČS Bystřice p. H.
3-4. ZŠ Chvalčov, 5. ZŠ Loukov,
6. ZŠ Rusava
Sestava ZŠ Prusinovice: Šturmová Sára, Sklenář Vojtěch,
Vrubel Pavel, Jadrníček Nikola,
Šiška David, Krejčí Jan, Zajíček
Martin, Gerát Marek, Janů Petr,
Krejčí Ondřej, Pumprla Jan.
Mužstva ZŠ TGM Bystřice
p. H. a ZŠ Prusinovice postoupila do okresního kola.
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3. 5. Okresní kolo Mc Donalds Cup v Bystřici p. H.:
Kategorie I (2011 – 2008):
Po postupu z prvního okrskového kola se ZŠ Prusinovice – mladší kategorie představila opět
v Bystřici p. H. v druhém okresním kole. Zde jsme zaznamenali jednu výhru proti domácím hráčům Bratrství a odsadili jsme v silné celookresní konkurenci jako jediná vesnická škola 6. příčku.
Výsledky:
ZŠ Prusinovice – ZŠ BČS Bystřice p. H. 2 : 1, branky: Nedbal Marek, Vybíral František
ZŠ Prusinovice – ZŠ Slovan Kroměříž 0 : 4
ZŠ Prusinovice – ZŠ TGM Bystřice p. H. 0 : 3
zápas o 5. místo:
ZŠ Prusinovice – 3. ZŠ Holešov 0 : 4
Konečné pořadí: 1. ZŠ Oskol Kroměříž, 2. ZŠ Slovan Kroměříž, 3. ZŠ 1. ZŠ Holešov, 4. ZŠ TGM
Bystřice p. H., 5. 3. ZŠ Holešov, 6. ZŠ Prusinovice, 7. ZŠ BČS Bystřice p. H.
Sestava ZŠ Prusinovice: Mlčáková Veronika, Mlčák Lukáš, Lajda Petr, Adámek Jiří, Novák Tomáš,
Janů Nikolas, Nedbal Marek, Mašta Daniel, Večeřa František, Pumprla Václav, Novák Jan.
Mužstvo ZŠ Oskol Kroměříž postoupilo do krajského finále.
4. 5. Okresní kolo Mc Donalds Cup v Hulíně:
Kategorie II (2008 – 2006):
Starší kategorie jela na svůj okresní turnaj o den později do Hulína. Přívětivý los nás poslal do
tříčlenné skupiny, v níž nás jedna výhra posunula do semifinále. V něm jsme statečně bojovali s
pozdějším vítězem ZŠ Slovan Kroměříž (kterou tvoří hráči Hanácké Slávie) a jen větší střelecké
štěstí zástupců Kroměříže nás odsunula do souboje o bronzové medaile. V něm jsme oplatili
hráčům Bystřice p. H. porážku z úvodního střetnutí a přivezli jsme do ZŠ pohár a medaile za
krásné třetí místo!
Výsledky:
ZŠ Prusinovice – ZŠ TGM Bystřice p. H. 1 : 4, branka: Vrubel Pavel
ZŠ Prusinovice – 3. ZŠ Holešov 5 : 2, branky: Jadrníček Nik. 2, Vrubel Pavel, Pumprla Jan, Janů Petr
Semifinále:
ZŠ Prusinovice – ZŠ Slovan Kroměříž 1 : 4, branka: Pumprla Jan
O 3. místo:
ZŠ Prusinovice – ZŠ TGM Bystřice p. H. 2 : 0, branky: Jadrníček Nikola, Krejčí Jan
Konečné pořadí: 1. ZŠ Slovan Kroměříž, 2. ZŠ Oskol Kroměříž, 3. ZŠ Prusinovice, 4. ZŠ TGM Bystřice p. H., 5-6. 1. ZŠ Holešov, 5-6. 3. ZŠ Holešov, 7. ZŠ Hulín
Sestava ZŠ Prusinovice: Sklenář Vojtěch, Vrubel Pavel, Jadrníček Nikola, Krejčí Jan, Zajíček Martin, Gerát Marek, Janů Petr, Krejčí Ondřej, Pumprla Jan, Večeřa František.
Mužstvo ZŠ Slovan Kroměříž postoupilo do krajského finále.
8. 5. Turnaj starší přípravky v Prusinovicích:
V květnu na Den vítězství se naše starší přípravka, která nehraje v letošním roce mistrovskou
soutěž, představila na domácím turnaji v Prusinovicích. Na turnaji se představilo 5 mužstev
a naši mladí hráči ještě v posledním utkání bojovali o celkové prvenství v turnaji. Nakonec obsadili krásnou druhou příčku, ke které nám pomohl 7 brankami nejlepší střelec turnaje Jan Krejčí.
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Výsledky:
TJ Prusinovice – TJ Loukov 2 : 0
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 5 : 1
TJ Prusinovice – FK Štípa 1 : 4
TJ Prusinovice – FK Chropyně 3 : 3, branky: TJ Prusinovice: 7 Krejčí Jan. 2 Mašta Daniel, 1 Janů
Petr, Dudík Jan
Konečné pořadí: 1. FK Chropyně, 2. TJ Prusinovice, 3. TJ Loukov, 4. FC Ajax Bezměrov, 5. FK
Štípa
Sestava TJ Prusinovice: Gerát Marek, Pumprla Václav, Novák Jan, Večeřa František, Janů Petr,
Sklenář Vojtěch, Dudík Jan, Krejčí Jan, Mašta Daniel.
9. 6. Turnaj fotbalové školičky r. 2011 v Prusinovicích:
Začátkem června se na našem hřišti představilo deset mužstev začínajících fotbalistů - fotbalových školiček na svém mnohdy prvním fotbalovém turnaji. S náročným programem kvalitního turnaje se nejlépe vypořádalo mužstvo z Kroměříže, které mělo ve svém středu i nejlepšího
střelce turnaje Maxima Žiaka. Na druhé místo vynesl nejlepší hráč turnaje Adam Vejtasa mužstvo
Bezměrova a třetí příčku odsadil výběr z Hranic. Domácí hráči si na turnaji připsali jedinou výhru
v závěrečném utkání a obsadili celkovou devátou příčku. Celý turnaj se odehrál v přátelské atmosféře za velké podpory fanoušků všech zúčastněných mužstev.
Výsledky:
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž B 1 : 8, branka: Mlčák Lukáš
TJ Prusinovice – SK Zlín 1931 A 1 : 3, branka: Mlčák Lukáš
TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov 0 : 7
TJ Prusinovice – FC Morkovice 0 : 3
Zápas o 9. místo:
TJ Prusinovice – SK Zlín 1931 B 5 : 0, branky: Mlčák Lukáš 3, Nášel Jiří, Lajda Petr
Konečné pořadí: 1. SK HS Kroměříž „B“, 2. FC Ajax Bezměrov, 3. SK Hranice, 4. SFK Elko Holešov,
5. FC Morkovice, 6. SK HS Kroměříž „A“, 7. TJ Ludslavice , 8. SK Zlín 1931 „A“, 9. TJ Prusinovice,
10. SK Zlín 1931 „B“
Nejlepší hráč: Adam Vejtasa (Bezměrov)
Nejlepší brankář: Jakub Velísek (Ludslavice)
Nejlepší střelec: Žiak Maxim (Kroměříž B)
Sestava TJ Prusinovice:
Lajdová Adéla, Solařová Adéla, Šiška Šimon, Nášel Jiří, Utěkal Václav, Majstryszinová Sára, Lajda
Petr, Mlčák Lukáš, Tobolíková Natálie, Adámková Valerie, Krejčí Emilie, Podolová Kamila, Solař
David.
15. 6. Sportovní den pro MŠ a ZŠ Prusinovice:
Již tradicí se stalo, že jeden červnový pracovní pátek věnují členové BK Holešov a TJ Prusinovice
místní MŠ a ZŠ. I letos se žáci představili ve dvou atletických disciplínách (hod do dálky a přespolní běh) a možností zahrát si fotbálek. V letošním roce si každý účastník odnesl účastnickou medaili a nejúspěšnější závodníci přidali i medaile za umístění. Dvě zlata si tak ve svých věkových
kategoriích odnesli Šimon Šiška, Jiří Adámek, Jadrníček Nikola, Agáta Mlčáková a Sára Šturmová.
Na totbalovém hřišti jsme v pátek místo vyučování viděli sportovat přes sto místních dětí.
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Sportovní den

16. 6. Turnaj mladší přípravky r. 2009 v Bezměrově:
Na závěr fotbalové sezóny se mladší přípravka představila na krásném a výborně zabezpečeném turnaji v Bezměrově. Na turnaji se nám dařilo, dokázali jsme vyhrát svou základní skupinu,
přesvědčivě zvítězili ve čtvrtfinále i v semifinále a přemožitele našli až ve finále, v němž se nám
zranil náš nejlepší střelec Daniel Mašta a na obrat jsme již bez jeho příspěvku neměli síly ani
potřebné štěstí. Našim nejužitečnějším hráčem tohoto turnaje (a i celé sezóny) byl vyhlášen Jan
Dudík. Velkým kladem turnaje byla skutečnost, že se střelecky prosadilo dalších hned 5 našich
hráčů.
Výsledky:
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov „A“ 3 : 2, branky: Mašta Daniel 3
TJ Prusinovice – TJ Haná Nezamyslice 2 : 0, branky: Dudík Jan, Nedbal Marek
TJ Prusinovice – FK Němčice nad Hanou 4 : 2, branky: Mašta Daniel, Adámek Jiří, Dudík Jan,
Nedbal Marek
čtvrtfinále:
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov „B“ 14 : 2, branky: Mašta Daniel 7, Nedbal Marek 3, Dudík Jan 2,
Mlčák Lukáš, Novák Tomáš
semifinále:
TJ Prusinovice – TJ Haná Nezamyslice 5 : 2, branky: Mašta Daniel 4, Dudík Jan
finále:
TJ Prusinovice – FK Pustiměř 1 : 5, branky:
Dudík Jan
Konečné pořadí: 1. FK Pustiměř, 2. TJ Prusinovice, 3. FC Ajax Bezměrov „A“, 4. TJ Haná Nezamyslice, 5. TJ Sokol Žalkovice, 6. FC Slovácko
(dívky), 7. FK Němčice nad Hanou, 8. FC Ajax
Bezměrov „B“
Sestava TJ Prusinovice: Špaldoň Hynek, Mlčák Lukáš, Adámek Jiří, Novák Tomáš, Janů Nikolas, Dudík Jan, Nedbal Marek, Mašta Daniel.
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Mladší žáci:
Mladší žáci odehráli výsledkově nepovedenou sezónu. Zvítězili jsme jen nad posledními mužstvy tabulky a odsadili konečnou 7. příčku. Střelecky se s 9 brankami nejvíce dařilo Honzům
Krejčímu a Pumprlovi. Věkové složení našeho mužstva nebylo v letošním ročníku optimální, ale
slibuje zlepšení našeho umístění již v následujícím ročníku. Po sezóně odcházejí do Holešova
na hostování naši hráči Josef Hausknecht a Daniel Uhlíř, kteří již nemohou v kategorii mladších
žáků v příštím ročníku nastupovat a přejeme jim v novém působišti hodně štěstí a sportovních
úspěchů.
Starší přípravka:
V letošním roce jsme se rozhodli nepřihlašovat do okresních soutěží mužstvo starší přípravky.
Jelikož se v nadcházející sezóně o trošku zlepší početní stav našich hráčů v této věkové kategorii, rozhodli jsme se v následujícím ročníku přihlásit do mistrovských soutěží i tuto mistrovskou
soutěž. I přes toto mírné zlepšení musíme využívat hlavně hráče r. 2008 a 2010 hned ve dvou
soutěžích, což pro hráče, rodiče i trenéry bude velmi náročné.
Mladší přípravka:
Hráči mladší přípravky odehráli svou první sezónu fotbalových soutěží. V jarní části ukazovali
zlepšení ve svých výkonech a v šestičlenné tabulce se posunuli na čtvrté místo. Střelecky i herně táhli naše mužstvo Jan Dudík (72 branek) a Daniel Mašta (36 branek). I zde věkové složení
mužstva a minimální posuny do vyšší věkové kategorie slibují tabulkové zlepšení v příštím ročníku a doufejme, že uvidíme i souboj o nejvyšší příčky v tabulce okresního přeboru na našem
hřišti.
Fotbalová školička:
V jarní části se na hřištích okresu Kroměříž představila i fotbalová školička TJ Prusinovice. Toto
z velké části dívčí mužstvo sice v neoficiální soutěži nevyhrálo, ale 20 branek Lukáše Mlčáka a dobré výkony ostatních hráčů jsou určitě pozitivním znamením pro budoucnost. V podzimní části
se soutěže fotbalových školiček, kde mohou nastupovat chlapci r. 2012 a mladší a dívky r. 2011
a mladší, pro malý počet hráčů nezúčastníme. V případě, že se nám podaří zvýšit počet hráčů
v podzimní části, absolvujeme v zimní přestávce přátelské turnaje a můžeme se zapojit do
okresní soutěže již v jarní části. Dovolil bych si proto pozvat všechny zájemce – dívky i chlapce
- na fotbalové tréninky, které budou v období velkých prázdnin probíhat každou středu od 18
hodin.
Poděkování Zlínskému kraji:
V letošním roce vypsal Zlínský kraj dotaci pro kluby z obcí do 2000 obyvatel, které se soustavně
starají o mládežnické hráče a to nejen v kopané. Vedení TJ Prusinovice předložilo v tomto dotačním titulu žádost a v konečném hodnocení uspělo. Finanční prostředky se Zlínského kraje
tak přispějí k pořádání zimního soustředění, letních příměstských kempů, sportovních turnajů
a hlavně při každodenní namáhavé práci s mládeží nejen z naší obce. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Zlínskému kraji za poskytnutí této dotace.
Aleš Pumprla
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Úspěšná jarní sezona prusinovických fotbalistů
Po dlouhé zimní přestávce, ve které jsme kromě tréninků v naší tělocvičně a v okolí obce absolovovali náročné pětidenní soustředění na Rusavě, začala kvůli špatnému počasí jarní sezona
s týdenním odkladem zápasů.
Jarní sezonu jsme nezačínali domácím zápasem, ale zápasem na hřišti v Zahnašovicích, kde
jsme po remízovém zápase 2:2 (br. Barot A., Měrka T.) zvítězili na penalty 9:8.
V prvním domácím zápase jsme přivítali Hlinsko pod Hostýnem a zvítězili 2:0 (br. Nevřala R.,
Talach K.).
V dalším utkání v Míškovicích jsme remizovali 2:2 (br. Sovadina A. 2x) a následně na penalty
prohráli 7:8.
V domácím utkání jsme v derby porazili Roštění 2:1 (br. Sovadina A., Hošťálek R.).
Následovalo utkání v Rajnochovicích, kde jsme prohráli 2:3 (br. Doležel P., Hošťálek R.).
Z prohraného zápasu jsme se rychle vzpamatovali a v úterní dohrávce proti Rusavě jsme si
vše vynahradili a zvítězili 3:1 (br. Talach K., Nevřala R., Barot A.).
V následujícím kole jsme před zraky 250 diváků porazili Tučapy 2:0 (br. Měrka T., Talach K.).
Zpestřením jarní sezony bylo semifinálové utkání poháru OFS Kroměříž, kdy jsme přivítali na
domácím hřišti mužstvo Zdounek. Prohráli jsme sice 1:6 (br. Talach K.), ale vzhledem k tomu, že
jsme během 14 dnů odehráli 5 soutěžních utkání, musím před všemi hráči smeknout.
K dalšímu soutěžnímu zápasu jsme zajížděli do Martinic, kde se bohužel domácí hráči nesešli
a vyhráli jsme kontumačně 3:0.
Následovalo domácí utkání proti Ludslavicím, které jsme vyhráli 3:1 (br. Hošťálek R., Měrka
T., Sovadina A.). V dalším kole jsme zajížděli do Žeranovic a po divokém průběhu utkání jsme
zvítězili 7:3 (br. Nevřala R. 4x, Bartošek J., Sovadina A., Barot A.).
V posledních třech kolech jarní sezony nás čekali soupeři, kteří byli v tabulce před námi,
a pro nás to bylo velkou motivací, protože jsme chtěli v tabulce co nejvýše.
Prvním soupeřem bylo mužstvo Pravčic, které jsme porazili 3:2 (br. Měrka T., Sovadina A.,
Barot A.).
V dalším kole jsme hráli opět doma a soupeřem nám bylo mužstvo Břestu, které již mělo
jasné první místo v tabulce. Po velmi dobrém prvním poločase, kdy jsme vedli 4:0, jsme trochu
polevili a nakonec jsme jasně rozehraný zápas vydřeli a vyhráli 5:4 (br. Měrka T. 2x, Polešovský L.,
Doležel P., Nevřala R.).
V posledním jarním utkání jsme hráli v Rymicích a po remíze 1:1 (br. Nevřala R.) jsme na
penalty prohráli 4:5.
Celkové hodnocení sezony je velmi úspěšné. V součtu všech zápasů jsme s 58 body obsadili v tabulce krásné 2. místo. Velmi cenné je i to, že v 13 domácích zápasech jsme jen jednou
prohráli.
Na závěr bych chtěl poděkovat vedení obce, předsedovi oddílu kopané A. Pumprlovi, hráčům, fanouškům, všem rodinným příslušníkům za jejich podporu, protože bez obětavosti těchto
lidí by to nešlo. Přeji hezké léto a těšíme se na novou sezonu 2018/2019.

S pozdravem Vinklárek Vladimír
trenér mužů TJ Prusinovice
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CESTOPIS
Rybaření na řece Rio Ebro
Rybaření na řece Rio Ebro... První myšlenka na tuhle dobrodružnou výpravu nás napadla
v zimní rybářské pauze, při návštěvě kulturního zařízení. Po několika narážkách na uplynulou sezonu a přeměřených úlovcích jsem klukům navrhnul, že znám kamaráda, který dělá rybářského
průvodce na přehradě Rio Ebro ve Španělsku. Slovo dalo slovo, proběhlo pár telefonátů ohledně
finančních podmínek naší dovolené a bylo vymalováno. Termín jsme si určili na polovinu května a po poradě zkušeného jsme letenky objednali již na začátku února, jelikož je cena mnohem
nižší. Týdny letěly jako splašené a najednou přišel ten den D. Domluvili jsme si sraz na čtvrtou
ráno, kdy odjedeme společně na letiště do Bratislavy. Jelikož má náš průvodce Milan veškeré rybářské vybavení, byla naše příprava velmi strohá. Stačilo si na cestu nachystat příruční zavazadlo,
které obsahovalo jen základní oblečení. Všichni jsme nasedali do auta s velkým elánem a nadšením, který nás po příjezdu na bratislavské letiště ihned přešel. Ani jeden z nás ještě v letadle
nikdy neseděl a my měli pocit, jako když dítě sedí na své první návštěvě u zubaře. Po troše patálií
s letenkami jsme se najednou objevili před schůdkami letadla. Tuhle vůni zahřívajících se motorů letadla si budu pamatovat snad do konce života, protože ve mě byla opravdu malá dušička.
Start a let byl nakonec úplně perfektní, když opomenu bolest uší a adrenalin, který nám koloval
v těle. Po přistání v Gironě jsme si vyzvedli svoje kufříky a už na nás mával Milan. Naskákali jsme
do jeho auta a vydali se na ještě 315 km dlouhý přesun do našeho kempu. Tahle cesta ale ubíhala
celkem rychle, jelikož je španělská krajina úchvatná. Čím blíž jsme byli k cíli, tím větší jsme měli
pocit, že jsme v zemi kamenožrouta. Všude sama skála a kamení, až bylo k neuvěření, kolik se tu
nachází sadů třešní, meruněk, broskví a datlí. Je to velmi suchá a teplá země. Nic by tu nerostlo
nebýt nespočtu zavlažovacích stanic, které se nachází téměř na každém kroku přehrady. Blížili
jsme se ke konci našeho přejezdu a Milan prohlásil, že se stavíme na vyhlášený kebab. Usměvavý číšník nás přivítal slovy „ no kebab, no fisch“ a donesl pivo, které se točí do zmrzlé sklenice,
takže bylo opravdu ledové. Místní pivo SanMiguel bylo nad naše očekávání celkem lahodné chuti. Po jídle nás čekalo již jen pár kilometrů na cílovou stanici. Odnesli jsme si věci do apartmánu
a pozdravili našeho kuchaře, kterého
dělal otec mého kamaráda a průvodce, taky jménem Milan. Musím bez
nadsázky říct, že po celou dobu našeho rybaření se o nás výborně staral
a vařil výborná jídla. Ještě ten večer
jsme šli k vodě a namočili silony, jak
se říká. Jelikož bylo naše cestování
dost náročné, přepadla nás únava a
my zalehli k první noci. Hned čerstvě z
rána byly opět pruty ve vodě. Za chvíli byla naše první ryba venku z vody.
Kapr o délce 83 cm, můj vlastně největší v životě, byl průvodcem označen
jako nástražná rybka a moje nadšení
lehce kleslo. Po obědě jsme chtěli
Zleva: Š. Kneisl, M. Gerát a M. Šiška s úlovkem
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vyrazit na loď, ale silný vítr všechny plány zhatil a my zůstali v kempu, což vůbec nevadilo. Byla
to ideální příležitost oslavit přežití prvního letu letadlem. Tak jsme rozložili lehátka a kochali se
u stojanů s pruty úžasnou přírodou. Ukázalo se to jako jedna z těch horších zkušeností našeho putování. Večer byla naše těla úplně spálená a nás čekala bezesná noc. Ráno ještě foukalo, tak jsme se
vydali na nákup do blízkého městečka Caspe, aby se nakoupily základní potraviny. Zatímco Milan
měl plný košík jídla, z našeho se usmívaly jen kartóny piva a nahoře jeden opalovací krém faktoru
50. Odpoledne jsme se ale konečně dočkali a vyrazili s lodí na vodu. Milan nám ukázal několik
způsobů jak chytat největšího predátora evropských vod a tj. sumec velký. Začali jsme přívlačí
tzv. trolování. Naházeli jsme pruty do vody, kde byla na konci šnůry umělá nástraha zvaná wobler.
Po dosažení dané rychlosti lodě se tahle umělá rybka vleče v hloubce cca. 5-5.5 m pod hladinou
a agresivní sumec po ní vystartuje, jelikož si brání své teritorium a všechny své narušitele jednoduše sežere. První sumec na sebe nenechal dlouho čekat, vytáhnul ho Štěpán a měřil 209 cm. Je
to opravdu neuvěřitelný zážitek mít na udici tak obrovské podvodní zvíře a svádět s ním těžký boj.
Je to silná ryba a umí snadno cvičit jak s jejím zdolávatelem, tak i s tunovou lodí. Dvoumetrových
sumců jsme chytli hned několik, největší měřil neuvěřitelných 230 cm, na takovou obludu mnoho
rybářů čeká v našich vodách celý život a vlastně se jí ani nedočká. Občas nás zachvátil pocit, že se
nacházíme v pořadu Discovery a každou chvíli si neuvěřitelně užívali. Milan nás vtáhl do kouzla
sumcaření se vším všudy. Ukázal taky metodu vábení, kde v jedné ruce drží šňůru s návnadou
(rousnice, nebo pijavice) a kusem zvláštně zahnutého dřeva zvaného vábnička žblunká na klidnou
hladinu, aby vyprovokoval sumce k akci. Je to na téhle řece mladý průvodce, ale jeho zkušenosti
jsou již natolik kvalitní, že nám úlovky jen přibývaly. A že jich teda bylo, sumců malých, ale převážně trofejních jsme chytli bezmála třicet. Po prvních zkušenostech se sumci jsme dojeli zpět
do kempu a povečeřeli. Já šel spát, ale klukům to bylo málo a šli nahodit ještě pruty na noc. Vše
zabezpečili, vzali si příposlech a taky zalehli. Po třetí ráno je vzbudila neskutečná jízda jednoho
z prutů a následoval sprint v šupácích k vodě. Po delším boji vytáhl Mira kapra o délce 97cm, taková ryba již dosahuje váhy okolo dvaceti kil, takže se takové probuzení stává perným bojem s takovou velkou rybou. Zážitek střídal zážitek a než jsme stihli všechno spolykat, přišel závěr téhle dovolené. Ani se nechtělo věřit, že už je konec. Ráno byl budíček velmi brzo, odjezd už o půl druhé ráno
a stejně dlouhá cesta na letiště byla dosti náročná. Párkrát jsme zavřeli oči a už zase seděli v letadle.
Už bylo jasné, co nás čeká, tak jsme si zpáteční let užívali. Přelet nad Alpami byl nádherný, přistání
v Bratislavě pohodové a náš poslední vzdech po nasednutí do auta byl lehkým předsevzetím, že
tahle výprava nebyla zcela poslední. Na závěr bych chtěl říct, že jestli nějaký rybář hledá neuvěřitelné dobrodružství, mohu mu tuhle cestu jen doporučit. Takže na rozloučenou, Petrův ZDAR.
Článek napsali Mira, Štěpán a Mira

Stále zapomenutý kraj
Po velkém ohlasu, kdy jsem popisoval nedalekou Libavou, jsem se vydal na další cestu tímto
krajem, který máme kousek od domu a nikdo nic o něm neví. Na cestu jsem si tentokrát zvolil
kolo, a celá cesta byla rozplánována jen na jeden den. Putování jsem začal ve Slavkově, asi šest
kilometrů vzdáleného od Lipníku.
Skoro nekonečným stoupáním z Loučky se dostaneme do Slavkova. Je to jen jedna z mála
vesnic, kde toho opravdu moc k vidění není. Kostel, který byl přebudován na kulturní dům,
a několik bytovek. Ale jedna zajímavost by tu byla. Jeden opuštěný hřbitov původních obyvatel.
Díky malé rozloze obce není těžké ho najít. Jen si žije nějaký ten rok vlastním životem a díky
okolní vegetaci se k němu dá dostat pouze ve vhodném oblečení.
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Hezkou cestou pokračujeme na tři kilometry vzdálené rozcestí, které vede do Kozlova nebo
do Potštátu. A protože Prusinovice a Potštát toho mají historicky velmi mnoho společného, vydal jsem se právě tímto směrem.
Potštát je turisty poměrně opomíjeným regionem. Ani uprostřed prázdnin tady nepotkáte
davy turistů či výletníků, nezakopáváte o odpočívající rodiny s “uřvanými” dětmi a s na vše štěkajícími psy jako v řadě jiných oblastí. Můžete se toulat hlubokými lesy či táhlými údolími a půl
dne nepotkáte ani živáčka. Společnost vám snad bude dělat jen lesní zvěř, které je ve zdejších
převážně jehličnatých lesích dostatek. Kraj vhodný pro vlky samotáře, poutníky, kteří chtějí utéci
před každodenním shonem a spočinout v koutku krásné přírody.
Malebné městečko Potštát leží v nitru Oderských vrchů na silničním tahu z města Odry na
Olomouc na okraji vojenského újezdu Libavá. Blízkost vojenského újezdu je sice poněkud limitujícím faktorem, přesto v okolí Potštátu naleznete dostatek cílů na zaplnění celého víkendu.
Potštát byl v minulosti mnohem významnější sídlem než je tomu nyní. Ale k tomu se podrobněji
vrátím v některých dalších číslech.
Za svůj “úpadek” vděčí vysídlení německého obyvatelstva po skončení II. světové války. Dnes
jsou i v tomto odlehlém regionu patrné změny k lepšímu. Fasády měšťanských domů na náměstí
září novotou, stejně tak hodinová věž z konce 16. století. V městě je možnost ubytování i stravování. Ubytování bylo začátkem května mimo provoz. Takže snad se to změnilo k lepšímu. Z Potštátu
se lze vydat na pěknou okružní trasu, na níž můžete navštívit ta nejzajímavější místa v okolí.
Vydáte-li se podél říčky Velička, která si v odolných horninách okraje Oderských vrchů prorazila
cestu, narazíte na uskupení výrazných skalisek, které si vysloužily pojmenování Potštátské skalní město. Byť se svou krásou ani velikostí nemůže rovnat s mnohem známějšími skalními městy,
za návštěvu určitě stojí. Na skalních stěnách tvořených odolnými usazenými horninami z období
karbonu určitě za pěkného počasí spatříte množství vyznavačů skalního lezení, kteří si Potštátské
skalní město poměrně oblíbili. I díky nim je hezky udržované a dá se tam i bivakovat. Ta největší
skaliska spatříte v těsném sousedství silnice nedaleko pohostinství U tlustého Jana. Nejpěknější
pohled na skály vysoké i přes 20 metrů je brzy na jaře, než se skryjí za hustou clonou stromů. Ta nejnápadnější skaliska mají i své vlastní jména, jako např. Čertovo kopyto, Kosí údolí či Skřítkovy skály.
Do údolí Veličky a sousedství Potštátského skalního města dnes neodmyslitelně patří hostinec
U tlustého Jana. Hostinec si vysloužil své jméno díky neobyčejně tlustému hostinskému, který tu žil
v 19. století, který musel mít speciální židli, protože do jiné by se nevešel, a do vzpřímené polohy si
prý pomáhal lanem zavěšeným na háku poblíž výčepu. Tato původně zahradnická usedlost pochází z roku 1710 a katastrálně patří do nedaleké obce Kyžlířov. Pokud jste se v Podštátě dostatečně
osvěžili a posilnili, pak další kroky budou určitě směřovat na nedaleký hrádek Puchart.
Hrad, resp. ruiny hradu Puchart se nacházejí kousek nad hostincem na ostrém a táhlém skalním hřebeni, který příliš mnoho prostoru neposkytoval. Hrad byl tvořen dvěma samostatnými
stavbami, které byly odděleny hlubokou do skály vylámanou rozsedlinou. Na samotném skalním cípu se nacházela obytná věž, z níž se zachovala jen západní stěna.
Hrad byl postaven pravděpodobně někdy ve 13. století, nevylučuje se vznik o století dříve.
Na přelomu 13. a 14. století byl hrad Puchart centrem kolonizace této oblasti. Po vzniku tvrze v
městě Potštát byl poměrně vzdálený hrad opuštěn. Podoba hradu je zobrazena na informační
tabuli pod hradem. Přestože se z hradu do dnešní doby nedochovalo mnoho, výstup na něj
mohu pro krásné přírodní scenérie a pěkné skalní útvary ve světlém bukovém lese jen doporučit. Po prohlídce torza hradu se dá cestou dostat do nedalekých Hranic a odsud je to jen kousek
cesty domu. Celé putování nezabere víc než jeden den. Dá se natáhnout i na dva. Ale jak jsem
zmiňoval, ubytování je nejisté a stálost počasí je také docela nejistá.
Richard Petřík ml.
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Pramen Odry
Jedna z významných řek, která protéká Evropou, pramení jen kousek od nás. Nad vesnicí
Kozlov. Původně prameny byly určeny za konkrétní pramen Odry teprve v roce 1715, do této
doby se za prameny Odry považovaly jiné lokality. Pramen Odry vyvěrá ve výšce 633 m n. m.
na vlhké rašelinné louce uprostřed hustého smrkového lesa mezi Křížovou horou a Fidlovým
kopcem. Na místě pramene stojí altánek s lavičkami a informační mapu. Nutno upozornit, že
prameny Odry leží uvnitř vojenského újezdu Libavá a přístup sem je možný jen sobotách, nedělích a státních svátcích, přes týden by vás mohli vyhnat vojáci a není vůbec bezpečné se tady
v týdnu pohybovat. Jiným pohybem myslím houbaření nebo stopovaní zvěře. Na nebezpečnost
prostoru ale upozorňují výstražné cedule. Jinak u Kozlova je jeden z opuštěných hřbitovů, které
jsem nedávno popisoval, a lesní cesta Ranošov, která nás bezpečně zavede k Novým Prusinowicím, ze kterých zbylo jen několik náznaků zídek v alejí a pomník padlých.

Trofeje z Oderských vrchů
Pro milovníky a příznivce myslivosti se vždy v červnu, v měsíci myslivosti, koná jedna velmi
podařená akce. Výstava trofejí odlovené zvěře na Libavsku. Potěšující zprávou je, že místo konání
je jinak v absolutně veřejnosti nepřístupném místě.
Na ploše bývalé vesnice Heřmánky je umístěna hájovna, u které se během roku koná několik
akcí pro veřejnost. Tou největší je právě výstava trofejí spojená s ukázkou lesní techniky, se kterou
se v místních lesích pracuje, a mnoho dalšího, včetně lesní pedagogiky pro nejmenší účastníky,
kde po absolvování různých stanovišť dostává každý odměnu.
Co se samotných trofejí týká, bylo jich k vidění několik přesahující bodovou hodnotu 200 CIC.
Další asi třicet v bodové hodnotě 170 CIC. Našlo se i několik rarit, jako například odlovený srnec
„parukář“ na lesní správě Potštát.
Oblast v minulosti patřila pod panství Potštát a odchov zvěře v místních lesích má velkou
tradici. Navíc je v uzavřené oblasti a na místě, kde ještě před několika desítkami let stála vesnice,
ze které se dochoval pouze rozlehlý rybník, na kterém se konají velmi oblíbené rybářské závody
pro děti. O velké atraktivitě akce na tomto místě svědčí i návštěvnost, která je rok od roku vyšší.
Od Prusinovic je to čtyřicet kilometrů a v případě hezkého počasí jde o zajímavý zážitek.
Richard Petřík ml.

ZEMĚDĚLSTVÍ
Zemědělská výstava Kotojedy 2018
Dne 2. června se Agrova, a.s., zúčastnila jako obvykle Zemědělské výstavy v Kroměříži Kotojedech. Na této krásné akci se nám se třemi krávami podařilo obsadit 1. a 2. místo, kdy 1. místo
získala prvotelka a 2. místo kráva na 3. laktaci. Poslední kráva i přes svůj krásný rámec zůstala bez
umístění. Takovému jednomu dnu výstavy předchází spoustu hodin práce a příprav. Krávy se učí
chodit v kole na vodítku, stříhají se a umývají. Také šest telat, které jsme vystavovali, jsme museli
důkladně umýt a vyčesat, abychom ukázali tento dobytek v celé své kráse. Nejen dobytek, ale
také koně a drobná hospodářská zvířata byla na výstavě k vidění. Prasata, která také každoročně
byla vystavována, letos musela být nahrazena prasaty papírovými kvůli morové situaci, která zasáhla právě Zlínský kraj. I přesto, že nás v poledne překvapila bouřka, jsme si akci užili a jsme rádi,
že můžeme prezentovat dobytek, který zde v Prusinovicích chováme. Všem zúčastněným bych
chtěl touto cestou poděkovat a čtenářům popřát krásný zbytek léta.
Marek Bečka
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
Ve II. čtvrtletí 2018 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let

Lipner Petr
Orlichová Jitka
Masná Eva

55 let

Šťastná Pavla
Barotková Danuše
Stehno Jan
Olšáková Iva
Hlavizňová Jitka

60 let

Gerlová Hana
Lutonský Milan
Konečná Dagmar

65 let

Kovařík Ivan
Sklenář Lubomír
Martinec Ladislav
Rolník Štěpán

70 let

Tkadlčíková Žofie
Mlčák František
Kliment Karel
Zmeškalová Pavla

75 let

Kolář Ludvíkf
Svršková Františka
Tkadlčík Ivan
Podola František

80 let

Mlčáková Věroslava
Bartošková Jaroslava
Pumprlová Božena
Barotková Zdeňka
Zajíček František

Narodili se:
Karolína Mlčáková
František Nevřala
Šimon Darebník

Sňatek uzavřeli :
Kubináková Markéta, Prusinovice a Mikeška Filip, Prusinovice
Pumprlová Lucie, Prusinovice a Bakala Denis, Prusinovice
Ševčíková Kristýna, Prusinovice a Julina Eduard, Veselá

Rozloučili jsme se:
s panem Josefem Holotíkem, panem Josefem Mrázkem a paní Ludmilou Hlavinovou.
A vzpomínky zůstanou ...
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Pohádkový les

Pohádkové bytosti spolu na Plačkově

Hejkal a Racochejl v lese

Výstava k 60. výročí založení ZO ČZS v Prusinovicích

Vstupní pohled

Kuchyňský kout

Vítání občánků

Jiří Dvorník a Maribell Jurová s rodiči

Dvojčata E. a M. Janalíkovi a N. Adámková s rodiči
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