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Oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Prusinovicích
Sbor dobrovolných hasičů v Prusinovicích oslavil letos významné jubileum – 130. výročí
svého založení. Důstojné oslavy tohoto výročí se konaly ve dnech 6. a 7. července. Součástí oslav
byl Den otevřených dveří v místní mateřské škole, který byl v pátek 6. července.
Oslavy začaly v pátek 6. července ve 14 hodin, kdy se na trávníku před hasičskou zbrojnicí
konaly zábavné a soutěžní hry pro děti s hasičskou tématikou. Byla tam též na ukázku vystavená
historická i současná hasičská technika, kterou místní hasiči mají ve své zbrojnici. V budově hasičské zbrojnice byly vystaveny na panelech i v několika albech fotografie, které dokumentovaly
život členů sboru dobrovolných hasičů v minulosti i současnosti. Byly tam též vystaveny historické
hasičské stejnokroje, přilby, vyznamenání, staré bankovky a jiné pozoruhodné předměty, o něž
návštěvníci výstavy projevili zájem.
Večer pak u hasičské zbrojnice se konal koncert slovácké krojované dechové hudby Vlčnovjanky, při němž vystoupili sólově zpěváci, zpěvačky a instrumentalisté. Koncert se velice líbil
mnohým našim občanům i přespolním návštěvníkům. Někteří posluchači si tam i při hudbě
zatančili. Průběh koncertu na chvíli narušil drobný déšť.
Sobota 7. července začala slavnostním budíčkem v podání dechové hudby, která zahrála
několik skladeb u hasičské zbrojnice, kde již byla připravena snídaně pro místní členy sboru dobrovolných hasičů i pozvané hosty. V 8 hodin se dobrovolní hasiči seřadili před kulturním domem
a v průvodu pod hasičským praporem a za doprovodu dechové hudby se vydali na pochod vesnicí na oba místní hřbitovy, kde byla položením věnců uctěna památka zemřelých hasičů. Potom
v 9 hodin vešli do kostela svaté Kateřiny, kde se konala ekumenická bohoslužba, na níž se podíleli
P. Marek Výleta a Mgr. Leoš Mach. Při mši zahrál sólově na trubku pan Alois Barotek ml. a zazpíval
místní chrámový pěvecký sbor.
Po mši svaté dobrovolní hasiči přešli do kulturního domu, kde se konala slavnostní valná
hromada. U předsednického stolu seděli: Jarmil Pavelka, Miroslav Minařík, Josef Gažda, Zbyněk
Žákovský, Stanislav Pumprla a pan Josef Barotek z Chomýže. Schůzi zahájil pan Josef Gažda,
starosta SDH Prusinovice, který přivítal všechny přítomné hasiče, místní i přespolní. Potom pan
Miroslav Minařík měl projev, v němž posluchačům přiblížil dějiny SDH v Prusinovicích. Po projevu byly předány čestné plakety vybraným hasičům a jejich příznivcům. Mezi nimi byli: Zbyněk
Žákovský, František Sklenář z Bystřice pod Hostýnem a další. Následovala diskuze, v níž mnozí
hosté z jiných měst a obcí přednesli své zdravice k 130. výročí založení SDH Prusinovice. Mezi
nimi byl i pan Jaroslav Urban z Lozorna na Slovensku. Po skončení slavnostní schůze následoval
slavnostní společný oběd všech přítomných dobrovolných hasičů.
Za krásného letního odpoledne ve 14 hodin na prostranství u hasičské zbrojnice začaly ukázky hasičské techniky a zdolávání požárů v minulosti a nyní. Způsoby hašení požárů v minulosti
komentoval pan Barotek z Chomýže. Například hasiči z Dřevohostic předvedli v akci historickou
stříkačku (koňku) na kombinovaný (ruční i motorový) pohon. Místní hasiči předvedli v akci historickou stříkačku na podvozku automobilu Tatra 70. Byly dále předvedeny i odborně komentované
ukázky současného záchranného integrovaného systému: vyproštění zraněných osob z havarovaného osobního automobilu a uhašení požáru osobního automobilu. U kulturního domu byly
vystaveny velké moderní hasičské cisterny na podvozcích výkonných nákladních automobilů.
Na konci ukázek bylo vytvořeno malé „koupaliště“ z pěny pro zábavu přítomných dětí, které se
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v něm s radostí hned vykoupaly. K očištění od
pěny měly na místě k dispozici sprchu. Následovalo zábavné vystoupení profesionálního
siláka Železného Zekona u hasičské zbrojnice,
které se přítomným početným divákům velice líbilo. Získal si přízeň svých diváků svými
siláckými kusy (triky) i vtipnými pohotovými
průpovídkami. Sobotní hasičská slavnost byla
zakončena koncertem rockové skupiny Skarlet,
který u hasičské zbrojnice trval do pozdních
nočních hodin.
Oslavy 130. výročí založení SDH v obci
Zleva: František Pavelka, Jaroslav Urban z Lozorna
měly hladký průběh. Během nich zavítali do
a Jaroslav Pavelka
naší obce hosté z řad sousedních dobrovolných
hasičských sborů, našich rodáků a dalších příchozích. O občerstvení hostů i místních občanů
během slavnosti bylo dobře postaráno.
Věřím, že oslavy byly zajímavé pro všechny, kteří se jich zúčastnili, a že nemalé úsilí, které
členové SDH Prusinovice vložili do přípravy oslav, nebylo marné.
Antonín Nedbal

Den otevřených dveří v mateřské škole
V pátek 6. července ve 14 hodin se konala v místní mateřské škole slavnost – Den otevřených
dveří, která byla součástí oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Prusinovicích.
Slavnost se konala v nové nástavbě budovy mateřské školy za účasti asi dvaceti pozvaných hostů
z řad obecních zastupitelů a starostů, ředitelek a učitelek mateřské školy, současných i bývalých.
Byli tam přítomní i tito hosté: ing. Sehnal, zástupce stavební firmy RAPOS, s. r. o., ing. Jurajdová,
projektová manažerka (z Oseku) a paní Kropáčková, zástupkyně MAS Moštěnka (z Líšné). Pan
starosta Zbyněk Žákovský úvodem svého slavnostního proslovu přivítal všechny hosty a potom
je informoval o průběhu a financování tohoto velikého stavebního projektu v obci. Dále nechyběl
ani jeho slavnostní přípitek šampaňským vínem symbolicky se všemi hosty. Po prohlídce nových
prostor mateřské školy, které jsou vybaveny moderním nábytkem a zařízením, všichni pozvaní
hosté přešli do zrekonstruované místnosti kulturního domu (pod jevištěm), kde pro ně bylo
připraveno pohoštění formou švédského stolu. Tam hosté spolu volně besedovali. Od patnácti
hodin byla prohlídka nových prostor mateřské školy určena pro naše občany, kteří projevili zájem
a přišli si prohlédnout nové stavební dílo. Veřejnost měla možnost si prohlédnout novou nástavbu
mateřské školy i v sobotu 7. července po celý den.
Na prostranství mezi mateřskou školou a hasičskou zbrojnicí večer vystoupila slovácká krojovaná dechová hudba Vlčnovjanka, která tak dovršila slavnost Dne otevřených dveří v mateřské
škole. Koncert Vlčnovjanky se našim občanům i přespolním hostům velice líbil.
Nástavba mateřské školy se zařadila mezi dominanty v obci, které na sebe poutají pozornost
široké veřejnosti svojí novotou i pěkným vzhledem.
Antonín Nedbal
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Sbor dobrovolných hasičů v Prusinovicích slaví
130 let od založení
Průběh oslav z pohledu organizátorů
Každou pořádnou oslavu je třeba řádně připravit a naplánovat. Ta naše hasičská oslava se
plánovala několik let dopředu a čím více se blížil termín oslav, tím více dostávaly nápady reálnou
podobu. Bylo i dost nápadů, které jsme byli nuceni zavrhnout pro velkou náročnost. Nakonec vše
vykrystalizovalo do podoby, kterou měli občané možnost zhlédnout ve dnech 6. a 7. července.
V pátek 6. byla otevřena hasičská zbrojnice a bylo možné prohlédnout si všechny prostory
a seznámit se s činností místních hasičů od dob založení sboru. Byla zde výstava uniforem ze
sbírky pana Františka Sklenáře i výstavka různých historických artefaktů. Ke zhlédnutí zde bylo
velké množství fotografií z různých zájmových oblastí, jako je vodění medvěda, sportovní činnost,
různé oslavy a i fotografie z hlavního poslání hasičů – pomoc při boji s přírodními živly. Těchto
fotek je proti ostatním nejméně. Ne však z důvodů malého počtu zásahů, ale spíše proto, že v akci
má každý plno práce a na nějaké focení většinou nemá nikdo ani pomyšlení. I tak snad bylo vidět
naši pomoc při požárech, povodních a jiných zásazích. Po prohlídce zbrojnice se mohli návštěvníci
občerstvit v našem bufetu a večer poslechnout krojovanou dechovou hudbu Vlčnovjanku, kterou
pro hasiče a spoluobčany zajistila naše obec. Počasí se zaplať pánbůh udrželo, takže všichni mohli
odejít spokojeni.
Po pátečním odpoledni byla sobota už celá nabitá programem. Ráno budíček s dechovou
hudbou, pak průvod na oba místní hřbitovy k uctění památky zesnulých hasičů a pak mše
v místním kostele sv. Kateřiny. Po mši se všichni hasiči a hosté odebrali na kulturní dům, kde po
slavnostní schůzi následoval slavnostní oběd. Krátce po jeho skončení se už většina místních hasičů
věnovala následným ukázkám. Ukázky jsme tentokráte pojali více realisticky a s trochou nadsázky
jsme ztvárnili část událostí, u kterých jsme skutečně zasahovali, jen jsme je datovali do jiné doby.
Velké množství diváků tak mělo možnost zhlédnout požár sena, lesa i vánočního stromečku a boj
s živlem sváděli nejen místní hasiči, ale i pozvaní hosté z Dřevohostic, Roštění, Žop, Rusavy i profesionálové z Holešova. Celá plejáda zásahů byla završena imitací dopravní nehody s následným
požárem, který zdolala místní zásahová jednotka a následně dětem udělala opravdu hustou pěnu.
Krátce po ukázkách se se svým programem představil známý silák „Železný Zekon“ a celý
program završila večer zábava se skupinou Skarlet.
Během celého odpoledne se bylo možné občerstvit v bufetu, kde nám mimo rodinných
příslušníků a známých výrazně pomáhali i místní hokejisti. Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří přidali ruku k dílu a bez jejich pomoci by se celá akce nedala zvládnout.
Za dobu 130 let dobrovolných hasičů se mnohé změnilo a mnohé zůstává stejné. K zásahu dnes
vyjíždí zásahová jednotka, která se svým vybavením a připraveností blíží hasičům profesionálním.
Oblečení, bez kterého se nelze k místu zásahu ani přiblížit, stojí nemalé peníze. Naše obec nám
toto vzorně zajišťuje a tím nám umožňuje jít s dobou.
Ne každý vidí množství práce a úsilí, které za vším stojí. Nejednou jsme se vraceli na hasičskou
zbrojnici mokří do poslední nitky, mnohokráte jsme přijeli propocení a skoro uvaření horkem.
Snad každý z nás měl někdy trochu strach a byl rád, že už je vše za námi. Mnohým z nás nebylo do
smíchu a nejeden z nás toho chtěl nechat. Že se tak nestalo, za to vděčíme těm, kteří si nás a naší
práce váží a podporují nás, vděčíme za to našim rodinám i sobě navzájem. Jsme vděčni za každou
pomoc, za každé slovo uznání i za každého, kdo se k nám přidá. 130 let jsme tu byli s Vámi a pro
Vás a budeme tu rádi i nadále.
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Ohlédnutí do historie sboru dobrovolných hasičů
v Prusinovicích od roku 1888
Sbor dobrovolných hasičů v Prusinovicích si v tomto roce připomíná 130 let od svého založení. V proudu dějin národa je to výročí nepatrné, ale pro nás hasiče a obec Prusinovice je velmi
významné.
Po většinu svého působení měl bohatou činnost a je pevně svázán s historií naší obce. Byli
to hasiči, kteří byli vždy připraveni pomoci občanům v nouzi, ať při požárech, povodních nebo
se svou technikou a prostředky při různých technických zásazích. Ve velké míře se podíleli také
na kulturním a společenském životě obce – pořádaly se plesy, zábavy, hrálo se divadlo, udržují
se tradiční zvyky, soutěží se a mnohé další. Jsem rád, že vše toto se uplatňuje i dnes a hasiči jsou
u nás, jak se říká, „vidět“.
Vybavení a technika:
Při založení měl sbor k dispozici ruční čtyřkolovou stříkačku, která patřila obci. V roce 1902
bylo rozhodnuto zakoupit novou stříkačku od fy. R. A. Smékal. Ve dvacátých letech se projevuje
i v hasičství růst motorizace. Dne 30. května 1925 byla ruční čtyřkolová stříkačka odvezena k motorizaci. Po druhé světové válce byla zmodernizovaná stříkačka z roku 1925 na koňskou přítěž již
zastaralá. Dne 5. března 1949 bylo zakoupeno osobní vozidlo zn. TATRA 70. Auto bylo následně
převezeno do Brna k namontování čerpadla. Vzhledem k tomu, že šlo o starší typ vozidla, bylo po
19 letech požádáno o novou stříkačku. V roce 1969 nám bylo přiděleno kryté vozidlo TATRA 805
a brzy na to sbor obdržel také přívěsnou stříkačku PPS – 12. Ta vydržela hasičům až do roku 1991.
Tehdy do vybavení jednotky přibyl starší dopravní automobil Avia DA12. Od roku 2010 vyjíždějí
k zásahům s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 8/2000/0 -L1R Avia a dopravním automobilem Renault Trafic. K dispozici mají také další vybavení, se kterým jsou schopni provádět zákroky
od technických pomocí přes likvidaci následků živelných pohrom a samozřejmě likvidaci požárů.
Každé pořízení techniky či výstroje má svoji historii. Mobilní technika nám rychle stárne
a rozpočet je omezený, proto již nyní musíme dopředu plánovat.
Hasičská zbrojnice:
Velkým problémem ve sboru i v obci samotné bylo již od samotného prvopočátku nedostatečné zajištění prostor pro řádný výkon služby hasičů určené pro požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany.
Původní nouzová zbrojírna byla tehdy zřízena vedle tehdejšího obecního hostince čp. 29.
Sbor dne 15. března 1907 požádal obecní výbor o povolení postavit novou vyhovující zbrojírnu
na místě pod starou obecní hospodou. K tomu však nedošlo. Po II. světové válce v roce 1948 byla
hasičům přidělena místnost krmivárny v bývalém velkostatku. Dne 29. června 1957 bylo rozhodnuto provést nadstavbu požární zbrojnice. V roce 1968 bylo provedeno další rozšíření zbrojnice
pro uskladnění starých strojů, aby přední část mohla být celá ponechána pro používanou techniku. V roce 2008 byly provedeny další stavební práce na budově. Byly provedeny sanační omítky
a opravena betonová podlaha v garážích. Uskutečněna byla výměna oken a namontována nová
elektroinstalace. Plášť budovy byl opatřen novou fasádou. Do dnešních dnů zatím nebylo vyřešeno
systémové řešení garážového stání standardního cisternového vozidla, které ve výbavě jednotky
s územní působností určuje vyhláška.
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Soutěžní družstva:
Soutěžní družstva se v minulosti mnohokrát zúčastnila soutěží v požárním sportu a na špici
se drželo spoustu let.
Soutěžní družstvo mužů a žen zažívá v devadesátých letech nejlepší období v historii, boduje
v Grand Prix okresu Kroměříž (1993) a obsazují společně celková 3. místa v požárním útoku. V roce
2000 muži v Holešovské lize vybojovali 2. místo.
V poslední době se náš sbor objevoval u jmen závodníků v disciplínách TFA - tedy Nejtvrdší
hasič přežije, ve kterých musí hasič v plné zásahové výstroji ukázat nejen sílu, ale i vytrvalost.
Zásahová jednotka:
Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III, vyjíždí tedy do 10 minut od vyhlášení
poplachu nejen do Prusinovic, ale i do širokého okolí. V případě mimořádných událostí typu
povodně také do vzdálenějších míst Zlínského kraje.
Jednotka sice nemá se sborem nic společného, nicméně se už z historických důvodů ze
zmíněného občanského sdružení rekrutuje. Třináct členů sboru plně vytěžuje jejich působnost
v zásahové jednotce. Svou činnost vykonávají bez nároku na jakoukoli odměnu a ve svém volném čase. Kromě velitele jednotky jsou mezi hasiči také velitelé družstev, strojníci, zdravotníci
a technici s osvědčením. Práce v jednotce je časově velice náročná. Kromě zásahové činnosti musí
každý z členů absolvovat odbornou přípravu a výcvik v minimální délce 40 hodin ročně, velitelé
a strojníci se dále vzdělávají ve specializačních kurzech. Nechybí ani intenzivní výcvik a příprava
na mimořádné události všeho druhu.
K zásahům je povolávána téměř každý měsíc. Ve sledovaném období posledních deseti let
evidujeme od roku 2007 do roku 2017 185 událostí, které jednotka řešila.
Závěr:
Hasiči tady byli, jsou a budou a takto je to i v Prusinovicích již 130 let. Jsou to léta hledání,
rozvoje, bohaté činnosti i vynikajících výsledků. Za tím vším jsou nejen tisíce hodin dobrovolné
práce, práce pro bližního svého, ale hlavně lidé – hasiči.
Oslavy, které si v tomto roce připomínáme, jsou malým připomenutím na uplynulé doby,
poděkováním za pomoc a aktivitu a hlavně také vzkaz do budoucna, kdy další generace řad
hasičů převezmou pomyslnou štafetu základního poslání, které zdobí i slavnostní prapor SDH
Prusinovice – bohu ku cti, bližnímu ku pomoci a vlasti ku prospěchu.
Radek Pumprla a Miroslav Minařík

Z OBCE
Zprávy z obce
V uplynulém období proběhlo jedno veřejné zasedání zastupitelstva obce, a to 29. 8. 2018.
Kontrola usnesení
- Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4/2018.
- Bylo zrealizováno a otevřeno dětské hřiště pod tělocvičnou za cenu 552 000 Kč.
- Pergola Kulturního domu byla pokryta novou krytinou za cenu 117 000 Kč.

7

- Byla dokončena rekonstrukce místnosti Pekla v budově kulturního domu za cenu 490 000 Kč.
- Byly zakoupeny do místnosti Peklo nové stoly a židle za celkovou cenu 94 000 Kč.
- Byla vybudována nová opěrná zídka s oplocením v zahradě základní školy za cenu 100 000 Kč.
Rozpočtové opatření
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 5 a 6/2018.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 5 a 6/2018.
Pro ............ 5 .................. Proti .............Zdržel se ...................
Schválení podání žádostí o dotaci na stavbu MŠ Prusinovice
– stavební úpravy a nástavba
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh na podání žádosti o dotaci na realizaci III. etapy stavby
MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavby.
Diskuze: Starosta – v roce 2017 proběhla I. a II. etapa zmiňované stavby. Budoucím záměrem je
realizovat etapu č. III v roce 2019 za finanční podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
ve výši 70 % dotace.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci pro projekt III. etapy MŠ Prusinovice –
stavební úpravy a nástavba v rámci MŠMT z programu 133 310. Zastupitelstvo se zavazuje ke spolufinancování tohoto projektu ve výši 692 000,- Kč z povinné spoluúčasti z celkových způsobilých
výdajů akce 2 692 404,- Kč.
Pro ............ 5 .................. Proti ..............Zdržel se ...................
Plánované investice
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu zakoupení nové myčky na nádoby do budovy základní
školy ve výši do 50 000 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zakoupením myčky na nádobí do budovy základní školy
(výdejna obědů pro žáky) do výše 50 000 Kč.
Pro ............ 5 .................. Proti ..............Zdržel se ...................
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu žádost ředitelky základní školy o schválení čerpání prostředků
z fondu reprodukce majetku – fondu investic do výše 70 000 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo povoluje příspěvkové organizaci Základní škola Prusinovice čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce majetku – fondu investic do výše 70 000 Kč.
Pro ............ 5 .................. Proti ..............Zdržel se ...................
Návrh: Starosta navrhuje doplnit herní prvky do nově vybudovaného dětského hřiště za cenu
maximálně 50 000 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s doplněním herních prvků na dětské hřiště pod tělocvičnou za
částku do 50 000 Kč.
Pro ............ 5 .................. Proti .............Zdržel se ...................
Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta přečetl zastupitelstvu žádost o povolení vybudování vjezdu ke garáži u svého domu
v ulici K Hrádku č. p. 273.
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Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo povoluje panu Martincovi vybudování vjezdu ke garáži v ulici K Hrádku č.
p. 273. V případě potřeby opravy sítí pod tímto vjezdem má obec právo vjezd rozebrat.
Pro ............ 5 .................. Proti ..............Zdržel se ...................
Návrh: Starosta přečetl žádost p. Mariana Hausknechta o povolení užívání veřejného prostranství
na části pozemku p. č. 71 v ulici Plačkov.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s užíváním veřejného prostranství a vybudováním parkovací
plochy na části pozemku p. č. 71 před rodinným domem č. p. 341 v majetku p. Mariana Hausknechta.
V případě potřeby opravy sítí pod tímto parkovacím místem má obec právo toto místo rozebrat.
Pro ............ 5 .................. Proti .............Zdržel se ...................
Návrh: Starosta přečetl žádost o příspěvek Tenisového klubu Prusinovice, kteří si žádají o 20 000 Kč
na rekonstrukci objektu u tenisového hřiště v Židové zahradě.
Diskuze: Starosta – vzhledem k tomu, že TK Prusinovice získal od obce mimořádný příspěvek již
v minulém roce, navrhuji TK vyhovět s částkou 10 000 Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem TK Prusinovice z. s. na rekonstrukci objektu u tenisového hřiště v Židové zahradě ve výši 10 000 Kč.
Pro ............ 5 .................. Proti ..............Zdržel se ...................
Návrh: Starosta přečetl žádost o finanční podporu Mysliveckého spolku Vranov Prusinovice pro
zakoupení zajíce polního ve výši 16 000 Kč.
Diskuze: Pan Mikeška s MVDr. Koplíkem vysvětlili situaci s chovem zajíce polního ve zdejší i okolních honitbách a nutnosti zásahu do chovu, pokud chceme zachovat zajíce pro příští generace
v našem okolí.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu Mysliveckému spolku Vranov Prusinovice na
zakoupení 20 ks zajíce polního částku 16 000 Kč.
Pro ............ 5 .................. Proti .............. Zdržel se .................
Návrh: Starosta přečetl žádost Charity Holešov o poskytnutí finanční částky 3 000 Kč na Charitní
pečovatelskou službu Charity Holešov v roce 2018.
Diskuze: Starosta – Charitu využívají střídavě naši občané a tak bychom se měli podílet na jejím
spolufinancování.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje částku 3 000 Kč pro Charitní pečovatelskou službu Charita
Holešov v roce 2018.
Pro ............ 5 .................. Proti .............Zdržel se ...................
Různé
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady –
Bystřice pod Hostýnem, jejímž členem obec Prusinovice je.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
- Starosta pozval přítomné na dožínky, které se konají tento víkend v Holešově a obec Prusinovice
je spolupořadatelem.
- Starosta pozval přítomné se svými dětmi na dětský karneval, který se bude konat v sobotu 8. září
v 15 hodin u kulturního domu.
Zbyněk Žákovský,
starosta obce
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Nabídky energií
Jednou za čas do naší obce zavítá či zavítají různí „nabídkáři“, kteří mají za úkol projít obec
a pokud možno se vrátit s podepsanou smlouvou o změně dodavatele energií. Tito lidé jsou
přesně vyškolení, jakým způsobem se mají chovat a jak mluvit, tak aby dosáhli svého. Samozřejmě za každou podepsanou smlouvu mají honorář. Jinak jsou bez peněz. Proto těmto lidem na
konci propracovaného řetězce vůbec jejich práci nezávidím. To je ale jejich problém a jejich boj
o chleba. Já chci psát spíše o nás. Tento byznys přímého prodeje má hlubokou historii a je propracovaný tak, aby tito lidé byli úspěšní a přinášeli podepsané smlouvy - v tomto případě o změně
dodavatele energií. Tato západní vymoženost k nám přišla samozřejmě až po převratu. Takže dnes
lidé v důchodovém věku se s tímto prodejem v mládí nikdy nesetkali. Proto jsou prvním terčem
těchto nabídek a nechávají se přemluvit k podpisu těchto smluv. Neplatí to samozřejmě plošně,
ne každý důchodce jim podepíše smlouvu, ale proč asi chodí tito nabídkáři dopoledne? Už jsem
rušil pár těchto podepsaných smluv. Mnohdy i se slzičkami v očích postiženého. Zbytečných slziček. Všechno se dá řešit. A když už je pozdě a stojí toto zrušení nějakou korunu – zaplatili jsme
si zkušenost. A pak že jsou zkušenosti k nezaplacení. A vždycky, když jsem tuto smlouvu rušil, tak
jsem slyšel, že tomu, co smlouvu podepsal doma, nadali. Nebylo by lepší s problémem pomoct?
Než nadávat? Umí naletět i mladí, kteří jsou přesvědčeni, že by toto určitě nikdy nepodepsali.
Opravdu jsou někteří tito dealeři šikovní a umí člověka zblbnout a zmanipulovat. A tak, když se
něco takového stane, nepomůže nadávat, ale nejlépe zvednout telefon a zavolat dosavadnímu
dodavateli energie a ten vám rád pomůže s výpovědí nově sepsané smlouvy. Je totiž v jeho vlastním
zájmu vám pomoct, tak aby si vás udržel. Jde přece jen o obchod. A samozřejmě čím dřív tím líp.
Nenadávat – řešit! Jednou, až budeme starší, budeme možná rádi, že nám také někdo pomůže
s nějakým problémem. Třeba zrušením smlouvy. Nejlepší řešení problému je pochopitelně předcházet tomu, aby vůbec vznikl. Obec Prusinovice má v platnosti Obecně závaznou vyhlášku, ve
které je uveden ZÁKAZ přímého prodeje na území obce, takže tito dealeři tady nemají co dělat.
Někteří dokonce lidem tvrdí, že jsou na obci nahlášení – kdyby ale tuto povinnost splnili, byla by
budova obecního úřadu poslední budovou, kterou by v obci navštívili. Naší povinností je tyto
skupinky a jednotlivce vykázat z obce. Toto samozřejmě oni vědí, a proto na úřad ani nepřijdou.
Jestli Vám někdo tedy tvrdí, že se hlásil na obecním úřadě, je to lež hned mezi dveřmi a zaslouží
si vyhodit. Pokud ale si tito lidé s Vámi sjednají schůzku telefonicky nebo osobně, s tím už obec
nic nenadělá. Je to prostě zvaná návštěva, kterou nikdo zakazovat nemůže. Tímto článkem jsem
nechtěl říci, že změna dodavatele je špatným krokem, ale že tento krok by měl být uvážený
a promyšlený a ne narychlo podepsaný mezi dveřmi. Přeji nám všem co nejlevnější energii.
starosta

Zpravodaj obce
Již dlouhou dobu vychází v Prusinovicích čtvrtletník Zpravodaj, ve kterém jsou popsány
události, které se v obci uskutečnily v poslední době, ale i v době dávno minulé. Já jsem měl to
štěstí, že jsem mohl za poslední čtyři roky na tomto čtvrtletníku spolupracovat s Mgr. Antonínem
Nedbalem. Musím říct, že před touto prací hluboko smekám. Před každým Zpravodajem Tonda
uhání jednotlivé pisatele o článek a je u toho neúprosný. Jeho svědomitost a pečlivost je znát
v každém čísle tohoto čtvrtletníku. Možná si ani nedovedeme představit, kolik času a píle je potřeba k poskládání a nastylizování jednoho čísla. Následně odevzdat a prokonzultovat s tiskárnou,
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potom vzít první výtisk do ruky a opakovaně pročítat jednotlivé články a opravovat nepřesnosti.
Opravdu titěrná práce, která je náročná na udržení pozornosti. Pak do tiskárny a předání k prodeji.
V této době se vždycky Tonda ptá, jestli nikdo nenadává na Zpravodaj. Takto totiž pozná, jestli je
časopis v pořádku. O pochvale se nemluví – bereme tuto práci jako samozřejmost – věc, která je
daná. Za Tondu Nedbala by se ale hledala náhrada těžko. Hlavně pro tu práci shánění a uhánění
pisatelů tak, aby byl Zpravodaj vůbec čím nakrmit. Milý Tondo, musím říct, že po celou dobu čtyř
let byla radost s Tebou spolupracovat a za toto Ti musím poděkovat. Děkuji Ti za všechny čitatele
Zpravodajů a přeji Ti, ať těch Zpravodajů je ještě velká spousta pod Tvým vedením.
starosta

Spolkový život v Prusinovicích
Asi si tento fakt neuvědomujeme, ale Prusinovice jsou co do spolkového života, unikátní
obcí. Naplno jsem toto pocítil až ve funkci starosty, ve které mám přehled o akcích, které pro
Prusinovice pořádají naše spolky. Myslím, že ani ony samy si neuvědomují, jak záslužnou činnost pro obec dělají. Život každého z nás je poskládaný z jednotlivých zážitků a podle nich pak
hodnotíme určité životní fáze. A samozřejmě pro obec a společenský život je nejlepší, když tyto
zážitky jsou společné. A výsledek je ten, že se navzájem známe a obec tímto drží pospolu. Vím,
že některé spolky dělají více akcí a některé méně. Prostě tolik na kolik akcí se cítí a hlavně na kolik
mají čas. Vždycky je to hlavně koníček a koníček musí v prvé řadě bavit. Navíc do tohoto vstupuje
velkou měrou i generační stav spolku. Je jasné, že v mládí je více energie než na stará kolena.
Vám všem bez rozdílu patří velké poděkování za nás všechny, kteří se těchto společných akcí
a setkání zúčastňujeme. Že zkrátka není v Prusinovicích nuda. Trošku jsme se naučili brát tyto snahy
spolků jako samozřejmost, ale samozřejmost toto opravdu není a je za co děkovat. Za každou
uspořádanou událostí jsou hodiny příprav a mnohdy i nervů, zda například vyjde počasí. Když
čtete tento článek, je už po volbách – já doufám, že máme zvolené zastupitelstvo, které bude
spolky i nadále podporovat a tím obohacovat společenský život v naší vesnici. Děkuji spolkům
za všechny akce, které v Prusinovicích za poslední 4 roky uspořádaly, a přeji, ať vás všechny vaše
činnost ještě dlouho baví a nadále vám přináší radost. A nám všem přeji hodně společných zážitků
a jsem rád, že i my „spotřebitelé“ si uvědomujeme, že tyto události musíme podpořit.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Poděkování panu starostovi
Dnes, týden před volbami do obecního zastupitelstva, chci udělat něco, co se v dnešní době
moc nenosí, a v politice, i té komunální, už skoro vůbec ne. Ano, chci poděkovat panu starostovi
za jeho čtyřleté starostování, čtyřleté vedení obce, čtyřleté působení vedoucí k prosperitě a blahu
nás, občanů našich krásných Prusinovic. Zbyněk nastoupil do funkce starosty po čtyřletém období, kdy pracoval pro obec coby zastupitel. Zhruba asi věděl, co práce a poslání starosty obnáší,
přesto si troufám tvrdit, že v počátečním období zažil bezpočet bezesných nocí, kdy si sám sobě
vyčítal, že tak těžkou a nevděčnou funkci přijal. Začínal úplně od nuly, neměl kontakty, neměl
zkušenosti, neměl právní vědomosti, nevěděl co udělat dnes, co zítra, co za rok. Jediné, co měl,
byla nezměrná chuť do práce, chuť udělat maximum pro naši obec. I díky bývalému starostovi ing.
Lipnerovi, paní Tkadlčíkové a paní Hulenkové začal v pravém slova smyslu starostovat ve velmi
krátké době. To, co dokázal za podpory většiny zastupitelů, bylo prezentováno ve zpravodaji už
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v minulosti. I ten, který vidět nechce, musí uznat, že výsledky „starostování“ Zbyňka Žákovského
jsou viditelné na každém kroku. A to nejen v oblasti materiálního blaha občanů, ale i v oblasti
mezilidských vztahů na úřadě, mezi většinou zastupitelů, ve vztazích obec – Agrova, obec – školka
a škola, obec – farnosti atd. Vím, o čem mluvím, jelikož mé působení na OÚ Prusinovice uzavřelo
již druhou kapitolu.
V době, kdy budete číst tento článek, bude již po volbách. Chce se mi věřit, že voliči rozhodli
správně s vědomím, že i starosta může být špatný či dobrý. Dnes, 29. 9. 2018, věřím, že volby
dopadnou dobře (z pohledu většiny občanů i mého) a že náš dobrý starosta Zbyněk Žákovský
bude moci ve svém nelehkém díle a poslání pokračovat i další 4 roky. O tom však rozhodnou
(rozhodli) naši voliči a následná povolební jednání nově zvolených zastupitelů. Ať to dopadne
(dopadlo) jakkoliv, protože jsem si vědom, že předpovědi v politice jsou velice ošemetné, tak mi
dnes nezbývá než Ti, Zbyňku, PODĚKOVAT. Bylo mi ctí…
MVDr. Koplík, místostarosta (bývalý), občan

ŠKOLA
Kluci, holky, jdem do školky!
Naše Mateřská škola v Prusinovicích přijala na nový školní rok 2018/2019 celkem 49 dětí. Děti
jsou rozděleny do dvou tříd a to nově podle věku. V oddělení Sluníček jsou zařazeny mladší děti
od 2,5 do 4 let. Ve druhém oddělení Koťátek jsou starší děti předškolního věku, doplněny mladšími
dětmi ve věku 4 let. Tato třída byla vytvořena se záměrem připravovat děti k zápisu do 1. třídy.
V mateřské škole pracují čtyři učitelky. Během letních prázdnin jsme se rozloučili s paní učitelkou
Libuší Sirotovou, která odešla do starobního důchodu, a nově přijali dvě nové posily. Ve třídě Sluníček tedy pracují paní učitelky Mgr. Kateřina Koplíková a Žaneta Vrubelová DiS. V oddělení Koťátek
potom paní ředitelka Bc. Gabriela Navrátilová a nová paní učitelka Iva Rozsypalová z Přerova.
Díky výborné spolupráci s obecním úřadem a panem starostou Zbyňkem Žákovským, došlo
ve vybavení MŠ k velkým změnám. Děti se po prázdninách mohly těšit z nových barevných šatních
skříněk, obložení i krásné výzdoby. Během prázdnin se také nově vymalovaly prostory v oddělení
Koťátek. Paní učitelky uspořádaly a přemístily nábytek tak, aby všechny děti měly dostatek prostoru
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ke hraní a všem aktivitám. Minulý školní rok bylo dostavěno horní patro sloužící k odpolednímu
odpočinku dětí. Od nového školního roku tyhle krásné prostory využíváme vzhledem k vysokému
počtu dětí i k pohybovým aktivitám, rannímu cvičení.
Pro tento školní rok paní učitelky vytvořily nový Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání „Hrajeme si od jara do zimy“. Program vychází z podmínek v mateřské škole a využívá
specifika života v naší obci. Zároveň také poskytuje dětem možnost aktivně se podílet na dění
v mateřské škole. Je více zaměřen na ekologii a na EVVO (environmentální vzdělávání, výchova
a osvěta). Proto budeme v termínu od 1. do 14. října sbírat starý papír. Tím pomůžeme nejen
přírodě, která Prusinovice obklopuje, ale i dětem, které za utržené peníze dostanou hračky na
školní zahradu. Starý papír mohou sbírat i občané obce a nosit v uvedeném termínu ke sklepu
mateřské školy. Jak se tahle nová akce, ve které chceme určitě pokračovat, povedla, vás budeme
informovat. Těm, kdo se chtějí zapojit, předem děkujeme.
S nadcházejícím podzimem nás ve školce čeká spousta tradičních i nových zajímavých akcí
a aktivit. Užívejte, jako my ve školce s dětmi, krás podzimu a procházek barevnou přírodu.
Iva Rozsypalová, Mgr. Kateřina Koplíková

Zpátky do školních lavic
Ačkoli počasí stále lákalo ke koupání a letním radovánkám, museli žáci zasednout zpět do
školních lavic. Slavnostní zahájení školního roku proběhlo v pondělí 3. 9. Kromě osmičlenného
pedagogického sboru v čele s ředitelkou Mgr. Ivonou Kratochvílovou povzbudil žáky i pan starosta
Z. Žákovský a předseda Školské rady Mgr. L. Mach. Zvláštní pozornosti se dostalo těm nejmladším
- našim prvňáčkům, kterých jsme letos přivítali rovných 15. Celkem bude v tomto školním roce
navštěvovat zdejší školu 75 žáků, kteří se budou učit v 5 samostatných třídách. Díky tak vysokému
počtu dětí nemusíme již ročníky na výuku spojovat. Výjimku tvoří jen společná výuka tělesné výchovy 3. a 4. ročníku. Taktéž z kapacitních důvodů jsme nově otevřeli druhé oddělení školní družiny.
Škola každoročně nabízí volnočasové aktivity – kroužky. Letos je v nabídce Angličtina pro
nejmenší, Výtvarný kroužek s keramikou, Práce na PC, Badminton a Logopedický kroužek. I nadále
v prostorách školy funguje pobočka Základní umělecké školy Holešov, která nabízí výuku hry na
klávesy a kytaru. Letos bychom chtěli nabídku kroužků rozšířit, proto v současné době probíhají
jednání s volnočasovým centrem TYMY Holešov.
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I v letošním školním roce se budeme snažit občas vyhnat žáky z lavic a nabídnout jim
pestrou paletu mimoškolního vzdělávání. Ve spolupráci s různými firmami a vzdělávacími či
kulturními institucemi uspořádáme řadu projektů, besed, exkurzí. Celoročně probíhá projekt
Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol a Recyklohraní (sběr baterií, drobných elektrospotřebičů a prázdných tonerů).
Celá škola již absolvovala pěší vycházku na Hrádek s opékáním špekáčků a plněním hravých
úkolů. Pobesedovali jsme s policií na téma „Policista je náš kamarád“, „Doprava“ či „Bezpečné
chování“. Žáci 4. ročníku už v září stihli výuku na dětském dopravním hřišti v Kroměříži a spolu
s páťáky zahájili výuku plavání v Přerově. V nejbližší době nás čeká výchovný program Den s etiketou, preventivní program Normální je nekouřit, projektový den ke vzniku ČSR, výchovný koncert ve
Zlíně, program Nauč se první pomoc, divadlo v anglickém jazyce a rozsvěcení vánočního stromku
v obci. Fotografie z jednotlivých akcí naleznete na stránkách školy www.zsprusinovice.estranky.
cz, kde se nacházejí i ostatní důležité informace týkající se provozu a činnosti školy.
Závěrem nezbývá než popřát všem žáčkům, aby tento školní rok byl pro ně úspěšný, aby jim
dlouho vydržela energie načerpaná z letních prázdnin, aby měli radost z nově získaných vědomostí
a dovedností a aby dělali radost svým rodičům i učitelům. Rodičům pak přejeme hlavně pevné
nervy a spoustu trpělivosti.
Jarmila Kratinohová

KULTURA
Slavnostní otevření dětského hřiště
V pátek 17. srpna v 17 hodin odpoledne se sešli v hojném počtu rodiče se svými dětmi na
nově vybudovaném dětském hřišti u tělocvičny na Podzahradí. Na místě původního hřiště bylo
během druhé poloviny prázdnin postaveno zcela nové hřiště pro děti, které postavila firma ACER
WOODWAY z Brna. Hřiště je postaveno z akátového dřeva a ocelových prvků. Je tam vytvořeno
dílo v hodnotě 552 000 Kč. K zábavě dětí nyní slouží různé houpačky, průlezky, skluzavky hrazdy,
lavičky, pískoviště a další konstrukce. Jsou tam cvičební prvky, které rozvíjejí a posilují pohybové
schopnosti a dovednosti dětí, ale jsou tam i posilovací prvky pro starší generaci.
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Na této slavnosti byli přítomní obecní zastupitelé: Zbyněk Žákovský, starosta, MVDr. Jaroslav
Koplík, místostarosta, slečna Marie Vybíralová a ing. Jiří Mrázek. V horkém letním odpoledni děti
obdržely jako dárek malé občerstvení – krájené kousky melounů a zmrzlinu (nanuky), které jim
chutnaly. Slavnost se tentokrát konala bez oficiálního proslovu pana starosty. Děti za dozoru
svých rodičů si hned rády vyzkoušely všechny cvičební prvky na hřišti a měly radost z pohybu na
novém hřišti, které na první pohled působí příjemným dojmem.
Je třeba poděkovat obecním zastupitelům za tento pěkný počin ve prospěch zábavy a sportovního života našich dětí v obci. Nové dětské hřiště u tělocvičny je pěkné a je stále otevřené
pro veřejnost. Kéž na něm děti a jejich rodiče prožijí mnoho radostných chvil a dobré zábavy!
Antonín Nedbal

Dětský karneval
Obec Prusinovice a Mateřská škola v Prusinovicích uspořádaly v sobotu 8. září zábavný
program pro děti a jejich rodiče (prarodiče). Pozvaly k nám osvědčeného člověka malé postavy,
Pepína Prcka, který dovede vytvořit pro děti zábavný program, jenž obvykle obsahuje tanečky,
písničky a soutěže v jejich dovednosti, do nichž rád zapojuje děti i jejich rodiče. S podobně sestaveným programem přijel Pepíno Prcek, vlastním jménem Josef Rychlíkovský, opět do naší obce.
Jeho zábavné vystoupení, které trvalo 90 minut, se konalo na prostranství u kulturního domu
za krásného slunečného počasí. Vstupné na karneval bylo dobrovolné. Přišlo se tam pobavit asi
50 dětí se svými rodiči (prarodiči). Odpolední slavnost byla pojatá jako maškarní karneval, proto
většina dětí tam přišla oděná v rozmanitých, slušivých a nápaditých kostýmech (maskách). Při
vstupu na karneval obdržely děti, které přišly v kostýmech, z rukou paní ředitelky MŠ Bc. Gabriely Navrátilové a paní učitelek balíček sladkostí a poukázku na zmrzlinu jako dárky na uvítanou.
Děti měly k dispozici pro svou zábavu skákací hrad, který si velmi oblíbily. Na závěr zábavného
programu si děti pochutnaly na cukrové vatě, kterou jim vyrobil Pepíno Prcek. Veliký zájem měla
děvčata o malování na svůj obličej v podání slečen Karolíny Vaclakové a Renaty Hrbáčové ze
Střediska volného času TYMY Holešov. Paní kuchařky Eva Nedbalová (z Přerovské ulice) a Michaela Vinklárková připravily pro všechny přítomné grilované speciality na občerstvení. V nabídce
za přijatelné ceny tam byly grilovaná kuřecí prsa, pikantní bůček, grilovaná vepřová krkovička,
kukuřičný klas, grilovaný hermelín, hranolky a zeleninový salát. Přítomní občané měli zájem
o chutné občerstvení, které jim přišlo vhod.
Dětský karneval se letos vydařil ke spokojenosti dětí a jejich rodičů (prarodičů), pořadatelů
slavnosti i Pepína Prcka, který si uměl děti opět získat svým vtipným zábavným programem.
Jemu patří poděkování za příjemně prožité sobotní odpoledne. Velký dík náleží obci Prusinovice
a pedagogickému sboru mateřské školy za organizační přípravu karnevalu. Poděkování si zasluhují pracovníci obce, kulturního domu a obě kuchařky za jejich mimořádnou sobotní službu při
slavnosti. Děkuji i sponzoru NESTLÉ za sladkosti pro děti.
Antonín Nedbal
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CÍRKEV
Sborový zájezd
Každý člověk věří, i když tvrdí opak, „něco nad námi musí být“. Někteří věří někomu a hodně
lidí se zklamalo. Je důležité vědět, komu věřím. Nedávno jsem dětem měl přiblížit úvodní větu
Apoštolského vyznání víry: „Věřím v Boha, Otce všemohoucího…“ Mimochodem vyznání je vyjádření, komu důvěřuji, komu věřím. Když řeknu, že venku na Vás čeká auto, můžete se jít podívat,
to není víra, to je pak jistota. Ale když Vám řidič slíbí, že Vás někam odveze, tak musíte buď věřit,
anebo nabídku odmítnout. Pokud uvěříte a nastoupíte, tak se někam posunete, někam dojedete.
A o to ve víře jde, mohu věřit v něco, někomu, ale je důležité, co mi ta víra přináší. Zda mne někam
posouvá. Zda se díky ní i já měním. „Věřím v Boha“ znamená, že své hodnoty, cíle posuzuji z jeho
pohledu, že se nechám vyvést ze svých problémů, závislostí, otroctví. Je to však cesta, proces, není
to jednorázově skok. Proto věřící přichází do shromáždění, do kostelů, děti na náboženství – aby se
nejen něco dověděli, ale ve víře se pokoušeli někam pokročit, posunout se. A Bůh k tomu dal své
zaslíbení: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
(Matouš 18:20). Proto křestané pravidelně v neděli a o svátcích ráno vstávají a putují do kostelů
a modliteben. Naši předci, když neměli kostel ve vesnici, neváhali putovat i mnoho kilometrů
pěšky. Když to nešlo jinak, putovali za svátostí tam, kde se jim dostala. Tak se kdysi z našich krajů
chodilo do Slezska, na Ostravsko a Těšínsko.
V neděli 19. srpna 2018 uspořádal evangelický sbor v Prusinovicích zájezd do Frýdku - Místku
a okolí. Do luterského kostela. Naše Českobratrská církev evangelická slaví letos 100. výročí spojení
sborů luterského a reformovaného vyznání do jedné církve.
Ve Frýdku-Místku jsme se zúčastnili shromáždění a posílili se navzájem s místními bratry
a sestrami evangelické víry. Pak následovala poznávací část okolní krajiny. Někteří se vydali na
Lysou horu, ostatní se radovali z okolních lesů a tůní, které i přes letošní sucho nevyschly. Děti pak
měly možnost prohlédnout si v nedalekém Frenštátu pod Radhoštěm naučnou stezku Beskydský
chodníček s vyhlídkou v korunách stromů a ukázkou hnízdišť lesních ptáků. Viděli jsme také skoky
na lyžích z místního skokanského můstku upraveného na letní provoz po umělém povrchu. Všichni
jsme se společně radovali a děkovali Bohu za krásný den.
Mgr. Leoš Mach

SPOLKY
Nohejbalový turnaj
Tenisový klub Prusinovice za spoluúčasti obce Prusinovice uspořádal ve čtvrtek 5. července
na tenisovém dvorci U potoka tradiční nohejbalový turnaj, který získal název Cyrilometodějský.
Byl to již 7. ročník turnaje tříčlenných družstev.
V 12,30 hodin začala prezentace družstev a v 13,30 hodin se začala hrát soutěžní utkání
přihlášených družstev. Hrálo se na dva vítězné sety. Normální sada se hrála do jedenácti bodů,
rozhodující (třetí) sada se hrála do pěti bodů.
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Do turnaje se přihlásilo pouze pět družstev. Byla to tato družstva: P. L. K. (Kryštof Talach,
Ladislav Polešovský, Petr Doležel), ALOIS (Alois Barot st., Alois Barot ml., Petr Směták z Otrokovic), MKS HOLEŠOV (Radek Nevřala, Jan Utěkal, Martin Spáčil z Holešova), TK ŽIDOVÁ (Radovan
Tkadlčík, Daniel Sklenář, Petr Weinert), SÓSEDI (Luděk Gadas, Aleš Zicháček, Jakub Vojkůvka).
Hrálo se systémem „každý s každým“ a výsledky jednotlivých utkání se zapisovaly do přehledné
tabulky. Soutěžní utkání se hrála v horkém slunečném letním počasí. Až v 17 hodin se obloha
zatáhla mraky blížící se bouřky, z nichž však nezapršelo. Hřiště se muselo po každém sehraném
utkání udržovat, kropit a lajnovat. Hráči měli k dispozici sprchu pro osvěžení.
Výsledky turnaje v základní skupině družstev: 1. ALOIS, 2. MKS HOLEŠOV, 3. P. L. K., 4. TK
ŽIDOVÁ, 5. SÓSEDI.
Dále byla sehrána tato utkání družstev podle výsledků dosažených v základní skupině:
Finále: ALOIS – MKS HOLEŠOV 2 : 1
O 3. místo: TK ŽIDOVÁ – P. L. K. 2 : 1
5. místo v turnaji obsadilo družstvo SÓSEDI.
V turnaji zvítězilo družstvo ALOIS a získalo pohár a věcnou cenu.
Pořadatelé turnaje připravili pro hráče a diváky chutné občerstvení (hamburger, kuřecí steak,
grilovaná žebra, hranolky) a děti měly k dispozici skákací hrad pro zábavu.
Iniciátor a hlavní pořadatel turnaje byl opět pan Oldřich Nevřala, který měl všechno na starost.
Turnaj obohatil sportovní a spolkový život v naší obci. Diváci o něj měli zájem.
Poděkování za dobrou sportovní akci patří jejím pořadatelům, všem hráčům za účast
i ochotným sponzorům.
Blahopřeji nejlepším hráčům turnaje k jejich sportovnímu úspěchu a do příštího ročníku
turnaje přeji všem pořadatelům i hráčům hodně zdaru.
Antonín Nedbal

Alois Barot starší

Alois Barot mladší

Naše úspěšná aranžérka květin
Po úspěchu na Zemském kole Floristické soutěže, které se konalo 31. května ve Společenském
domě v Prostějově, postoupila paní Erika Pumprlová do finále Floristické soutěže. Toto finále
celostátní soutěže se konalo dne 13. července 2018 v Lysé nad Labem při výstavě KVĚTY. Akce
se uskutečnila pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorné Jermanové.
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Téma soutěže bylo: Síla lásky, Síla květin – HIPPES. Soutěž proběhla v těchto kategoriích: žáci
(12 až 15 let), junioři (15 až 18 let) a senioři.
Soutěžící v kategorii „senior“ měli za úkol vytvořit kytici ve stylu Hippe. Kytice měla být vytvořena
z lučních a letních květů. Měla být kulatá a pohledná
ze všech stran a měla by odrážet náladu té doby.
Časový limit pro splnění úkolu byl 50 minut. Další
soutěžní úkol byla přízdoba kytary. Maketu kytary
a umělé květiny zajistil organizátor soutěže. Časový
limit pro splnění tohoto úkolu byl 70 minut.
V konečném hodnocení této celostátní soutěže
paní Erika Pumprlová obsadila 4. místo. Blahopřeji
naší úspěšné člence ZO ČZS v Prusinovicích k jejím
krásným dílům a úspěšnému výsledku v této významné soutěži a děkuji jí za vzornou reprezentaci
naší obce a místního spolku zahrádkářů. Do budoucna jí přeji hodně tvořivé inspirace a hodně zdraví.
Antonín Nedbal

Cykloturistický oddíl NEKO v Českém lese
Cykloturistický oddíl NEKO uspořádal ve dnech 21. 7. až 28. 7. tradiční cykloturistickou
dovolenou. Tentokrát jsme zavítali do Českého lesa. Dovolené se zúčastnilo 65 členů a příznivcú
oddílu z Prusinovic a okolních měst a obcí, Křenovic, Brna a Prahy včetně patnácti dětí ve věku
od jednoho roku do třinácti let.
Bydleli jsme v pěkném turistickém táboře Karolína, vzdáleném 2 km od obce Brod nad Tichou
nedaleko města Tachova. V táboře jsme měli ubytování a služby na obvyklé turistické úrovni. Tábor
je v krásném přírodním prostředí v místě bývalého lomu. Žili jsme v něm spokojeně po celý týden.
Dovolená v Českém lese nám rychle uplynula a přinesla nám hodně pěkných zážitků jako
každoročně. Uvedu stručně přehled naší denní činnosti, tedy té činnosti, která byla vedením oddílu
NEKO naplánována a účastníky dovolené zvolena jako hlavní program dne.

Studium mapy na vyjížďce
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Společná fotografie v táboře

V sobotu 21. 7. odpoledne jsme přijeli autobusem (s koly ve vleku) do tábora a ubytovali se
v něm. Téhož dne jsme už na kolech zajeli do Tachova na náměstí a zpět do tábora za podmračeného počasí, které hrozilo deštěm. Ujeli jsme prvních 30 km na kolech.
Protože v neděli 22. 7. ráno v táboře drobně pršelo, zvolili jsme náhradní program. Autobusem jsme přijeli do Karlových Varů, kde nepršelo. Měli jsme každý 3 a půl hodiny volného času
na individuální prohlídku středu tohoto významného lázeňského města. Toho času jsme náležitě
využili k svému občerstvení a nákupům podle svých finančních možností.
V pondělí 23. 7. Jsme autobusem (s koly ve vleku) přijeli do Horšovského Týna, odkud jsme na
kolech vyjeli na plánovaný okruh a vrátili se k našemu zaparkovanému autobusu na totéž místo.
V obci Újezd jsme letmo uviděli statek a pamětní síň Jana Sladkého Koziny. Odpoledne jsme přijeli
do Domažlic na náměstí, kde jsme měli hodinu a půl volného času k svému občerstvení a prohlídce
města. V pondělí už bylo krásné slunečné počasí, které panovalo po celý týden naší dovolené.
V úterý 24. 7. nás autobus zavezl do německého příhraničního města Tirschnreuth, odkud
jsme po malém občerstvení na kolech vyjeli a po kvalitních německých asfaltových cestách jsme
brzy přijeli k zelené německo-české hranici, kterou jsme snadno překročili. Po polní cestě (či spíše
pěšině) jsme už vjeli dále na české území a po cyklostezkách a státních silnících jsme přijeli do
Tachova, kde na nás čekal náš autobus. Někteří dobrovolníci přijeli na kolech až do tábora. Byla
to fyzicky obtížná etapa v horku a kopcovitém terénu.
Ve středu 25. 7. jsme vyjeli na kolech z tábora až do Mariánských Lázní a vrátili se zpět do
tábora. Měli jsme asi dvě hodiny volného času na prohlídku známého lázeňského města, v němž
se nám líbilo. Toho dne byla zvolena fyzicky obtížná kopcovitá etapa.
Ve čtvrtek 26. 7. jsme měli za cíl dojet do údolí Kosího potoka, kde je krásná rekreační chatová
oblast v romantickém přírodním prostředí. Cestou nastaly navigační obtíže (neshody v názorech,
kterým směrem máme dál jet), přejeli a překročili jsme několik brodů. Cíle jsme dosáhli a úkol
splnili. „Za odměnu“ nám bylo ještě koupání ve studené vodě v zatopeném lomu u Pavlovic. Toto
osvěžení těla ve vodě v parném letním dnu všem cyklistům přišlo po cestě vhod. I tato etapa byla
fyzicky velmi obtížná.
Zbývající páteční (27. 7.) etapa byla zvolena jako „odpočinková“. Autobus nás zavezl (s koly)
do Přimdy, odkud jsme se vrátili do tábora na kolech. Byla to krátká (30 km) a nenáročná etapa.
Asi po třech hodinách jízdy byli naši cyklisté opět v táboře. Všichni byli s etapou a svým výkonem
spokojeni.
V pátek v podvečer a večer se konala v táboře závěrečná slavnostní schůze, při níž vedení
oddílu NEKO vyhodnotilo program a průběh dovolené. Obzvlášť originálně byly oceněny všechny
naše děti, které dostaly individuálně pro ně zakoupené oděvní kousky, které pro ně osobně vybral
dr. Koplík v obchodě. Některé děti odvedly při jízdě na kolech obdivuhodné výkony vzhledem
k svému věku, profilu terénu a okolnostem. Potom pan Tomáš Pumprla, povoláním hasič, jedinou
zápalkou zapálil připravený táborový oheň, u něhož si zájemci opékali špekáčky. Následovala
volná družná zábava účastníků naší cyklo-dovolené dlouho do noci.
V sobotu 28. 7. jsme po snídani uklidili a předali chatky majiteli tábora, naložili svá kola
a zavazadla do autobusu. Ještě před polednem jsme se rozjeli domů. Cestou domů jsme se zastavili
u dálnice v motorestu na oběd. Před 18. hodinou jsme se šťastně vrátili do Prusinovic. Za bezpečnou
dopravu autobusem tam i zpět, za ochotné služby a dobrou společnost vděčíme řidiči našeho
autobusu – panu Václavu Veselému z Kroměříže. Jsem moc rád, že jsme se všichni šťastně vrátili
domů, byť někteří s malými odřeninami a škrábanci na těle.

19

Poděkování patří oběma předsedům oddílu NEKO – ing. Josefu Nedbalovi a MVDr. Jaroslavu Koplíkovi – za zorganizování celé letošní cyklo-dovolené ve svém volném čase. Paní Marcele Pumprlové
děkuji za ochotnou službu táborové zdravotnice. Stejně tak děkuji MUDr. Václavu Němcovi z Bystřice
pod Hostýnem za jeho služby. Děkuji našim „navigátorům“ na cestách – ing. Zdeňkovi Hajkrovi
a panu Tomáši Pumprlovi, děkuji zručnému mechanikovi naší výpravy – panu Josefu Navrátilovi za
ochotné služby svým kolegům. Děkuji všem, kteří se letošní cyklo-dovolené zúčastnili a pomohli
tak vytvořit příjemnou společenskou atmosféru při pobytu v táboře i v cyklistických vyjížďkách.
Antonín Nedbal

15. ročník jezdeckých závodů v Prusinovicích
Poslední červencovou neděli 29. 7. uspořádal Jezdecký klub Prusinovice 15. ročník
jezdeckých hobby závodů. Zahájení soutěží
bylo tradičně ve 12 hodin. Celé jezdecké odpoledne odstartovala parkurová soutěž 50 cm
na limitovaný čas určená dětem. Utkalo se v ní
10 dvojic. Vítězkou se stala Valerie Kohoutová
na koni Blesk z SK Allmetal Martinice, za ní se
na druhém místě umístila domácí jezdkyně
Adéla Žákovská s klisnou Bublinou a třetí místo
obsadila opět Adéla se svým druhým koněm,
plemenným hřebcem Al-kham-saChampagno.
Adéla Žákovská na koni
Následoval parkur dvoufázové skákání 60
– 70 cm. Tato soutěž již byla otevřená a zúčastnit se mohli malí i velcí koně i jezdci. Na startovní
listině jsme viděli 9 dvojic. O vítězi rozhodoval nejlepší čas druhé fáze parkuru. Toho dosáhla opět
Valerie Kohoutová z Martinic pouze v sedle jiného koně, a to valacha Kohinor, o 3 vteřinky za ní, na
druhém místě, skončila dvojice Jiří Složil nejml. a Gina Old z Jaso Oldřichov, třetí místo vybojovala
domácí jezdkyně Adéla Žákovská a Al-kham-saChampagno. V průběhu této soutěže se přihnaly
i tradiční mraky a jezdce začaly skrápět kapky deště. Dekorování již proběhlo za vydatného lijáku.
Divaci měli možnost se schovat pod stany a tam nápor největšího deště přečkat. Voda nevadila
stavitelům parkuru pánům Petru Hirkovi a Metodějovi Zmeškalovi, kteří v pláštěnkách připravili
překážky pro další soutěž. Takže hned po tom, co se počasí umoudřilo, jsme pokračovali ve skákání
na překážkách 90 cm. Z 10 jezdců se do rozeskakování probojovali 4. Nejrychlejší z nich byla Radka
Turčynová v sedle haflinga Armániho z Kačákovy samoty, druhé místo patřilo Vendule Zaoralové
s valachem Diabolo z Kroměříže a třetí místo obsadila Klára Juráňová s Infinity z JK Juko Rouské.
Poslední parkurovou soutěží byl parkur se stupňovanou obtížností do 100 cm se žolíkem.
Ze sedmi účastníků plného počtu bodů dosáhly tři dvojice. O vítězi tedy rozhodl nejrychlejší čas
a ten patřil panu Romanu Dostálkovi z JK Luhaturf, druhý nejrychlejší čas dosáhla Denisa Jelínková
a Bar z SK Allmetal Martinice a třetí skončila Kohoutová Valerie s klisnou Kornetou také z Martinic.
S parkurovými jezdci jsme se rozloučili zhruba v 15:30 a na řadu přišli jezdci westernoví. Ti se
utkali ve dvou soutěžích, a to slalom mezi tyčemi a barely. Obě soutěže se jely dvoukolově a jezdcům se do výsledků započítával rychlejší čas. Z barelů si první místo odvezla Markéta Lašáková a Sid,
druhé místo Milan Školoud s Juráškem a třetí Nela Kutrová a Japa teč. Po skončení druhé soutěže
slalom mezi tyčemi se předchozí umístění pouze prohodili a vyhrál Milan Školoud s Juráškem.
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Slunce opět pálilo a na diváky v 17 hodin čekala poslední soutěž dne vozatajský parkur.
Na startu se představily čtyři spřežení. Nejrychleji si s tratí vozatajského parkuru poradil Ladislav
Caletka se svým dvojspřežím, druhý dokončil parkur Luboš Doležel také s dvojspřežím a třetí
se umístil s jednospřežím pan Juráň. Po slavnostním dekorování spřežení se vozatajci rozloučili
posledním čestným kolem tohoto dne a 15. ročník jezdeckých závodů byl u konce.
Děkujeme Agrově a.s. za technickou i materiální pomoc, firmě Sanitacar za zajištění zdravotní
služby a všem dalším sponzorům za podporu jezdeckého sportu v Prusinovicích. Poděkování
patří i všem jezdcům, kteří si přijeli i přes velká vedra zazávodit a divákům, bez kterých by závody
neměly tu správnou atmosféru.
Za rok zase nashledanou.
Žákovská Petra

Jezdci na koních v dešti

Pořadatelé závodů v dešti

Sektor pro diváky

Vozatajská soutěž

Zájezd našich zahrádkářů
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Prusinovicích uspořádala v sobotu
4. srpna autobusový poznávací zájezd, kterého jsme se zúčastnili v počtu 20 osob. Z Prusinovic
jsme vyjeli v 8,30 hodin a vrátili se zpět v 19 hodin.
Nejprvé jsme navštívili arboretum Bílá Lhota. Je to národní přírodní památka, která se
rozkládá na jižním svahu na ploše necelých tří hektarů. Je to krásný park, kde je asi 300 druhů
a kultivarů dřevin, tisů, tůjí, smrky, duby, buky, cipryšky, javory, borovice, břízy, japonské javory, vilíny
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a magnolie. V parku jsou zastoupeny dřeviny z jižní Evropy, hlavně z Balkánu, z Asie a mnoho
dřevin pochází i z různých oblastí severní Ameriky.
Dále jsme pokračovali do lázní Karlova Studánka. Jsou to lázně moderní a přitom starobylé,
přebudované a obklopené horskou přírodou a nejčistším vzduchem ve střední Evropě.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili na největší moravský hrad Sovinec a arboretum Makču
Pikču. Je to obrovská zahradní skalka na stráni nad silnicí směřující k hradu Sovinci. Na skále je
více než 3 200 druhů rostlin, které pocházejí z různých koutů světa.
Počasí nám celý den přálo. My všichni účastníci zájezdu jsme byli velmi spokojeni. Děkujeme
obci Prusinovice za úhradu dopravy autobusem.
ZO ČZS Prusinovice

Rybářské závody pro děti
V sobotu 11. 8. 2018 pořádal zdejší spolek –
Sdružení rybářů na ochranu přírody Prusinovice - na
rybníku „Petrák“ již 7. ročník dětských rybářských
závodů. O průběh letošního závodu a počet startujících mladých rybářů byly nejprve obavy, protože
letošní počasí bylo od brzkých ranních hodin deštivé
a navíc se v letošním horkém létě jednalo o jeden
z nejchladnějších dnů prázdnin. Všechny naše obavy
se ale brzo rozplynuly, protože již při prezentaci,
která probíhala od 07:00 hod., bylo vidět, že letošní
účast mladých rybářů bude atakovat rekordní účast
z minulého roku. A taky že se tak stalo. I přes deštivé
a chladné počasí se přihlásilo do závodu 36 dětí.
Těm menším mohli samozřejmě při zdolávání ryby
pomáhat rodiče, prarodiče nebo i kamarádi. Celkem
se u rybníka sešlo asi 100 příznivců rybaření z naší
vesnice, ale i z okolí. Každý, kdo přišel k vodě rybařit,
Julie Gerátová, vítězka
podpořit své blízké, nebo se jen podívat do krásného
koutku naší přírody, mohl využít vynikajícího občerstvení v podobě grilovaných rybích specialit,
ale i jiných pochutin z grilu a udírny. Ještě před začátkem závodu jsme si řekli něco o zacházení
s ulovenými rybami, o pravidlech závodu a pak už mohlo všechno začít.
Samotný závod probíhal od 08:00 hod. do 13:00 hod. Již od začátku závodu bylo vidět, že
změna počasí z veder na deštivé byla ku prospěchu, protože ryby opravdu braly a mnozí rybáři
lovili jednu rybu za druhou. V polovině závodu přestalo pršet a ukázalo se nám sluníčko, což děti
uvítaly a začaly poznávat i okolí rybníka při hrách s kamarády. Ti, kteří vydrželi trpělivě sedět
u prutů, byli odměněni, protože ryby brát nepřestaly a během letošního závodu bylo uloveno
rekordních 107 kusů ryb a děti si tak rybaření opravdu užily. Ti nejšťastnější rybáři, kterým
se podařilo vytáhnout ty největší ryby, byli náležitě oceněni a odnesli si tak i hodnotné ceny.
Na 5. místě se shodně umístili dva rybáři – Lukáš Hudec a Marek Nedbal, na 4. místě Lukáš Mlčák,
na 3. místě Milan Zachara, na 2. místě Matěj Haša a na 1. místě Julie Gerátová, která chytila kapra
dlouhého 55 cm. V kategorii závodu o nejdelší dravou rybu zvítězil Zdeněk Trávníček, který chytil
okouna 19 cm dlouhého.
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Drobné ceny a sladkosti si od vody odnesli všichni závodící rybáři, i ti, kterým se právě nedařilo. Poklonu si zaslouží všichni, nebáli se přijít do deštivého počasí, aby se podívali do přírody,
předvedli své rybářské umění a setkali se opět po roce s kamarády na oblíbené akci pro děti.
Pochvalu si děti zaslouží také za to, jakým způsobem zacházely s ulovenými rybami. Je vidět,
že se čím dál víc do podvědomí rybářů zapisují pravidla lovu „chyť a pusť“, kdy je s rybami zacházeno zvlášť šetrným způsobem.
Poděkování patří všem sponzorům a Obecnímu úřadu Prusinovice, jenž pomáhají tuto úžasnou akci uspořádat, a hlavně rodičům, kteří berou své děti k vodě a vedou je tak ke kladnému
vztahu k přírodě.
Petrův Zdar

Ukončení prázdnin
Předposlední prázdninový víkend se již tradičně nesl v duchu rozloučení se s prázdninami.
Akce se konala na fotbalovém hřišti v Prusinovicích a v režii ji měli hráči týmu mužů a jejich drahé
polovičky. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce koná stoleté výročí od vzniku samostatného
československého státu, byla tato akce cíleně směřována k tomuto výročí.
Vyjma tradičních dovednostních soutěží tak byly pro děti připraveny speciální úkoly, kdy
první spočíval ve vytvoření státní vlajky České republiky z vršků z pet lahví, do připravené šablony.
S tímto úkolem se děti popasovaly s velkou precizností.
Dalším úkolem a tím nejdůležitějším, bylo zasazení národního stromu – Lípy srdčité u fotbalového hřiště. Rovněž tento úkol byl určen především pro děti, kterým ale pomohli zástupci
TJ Prusinovice. U sázení stromu nechyběli i zástupci obce Prusinovice, která daný strom zakoupila.
Po řádném zasazení stromu, symbolicky zazněla národní hymna. Zasazená lípa dostala své jméno,
které má vyražené na památeční destičce, kde je uvedeno „Lípa svobody 1918 – 2018.“
Po splnění významného úkolu bylo pro děti připraveno sladké překvapení z nebe, kdy nad
jejich hlavami létalo letadlo, které na plochu fotbalového hřiště spouštělo bonbóny. Na těchto
bonbónech byly zavěšeny krepové papíry, které symbolizovaly trikoloru. Následně ještě děti absolvovaly naučný kvíz o České republice, kdy po splnění jednotlivých úkolů na ně čekal šťavnatý
meloun a sladkost.
Nejen děti však musely naplno zapojit své mozkové závity. I pro dospělé byla připravena
znalostní soutěž, která spočívala v přiřazení jmen československých a českých prezidentů k jejich
podobiznám. Úkolu se zúčastnilo pár odvážných, kteří úkol splnili s naprostým přehledem.
Po setmění bylo spuštěno filmové plátno, na kterém se promítaly celovečerní filmy, pro děti
animák CoCo a pro mládež a dospělé český film Bajkeři. Jelikož k sledování filmů patří jednoznačně
popcorn, ani na ten jsme nezapomněli a diváci se ho při promítání dočkali. Po celou dobu akce
byly připraveny také speciality na grilu a další občerstvení.
Touto cestou bychom rádi poděkovali zastupitelům obce Prusinovice, díky nímž mohlo dojít
k vysazení Lípy svobody na počest stoletého výročí vzniku samostatného československého státu.
Ten největší dík patří všem dětem, které se akce zúčastnily, jelikož ty nám svým projevem radosti
dodávají energii k organizování těchto akcí.
Tým mužů TJ Prusinovice
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SPORT
23. 7. - 27. 7. Příměstský fotbalový kemp
v Prusinovicích
O letošních letních prázdninách jsme tak
jako vloni uspořádali další fotbalový kemp pro
mladé hráče jak našeho oddílu, tak i pro hráče
z okolních mužstev. Zájem byl velký a snažili jsme
vyhovět všem přihláškám. Fotbalový kemp se
uskutečnil od 23. 7. - 27. 7. 2018 na hřišti v Prusinovicích. Po celý týden se o kluky a děvčata starali
jak trenér mužů Vladimír Vinklárek, tak i zkušení
hráči mužů TJ Prusinovice Radek Nevřala a Jan
Utěkal. Po celý týden bylo velmi pěkné počasí
a všichni jsme si to bezvadně užili. Nešlo jen o
zdokonalení se ve fotbale, ale vznikla nová přátelství a kamarádství mezi jednotlivými účastníky.
Bylo velmi hezké pozorovat, jak i ti nejmladší se snaží a jsou soutěživí a mají velkou snahu. Na závěr
fotbalového kempu jsme pro účastníky připravili velké překvapení, a to byla možnost spát poslední
noc ve stanech. Myslím si, že se celá akce povedla a těšíme se na příští rok, kdy akci určitě zopakujeme.
Závěrem bych poděkoval předsedovi oddílu A. Pumprlovi za záštitu celé akce a také M. Dudíkovi,
který nám po celý týden připravoval stravu. Byl to vynikající týden, který jsme si náramně užili.
Za pořadatele akce Vinklárek V., Utěkal J., Nevřala R.

29. 8. - 31. 8. Kemp OFS Kroměříž v Roštíně
V srpnu se konal v areálu sokolovny Roštín fotbalový kemp Okresního fotbalového svazu
Kroměříž. Ve dvou třídenních turnusech se vystřídalo 56 hráčů z různých oddílů v okrese Kroměříž
a TJ Prusinovice byla zastoupena hned 15 zájemci. Hráči ročníků 2006 - 2010 měli na programu
fotbalové tréninky zaměřené na individuální herní dovednosti, které mohli také zdokonalovat
v připravených turnajích – mistrovství světa či liga mistrů. Večerní program byl ve znamení táboráku či regenerace v místní sauně či vířivce.
Děkujeme všem zúčastněným hráčům a těšíme se na další setkání.

11. 9. Předkolo turnaje Ondrášovka Cup r. 2011
v Prusinovicích
Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Valašské Meziříčí 1 : 7
branka: Mlčák Lukáš
TJ Prusinovice – MFK Vyškov 1 : 8
branka: Novák Tomáš
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TJ Prusinovice – TJ Sokol Velký Týnec 3 : 4
branky: Novák Tomáš, Mlčák Lukáš, Lajda Petr
TJ Prusinovice – 1. FC Poruba 1 : 14
branka: Pokorná Simona
TJ Prusinovice – SK Hranice 0 : 8
Konečné pořadí: 1. SK Hranice
2. 1. FC Poruba
3. MFK Vyškov
4. TJ Valašské Meziřící
5. TJ Sokol Velký Týnec
6. TJ Prusinovice
Sestava TJ Prusinovice:
Adámková Valerie, Tobolíková Natálie, Šiška Šimon, Lajda Petr,
Novák Tomáš, Pokorná Simona, Mlčák Lukáš, Nášel Jiří.
Mužstvo SK Hranice postoupilo na kvalifikační turnaj Ondrášovka Cup.

12. 9. Předkolo turnaje Ondrášovka Cup r. 2010
v Prusinovicích
Výsledky: TJ Prusinovice – FC Vsetín 1 : 8
branka: Dudík Jan
TJ Prusinovice – FK Šternberk 1 : 5
branka: Dudík Jan
TJ Prusinovice – 1. OMK Šternberk 3 : 9
branky: Dudík Jan 2, Adámek Jiří
TJ Prusinovice – Jiskra Staré Město 4 : 8
branky: Dudík Jan 3, Mlčák Lukáš
TJ Prusinovice – TJ Sokol Vilémov 2 : 10
branky: Novák Tomáš, Adámek Jiří
Konečné pořadí: 1. FK Šternberk
2. 1. OMK Šternberk
3. FC Vsetín
4. TJ Sokol Vilémov
5. Jiskra Staré Město
6. TJ Prusinovice
Sestava TJ Prusinovice:
Lajda Petr, Novák Tomáš, Mlčák Lukáš, Špaldoň Hynek, Dudík Jan,
Adámek Jiří, Janů Nikolas, Šiška Daniel, Adámková Valerie,
Tobolíková Natálie.
Mužstvo FK Šternberk postoupilo na kvalifikační turnaj Ondrášovka Cup.
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26. 9. Meziokresní turnaj talentované mládeže
v Lidečku
MTTM je roční soutěž, v níž hrají výběry hráčů jednotlivých OFS Zlínského KFS. Soutěžního
ročníku 2018/2019 se mohou účastnit hráči narozeni po 1. 1. 2006 a 2007. Pořadatelem podzimního turnaje byl OFS Vsetín, který vybral velice útulný a krásný fotbalový areál v Lidečku.
Výběry U12 a U13 OFS Kroměříž se postupně utkaly se soupeři: OFS Zlín, OFS Vsetín a OFS
Uherské Hradiště. Po velmi dobrých a zajímavých výkonech naše výběry obsadily v kategorii
U13 druhé a v kategorii U12 čtvrté místo. V kategorii U13 nastoupili za okresní výběr i hráči
a hráčka TJ Prusinovice Lucie Dostálová, Jan Pumprla, Zdeněk Adámek a Jan Krejčí (který na
turnaji vsítil 5 branek). Všem hráčům děkujeme za příkladnou reprezentaci svých klubů i celého
OFS Kroměříž. Těšíme se na další společný turnaj MTTM, který se uskuteční na jaře a pořadatelem
bude náš OFS Kroměříž.

Fotbalová školička
Na pravidelné tréninky 2x týdně docházejí i nejmenší hráči fotbalové školičky, kteří ještě nehrají svou vlastní soutěž. Hrajeme příležitostně přátelské zápasy s okolními mužstvy. Do soutěže
této věkové kategorie bychom mohli zasáhnout již na jaře, ale musela by se zvýšit naše hráčská
základna. Dovolil bych si tedy tímto pozvat všechny zájemce, dívky i chlapce, o kopanou již od
4 let na naše tréninky, které od listopadu budou probíhat v místní tělocvičně.

Mladší přípravka
Fotbalisté mladší přípravky po loňském sbírání zkušeností začali tuto sezonu kvalitními
výkony, které korunovali 4 výhrami v řadě a 52 vstřelenými brankami. Další akcí tohoto podzimu byl fotbalový turnaj Ondrášovka cup pořádaný na našem domácím hřišti a v konkurenci
kvalitních týmů okolních i vzdálenějších měst nedokázali naši mladí bojovníci uhrát žádný bod.
V těchto těžkých utkáních jsme především sbírali zkušenosti, které, pokud nepolevíme v tréninku
a přístupu k zápasům, můžeme využit a společně se těšit z dalších příjemných chvilek u tohoto
krásného sportu. Zároveň chceme poděkovat všem rodičům fanynkám a fanouškům za hlasitou
podporu při naších domácích i venkovních zápasech.

Mladší žáci
Před začátkem sezóny jsme se rozloučili s Josefem Hausknechtem a Danielem Uhlířem, kteří
přecházejí do starších žáků. V úvodních zápasech jsme předváděli pěknou kombinační kopanou
a připsali si v úvodních čtyřech zápasech hned 3 výhry. V následujících zápasech nás čekají mužstva z horní poloviny tabulky a teprve výsledky s těmito mužstvy ukáží, na jaké umístění můžeme
pomýšlet v konečné tabulce.
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Starší přípravka
Základ starší přípravky tvoří hráči, kteří pravidelně nastupují i v kádru mladších žáků. V úvodních zápasech jsme narazili na kvalitní mužstva, která budou určitě atakovat přední umístění,
a možná proto jsme ještě nedokázali zvítězit. I přes porážky se naše mužstvo snaží hrát pěkný
a kombinační fotbal, na který se dá dívat, chybí jen ty výsledky… Pravidelné nastupování za dva
výběry je velkým zápřahem jak pro hráče, tak pro trenéry, kteří vedou obě mužstva. Na druhou
stranu je u některých hráčů vidět právě díky častější zápasové praxi velké zlepšení. Do kádru starší
přípravky nakukují i hráči mladší přípravky, pro které je to velký přínos pro jejich fotbalový růst.
Závěrem bychom rádi jménem celé TJ poděkovali všem rodičům ve všech věkových kategoriích
za pomoc při zajišťování domácích i venkovních zápasů.
Aleš Pumprla
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Úspěšný vstup prusinovických fotbalistů
do nového ročníku soutěže 2018/2019
Po krátké letní přestávce, kterou většina
hráčů trávila v rodinném kruhu svých nejbližších nebo cestováním a odpočinkem, jsme se
opět začali připravovat na start nového ročníku
soutěže 2018/2019.
Trénovali jsme 2x týdně na našem velmi
dobrém hřišti, které nám může široko daleko
závidět většina oddílů. Je to zásluha velmi
dobré práce našeho správce Zdeňka Sajdáka,
za což mu patří náš velký dík a uznání.
Ještě než začal nový ročník soutěže, tak
jsme odehráli zápas poháru OFS.
Na našem hřišti jsme přivítali záložní mužstvo Kvasic, které přijelo posíleno o 6 hráčů prvního
mužstva. Od první minuty drželi hosté vývoj zápasu pevně v rukou, pravidelně zvyšovali rozdíl
ve skóre, který se zastavil až na deseti brankovém rozdílu (TJ Prusinovice – FC Kvasice „B“ 3 : 13,
branky: Talach K., Hrkota M., Nevřala R.).
Podzimní sezonu jsme nezačínali domácím zápasem, ale zápasem na hřišti v Martinicích.
V zápase jsme byli po celé utkání lepším týmem, a pokud bychom proměnili alespoň polovinu
šancí, tak by výsledek byl dvouciferný (TJ Sokol Martinice – TJ Prusinovice 0 : 4, branky: Nevřala
R. 2x, Bartošek J., Vybíral F.).
V prvním mistrovském utkání na domácím hřišti jsme byli proti Ludslavicím favoritem utkání.
V prvním poločase dvě proměněné penalty určily nerozhodný stav utkání. Po přestávce jsme se
sice brzy ujali vedení, ovšem hosté stav utkání obrátili a ještě v 87. minutě vedli. Povedlo se nám
utkání srovnat a po naší další nevyužité velké příležitosti v závěru přišly na řadu pokutové kopy.
V nich náš brankář Josef Sklenář zneškodnil hned tři pokusy soupeře a výraznou měrou přispěl
k zisku našeho druhého bodu (TJ Prusinovice – TJ Ludslavice 4 : 4, 5 : 4 PK, branky: Měrka T. 2x,
Sovadina A, Nevřala R.).
V dalším utkání nás čekalo derby v Roštění. V derby utkání na sebe narazili aktuálně druhé
a třetí mužstvo tabulky. Po bezbrankovém poločase, ve kterém jsme byli lepším mužstvem a měli
jsme více ze hry, jsme se brzy po změně stran ujali vedení, které jsme v závěru pečetili ještě dvěma
brankami (TJ Roštění – TJ Prusinovice 0 : 3, branky: Sovadina A., Talach K., Nevřala R.).
V následujícím kole jsme hostili mužstvo Míškovic. Opět se utkalo druhé a třetí mužstvo aktuální tabulky. Po celý zápas jsme byli lepším mužstvem, ale nedařilo se nám vsítit branku. Hosté
dobře bránili a podnikali nebezpečné protiútoky. O výsledku utkání jsme rozhodli až v závěru
utkání dvěma vstřelenými brankami (TJ Prusinovice – TJ Sokol Míškovice 2 : 0, branky: Měrka T. 2x).
V dalším kole jsme zajížděli do Rajnochovic. V utkání bohatém na branky se potvrdila statistika,
když v Rajnochovicích jsme naposledy vyhráli v roce 2015. I přes naše rychlé vedení 3:1 již v 15.
minutě jsme náskok ještě do poločasu vinou hrubých chyb v obraně prohospodařili. O výsledku
rozhodla poslední minuta základní hrací doby, v níž vstřelili hráči Rajnochovic tříbodovou výhru
(SK Rajnochovice – TJ Prusinovice 5 : 4, branky: Nevřala R 2x., Křepelka J., Talach K.).
Tým mužů TJ Prusinovice
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MYSLIVOST
Záchrana zajíců pro další generace
Při nedávné návštěvě veřejného zasedání zastupitelstva obce se projednávala jedna, zatím ne
moc horká, záležitost. Obnova zaječí zvěře v okolí obce. Asi si každý řekne, že zajíců a zvěře je všude
v okolí dost a není potřeba do nějakých podobných projektů vstupovat. Ale ono je to trochu jinak.
Úbytek zajíců je bohužel velký problém v celé České republice. Na některých místech došla tato
situace do stavu, kdy původní zvěř, která žila jen kousek od našich domovů, prostě není.
Naštěstí na tento závažný stav reagují mnohé chovatelské stanice, které se starají o odchov zvěře
a její následné vypouštění do volné přírody. Jakou nelehkou úlohu v tomto počinu mají tyto chovatelské
stanice, jen ve stručnosti na pár řádcích zmíním.
Zajíce chováme monogamním způsobem, tedy v párech ve speciálních odchovnách. Tyto odchovny jsou umístěny na co nejklidnějším místě, aby zvěř měla dostatek klidu. Způsob ustájení umožňuje
zajícům zachování plachosti a zároveň maximální pohodlí pro zdárnou reprodukci. Kotec je rozdělen
na několik sekcí, které jsou vzájemně propojeny, tak že zajíc, zaječka i mladí zajíci mohou žít společně, nebo zvolit ,,soukromí“ dle svých potřeb. Protože zajíc stále zůstává velmi ostražitým a plachým
zvířetem, což je i cílem chovatelů, tak i způsob chytání a manipulace se zvířaty vyžaduje svá specifika.
K tomu účelu je v kotci zabudován vyjímatelný truhlík, do kterého se zajíc pomocí táhla uzavře. Celý
tento truhlík se z kotce následně vytáhne a potom je teprve možné se zvířetem manipulovat v klidu
mimo vlastní odchovnu.
O stálé divokosti zajíců svědčí i fakt, že pokud se při manipulaci podaří některému ze zajíců chovateli
vyškubnout z ruky, je nenávratně ztracen a to platí i o chovných kusech, které se v zajetí narodili a v odchovně strávili tři nebo čtyři roky. Ovšem pokud je zajíc v dobrých podmínkách, nebývá jeho teritorium
vetší než 300 hektarů. Od divoké populace je odlišuje již jen plastová značka ve slechu. Chovatelský rok
v drtivé většině začíná již na sklonku kalendářního roku. Někdy okolo poloviny prosince. Doba březosti
zaječky je 43 dnů, a tak se mnohdy již na přelomu ledna a února objevují první mladí zajíci. V těchto
časných vrzích bývá jedno až dvě mláďata. Ovšem v letních měsících má zaječka čtyři až šest zajíčat.
Zajíčata se rodí na vysokém stupni vývoje, jsou vidomá, plně osrstěná, s dokonale vyvinutou termoregulací. Po odstavu zajíčata putují do školkových kotců, kde po třech až čtyřech kusech společně
dospívají a čekají na vypuštění. Základním krmivem je kvalitní stébelnaté seno z první seče. Votavy se
zajíc ani nedotkne. Dále granule pro výkrm králíků, ječmen, nezbytný ohryz, kdy je nejvhodnější vrba
a samozřejmě trvalý přístup k čisté pitné vodě, které zajíci spotřebují poměrně velké množství, zvláště
pak v období laktace. Asi dva týdny před vypuštěním se postupně začíná zajícům přidávat zelené
krmení, jetel, tráva z kvalitní louky, tak aby přechod na přirozenou potravu byl plynulý. První zajíci
z časných jarních vrhů se vypouští v první polovině července. Dříve to není vhodné, protože při senoseči vznikají na této, ale i jiné zvěři největší ztráty. Žně už zajícům nevadí. Dále pak v průběhu celého
léta a podzimu. Pokud je mírná zima, pouští se i v zimě. Méně šťastné je však vypouštět zajíce na sníh.
S pozdějšími zajíci je lépe počkat až na předjaří. Co se týká vlastního vypuštění, je vždy dobré zajíce
vypouštět pokud možno do lokality, kde zajíci jsou. V každé honitbě jistě o takových místech víme.
Důvod je prostý. Zajíc sám nejlépe pozná, který biotop, poloha a lokalita mu vyhovuje. V místech, kde
ještě nějaká zaječí populace je, se po vypuštění nové krve stavy poměrně rychle zvedají. Samozřejmě
záleží ještě na mnoha aspektech. Například kolik zajíců vypustíme, jak regulujeme škodnou, jak dokážeme zlepšovat prostředí různými plodinami na mysliveckých políčkách a podobně.
Z takových lokalit pak zajíci postupně expandují do blízkého okolí. Jak jsem uvedl, zajíc je svému
stanovišti věrný po celý život a jeho teritorium nebývá větší než 300 hektarů. Pokud dobře zvolíme
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místo vypuštění, máme téměř jisté, že tam zajíci zůstanou. Neméně důležitý je také způsob vypouštění.
V žádném případě nepřipadá v úvahu vysypávání z beden, bouchání nebo jiné rozhánění zvěře. Vyděšené zvíře pak dokáže běžet velmi daleko než se uklidní. Zajíci se vozí ve speciálních vypouštěcích
přepravkách až na místo předpokládaného vypuštění. Poměr pohlaví je vždy 1:1. Každá dodávka je
vybavena veterinárním protokolem a seznamem s čísly zajíců. Každý zajíc má ve slechu malou plastovou značku s registračním číslem, které se barevně obměňuje každý rok, a tak lze i s odstupem času
určit věk zajíce. Společně s místními myslivci pak na určeném místě zajíce šetrně vypustíme. Není nic
přirozenějšího, něž když z povzdálí pozorujete, jak zajíc opatrně opustí přepravku, zapanáčkuje, chvilku
jistí a pak se schová pod křovinu, do vysoké metlice nebo lesního mlází. Tolik jen v kostce k chovu.
Na první pohled se zdá, že chov zvěře je docela jednoduchá záležitost. Ale bohužel tomu tak
není. Samotný chov doprovází velké množství kontrol, s tím je spojeno skoro nekonečné papírování,
plánování, odběry a nakonec snad i získání potřebného protokolu. Bez něj bohužel nemohou být vypuštěni do přírody a zachraňovat poslední zbytky zvěře. Za zmínku stojí, že po dobu pěti let se nesmí
vypuštěný zajíc lovit.
A co závěrem o zajících? Pokud pojedete autem a v dálce je zpozorujete, zvolněte styl jízdy
a nechejte je v klidu přeběhnout. Většinou oprava nárazníku či světel je stejně drahá, jako zajíc pro
účely obnovy volně žijící zvěře.
Richard Petřík ml.

Z činnosti Mysliveckého spolku Vranov Prusinovice
Již v minulosti jsem podrobně popisoval v našem zpravodaji činnost našeho spolku. Co nás nejvíce
trápí, jsou velmi malé stavy naší tradiční zvěře – zvěře drobné – zajíce, bažanta, koroptve. Koroptev
z naší honitby (a nejen naší) úplně zmizela, bažant je na pokraji vymizení a zajíc polní je na tom podobně. Proto jsme se rozhodli, že zakoupíme 20 kusů zajíců – ne však kvůli navýšení stávajících stavů,
ale proto, abychom zabránili příbuzenské plemenitbě, která vede k celkové degeneraci naší populace.
Takto jsme učinili nejenom v našem spolku, ale totéž rozhodnutí udělali i v sousedních honitbách. Naši
členové byli proškoleni specialistou, vybudovali jsme v příhodné lokalitě (Hrádek) vypouštěcí obůrku
a po několika týdnech jsme zajíčky vypustili. Tímto však starost o ně neskončila. Hlavním úkolem bylo
zajistit vodu, a tak byla vybudována umělá napajedla. V této činnosti budeme pokračovat v následných
pěti letech. Samozřejmě lov této zvěře je přísně zakázán. Chci říci, že se nejedná o levnou záležitost,
ale podařilo se nám získat dotace a částečně pomohl i Obecní úřad Prusinovice. Těch kroků k záchraně
naší drobné zvěře, ale i ostatních živočichů, je však obrovská spousta. Vše začalo již v dobách, kdy „rozmachu“ zemědělství bránila každá mez, každý remízek, kdy se na obrovských plochách odvodňovalo
melioracemi. Obrovské množství chemických hnojiv na úkor statkových, nezměrné užívání pesticidů
a jiné rádoby neškodné chemie vede k postupné degradaci naší flóry a fauny. Nejmodernější technika
na polích svým obrovským rozpětím brání v úniku všemu živému. Také překotný rozvoj automobilové
dopravy má svůj neblahý podíl na nízkých stavech. Naopak se daří predátorům, kteří se drobnou zvěří
živí, ať to jsou přemnožení divočáci, lišky, kuny a pernatá škodná – zvláště havranovití (krkavci).
Téma životní prostředí a jeho náprava je věc velmi složitá, ale dá se říci, že je i všeobecné známá.
Je nejen na myslivcích a zemědělcích, ale hlavně na politicích, aby si uvědomili, že honba za ziskem
vyprodukuje jen sterilní a jalovou přírodu bez naší drobné zvěře, ale i bez čejek, skřivanů… A nakonec možná i bez lidí. U zajíce jsme udělali první krok. Avšak bez široké součinnosti a spolupráce
to možná bude málo. V sedmdesátých letech minulého století se k nám jezdili učit rakouští myslivci,
jak to že máme tak dobré stavy drobné zvěře. Zajíce jsme na západ i vyváželi. Nyní se my jezdíme učit
do Rakouska. Snad není pozdě…
MVDr. Jaroslav Koplík
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ZOO ZLÍN
Odchov puštíků tečkovaných
Po nedávném významném odchovu dvojzoborožce indického slavíme další výjimečný
úspěch. Tím je odchov velmi vzácně chovaného puštíka tečkovaného, jehož domovinou jsou lesy
jihovýchodní Asie. Jedná se nejen o prvoodchov ve zlínské ZOO, ale především o první odchov
v zoologické zahradě mimo asijský kontinent. ZOO Zlín je tak jedinou ZOO mimo Asii, kde
návštěvníci mohou tyto sovy uvidět. Malý puštík se vylíhnul 15. dubna, díky skvělé péči rodičů
zdárně prospívá.
Čtyři puštíky tečkované jsme získali v srpnu 2017 z partnerské ZOO v Indonésii. Po nezbytné
karanténě je chovatelé umístili do zázemí. Chtěli jsme puštíkům zajistit dostatečně klidné prostředí,
navíc díky kamerovému systému jsme získali cenné informace o jejich chování. Jednotliví puštíci
měli nejprve k dispozici svou samostatnou ubikaci. V prosinci 2017 jsme sestavili dva páry a každý
pár umístili do jedné voliéry. Chovatelé se snažili připravit puštíkům co nejoptimálnější podmínky
i pro možné budoucí hnízdění. K dispozici měli hned tři různé druhy hnízdních budek. Lišily se
velikostí, způsobem provedení nebo rozměrem vletového otvoru. Chovatelé k puštíkům vstupovali
jen při přípravě krmení, dění ve voliérách však nepřetržitě zaznamenávaly kamery. Každý den jsme
prohlíželi pořízené záběry a sledovali vzájemné chování párů. Na začátku března letošního roku,
pouhých pár měsíců od spojení, jsme poprvé zaznamenali u jednoho páru páření. Doufali jsme, že
bude úspěšné. Samice skutečně snesla 2 vejce. Jedno z nich bylo oplozené, po 30 dnech inkubace
u rodičů se úspěšně vylíhlo první mládě puštíka tečkovaného mimo asijský kontinent. Vejce jsme
po celou dobu ponechali u rodičů, vždy preferujeme přirozený odchov. Rodičovský pár své první
hnízdění zvládnul naprosto skvěle. O mládě se vzorně stará a urputně je brání při nezbytných
vizuálních kontrolách budky. Rodičovský pár s mládětem zůstal v chovatelském zázemí, druhý
pár puštíků však návštěvníci uvidí ve voliéře u expozice klokanů rudokrkých.
Puštíci tečkovaní jsou středně velké sovy, které ve volné přírodě obývají řídké lesy, okraje lesů
nebo pobřežní mangrovy jihovýchodní Asie. Vyskytují se v Laosu, Myanmaru, Thajsku, Vietnamu,
Malajsii nebo na Sumatře. Působí velmi světlým dojmem. Hruď a břicho mají bílé s jemným, světle
hnědým čárkováním. Vrchní strana křídel je naopak tmavě hnědá, v obličejové části dominuje
rezavá barva. Jsou to noční ptáci. Aktivita začíná od soumraku, kdy se často ozývají typickým
houkáním. Na jejich jídelníčku dominují hlodavci, menší ptáci a hmyz. Ve zlínské ZOO si pochutnávají na myších a sarančatech.
Odchovem puštíka tečkovaného zlínská ZOO opět potvrdila svou mezinárodní chovatelskou
prestiž. V chovu řady ptačích druhů patříme skutečně mezi světovou špičku. Platí to například
u supů, brodivých ptáků, zoborožců, a teď i u puštíků tečkovaných. Práce se zvířaty je hodně
o lidech. Stávající tým zoologů a chovatelů je na skvělé úrovni, oprávněně se tak dostavují úspěchy.
Ing. Roman Vrzal
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
Ve III. čtvrtletí 2018 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let

Tkadlčíková Irena
Gadas Luděk
Novák Jaroslav
Pavlíčková Lenka
Svoboda Václav

55 let

Hubík Radomír
Strnadová Alena
Indruchová Vratislava
Zmeškal Ladislav
Večeřa Alois
Marek Antonín
Navrátil Josef

60 let Krejčí Alena
Šťastný Jaromír
Motáňová Věra
Chytil Milan
Barotová Eva

65 let

Kužela Vítězslav
Bělíček Alois
Tobolík Ladislav
Stoklasová Helena
Barot Alois

70 let

Krejčí Josef
Šenovská Věra
Krejčí Olga

75 let Rýparová Ludmila
Ježdíková Marie

85 let

Vrubel Milan

Narodili se:
Sovadinová Stella
Krutilová Eliška
Pavelková Martina
Julina Teodor
Tkadlčík Ondřej

Sňatek uzavřeli:
Smejkalová Monika, Prusinovice a Marian Šťastný, Prusinovice (2. čtvrtletí)
Dudová Alena, Holešov a Dvořák Milan, Prusinovice
Vrtělková Zuzana, Tučapy a Bečka Marek, Prusinovice
Stehnová Ivana, Prusinovice a Bajza Jakub, Střítež nad Bečvou
Utěkalová Monika, Prusinovice a Ševela Martin, Brno

Rozloučili jsme se:
s paní Bedřiškou Markovou.
A vzpomínky zůstanou ...
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Slavnostní otevření dětského hřiště

Zábava na houpačce

Mravenci

Ukončení prázdnin

Vytvoření státní vlajky ČR

Zasazení národního stromu

Dětský karneval

Přivítání dětí při vstupu na karneval

Pepíno Prcek s dětmi

ZPRAVODAJ OBCE PRUSINOVICE
Redakční rada: Zbyněk Žákovský, Antonín Nedbal
Náklad 330 ks výtisků
Tisk TYPOservis Holešov

