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Oslava 100. výročí vzniku Československé republiky
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Sokolský kroj

P. Marek Výleta sadí lípu

Zleva: Mgr. Leoš Mach a P. Marek Výleta

MVDr. Jaroslav Koplík sadí lípu

Oslava 100. výročí vzniku Československé republiky
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Oslava 100. výročí vzniku Československé republiky
Občané celé České republiky si letos připomněli a oslavili 100. výročí vzniku Československé 

republiky. Oslava tohoto výročí se konala též v naší obci v neděli 28. října za chladného a pod-
mračeného počasí. 

Oslava se konala nejprve u pomníku padlých vojáků z 1. světové války, kde se sešli obecní za-
stupitelé v čele s panem starostou Zbyňkem Žákovským, oba zdejší páni faráři – P. Marek Výleta 
a Mgr. Leoš Mach, členové sboru dobrovolných hasičů ve slavnostních uniformách, naši občané 
a hosté v celkovém počtu asi sedmdesáti osob. V 16 hodin nastoupila k pomníku jednotka čle-
nů sboru dobrovolných hasičů s dvěma praporečníky, kteří nesli státní vlajku České republiky  
a obecní prapor, jako čestná stráž. U pomníku padlých vojáků byly na ukázku vystaveny dva 
sokolské kroje a jedna legionářská uniforma, které tam vystavil pan František Sklenář z Bystřice 
pod Hostýnem. Jeden sokolský kroj, který měl světle šedou barvu a nášivku s nápisem „Prusino-
vice, župa Hanácká“, patřil panu Pavlu Vašíkoví (1913 – 1994). Kroj je asi 80 let starý.

Oslavu zahájil pan starosta, který přivítal všechny přítomné a řídil průběh oslavy. Pak byla 
uctěna památka padlých vojáků položením věnce květů k pomníku. Z reproduktoru zazněla čes-
ká státní hymna. Místostarosta MVDr. Jaroslav Koplík se ujal slova a ve svém projevu přednesl 
posluchačům, jak veliké útrapy a oběti na životech si vyžádala 1. světová válka. Přečetl dlou-
hý seznam jmen padlých a zesnulých vojáků, občanů Prusinovic, jejichž jména jsou uvedena 
na pomníku. Je jich 44. Nejstaršímu zesnulému vojákovi bylo 52 let a nejmladšímu bylo teprve  
18 let. Potom měl proslov pan starosta, který posluchače seznámil s vůdčími historickými osoba-
mi měsíce října 1918 a okolnostmi, které stály u zrodu Československé republiky, která si musela 
nejprve získat mezinárodní uznání a také vyznačit a zbraněmi ubránit své státní hranice v kritic-
kých místech.

Dále se ujali slova oba místní duchovní. Pan farář P. Marek Výleta přečetl z knihy to, co řekl 
Karel Čapek o Tomáši G. Masarykovi. Mgr. Leoš Mach vyslovil modlitbu za domov, která při osla-
vách zněla po celé republice. Modlitba za do-
mov byla ekumenická akce.

Potom pan starosta dal pokyn, aby pan 
místostarosta MVDr. Jaroslav Koplík, P. Marek 
Výleta a Mgr. Leoš Mach zasadili u pomníku 
památeční lípu – lípu svobody. Po zasazení 
lípy zazněla reprodukovaná hudba skladate-
le Bedřicha Smetany – skladba Vltava. U lípy 
byl umístěn nový pamětní kámen, na němž je 
upevněna tabulka s  nápisem:  „Tato lípa byla 
vysazena dne 28. 10. 2018 při příležitostech 
oslav 100 let od založení republiky“. V  den 
slavnosti byla u pamětního kamene umístěna 
v zaskleném rámečku listina - Deklarace gene-
rálního sněmu českých poslanců – kterou tam 
vystavil pro historickou ilustraci též pan Franti-
šek Sklenář z Bystřice pod Hostýnem.
Na závěr slavnosti u pomníku padlých vojáků 
oba duchovní požehnali celému shromáždění 
a všichni se společně pomodlili modlitbu Páně 
(Otčenáš). MVDr. Jaroslav Koplík při proslovu
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Čestná jednotka členů sboru dobrovolných hasičů pod vedením pana Miroslava Minaříka se 
vydala na pochod k evangelickému kostelu. Ostatní občané ji následovali v průvodu.  

V  evangelickém kostele se konala druhá část oslavy. V  17 hodin tam začal koncert vážné 
hudby. Ne mnoha posluchačům zahrála Žesťová harmonie Zlín, která je komorním souborem 
Filharmonie Bohuslava Martinů. Tento sbor tvořilo 6 hudebníků (mužů), kteří na klasické žesťové 
nástroje zahráli po celou hodinu převážně skladby starých mistrů i modernější hudbu. Jeden 
z hudebníků, který slovy uváděl jednotlivé skladby, si vzpomněl i na jeden zážitek z dětství, který 
prožil právě v Prusinovicích.

Koncert tohoto komorního souboru byl pěkným a důstojným zakončením oslavy 100 let od 
založení republiky, kterou pro naše občany připravilo obecní zastupitelstvo. Poděkování patří 
všem, kteří se podíleli na přípravě této oslavy, i všem občanům, kteří ji svou účastí podpořili  
i v nepříznivém počasí.

Na závěr uvedu Masarykův výrok, který se traduje: „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by 
nebylo Československa“.
       Antonín Nedbal

Z OBCE

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Ve dnech 5. a 6. října se konaly v kulturním domě volby do obecního zastupitelstva.
Okrskovou volební komisi tvořili tito občané:
Dana Tobolíková, předsedkyně komise, Zuzana Bečková, místopředsedkyně komise, Irena Tka-
dlčíková, zapisovatelka, Božena Hulenková, Barbora Hulenková, Jana Páleníčková, Marie Vybíra-
lová, členky komise.

Okrsková volební komise
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Do nového obecního zastupitelstva na příští funkční období byli zvoleni tito kandidáti 
politických stran a hnutí:
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů Prusinovice
1. Květoslava Smolková, 64 r., 213 hlasů

Volební strana č. 2 – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1. Zbyněk Žákovský, 44 r., 483 hlasů
2. Miroslav Minařík, 44 r., 350 hlasů
3. Leoš Mach, 49 r., 289 hlasů
4. Dana Nevřalová, 36 r., 258 hlasů

Volební strana č. 3 – Česká strana sociálně demokratická
1. Marek Bečka, 26 r., 284 hlasů
2. Jaroslav Koplík, 63 r., 171 hlasů

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků byl 976. Cel-
kový počet úředních obálek, odevzdaných do volební schránky, byl 628. Počet platných hlasů 
byl 621. Volební účast občanů byla 63,63 %.

       Antonín Nedbal 

Zprávy z obce
První zastupitelstvo konané za uplynulé období proběhlo dne 1. října 2018 a zastupitelé se 

domluvili na následujícím.
Zastupitelstvo:
-  schválilo podání žádosti o dotaci na akci MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba v rámci 

výzvy č. 88. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.
-  schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městem Holešov na výkon přenesené působnosti 

spočívající v projednávání přestupků dle předloženého návrhu.
-  schválilo uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Holešov na výkon 

přenesené působnosti spočívající v zapisování údajů do Registru územní identifikace adres  
a nemovitostí (RÚIAN), jímž se doba trvání smlouvy stanovuje na dobu neurčitou.

-  souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1028 o výměře 320 m2 v k. ú. Prusinovice manželům Ježdí-
kovým za cenu 20 Kč za 1 m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

-  souhlasí s finanční podporou Hospice na sv. kopečku ve výši 5 000 Kč.

První veřejné zasedání nového obecního zastupitelstva se konalo 30. října 2018 a po slo-
žení Slibu zastupitele přijalo následující usnesení.
Zastupitelstvo: 
-  souhlasí s tím, že volba starosty, místostarosty a volba předsedů výborů proběhne veřejně.
-  schvaluje, aby obec Prusinovice měla i nadále jednoho neuvolněného místostarostu.
-  volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění  
 pozdějších předpisů p. Zbyňka Žákovského do funkce uvolněného starosty obce Prusinovice.
-  dle předloženého návrhu volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona 128/2000  
 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů p. Miroslava Minaříka do funkce neuvolněného místo- 
 starosty obce Prusinovice.
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-  dle § 117 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební 
období 2018 – 2022 zřizuje Výbor finanční a Výbor kontrolní a zároveň volí v souladu s usta-
novením § 84 odst. 2, písm. l) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:

 1. do funkce předsedy Výboru finančního Zastupitelstva obce Ing. Danu Nevřalovou,
 2. do funkce předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva obce p. Marka Bečku.
-  zřizuje Výbor životního prostředí, Výbor školský a kulturní a Výbor pro občanské a sociální 

záležitosti a zároveň volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. l) zákona 128/2000 Sb., 
o obcích ve znění pozdějších předpisů: 

 1. do funkce předsedy Výboru životního prostředí MVDr. Jaroslava Koplíka, 
 2. do funkce předsedy Výboru Školského a kulturního Mgr. Leoše Macha, 
 3. do funkce předsedy Výboru pro občanské a sociální záležitost paní Květoslavu Smolkovou. 
-  schvaluje 3 členný počet jednotlivých výborů.
-  dle předloženého návrhu a v souladu se Zákonem o obcích a Nařízením vlády o výši odměn 

členů zastupitelstev územních samosprávných celků, stanovuje svým neuvolněným členům 
za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: místostarosta 9 500 Kč, předseda 
výboru 1 800 Kč a zastupitel 650 Kč. Odměny budou poskytované od 1. 11. 2018. V případě 
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna posky-
tována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude 
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

-  dle předloženého návrhu pověřuje starostu Zbyňka Žákovského a místostarostu obce Mi-
roslava Minaříka k jednání s bankami, u kterých má naše obec vedeny bankovní účty. Dále 
schvaluje, aby výše uvedení lidé disponovali podpisovým právem k těmto bankovním účtům.

-  dle předloženého návrhu pověřuje starostu obce Zbyňka Žákovského, aby zastupoval obec Pru-
sinovice na jednání organizací Mikroregion Holešovsko, Sdružení měst a obcí Východní Moravy, 
Svazek obcí pro hospodaření s odpady, MAS – Partnerství Moštěnka a VAK Kroměříž a. s.

-  schvaluje starostovi rozšíření pravomoci provádět rozpočtové změny – zvýšení příjmů a výda-
jů rozpočtu u přijatých dotací bez omezení.

-  pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových změn do 1 000 000 Kč v jednotlivém přípa-
dě. V případě nepřítomnosti (nemoc) pověřuje místostarostu.

Další veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 27. 11. 2018. 
Zastupitelstvo: 
- dle předloženého návrhu v o l í v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., 
 o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů: 
 1. do funkce člena Výboru finančního sl. Lucii Petrskovskou a paní Martinu Adámkovou,
 2. do funkce člena Výboru kontrolního Bc. Davida Večeřu a pana Radka Vrubla ml. 
-  dle předloženého návrhu v o l í v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., 
 o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů: 
 1. do funkce člena Výboru pro občanské a sociální záležitosti paní Evu Kopečnou a Martinu 

Smolkovou, 
 2. do funkce člena Výboru školského a kulturního Mgr. Ivonu Kratochvílovou a Bc. Gabrielu 

Navrátilovou, 
 3. do funkce člena Výboru životního prostředí ing. Romana Vrzala a Františka Nedbala. 
- schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o pronájmu pozemku s Agrovou a. s. 
- souhlasí s navrhovanou výsadbou v ulici Holešovská za cenu 70 000 Kč.
- schvaluje realizaci obnovy dětského hřiště u mateřské školy. 
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 o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů: 
 1. do funkce člena Výboru pro občanské a sociální záležitosti paní Evu Kopečnou a Martinu 

Smolkovou, 
 2. do funkce člena Výboru školského a kulturního Mgr. Ivonu Kratochvílovou a Bc. Gabrielu 

Navrátilovou, 
 3. do funkce člena Výboru životního prostředí ing. Romana Vrzala a Františka Nedbala. 
- schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o pronájmu pozemku s Agrovou a. s. 
- souhlasí s navrhovanou výsadbou v ulici Holešovská za cenu 70 000 Kč.
- schvaluje realizaci obnovy dětského hřiště u mateřské školy. 
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 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu dětského hřiště u mateřské 
školy z podprogramu Podpora obnovy a rozvoj venkova pro rok 2019. Rozpočet rekonstrukce 
je cca 720 000 Kč. Finanční spoluúčast obce Prusinovice ve výši 30 % činí 216 000 Kč.

- souhlasí s vybudováním zpevněného chodníku na pozemku p. č. 75 u rodinného dumu č. p. 
144 v šíři 50 cm.

- souhlasí s vybudováním zpevněné plochy na pozemku p. č. 157 u rodinného domu č. p. 126. 
V případě poruchy sítí má obec nadále možnost do tohoto vjezdu zasáhnout.

starosta

Slovo starosty
Opět nám další rok finišuje do cíle. Ač to není příliš sportovní - přál bych nám všem, abychom 

ten finiš trošku vypustili, zvolnili a došli ho pokud možno krokem. A stejným tempem vyšli do 
roku nového. Ale před tím bychom se měli ohlédnout za rokem 2018. Pokusím se ohlédnout se 
spolu s Vámi za uplynulým rokem obce Prusinovice. Nejprve tedy ekonomika. Obec Prusinovice 
na začátku roku vyčerpala jednorázově pěti milionový úvěr. Toto zásadně ovlivnilo investice ce-
lého roku. Plán zastupitelstva byl tento úvěr v průběhu roku 2018 také splatit. Toto se nakonec 
podařilo a nové zastupitelstvo jsme tímto úvěrem nezatížili. Z tohoto vyplynulo, že rok 2018 byl 
co do investičních akcí slabší. Přesto se něco málo podařilo dokončit. Byla zrekonstruovaná další 
místnost v kulturním domě pod pódiem zvaná Peklo. Opravena střecha nad pódiem kulturní-
ho domu novým nástřikem. Střecha pergoly u kulturního domu se po odtržení její části silným 
větrem dočkala nového pokrytí. A nejviditelnější akcí tohoto roku bylo zrealizování dětského 
hřiště pod tělocvičnou. Byla vystavěna nová opěrná zídka s  plotem ve dvoře základní školy  
a opravovaly se cesty. Celkem se kromě splacení úvěru v roce 2018 proinvestovalo 1,7 milionu. 
Rok následující začneme podáním žádosti o dotaci na 4 projekty. Uvidíme, co v roce 2019 vyjde 
dotačně, a do toho se pustíme. Bude - li finanční situace příznivá, půjdeme i do nedotačních věcí

Dovolte mi, abych nám všem popřál klidné prožití vánočních svátků bez shonu a stresu.  
Ať ještě nabereme sílu do celého roku 2019. V tom novém roce hodně sil a spokojenosti v za-
městnání i v soukromí. Přeji nám všem plno zdraví a nemocným brzké uzdravení s podporou 
těch nejbližších. Přeji nám všem úspěšný rok 2019. 
         starosta

Poděkování voličům
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům Prusinovic za volební účast v ko-

munálních volbách, které proběhly na začátku října. Je dobře, že si uvědomujeme, že po-
kud chceme něco měnit či podpořit stávající, musíme především svůj názor odprezentovat  
u voleb vhozením hlasovacího lístku. V Prusinovicích byla volební účast přes 63 %. Jsou 
obce s 30 % účastí. Z tohoto pohledu je volební účast v Prusinovicích vysoká. Pevně vě-
řím, že jsme si zvolili zastupitelstvo pracovité a že budeme všichni po 4 letech jejich práce 
spokojeni.

        starosta 
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Nová výsadba v ulici Holešovská
Možná jste si již všimli, že při výjezdu z obce směrem na Holešov po pravé straně byla prove-

dena nová výsadba. Někdy před půl rokem proběhla debata s obyvateli této ulice o řešení výsad-
by v této lokalitě. Byl představen projekt od paní ing. Tuzarové, se kterou jsme v otázce výsadby 
v té době spolupracovali. Kromě stromů bylo v plánu zde vysadit i keře. V té době bylo záměrem 
počkat na připravované dotace na výsadbu v obcích. Jak šel čas, a upřesňovaly se podmínky pro 
žádosti o dotace, jsme zjistili, že na tyto podmínky nedosáhneme. Proto jsme se rozhodli výsad-
bu nezdržovat a provést ji ještě v letošním roce. S tím, že keře prozatím vypustíme a vysadíme 
jen stromy. Kompletní projekt původně převyšoval půl milionu a vzhledem k tomu, že na dotaci 
nedosáhneme, jsme projekt provedli ekonomičtějším způsobem. Takto provedená výsadba vy-
šla obec na 70 000 Kč. Pokud bychom trvali v budoucnu na doplňujících keřích, můžeme kdy-
koliv dosadit. Nyní ale vyčkáme, jak bude alej vypadat po té, co se na jaře stromy olistí. Vysazen 
byl strom Prunus cerasifera Nigra. Z čehož asi nejsme chytří. Jeden z druhů Slivoňů. Nízký strom 
5-7 m vysoký s kulovitou či vejcovitou korunou. Růžově kvetoucí s červeným drobným listem. 

Věřím, že Holešovská ulice bude rok od roku krásnější, jak budou s  dobou tyto parkové 
stromy dorůstat. 

starosta

Pokračování příprav pro odkanalizování obce
Rok utekl jako voda v  potoce. Teda ne vtom našem potoce. Před rokem jsem sliboval, že 

v průběhu roku 2018 by mělo dojít k vydání Rozhodnutí o umístění stavby. Toto je k dnešnímu 
dni splněno. Plán je takový, že v průběhu února 2019 by mělo být vydáno stavební povolení 
ke stavbě „Kanalizace Prusinovice – podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy“. V květnu 2019 
bude Ministerstvo životního prostředí vyhlašovat výzvy pro dotace na tyto stavby a investor VAK 
Kroměříž si do tohoto dotačního titulu bude podávat žádost o 50 – 60 % dotaci na tuto stavbu. 
Pokud této žádosti bude vyhověno, stavební práce započnou ještě v roce 2019. Pokud dotace 
u OPŽP nevyjde, bude VAK podávat další žádost na podzim roku 2019 u Ministerstva pro místní 
rozvoj (MMR). V tom případě by stavební práce začaly až v roce 2020. Ale hlavně – začaly by. Píši 
také proto, abychom si uvědomili, jak je tento projekt časově náročný. Celé odkanalizování se 
řeší přes 12 let. Finální schůdná podoba nyní přes 4 roky a to ještě není vydáno stavební povole-
ní. Realizace snad v roce 2019 nebo 2020. Tedy o další 2 roky později. Podtrženo, sečteno, pokud 
to dobře půjde, kopneme do země po 14 letech projektování, podepisování smluv, různého jed-
nání a přetláčení se v řešení skutečného provedení. A samozřejmě nakonec zkrocení divokého 
úředního šimla. Což bývá nesnadný úkol i pro ostřílené kovboje. 

Snažím se popsat projektovou náročnost tak velké akce, která se odhaduje na 60 milionů. Na po-
sledním zastupitelstvu padl názor z pléna, že by zastupitelstvo mělo upustit od tohoto záměru a začít 
s projektovou dokumentací tak, aby místo přečerpávačky směr Tučapy byla za obcí čistička odpad-
ních vod (ČOV). A že je jen na obci, jestli akceptuje tuto změnu a upustí od rozdělané práce. Nutno 
tedy zmínit od rozdělané práce na jejím konci. Protože časově jsme opravdu na konci akce. Bohužel 
chystání projektu spolkne daleko více času než samotná fyzická realizace. Důvodem této změny má 
být vypuštění vyčištěné vody zpět do toku Kozrálka za obcí. Zastavit rozjetý proces odkanalizování 
obce se mi zdá nadmíru nezodpovědný, ale přes to jsem vstoupil do jednání s VAKem, co by se stalo, 
kdybychom o tomto jen zauvažovali. Odpověď byla vcelku logická – nabídnutí obci Prusinovice od-
prodej celé kanalizace v obci, plus tedy naúčtovány obci náklady spjaté s projektovou činností, které 
VAK musel vynaložit na připravovanou akci. Jen za tyto dvě věci cca 6 milionů. To by tedy nebylo 
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zase tak hrozné, kdyby nás nečekal další krok, a to započít s projektovou dokumentací pro ČOV za 
obcí, tedy minimálně další milion a samozřejmě další peripetie s projektovou činností. (Změna plánu 
odkanalizováni obce Prusinovice – změna na půl roku se souhlasem Zlínského kraje, vyjádření znovu 
všech majitelů pozemků s podepsáním smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, 
následné územní řízení a poslední krok projít řízením ke stavebnímu povolení). Měli bychom tedy 
před sebou opět minimálně 5 let této činnosti. ČOV pro obec Prusinovice byla před 5 lety odhadnuta 
na 30 milionů. Dnes to bude 40. Při šanci získat 60 % dotaci jsme na částce 16 milionů ze svého. Při-
čteme-li částku, kterou jsem uvedl pár řádků zpět, dojdeme k sumě 22 milionů z obecního rozpočtu. 
Navíc chod ČOV by šla v budoucnu z rozpočtu obce tedy ročně minimálně 600 000 Kč. Vezmeme-li 
v potaz, že zmíněných 22 milionů budeme splácet 10 let, naroste nám tato částka provozem o dal-
ších 6 milionů. Tedy celkově na 28 milionů. V tomto případě bychom následujících 10 let v obci nic 
jiného nedělali, než spláceli úvěr. Prvním krokem by se ale zastupitelstvo muselo zavázat o přijetí 40 
milionového úvěru, protože se investice musí nejprve zaplatit a až pak žádat o proplacení dotace. 

Záměrem této změny bylo naplnění v budoucnu vystavěného staronového rybníka u Kozrá-
lu na pozemcích Agrovy a. s., ta ale s výstavbou rybníka nesouhlasí. Argumentovalo se i tím, že 
voda v potoku by měla pomáhat při řešení krize s nedostatkem vody. To se mi ale nezdá jako ře-
šení nedostatku vody. Voda z Kozrálky se totiž dále vlévá do Moštěnky a dále do Moravy. Jestliže 
budeme posílat splaškovou vodu do Všetul, bude vyčištěná voda dále pokračovat přes řeku Ru-
savu do již zmiňované Moravy. Cíl stejný, jen jinou cestou. Jestliže se díváme z pohledu životního 
prostředí, tak voda, která k nám přichází z Holešova a Kroměříže, by se zase na stejné místo měla 
posílat – a to my plníme. Nutno ještě doplnit, že dešťová voda, která skončí v obci v kanalizaci, 
půjde s 90 % do potoku přes přepadový mechanismus. Buď přepadové šachty, nebo odkloňo-
vací potrubí, nepřijdeme tak o dešťovou vodu. Samozřejmě na nás všech je kolik dešťové vody 
zadržíme na svých pozemcích. Ať už jako vsakování na povrch nebo do vsakovacích jímek anebo 
nejlépe do sběrných nádrží, ze kterých budeme vodu brát v době, kdy bude potřeba. Bude i na 
zastupitelstvu, jestli zadržování vody na pozdější potřebu nějakým způsobem nepodpoří. No  
a zemědělci už dnes cítí na sobě tlak, že je legislativa bude tlačit k tomu, aby se začalo přemýšlet 
o zadržování vody v krajině a tím zásadním způsobem bojovat se suchem a nedostatkem vody. 

Ale to už jsem se tímto dlouhým článkem dostal úplně někde jinde. Předně smekám před 
tím, který dočetl až sem. Asi byl tento článek poutavý. Závěrem bych chtěl říct to nejzásadnější. 
Nic na dosavadním postoji obce v řešení odkanalizování obce se nemění a pokračujeme v zapo-
čaté cestě. A tak platí první odstavec tohoto článku a nic se na něm měnit nebude. Snad jen to, 
že krůček po krůčku postupujeme vpřed. 

Přeji všem, ať i v našem potoce voda plyne. 
starosta

Poděkování a přání redaktora
Děkuji touto cestou všem lidem, kteří se letos jakýmkoliv způsobem podíleli na vytváření 

našeho obecního Zpravodaje (autorsky, náměty, radami, kritickými připomínkami, zapůjčením 
fotografií a literatury, technickou pomocí a podobně). Bez ochotného přispění všech zúčastně-
ných spolupracovníků bych sám časopis nikdy nevytvořil ve stanovených pravidelných termí-
nech a v obvyklém rozsahu.

Čtenářům obecního Zpravodaje děkuji za jejich věrnost a přízeň.
Přeji svým spolupracovníkům v redakci, našim čtenářům a spoluobčanům příjemné prožití 

vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v nastávajícím roce 2019.
Antonín Nedbal
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ŠKOLA
Podzim v Mateřské škole v Prusinovicích

Slunečný a teplý podzim ukázal pestrou paletu barev přírody. Stejně pestrý byl i program 
dětí v mateřské škole. Užívaly si hezkého počasí při vycházkách, hrách na školní zahradě, ale i při 
různých aktivitách a činnostech, které pro ně paní učitelky připravily.

Na začátku října k nám přijelo divadlo s pohádkou A zazvonil zvonec… Děti se proměni-
ly v diváky a ty nejodvážnější pomáhaly princezně najít cestu k čarodějnické jeskyni. Díky nim  
v pohádce všechno dobře dopadlo. Pak zazvonil zvonec a pohádky byl opravdu konec. 

Naše republika slavila 28. října 100 let a děti spolu s ní. V rámci jednodenního projektu přišel 
na besedu do mateřské školy bývalý místostarosta MVDr. Jaroslav Koplík s poutavým a pro děti 
srozumitelným povídáním o naší vlasti. Donesl dětem ukázat státní znak, vlajku i znak obce. 
Pustili jsme si státní hymnu a ochutnali výrobky, které proslavily naši republiku ve světě. Na závěr 
jsme společně vyvěsili vlajku České republiky na budovu školy.

V měsíci říjnu také proběhl sběr starého papíru. Většina rodičů s dětmi se opravdu velmi 
aktivně zapojila a podařilo se nám naplnit velkokapacitní kontejner téměř třemi tunami papíru. 
Všichni účastníci byli odměněni drobnými cenami a nejlepší z nich z každé třídy dostaly odměnu 
věcnou. 

Nejlepšími sběrači byli: Kristinka Darebníková 247 kg, Vojtíšek Bartošek 182 kg, Kačenka 
Dvorníková 154 kg, Barborka Mrázková 367 kg, Nelinka Bartošková 200 kg, Kryštůfek Mlčák  
120 kg. Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme. Za výtěžek budou nakoupeny 
hračky do mateřské školy. Další sběr papíru proběhne zase příští rok v říjnu. 

Několikaletou tradicí ve školce je Zamykání zahrady spojené s lampiónovým průvodem. 
Tentokrát proběhlo v novém kabátě v rámci ekologického čtrnáctidenního projektu Zavírám, 
zavírám zahrádku… Prostory mateřské školy vevnitř i venku byly vyzdobeny výrobky dětí, v ok-
nech létali draci, které děti vyráběly společně s rodiči doma. Písničkami a básničkami s podzim-
ní tématikou jsme přivolali krásnou podzimní vílu Žanetku, která nám pomohla uspat broučky  
a uzamknout zahradu na zimu. Lampiónovým průvodem jsme broučkům a zvířátkům dali vědět, 
že je ten nejvyšší čas připravit se na zimu. 

O prevenci před zubním kazem a ústní hygieně se děti dozvídaly prostřednictvím celoroční-
ho projektu Zdravý úsměv s panem Forejtem.
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ŠKOLA
Podzim v Mateřské škole v Prusinovicích

Slunečný a teplý podzim ukázal pestrou paletu barev přírody. Stejně pestrý byl i program 
dětí v mateřské škole. Užívaly si hezkého počasí při vycházkách, hrách na školní zahradě, ale i při 
různých aktivitách a činnostech, které pro ně paní učitelky připravily.

Na začátku října k nám přijelo divadlo s pohádkou A zazvonil zvonec… Děti se proměni-
ly v diváky a ty nejodvážnější pomáhaly princezně najít cestu k čarodějnické jeskyni. Díky nim  
v pohádce všechno dobře dopadlo. Pak zazvonil zvonec a pohádky byl opravdu konec. 

Naše republika slavila 28. října 100 let a děti spolu s ní. V rámci jednodenního projektu přišel 
na besedu do mateřské školy bývalý místostarosta MVDr. Jaroslav Koplík s poutavým a pro děti 
srozumitelným povídáním o naší vlasti. Donesl dětem ukázat státní znak, vlajku i znak obce. 
Pustili jsme si státní hymnu a ochutnali výrobky, které proslavily naši republiku ve světě. Na závěr 
jsme společně vyvěsili vlajku České republiky na budovu školy.

V měsíci říjnu také proběhl sběr starého papíru. Většina rodičů s dětmi se opravdu velmi 
aktivně zapojila a podařilo se nám naplnit velkokapacitní kontejner téměř třemi tunami papíru. 
Všichni účastníci byli odměněni drobnými cenami a nejlepší z nich z každé třídy dostaly odměnu 
věcnou. 

Nejlepšími sběrači byli: Kristinka Darebníková 247 kg, Vojtíšek Bartošek 182 kg, Kačenka 
Dvorníková 154 kg, Barborka Mrázková 367 kg, Nelinka Bartošková 200 kg, Kryštůfek Mlčák  
120 kg. Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme. Za výtěžek budou nakoupeny 
hračky do mateřské školy. Další sběr papíru proběhne zase příští rok v říjnu. 

Několikaletou tradicí ve školce je Zamykání zahrady spojené s lampiónovým průvodem. 
Tentokrát proběhlo v novém kabátě v rámci ekologického čtrnáctidenního projektu Zavírám, 
zavírám zahrádku… Prostory mateřské školy vevnitř i venku byly vyzdobeny výrobky dětí, v ok-
nech létali draci, které děti vyráběly společně s rodiči doma. Písničkami a básničkami s podzim-
ní tématikou jsme přivolali krásnou podzimní vílu Žanetku, která nám pomohla uspat broučky  
a uzamknout zahradu na zimu. Lampiónovým průvodem jsme broučkům a zvířátkům dali vědět, 
že je ten nejvyšší čas připravit se na zimu. 

O prevenci před zubním kazem a ústní hygieně se děti dozvídaly prostřednictvím celoroční-
ho projektu Zdravý úsměv s panem Forejtem.

11

Výčet akcí a aktivit není ještě úplný. Uskutečnilo se vítání občánků, předškoláci navštívili 
ukázkovou hodinu v základní škole, přijelo divadlo první pomoci Sněhuláček záchranář, nacvi-
čujeme pásmo na vánoční besídku a každý čtvrtek a pátek chodíme cvičit do tělocvičny.

Nadcházející dobu adventu budeme prožívat i my s dětmi v mateřské škole v podobě mno-
ha akcí a aktivit, vánoční výzdoby, pečení perníčků, tvoření s klubem Zlatých ručiček, návštěvy 
Mikuláše a s pomocí štědrých rodičů a sponzorů i nadílky dárků pod stromečkem. 

Přejeme všem kouzelné Vánoce s rodinou a mnoho štěstí a zdraví do nového roku 2019. 

Iva Rozsypalová, Kateřina Koplíková

Pestrobarevný podzim v naší škole
Ani jsme se nenaděli a tři školní měsíce jsou za 

námi.  Přičemž jsme ukončili i první čtvrtletí. Za tu 
dobu jsme se naučili i dozvěděli spousty nových 
věcí. V  letošním čtvrtletí jsme absolvovali několik 
projektů, ale také jsme prožili několik zajímavých 
akcí. A tady si většinu z nich připomeňme.

Koncem září se naši žáci zúčastnili mini pro-
jektového dne pod názvem „Etiketa a školní řád“. 
Zde se mohli dozvědětpředevším o etiketě ve ško-
le.  Žáci si mohli názorně vyzkoušet, jak by se měli 
správně chovat ve škole ke svým učitelům a spolu-
žákům. 

Další zajímavý projekt naší školy proběhl 12. 10. 
a to pod názvem „Učíme se v přírodě“.  Šlo o projek-
tový den, kdy jsme vyučování ve třídě vyměnili za 
vyučování v přírodě. Každá třída si našla část v okolí 
Prusinovic, kde se po celou dobu věnovali výuce. 
Navíc žáci plnili i neobvyklé úkoly, které se ve třídě 
nedají zrealizovat. Naštěstí námpočasí přálo, a tak 
jsme si výuku mimo školu pořádně užili.
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17. 10. žáci okusili kousek z  živočišné říše. Konkrétně vyrazili do zemědělského družstva  
Agrova a.s.  Zde na žáky čekali zaměstnanci družstva, kteří je provedli velkou částí areálu. A tak 
se žáci dozvěděli, čím se dobytek krmí, kde přichází na svět, jaký je rozdíl mezi krávou a jalovicí. 
Mohli se podívat na statné býky, ale i roztomilá telátka.

Také stojí za zmínku dny 23. 10. a 24. 10. V tyto dny se žáci mohli dozvědět něco o škodlivosti 
kouření v preventivním programu pod názvem „Normální je nekouřit.“ Pod vedením zkušeného 
lektora se žáci dozvěděli spousty informací, jak chránit své zdraví tím, že se této neřesti raději 
vyhnou.

Dne 26. 10. jsme absolvovali jeden z dalších projektů. Věnovali jsme se 100. výročí vzniku 
ČSR. Každá třída měla za úkol tento projekt uchopit po svém. Děti nejprve byly do tohoto pro-
jektu zasvěceny informacemi o vzniku ČSR. Poté se začalo ve třídách tvořit. Vrcholem projektu 
byla hromadná prezentace, kde se sešly všechny třídy a předvedly, co za ten den vytvořily a také, 
co se dozvěděly. Mnohokrát byly oceněny bouřlivým potleskem. Žáci byli velmi šikovní a tak se 
tento projektový den vydařil na jedničku s hvězdičkou.

Některé práce z projektového dne při oslavách 100. výročí vzniku ČSR jste mohli zhlédnout 
2. 11. při „Dni otevřených dveří“, kdy jste také měli možnost vidět své děti přímo ve vyučování.  
Někteří rodiče využili této možnosti a tak si 1. vyučovací hodinu užívali s námi.

V měsíci listopadusi žáci zopakovali zásady první pomoci v preventivním programu „Nauč 
se první pomoc“. Dále žáci 4. a 5. ročníku navštívili kongresové centrum ve Zlíně, kde se mohli 
zaposlouchat do vážné hudby. Nedlouho poté   1., 2. a 3. ročníky zavítaly do zlínského divadla 
na divadelní vystoupení Hastrmani tatrmani. Také si žáci mohli zasportovat v turnaji ve florbalu. 
Na tento bylo vybráno z každého ročníku několik dobrovolných adeptů. Děkujeme za pěknou 
reprezentaci školy.

28. 11.  jsme u nás přivítali vzácnou návštěvu - předškoláky z MŠ, budoucí naše prvňáčky, 
přišli se podívat, co je v září čeká.

Z posledních projektových dnů, co jsme zažili, bylo „Vánoční tvoření.“ Zde se žáci s pomocí 
Klubu zlatých ručiček plně věnovali tvoření a vyrábění vánočních ozdob či dekorací. Tyto vý-
robky Vám byly nabídnuty 2. 12. na jarmarku při rozsvěcování vánočního stromu. V tento den 
nezazářil pouze vánoční strom, ale také naši žáci při vánočním vystoupení, které si jako každý rok 
pro vás s pomocí paní učitelek připravili. 

Před Vánocemi se ještě žáci 3. – 5. ročníků setkali při povídání s okresní metodičkou preven-
ce. Své besedy zaměřili na protidrogovou prevenci a kvalitu mezilidských vztahů.
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Posledním výjezdem před prázdninami byla návštěva třeťáků a čtvrťáků v  holešovské 
knihovně, tematicky zaměřená na Vánoce.

V poslední den školního vyučování jsme s dětmi poseděli u vánočního stromečku a již se 
plně naladili na přicházející vánoční čas.

Bc. Jitka Kropáčová

V  souvislosti s  končícím rokem 2018 bych ráda poděkovala za veškerou spolupráci, 
která nám byla v průběhu roku velikou oporou. 
Děkuji ze srdce všem svým kolegům za to, že celý rok usilovně pracovali na dobrém fungování a úspě-
ších naší školy. 
Děkuji našim žákům, že nejen my učíme je, ale i ony přispívají k našemu rozvoji, i my se učíme od nich.
Děkuji rodičům, že nám pomáhali s dětmi, aby se jim dařily školní výsledky, děkujeme také za ochotu 
nám pomoci s budováním školního pozemku a za dárky do soutěží.
Děkuji studentům, bývalým našim žákům, za jejich pomoc v rámci letní brigády, jejich práce si velmi 
ceníme.
Děkuji zřizovateli, Obecnímu úřadu Prusinovice, za vstřícný přístup k řešení našich problémů. Jsme 
také rádi, že jsme mohli přispět svým dílem k akcím, pořádaným v obci.
Děkuji za spoluprácitaké Školské radě za podporu naší práce.

* * *

Přeji vám všem krásné vánoční svátky, naplněné radostí z přítomnosti všech blízkých. Dětem přeji, 
aby pod stromečkem nalezly alespoň něco z toho, co si přejí.
V novém roce přeji všem především zdraví – bez něj není možné vůbec nic. 
Přeji radost a spokojenost z veškerého konání.
Přeji úspěchy ve všech oblastech, přeji štěstí.
Přeji … jen to nejlepší.

Mgr. Ivona Kratochvílová, ředitelka školy
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KULTURA

Vítání občánků
V neděli 21. října odpoledne se opět v malém sále v kulturním domě konala slavnost přivítá-

ní nově narozených dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to byli 2 kluci a 4 děvčátka: 
Šimon Darebník z Polní ulice, František Nevřala z Plačkova, Karolína Mlčáková z Lesní ulice, Eliška 
Krutilová z ulice K Hrádku, Stella Sovadinová z ulice Díly a Martina Pavelková z ulice Trávník.

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, peněžní dar, kniha Prusinovice v  minulosti  
a současnosti s věnováním a květina. Rodiče a příbuzní, kteří se zúčastnili slavnosti v hojném 
počtu, se podepsali do kroniky.

Doufáme, že to bylo příjemné odpoledne.
       Antonín Nedbal 

Setkání seniorů se zastupiteli
V  pátek 9. listopadu se konalo v  kulturním domě tradiční setkání starosty obce a dalších 

obecních zastupitelů se seniory. Na pozvání obecního zastupitelstva se tam sešlo asi 94 senio-
rů, kteří usedli k prostřeným stolům. Bylo pro ně připraveno pohoštění (2 obložené chlebíčky,  
2 zákusky, káva, limonády) a upomínkové předměty převážně z papíru, které pro ně zhotovily 
děti z mateřské školy a základní školy. Za jejich pěkné dárky jim patří poděkování.

Toto setkání zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský, který nejprve přivítal přítomné seniory  
a seznámil je s  programem setkání. Následně představil seniorům obecní zastupitelstvo 
v  novém složení: Marek Bečka, MVDr. Jaroslav Koplík, Mgr. Leoš Mach, Miroslav Minařík,  
Ing. DiS. Dana Nevřalová, Květoslava Smolková a Zbyněk Žákovský. V audiovizuální prezenta-
ci pan starosta představil seniorům akce, které vykonalo obecní zastupitelstvo v  tomto roce: 
oprava malého sálu pod jevištěm (pekla) a střechy kulturního domu, oprava střechy pergoly  
u kulturního domu, oprava komunikace na Plačkově, oprava ve školní zahradě, nové dětské hřiš-
tě na Podzahradí, rekonstrukce kříže v Pacetlucké ulici (u křižovatky). Pan starosta dále přednesl 
plán akcí na rok 2019 a další roky: parkoviště pro osobní automobily (43 míst) na Podzahradí, 
rekonstrukce staré budovy mateřské školy, nové hřiště u mateřské školy, rozšíření hasičské zbroj-
nice, nová knihovna v multifunkčním domě (přebudovaném ze staré masny), nová zástavba na 
spojnici ulic Trávník a Díly, zasíťování ulic Lesní a Polní, rekonstrukce kulturního domu, vyčištění 
„Kuchyňského“ potoka směrem k lesu, odkanalizování obce, dokončení výstavby chodníku v Pa-
cetlucké ulici a výsadba v obci. Pan starosta ještě pozval seniory na vystoupení dechové hudby 
Boršičanky, které bude 24. listopadu v kulturním domě.

Následovalo losování cen obvyklé tomboly, v níž bylo asi 40 různých cen. S losováním cen 
tomboly pomohli zastupitelé MVDr. Jaroslav Kolík, Ing. DiS. Dana Nevřalová, Mgr. Leoš Mach, 
Marek Bečka a Miroslav Minařík. Každá cena v tombole svého výherce potěšila.
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Rodičům a dětičkám byly předány věcný dar, peněžní dar, kniha Prusinovice v  minulosti  
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Doufáme, že to bylo příjemné odpoledne.
       Antonín Nedbal 

Setkání seniorů se zastupiteli
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děti z mateřské školy a základní školy. Za jejich pěkné dárky jim patří poděkování.

Toto setkání zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský, který nejprve přivítal přítomné seniory  
a seznámil je s  programem setkání. Následně představil seniorům obecní zastupitelstvo 
v  novém složení: Marek Bečka, MVDr. Jaroslav Koplík, Mgr. Leoš Mach, Miroslav Minařík,  
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oprava malého sálu pod jevištěm (pekla) a střechy kulturního domu, oprava střechy pergoly  
u kulturního domu, oprava komunikace na Plačkově, oprava ve školní zahradě, nové dětské hřiš-
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Posledním bodem programu setkání bylo 
vystoupení dechového orchestru Morava při 
ZUŠ Hulín, které trvalo jednu hodinu. V  hu-
debním programu se seniorům představilo asi 
17 mladých hudebníků v  čele s  kapelníkem, 
pět mladých zpěvaček a jedna moderátorka 
pořadu. Dechový orchestr Morava trvá přes 35 
let. Zahrál populární písně a melodie (polky, 
valčíky). Na trubku v  něm hrál též žák David 
Sklenařík z  Prusinovic. Koncert dechového 
orchestru se našim seniorům velice líbil. Po 
koncertě někteří senioři setrvali ještě na místě 
v družném rozhovoru.

Rád bych touto cestou poděkoval obecní-
mu zastupitelstvu za takto projevenou pozor-
nost ke starším spoluobčanům jako vyjádření 
vděčnosti za jejich dobře vykonanou práci pro 
naši obec a celou společnost. Poděkování pa-
tří též zvukovému technikovi Pavlu Žákovskému za ozvučení sálu a hudební doprovod. Děkuji 
též personálu kulturního domu za vzornou obsluhu hostů, která přispěla ke spokojenosti našich 
seniorů na tomto setkání.

        Antonín Nedbal 

David Sklenařík

Kateřinské hody
Jako každý rok, tak i letos se v naší obci slavily hody za přispění členů Sboru dobrovolných 

hasičů Prusinovice.
Jednotka členů sboru dobrovolných hasičů oděná ve slavnostních uniformách a za dopro-

vodu dechové hudby vyšla od hasičské zbrojnice a vstoupila do kostela svaté Kateřiny Alexan-
drijské, patronky a ochránkyně prusinovické farnosti a obsadila přední místa v  lavicích. Další 
místa v kostele zcela zaplnili místní i přespolní farníci. V 15 hodin začala v kostele svaté Kateři-

ny slavnostní bohoslužba, kterou vedl vzácný 
host – Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomoc-
ný biskup – za spoluúčasti P. Marka Výlety,  
P. Antonína Ptáčka ze Žeranovic a osmi mini-
strantů z Prusinovic a okolních obcí. Na úvod 
bohoslužby Mons. Josef Hrdlička požehnal 
varhany, které prošly důkladným restaurová-
ním. Ve svém kázání vyzdvihl mučednickou 
smrt a památku svaté Kateřiny Alexandrijské  
i význam křesťanské církve, která trvá 2 000 let 
a je založena na pevné víře v Krista Spasitele. 
Připomněl rozmanitost lidské rodiny, jako je 
mnoho rozmanitý počet píšťal v  královském 
nástroji – ve varhanách – jejichž vznešené 
tóny velebí Boha. Při bohoslužbě zazněly Čelo jednotky SDH
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tóny opravených varhan, zazpíval místní 
chrámový sbor, zahrála dechová hudba, 
zazněla hudební skladba zahraná na flét-
nu. Byla slavena eucharistie. Všechno tam 
bylo vznešené a sváteční. Mnoho místních 
farníků i přespolních hostů nalezlo bě-
hem bohoslužby silný duchovní prožitek  
a všichni se rozešli domů s požehnáním od 
Mons. Josefa Hrdličky.  Před kostelem (při vy-
cházení) bylo pro účastníky bohoslužby při-
praveno malé pohoštění (hodové koláčky  
a čaj). V  malém sále kulturního domu se 
pak sešlo na přátelském posezení s otcem 
biskupem asi 40 farníků, kteří se dlouho-
době a obětavě podílejí na životě farního 
společenství.

Po mši svaté dobrovolní hasiči a někteří 
farníci, kteří se zúčastnili mše svaté, za do-
provodu dechové hudby přišli k pomníku padlých vojáků v 1. světové válce, aby tím uctili jejich 
památku.

V 18 hodin začala v kulturním domě hodová taneční zábava, kterou uspořádali členové sbo-
ru dobrovolných hasičů s přispěním obce Prusinovice. Na zábavě hrála dechová hudba Boršičan-
ka Antonína Koníčka s dvěma zpěvačkami a zpěvákem. Návštěvníci zábavy postupně přicházeli 
do tanečního sálu a usedali ke krásně prostřeným stolům. Pobavit se tam přišlo asi 129 občanů 
Prusinovic i přespolních hostů. K občerstvení během zábavy měli k dispozici nabídku nápojů 

z výčepu i lákavou nabídku jídel z kuchyně. 
Mohli si koupit vepřové maso s  knedlíky  
a zelím, obložené chlebíčky, tvarohové ko-
láčky a další. Zajímavé byly ceny v bohaté 
tombole, které se losovaly papírovými 
ruličkami. Přítomní návštěvníci se spolu 
dobře pobavili a zatančili si při „profesio-
nální“ hudební produkci známé a oblíbené 
dechové hudby, která hrála až do půl jedné 
hodiny po půlnoci. Ohlas této hodové ta-
neční zábavy byl velice příznivý.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli 
na přípravě a realizaci slavnostní bohosluž-
by i hodové taneční zábavy, i všem návštěv-
níkům a hostům, kteří svou účastí podpořili 
naše obě hodové slavnosti.

     
   Antonín Nedbal

Mons. Josef Hrdlička

Zleva: P. Antonín Ptáček a P. Marek Výleta
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Mons. Josef Hrdlička

Zleva: P. Antonín Ptáček a P. Marek Výleta
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Rozsvícení vánočního stromu
Rok rychle uplynul a přiblížila se opět doba adventní. Nastal obyčej rozsvěcování vánočních 

stromů v mnoha obcích a městech. Stejně tak tomu bylo i v naší obci. V první neděli adventní 
2. prosince se konala slavnost, při níž byl rozsvícen vánoční strom, který vyrostl v Prusinovicích 
na Plačkově. Byl umístěn u kulturního domu. Naši dobrovolní hasiči na něj upevnili elektrické 
osvětlení, které je ve dne ve větvích stromu nenápadné.

Program oslavy začal v 15 hodin za podmračeného a chladného počasí (2 stupně Celsia nad 
nulou). Na úvod pan starosta Zbyněk Žákovský všechny přítomné přivítal a popřál jim dobrou 
zábavu. V kulturním programu nejprve na pódiu vystouply děti z mateřské školy pod vedením 
svých učitelek. Velmi početnému publiku (odhadem 200 osob) z  řad rodičů a prarodičů děti 
předvedly pásmo říkanek a písniček s vánočním a zimním zaměřením. Naše nejmenší děti za 
své kulturní vystoupení na pódiu sklidily upřímný potlesk publika. Další vystoupení měli připra-
vené žáci základní školy, kteří se kromě jiného představili s kulturním vystoupením podle před-
lohy pohádky o dvanácti měsíčkách. I oni si zasloužili upřímný potlesk publika za svůj program. 
Všechny děti (z MŠ i ZŠ) obdržely za své vystoupení perník.

Už za tmy (asi v 16,20 hod.) se všichni, dospělí i děti, sešli u vánočního stromu. Malý místní 
chrámový sbor spolu s panem farářem Mgr. Leošem Machem zazpíval několik vánočních písní za 
hudebního doprovodu na klávesy v podání pana Pavla Žákovského. Potom všechny posluchače 
krátce pozdravili oba zdejší páni faráři – P. Marek Výleta a Mgr. Leoš Mach. Po sborovém zpěvu 
oblíbené písně „Halelujah“ k posluchačům promluvil pan starosta Zbyněk Žákovský. Pozdravil 
je a poděkoval jim za to, že přišli na tuto slavnost v tak hojném počtu i v nepříznivém počasí. 
Dále poděkoval všem, kteří se zasloužili o hladký průběh této slavnosti. Popřál všem přítom-
ným odpočinek o Vánocích v jejich rodinách. Potom byl slavnostně za nadšeného odpočítávání 
vteřin a za potlesku přítomných rozsvícen vánoční strom, který působil svými barevnými světly 
kouzelně a majestátně. Upnuly se k němu roztoužené oči dětí. Slavnostní chvíli si vychutnali  
i dospělí. Všichni jsme se tam sešli, abychom si připomenuli blížící se vánoční svátky a jejich 
pravý význam.

Aby se návštěvníci slavnosti v chladném odpoledni alespoň trochu zahřáli, dobrovolní hasiči 
pro ně připravili teplé občerstvení (svařené víno, punč, dětský punč), které prodávali pod pergo-
lou. Místo pro zahřátí bylo i ve velikém sále kulturního domu, v němž členky Klubu zlatých ru-
čiček uspořádaly jarmark, na němž návštěvníci si mohli zakoupit mnoho pěkných a zajímavých 
věcí. Jarmark se konal jen v neděli 2. prosince od 12,30 hodin do 16,30 hodin.

Poděkování za pěkné slavnostní zážitky u vánočního stromu patří všem, kteří se na přípravě 
a uskutečnění slavnosti podíleli – zastupitelům obce, žákům a učitelkám obou zdejších škol, 
členům SDH, členkám Klubu zlatých ručiček, všem občanům, kteří přišli na oslavu, zvukovému 
technikovi a dalším.

Byla to pěkná slavnost, při níž se občané sešli v  hojném počtu u vánočního stromu jako 
jedna velká rodina. Ať radost, kterou jsme my, návštěvníci, při slavnosti chvíli prožili, nás provází 
i v příštích adventních dnech.

       
Antonín Nedbal

Poznámka: na titulní straně zpravodaje je fotografie ze dne a místa konání slavnosti. 
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Knihovna
Přeji Vám pohodu, radost, lásku po celý adventní i vánoční čas. V příštím roce pak 

pevné zdraví, vše dobré a hodně sil na překonání toho zlého. 
Ještě bych vás ráda v tuto zimní dobu pozvala k návštěvě naší knihovny.

                                                                                                           knihovnice

CÍRKEV

Výstava fotografií
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích uspořádal ve dnech 7. října až  

4. listopadu výstavu fotografií paní Šárky Andrlíkové z Kostelce u Holešova, která je členkou na-
šeho evangelického sboru. Soubor 24 vybraných fotografií byl vystaven v evangelickém kostele 
na šesti panelech. Zájemci si mohli prohlédnout fotografie před nedělními bohoslužbami nebo 
po nich, případně na zvláštní požádání.

Paní Šárka Andrlíková fotografuje od dětství, napřed fotoaparátem Pionýr. Potom používala 
fotoaparáty Flexareta, Exa, Praktica, Yashica. Nyní používá Nicon. V roce 1965 vystavovala foto-
grafie na X. celostátní výstavě ve Zlíně. Největšího úspěchu dosáhla v roce 1966, kdy obsadila 
druhé místo v celostátní soutěži do 18 let. V té době absolvovala školu tvůrčí fotografie pro ama-
térské fotografy. Její poslední úspěchy byly: 1. místo v  internetové soutěži „Architektura, věže  
a věžičky“ (s fotkou holešovského gymnázia), 4. a 3. místo v  soutěži Zlín v  pohybu (Cesta do 
kurzu a V pohybu hravě a zdravě), 2. místo v jarní soutěži Mikroregionu Holešovsko za fotku Pod-
zimní zátiší. Autorský stolní kalendář na rok 2017 pro Obecní úřad Kostelec s fotkami výhradně 
z této obce. Nyní navštěvuje universitu třetího věku na Universtě Tomáše Bati ve Zlíně – obor 
fotografování a digitální zpracování fotografií.

Vystavené fotografie zachycovaly poezii všedního dne, vyznačovaly se ladnou barevnou 
kompozicí, hrou barev, byly pořízeny na známých místech, měly smysl pro detaily, jež měly vy-
povídající hodnotu. 

Krásné fotografie jistě potěšily oči návštěvníků výstavy, která měla název „Vděčnost za stvo-
ření“. Výstava dosáhla svého názvu svým obsahem. V životě je mnoho věcí, živých či neživých, 
které denně potkáváme. Někdy si jich ani nepovšimneme. Raději bychom je měli umět vnímat 
stejně citlivě a s láskou, jak nám ukázala své pohledy na okolní svět na svých fotografiích právě 
paní Šárka Andrlíková.

Děkuji jí za zapůjčení vystavených fotografií a přeji jí další umělecké úspěchy a hodně zdraví.
       Antonín Nedbal     

Výročí Českobratrské církve evangelické 
Možná nevíte, že je tomu v těchto dnech právě 100 let, kdy se naši otcové sešli v Praze  

v Obecním domě na mimořádném synodu. Ve dnech 17. - 19. prosince 1918 se jim podařilo 
uskutečnit  dlouho připravovaný plán jediné církve evangelické v Čechách a na Moravě. Spo-
jili sbory luterského a reformovaného vyznání. Toleranční patent vydaný císařem Josefem II.  
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                                                                                                           knihovnice

CÍRKEV

Výstava fotografií
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích uspořádal ve dnech 7. října až  

4. listopadu výstavu fotografií paní Šárky Andrlíkové z Kostelce u Holešova, která je členkou na-
šeho evangelického sboru. Soubor 24 vybraných fotografií byl vystaven v evangelickém kostele 
na šesti panelech. Zájemci si mohli prohlédnout fotografie před nedělními bohoslužbami nebo 
po nich, případně na zvláštní požádání.

Paní Šárka Andrlíková fotografuje od dětství, napřed fotoaparátem Pionýr. Potom používala 
fotoaparáty Flexareta, Exa, Praktica, Yashica. Nyní používá Nicon. V roce 1965 vystavovala foto-
grafie na X. celostátní výstavě ve Zlíně. Největšího úspěchu dosáhla v roce 1966, kdy obsadila 
druhé místo v celostátní soutěži do 18 let. V té době absolvovala školu tvůrčí fotografie pro ama-
térské fotografy. Její poslední úspěchy byly: 1. místo v  internetové soutěži „Architektura, věže  
a věžičky“ (s fotkou holešovského gymnázia), 4. a 3. místo v  soutěži Zlín v  pohybu (Cesta do 
kurzu a V pohybu hravě a zdravě), 2. místo v jarní soutěži Mikroregionu Holešovsko za fotku Pod-
zimní zátiší. Autorský stolní kalendář na rok 2017 pro Obecní úřad Kostelec s fotkami výhradně 
z této obce. Nyní navštěvuje universitu třetího věku na Universtě Tomáše Bati ve Zlíně – obor 
fotografování a digitální zpracování fotografií.

Vystavené fotografie zachycovaly poezii všedního dne, vyznačovaly se ladnou barevnou 
kompozicí, hrou barev, byly pořízeny na známých místech, měly smysl pro detaily, jež měly vy-
povídající hodnotu. 

Krásné fotografie jistě potěšily oči návštěvníků výstavy, která měla název „Vděčnost za stvo-
ření“. Výstava dosáhla svého názvu svým obsahem. V životě je mnoho věcí, živých či neživých, 
které denně potkáváme. Někdy si jich ani nepovšimneme. Raději bychom je měli umět vnímat 
stejně citlivě a s láskou, jak nám ukázala své pohledy na okolní svět na svých fotografiích právě 
paní Šárka Andrlíková.

Děkuji jí za zapůjčení vystavených fotografií a přeji jí další umělecké úspěchy a hodně zdraví.
       Antonín Nedbal     

Výročí Českobratrské církve evangelické 
Možná nevíte, že je tomu v těchto dnech právě 100 let, kdy se naši otcové sešli v Praze  

v Obecním domě na mimořádném synodu. Ve dnech 17. - 19. prosince 1918 se jim podařilo 
uskutečnit  dlouho připravovaný plán jediné církve evangelické v Čechách a na Moravě. Spo-
jili sbory luterského a reformovaného vyznání. Toleranční patent vydaný císařem Josefem II.  
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v roce 1781 umožňoval potomkům Jednoty bratrské a českého husitství přihlásit se jen ke světo-
vé reformaci. A přitom Jednota bratrská, z dob kdy Jan Amos Komenský byl jejím posledním bis-
kupem, vedla intenzivní zápas o svou podobu a udržovala vřelý dialog s německým luterstvím  
a švýcarskou  reformací. 

V roce 1918 se čeští evangelíci rozhodli spojit. Pokusili se o to, co se jinde ve světě dosud 
nestalo. Pod jednou církví v Čechách a na Moravě žijí od té doby křesťané, které spojuje jediný 
Pán Ježíš Kristus a jeho evangelium o smíření Boha skrze Kristův kříž. Lidé, kteří se hlásí k plnému 
odkazu svých předků a jejich modlitebnímu zápasu za sjednocení evangelíků na našem úze-
mí.  Českobratrská církev spojuje sbory luterského a reformovaného vyznání tím, že zachovává 
místní ráz zbožnosti. O formě liturgie a důrazech rozhoduje vždy místní společenství věřících. 
Kazatelé jsou zaměstnanci jedné církve, vzděláni na jedné Evangelické fakultě, ale v liturgickém 
životě spolupracují s místním společenstvím. 

Vážíme si různých obdarování svých členů Duchem svatým, vedeni společně jedním Pánem 
Ježíšem Kristem a pod jedinou autoritou Písma svatého. Toužíme jednotně oslovovat současnou 
společnost a předávat jí hodnoty, které jak věříme přetrvají i další staletí.  

Mgr. Leoš Mach

Sborová beseda s návštěvou z Telče
V neděli 14. října byli našimi hosty matka a syn Melmukovi z Telče. Oba dva faráři naší círk-

ve a historici. ThDr. Eva Romana Melmuková-Šašecí se stala v roce 1954 vikářkou Českobratrské 
církve evangelické v Praze na Smíchově. Po třech letech jí byl na 29 let odebrán Státní souhlas 
k výkonu duchovenské činnosti. Nevzdala se a při dělnických profesích dál studovala. V letech 
1961-1967 vystudovala externě etnografii a folkloristiku. Doktorát získala v roce 1968. S nástu-
pem normalizace musela opět změnit obor a následující léta strávila ve Výzkumném ústavu pi-
vovarském a sladařském v Praze. V roce 1986 jí bylo jako invalidní důchodkyni po celkové mrtvici 
dovoleno působit jako farářka. V roce 1989 byla jedním ze zakládajících členů Občanského fóra 
v Telči a s přehledem vyhrála první svobodné volby do zastupitelstva města, které bylo v této 
době zapsáno do seznamu UNESCO.  V roce 1990 se na ETF UK habilitovala a pět let předná-
šela církevní dějiny. Mezi oblasti jejího odborného zájmu patří: české dějiny 17. a 18. století, 

ThDr. Petr Melmuk ThDr. Eva Melmuková - Šašecí
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vývoj sídel a lidová architektura, regionální historie jižní části Českomoravské vrchoviny, církevní 
dějiny, dějiny náboženských minorit. Je spoluautorkou například rozsáhlé publikace Evangelíci  
v rané toleranční době a Patent zvaný toleranční. Její syn ThDr. Petr Melmuk, Th. D., je odborným 
asistentem na katedře biblistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy a farářem ČCE  
v Telči. ThDr. Petr Melmuk nám kázal dopoledne v neděli 14. října a odpoledne spolu s maminkou 
ThDr. Evou Melmukovou připomněl na sborové besedě Českou reformaci. Připomenuli jsme si 
zejména skutečnost, že čeští a moravští evangelíci připravovali spojení sborů obou konfesí (luter-
ských a reformovaných) už v roce 1848. Snažili se o spolupráci a společné bohoslužby luterských  
i reformovaných sborů na mnoha místech Čech a Moravy. Po Vídni požadovali osamostatnění 
ve správě církve a vzdělávání kazatelů. V novinách „Českobratrský Hlasatel“ tlumočili touhu po 
české evangelické církvi.

Bedřich Vilém Košut, farář z Prahy od sv. Klimenta měl pak osud podobný spisovateli Karlu 
Havlíčku Borovskému. Podobně jako on byl císařskou policií internován ve vyhnanství. Na konci 
života se do Prahy vrátil, byl zvolen za faráře a dokonce za superintendenta, tedy faráře dohlíže-
jícího nad českými sbory, ale Vídní nebyl nikdy potvrzen.

Na závěr besedy 14. října 2018 na evangelické faře jsme si připomenuli pozdrav od bratří ve 
víře z Německa, který zazněl na slavnostním shromáždění v Pardubicích dne 29. září 2018. Mar-
kus Schaefer, církevní rada evangelické církve z Porýní nám přeje: „Nepřicházíme blahopřát jen 
jako sesterské církvi. ČCE je v mnoha ohledech vyjímečná církev, její historie je mnohem starší 
než 100 let. Její počátky sahají nejméně 100 let před reformaci v Německu. Takže slavíme vlastně 
narozeniny starší církve. ČCE je zároveň i současnou církví. Zachováváte své tradice a oslovujete 
s velkým respektem, fantazií a odvahou lidí, kterým křesťanská víra nic neříká. Skrze vás je slyšet 
hlas evangelia i v sekularizované společnosti. Českobratrská církev sjednocuje různé reformační 
tradice. Rozmanitost neznamená libovůli, nýbrž může obohatit společenství a připravit ho na 
budoucnost. V tom jste příkladem nejen pro církve, ale také pro moderní pluralitní společnost. 
Ve světě, který je stále více ovládán egoismem, nenávistí, sociální rozdělením a ekonomickou 
nespravedlností, je důležité patřit k celosvětové rodině, která důvěřuje Bohu, který drží své slovo 
a je věrný. Vydávejte světu svědectví slovy a činy. Jménem vašich partnerských církví na celém 
světě přeji ČCE hojnost Božího požehnání.“      

Mgr. Leoš Mach

Nová střešní krytina na evangelické faře v Prusinovicích
Dne 19. října 2018 dokončil klempíř Ladi-

slav Kocfelda z Rusavy výměnu střešní krytiny 
na faře.

Původní pálené tašky z roku 1953 byly 
nahrazeny novými s glazurou, tak aby střecha 
vydržela nejméně jednu generaci. Děkujeme 
za zhotovení, děkujeme obci Prusinovice za 
dotaci 50 tisíc Kč. Střecha byla dále financo-
vána z daru Jeronýmovy jednoty ČCE ve výši  
100 tisíc Kč a především darů bratří a sester 
sboru a příznivců, kteří mezi sebou vybrali již 
přes 160 tisíc Kč. Sbírka dále pokračuje.

Děkujeme dárcům a Pánu Bohu.   
    Mgr. Leoš Mach
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Svatohubertský den v Holešově
V neděli 4. listopadu se konala v Holešově tradiční slavnost – 7. Svatohubertský den pod zášti-

tou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta a před-
sedy Mikroregionu Holešovsko Ing. Martina Bártíka. Tuto spolkovou a církevní slavnost připravili 
členové Mysliveckých sdružení Holešovska, Římskokatolická farnost v Holešově a Rottal klub.

Svatohubertské mše se zúčastnili také naši občané. Byli to členové Mysliveckého spolku Vra-
nov Prusinovice v čele s panem Františkem Mikeškou, předsedou MS Vranov, a též starosta obce 
pan Zbyněk Žákovský.

Průvod myslivců v zelených uniformách, jezdců na koních, sokolníků, psovodů, honců, sta-
rostů, trubačů a také občanů se seřadil v 9 hodin u zámku, odkud vyšel, a prošel okolo náměs-
tí s  několika zastávkami, při nichž zazněly myslivecké fanfáry. Na jedné zastávce pan starosta  
Mgr. Rudolf Seifert promluvil k účastníkům průvodu. V čele průvodu členové družiny nesli symbol 
svatého Huberta – hlavu jelena desateráka s křížem mezi parožím. Také má připomínat desatero 
božích přikázání. Dle tradic pak průvodu velel jezdec v červenobílém oděvu s liščí oháňkou na 
rameni. Byl to starosta obce Ludslavice – pan Vojtěch Adamík. Byl následován černě oděnými 
jezdci. V průvodu jel i vůz tažený párem koní, který byl ozdobený dary z polí a lesů našich honiteb.

Do kostela, který byl tématicky vyzdoben a zcela zaplněn lidmi, vešli ministranti, kněží a pra-
porečníci. Mezi nimi byl i pan Radek Vrubel, který nesl náš obecní prapor. Mši svatou společně 
sloužili dva kněží – P. Jerzy Walczak a plukovník P. Jaroslav Knichal z Prahy, původem z Nedachle-
bic, hlavní kaplan Armády České republiky. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se konala slavná 
troubená Hubertská mše – bohoslužba s přímluvou za myslivce a přátele přírody. Při mši svaté 
postupně přinesli myslivci z jednotlivých mysliveckých spolků ke kněžím před oltář obětní dary, 
drobnou zvěř a plodiny z jejich honiteb, polí a lesů. Naši myslivci darovali med a slivovici, kterou 
tam přinesl pan Alois Večeřa.

Po mši svaté před kostelem bylo připraveno malé pohoštění pro všechny účastníky slav-
nosti. Došlo ke spoustě milých a přátelských setkání myslivců a farníků. Pro pozvané hosty byl 
připraven oběd v jídelně internátu policejní školy. Slavnostního oběda se zúčastnila též skupina 
našich myslivců. Myslivci a hosté využili i tento čas jako příležitost k přátelským setkáním a roz-
hovorům o svých loveckých a mysliveckých zážitcích a zkušenostech.

Pan starosta (uprostřed) s našimi myslivci Pan Stanislav Pumprla (uprostřed)
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Mezi sponzory „Svatohubertského dne“ patřili: město Holešov, Mikroregion Holešovsko, pila 
– Totek, Javora, BM+, kavárna Mlsná kočka, manželé Miklíkovi, Eva a František Fuitovi, Božena  
a Jan Pospíšilovi, P. Jerzy Walczak a 8 mysliveckých spolků Mikroregionu Holešovsko.

Tento „Svatohubertský den“ se jeho účastníkům líbil. Byl důstojný a úspěšný. Ke zdaru při-
spělo svým dílem slunečné podzimní počasí. Pořadatelé této církevní a myslivecké slavnosti se 
těší na další setkání myslivců a farníků z našeho regionu, které bude opět příští rok 3. listopadu 
v Holešově. 

        Antonín Nedbal

SPOLKY

Zájezd na vinobraní do Valtic
Cykloturistický oddíl NEKO uspořádal v sobotu 6. října autobusový zájezd na vinobraní do 

Valtic. Členové oddílu NEKO, příznivci oddílu a další zájemci o výlet téměř zcela obsadili sedadla 
v autobuse. Z Prusinovic jsme vyjeli v 7 hodin a do Valtic jsme přijeli krátce před desátou hodi-
nou. Cestou v autobuse nás dr. Koplík seznámil s programem kulturních akcí, které se během 
dne konaly ve Valticích na náměstí a ve vinařském areálu na okraji města, který byl asi 1 kilometr 
vzdálený od náměstí. 

Kulturní program byl také na nádvoří valtického zámku. Na náměstí bylo postaveno pódium, 
na které vystupovali zpěváci a hudební skupiny, buď folklorní (krojované), nebo rockové. Na ná-
městí bylo mnoho prodejních stánků s mnoha druhy dobrých vín, rozmanitým chutným občer-
stvením, cukrovinkami a různými druhy řemeslných výrobků a též stánky s pivem a limonádami. 
Viděli jsme i opékané veliké sele na rožni určené pro labužníky. V nabídce kulturních programů 
byl i slavnostní krojovaný vinařský průvod městem. Vstupné na náměstí bylo 150 Kč. Každý ná-
vštěvník slavnosti, označený na ruce barevným náramkem, mohl volně přecházet z jednoho mís-
ta na druhé a vybírat si podle svého zájmu z široké nabídky kulturních pořadů. Náš program dne 
byl tedy individuální. Mnozí z nás si rádi prohlédli nedalekou kolonádu Reistna, která je na kopci 
nad městem. Přišli jsme k ní po pěšinách mezi vinicemi. Za krásného slunečného, byť trochu více 
větrného počasí byl z kopce i z vyhlídkové terasy kolonády nádherný rozhled do okolní krajiny. 
Navštívili jsme též zámecký vinný sklep a ochutnali z nabídky vzorky dobrých vín.

Na slavnost vinobraní přijelo do Valtic mnoho návštěvníků z celé České republiky i Sloven-
ska, kteří zcela zaplnili náměstí, kde sledovali kulturní programy, bavili se spolu, nakupovali  
a konzumovali vzorky vín a nabízené občerstvení. Některým našim účastníkům zájezdu se líbil 
koncert hudební skupiny Buty i koncert hudební skupiny Marka Ztraceného. Jiní raději uviděli  
a uslyšeli zpívat Jožku Šmukaře. Jen velmi neradi někteří naši účastníci odešli odtud před deva-
tenáctou hodinou k našemu autobusu, který nás v pořádku odvezl domů.

Návštěva slavnosti vinobraní ve Valticích se zařadila mezi zdařilé letošní akce cykloturistic-
kého oddílu NEKO. 

Děkuji oběma předsedům oddílu NEKO – ing. Josefu Nedbalovi a MVDr. Jaroslavu Koplíkovi 
– za to, že tento pěkný výlet pro nás připravili ve svém volném čase.

        Antonín Nedbal
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Mezi sponzory „Svatohubertského dne“ patřili: město Holešov, Mikroregion Holešovsko, pila 
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spělo svým dílem slunečné podzimní počasí. Pořadatelé této církevní a myslivecké slavnosti se 
těší na další setkání myslivců a farníků z našeho regionu, které bude opět příští rok 3. listopadu 
v Holešově. 
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SPOLKY
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Hubertova jízda 2018
Každý rok na podzim uzavírá jezdeckou sezonu Hubertova jízda. Pořádají ji v mnoha stájích 

a jezdeckých oddílech po celé republice. Nebylo tomu jinak ani v  Prusinovicích. Letos, již po 
dvaadvacáté, se poslední říjnovou sobotu 27. 10. zaplnilo prostranství před obecním úřadem 
koňmi, jejich jezdci a diváky.

Po úvodním slově se 51 seřazených jezdců pod vedením Kristýny a Ladislava Caletkových, 
kteří představovali lišku a Mastera, vydalo před jedenáctou hodinou na trasu do krásné přírody 
v okolí. Celé skupině v cestě stálo mnoho přírodních překážek v podobě padlých stromů, příko-
pů, potůčků a menších či větších roklin skrytých v okolních lesích. 

Čekání na návrat lotu mezitím divákům zpříjemnila možnost občerstvení u hasičské zbrojni-
ce a bohatá tombola.

Za drobného mrholení se jezdci i koně zastavili k odpočinku na rybníku Petrův Zdar, kde je 
přivítali naši rybáři a připravili pro ně kabanos z udírny, čaj a určitě i něco ostřejšího.

Po načerpání potřebných sil zavelel Master zpět do sedla a celý lot se vydal na druhou část 
Hubertovy jízdy. Po projetí lesa Dřína a ještě krátké zastávce u rybníka Pod Bílou se celá skupina 
dostala na louku Veselky. Zde se tradičně seřadili jezdci, kteří se chtěli zúčastnit závěrečného 
„dostihu“ o liščí ocas. Vítězem se se svým koněm Juráškem stal Milan Školoud z Domaželic. 

O půl třetí se účastníci vrátili zpět před zbrojnici a i za sílícího deště ukázněně nastoupili, aby 
mohlo proběhnout slavnostní vyhlášení vítěze symbolického honu a zakončení jezdecké sezóny 
a letošní Hubertovy jízdy.

Dopoledne po odjezdu hlavní skupiny již tradičně nastoupili před diváky malí jezdci na 
svých ponících i velkých koních. Pořadatelé letos po čtvrté pro tyto malé jezdecké naděje při-
pravili menší a klidnější variantu hubertovské vyjížďky. Zúčastnilo se 13 poníků. Po nástupu  
a nezbytném dekorování kokardami se skupinka dětí i se svým pěším doprovodem vydala na 
klidnou procházku. Po cestě na děti čekalo opékaní špekáčků na rybníku Pod Bílou. Všichni 
účastníci byli i přes slabý déšť spokojeni. 

Kateřina Krůťová na koni Rodina Caletkova na koni
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Velké poděkování patří hasičům za propůjčení zbrojnice, rybářům za zajištění občerstvení 
a všem dalším, kteří se na organizaci této akce mnoho let podílejí, ať už aktivně tím, že přiloží 
ruku k dílu, nebo pasivně poskytnutím věcného daru do tomboly, a nebo jinou formou podpory.

Petra Žákovská

Adéla Žákovská a další účastnice malého Huberta Čelo malého Huberta

Poslední vyjížďka a výroční členská schůze 
cykloturistického oddílu NEKO

Cykloturistický oddíl NEKO uspořádal v sobotu 27. října poslední vyjížďku na kolech v letošní 
sportovní sezóně. Členové oddílu v počtu asi šestnácti osob se sešli u hasičské zbrojnice, kde 
svou účastí jako každoročně podpořili Hubertovu jízdu na koních, kterou tradičně uspořádali 
Přátelé a chovatelé koní z  Prusinovic. Po začátku Hubertovy jízdy vyjeli i cykloturisté na svoji 
obvyklou trasu vyjížďky, která vedla na Rusavu a dále přes Hadovnu a přes Holešov do Prusi-
novic. Původně stanovenou trasu vyjížďky objelo jen několik cyklistů za drobného deště. Hned 
na druhém kilometru vyjížďky se zranil při pádu přes řídítka na silnici jeden cyklista, který byl 
následně ošetřen v nemocnici. Naštěstí jeho zranění nebylo vážné a tentýž den se vrátil z ne-
mocnice domů. 

Letošní cykloturistická sportovní sezóna rychle uplynula a nastal opět čas na její zhodnocení. 
Stalo se tak v sobotu 27. října ve vrchní hospodě v Prusinovicích, kde se večer konala tradiční 
výroční členská schůze cykloturistického oddílu NEKO za účasti 77 členů, příznivců a pozvaných 
hostů oddílu NEKO. Všichni usedli k prostřeným stolům, na nichž byly přichystány k pohoštění 
přítomných tvarohové koláčky, zákusky a škvarky. V popředí byli u stolu oba dva předsedové 
oddílu – ing. Josef Nedbal a MVDr. Jaroslav Koplík – a také pozvaní hosté: pan Zbyněk Žákovský, 
starosta obce, Miroslav Minařík, nově zvolený obecní zastupitel a Mgr. Leoš Mach, obecní zastu-
pitel a předseda školského a kulturního výboru.

Schůzi zahájil a hlavní zprávu o činnosti oddílu NEKO přednesl předseda oddílu MVDr. Ja-
roslav Koplík. Nejdříve však byla vyhodnocena závěrečná sobotní vyjížďka, při níž se zranil při 
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pádu z  kola jeden člen oddílu. Doktor 
Koplík podal zprávu o akcích oddílu 
v  roce 2018 (viz níže) a uvedl stručný 
přehled oddílových cykloturistických 
dovolených, kterých již bylo 18. Při-
pomněl též kulaté narozeniny členek 
oddílu. Své jubileum letos měly paní 
Hana Vlčková, Jarmila Sedlaříková, 
Božena Hojgrová a Jarmila Cahlíková. 
Dále oba předsedové oddílu zvláště 
veřejně ocenili dlouhodobé a věrné 
členky oddílu, které z  jejich rukou ob-
držely písemně čestné členství v oddí-
lu NEKO. Byly to paní Pavla Nedbalová 
z Tučap, Jarmila Cahlíková z  Rychlova, 
Alena Šturmová z Tučap a Marie Šimko-
vá ze Všetul. Potom všechny přítomné 
pozdravil starosta obce, pan Zbyněk 
Žákovský, který v  krátkém proslovu 

zejména ocenil dobrovolnou činnost obou předsedů oddílu ve prospěch druhých 
i skutečnost, že v oddílu je zastoupena i mladá generace lidí, která některým obec-
ním spolkům chybí. Přítomné účastníky schůze pozdravil též pan ing. Martin Koplík  
z Holešova, hlavní pořadatel závodu horských kol Rohálovská padesátka. Následovalo losování 
cen bohaté tomboly, do níž svými dary ochotně přispěli mnozí členové oddílu. Každý účastník 
schůze si odnesl domů z tomboly alespoň jednu nějakou věc. K pohoštění všech přítomných 
se podával výtečný hovězí guláš. Potom následovala volná družná zábava členů oddílu i hostů.

Letos se konaly tyto oddílové akce: turnaj v bowlingu v Holešově (2. 2.), pěší výstup na Malý 
Javorový vrch (2. 6.), letní cykloturistická dovolená v Českém lese (21. 7. až 28. 7.), cykloturistic-
ký výlet (podpora akce KČT Holešov, 8. 9.), autobusový zájezd na vinobraní ve Valticích (6. 10.)  
a poslední vyjížďka na kole (27. 10.).

Radostným zjištěním je, že oddí-
lových akcí včetně výroční členské 
schůze se zúčastnily malé děti v do-
provodu svých rodičů (nebo praro-
dičů), což je dobrým znamením pro 
budoucnost oddílu NEKO.

Na závěr děkuji oběma předse-
dům oddílu NEKO za všechny dobré 
a krásné zážitky z akcí, které pro nás, 
členy a příznivce oddílu, letos připra-
vili ve svém volném čase. Přeji jim 
hodně zdraví a elánu do dalších let.

  

Antonín Nedbal

Čestné členky oddílu a NEKO

Zleva: MVDr. Jaroslav Koplík a Ing. Josef Nedbal
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Výstava poštovních holubů
Letošní výstava poštovních holubů se konala v sobotu 17. listopadu v kulturním domě v Pru-

sinovicích. Jejím pořadatelem byla opět Základní organizace chovatelů poštovních holubů Ho-
lešov. Tato výstava se vyznačovala tím, že spojila dvě výstavy v jednu.  První výstava byla oblastní 
výstava oblastního sdružení chovatelů poštovních holubů Zlín. Byli tam vystaveni holubi, kteří 
patřili chovatelům těchto místních sdružení: Horní Lapač, Kroměříž, Kurovice, Zlín, Tlumačov, 
Rataje, Lukov a Holešov. Na této výstavě bylo vystaveno 87 holubů. Druhá výstava byla Morav-
skoslezská výstava poštovních holubů pásmo střed. Na ní byly vystaveny kolekce holubů, které 
patřily chovatelům oblastních sdružení Zlín, Uničov a Haná – Olomouc. Na této výstavě bylo 
vystaveno 48 holubů.

Na výstavě byli vystaveni v klecích jen ti nejlepší ptačí atleti, které mohli chovatelé (odbor-
níci) i ostatní návštěvníci výstavy obdivovat. U každé klece holubem byla upevněna tabulka, na 
níž byl uveden přehled jeho dosažených letových výkonů v absolvovaných závodech. Tedy to 
bylo jeho „vysvědčení“.

Pro úspěch výstavy bylo vytvořeno dobré zázemí se službami pro účastníky výstavy. V pro-
vozu bylo restaurační zařízení spolu s kuchyní. Bylo připraveno dost míst k příjemnému občer-
stvení, posezení a přátelským rozhovorům. K občerstvení se podával vepřový řízek s brambo-
rovým salátem a guláš za přijatelné ceny. Součástí výstavy byla jako obvykle bohatá tombola, 
která obsahovala mnoho cen různého sortimentu. V sále bylo též prodejní místo pana Jaroslava 
Reitermanna z Jihlavy s chovatelskými potřebami (prodej léků, krmení a dalších chovatelských 
potřeb). U vchodu do sálu byl prodejní stánek s lázeňskými oplatky. Na jevišti byly připraveny 
krásné poháry pro vítězné a úspěšné chovatele. Poháry byly předány chovatelům při oficiálním 
vyhlášení výsledků z rukou předních činovníků moravskoslezské organizace chovatelů poštov-
ních holubů.

I letošní výstava byla úspěšná a pohodová. Chovatelé poštovních holubů se rádi vrací do 
Prusinovic. Přispívají tím k  propagaci naší obce. Představitelé Základní organizace chovatelů 
poštovních holubů Holešov velmi děkují obecním zastupitelům za umožnění uspořádání výsta-
vy. Doufají, že zastupitelé budou 
v  příštích letech opět vstřícní 
k uspořádání dalších výstav.

Chov poštovních holubů je 
jeden z  nejsložitějších koníčků, 
protože každý chovatel vycho-
vává ptačí atlety a jen ti nejlepší 
mohou zvítězit. Současní cho-
vatelé by byli rádi, kdyby se do 
chovatelského úsilí více zapojila 
mladá generace s  pomocí rodi-
čů. Je to záliba, která je náročná 
na čas. Odměnou pro chovatele 
jsou emocionální zážitky z dole-
tu holubích atletů ze závodu.

   
    

Antonín Nedbal Pohled do sálu
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vy. Doufají, že zastupitelé budou 
v  příštích letech opět vstřícní 
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jeden z  nejsložitějších koníčků, 
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vává ptačí atlety a jen ti nejlepší 
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vatelé by byli rádi, kdyby se do 
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Antonín Nedbal Pohled do sálu
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Setkání s Petrem Korbelem
Čestným hostem letošního běžec-

kého závodu Rohálovské desítky byl 
Petr Korbel (47 let), náš nejúspěšnější 
současný stolní tenista, který se přes 
10 let pohybuje v absolutní evropské  
i světové špičce. Kdysi se nejlépe 
umístil na 15. místě mezinárodního 
žebříčku ITTF. Mezi světovými tenisty 
je pozoruhodný jeho backhandový 
topspin, hraný se silnou boční falší  
a nazývaný „chiquita“ podle typického 
„banánového“ zakřivení trajektorie 
míčku. Je smluvním hráčem japonské 
firmy Butterfly. V  roce 1988 se dostal 
do reprezentace. Během své sportovní 
kariéry hrál 15 x na mistrovství Evropy, 
14 x na mistrovství světa a 5 x na olym-
pijských hrách. Hrál stolní tenis ve 
Francii, Německu, Belgii a Japonsku.

Petr Korbel s manželkou Martinou 
přijali pozvání Běžeckého klubu Holešov a Mysliveckého spolku Vranov Prusinovice a přijeli 
do naší obce na besedu, která se konala v sobotu 17. listopadu v suterénu (v pekle) kulturního 
domu. Pozvání na besedu přijaly a přijely k nám též olympionička Daniela Bártová spolu se svou 
maminkou. Naše vzácné hosty po příjezdu přivítali pan Ondřej Němec, ředitel běžeckého závo-
du Rohálovská desítka, a pan František Mikeška, předseda Mysliveckého spolku Vranov Prusi-

novice. Později se s hosty přivítal 
i pan starosta Zbyněk Žákovský.

Přátelského posezení, jehož 
se zúčastnilo asi 22 osob (hostů, 
sportovců, myslivců, obecních za-
stupitelů a přátel), bylo spojeno 
s  pohoštěním. V  neformální be-
sedě Petr Korbel ochotně odpo-
věděl na otázky z oblasti stolního 
tenisu, které k  němu směřovaly 
od přítomných pozvaných osob.

Na závěr posezení, při němž 
jsme s vynikajícím sportovci pro-
žili příjemně čas, čekalo Petra 
Korbela i Danielu Bártovou pře-
kvapení. Z rukou našich myslivců, 
pana Františka Mikešky a pana 
Aloise Večeři, převzali naporcova-
né srnce.

Antonín Nedbal

Petr Korbel s manželkou Martinou

Daniela Bártová s maminkou
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Adventní a vánoční jarmark
V neděli 2. prosince nastala první neděle adventní a jako každý rok naši občané i přespol-

ní mohli navštívit adventní a vánoční jarmark, který se konal ve velikém sále kulturního domu  
a uspořádal jej Klub zlatých ručiček. Na jarmarku bylo mnoho rozmanitých a krásných věcí. Všech-
no završovala vánoční výzdoba v čele sálu (na pódiu). Pořadatelky jarmarku uvedly na pozván-

ce tyto předměty k prodeji: keramika, bylinky, 
přírodní kosmetika, šperky, hračky, sýry, svíčky, 
mýdla, papírové pletení, drátěné výrobky, věn-
ce, svícínky, šité dekorace, dřevěné výrobky, 
výrobky dětí ze  ZŠ Prusinovice, Flowera  Jan-
kovice – přírodní dekorace a floristika. Žáci zá-
kladní školy tam prodávali zájemcům své pěk-
né výrobky s vánoční tematikou a návštěvníci 
hlasovacími lístky rozhodli o vítězi jejich soutě-
že o nejlepší vánoční výzdobu, výrobek jejich 
šikovných rukou. Tradičně byl v  sále vystaven 
prostřený stůl se vším, co k němu patřilo. Člen-
ky Klubu zlatých ručiček nabízely k prodeji své 
výrobky. Stejně tak činili prodejce ze širokého 
okolí. Ve vestibulu byl prodejní stánek s včelími 

produkty a před sálem byl prodejní pult s perníky a jinými cukrovinkami. V sále mohli návštěvníci 
ochutnat teplé oplatky.

Členky Klubu zlatých ručiček byly s průběhem i výsledkem jarmarku spokojeny. Spokojeni 
byli i přespolní prodejci, protože jarmark letos navštívilo mnoho lidí, kteří tam zhlédli a případně 
si zakoupili krásné, ozdobné i užitečné věci. Jarmark velmi přispěl ke vzniku sváteční pohody při 
tradičním podvečerním rozsvícení vánočního stromu u kulturního domu.

Členkám Klubu zlatých ručiček patří poděkování za uspořádání jarmarku a uznání jejich zá-
sluh na rozvoji kulturního a společenského života v  obci. Přeji jim hodně zdaru v  jejich další 
činnosti, radostné Vánoce a šťastný nový rok. 

Antonín Nedbal 

Paní Marcela Janů

Žáci - prodavači
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MYSLIVOST

80. ročník Memoriálu Karla Podhajského, Litomyšl, 
28. - 30. září 2018

Memoriál Karla Podhajského je vr-
cholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR, 
které se účastní maximálně dvacet psů, 
z toho deset z České republiky a deset 
ze zahraničí.

Svou účast na této akci si musí 
pes vybojovat na základě předchozích 
výsledků. Nejprve musí dokončit vše-
stranné zkoušky (pozn. nejvyšší zkouš-
ky ohařů z výkonu), a to v 1. ceně s vy-
sokým počtem bodů, na jejichž základě 
je vybráno 40 ohařů na nominační sou-
těž. Z  této soutěže postupuje pouze 
dvacet na Memoriál Richarda Knolla 
(mistrovství ČR) a deset nejlepších se 
pak může účastnit této vrcholné kyno-
logické akce. Soutěž probíhá tři dny a dělí se na práci v lese, na poli a na vodě. Během tří dnů 
projdou psi asi třicet disciplín (např. přinášení lišky, zajíce, bažanta, kachny, společný hon, dohle-
dávku srnce na pobarvené stopě atd.).

Tento článek prezentuji ve zpravodaji, protože jsem se této vrcholné soutěže se svou fe-
nou Tiga Kořenice zúčastnil a dokončili jsme ji na pátém místě. Byla nejlepší mezi fenami. Spolu  
s námi soutěžilo dalších šestnáct ohařů z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a Nizoze-
mí. Memoriál dokončilo pouze devět psů, což svědčí o náročnosti této soutěže.

Ke každému sportovnímu úspě-
chu vede náročná příprava. Moje fena 
má čtyři a půl roku a téměř každý den, 
někdy i několikrát denně trénujeme. 
Výcvik je potřeba provádět v odliš-
ných lokalitách, aby byl pes připraven 
zvládnout i nepředvídatelné situace, 
které někdy náhoda při soutěži při-
praví. 

Tímto chci za sebe a svého kama-
ráda cvičitele ohařů MUDr. Pavla Pila-
ře poděkovat myslivcům z Prusinovic 
za umožnění výcviku v jejich honitbě 
a těšíme se na další spolupráci.

Kynologii zdar!

           MVDr. Michal Pumprla
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Hlavní hon M. S. VRANOV Prusinovice 
Druhá sobota v měsíci listopadu je každoročně dnem, kdy pořádáme hlavní hon na drob-

nou zvěř. Účast střelců i honců na honu byla vysoká, horší už to bylo s  výřadem zvěře. Zají-
ce vůbec nelovíme, divokého bažanta taktéž ne. Uloveno bylo 38 bažantů z umělého chovu.  
Na honu jsme chtěli ulovit nějakého divočáka (loni 5 kusů) případně škodnou – lišku. To se nám 
však letos nepodařilo. Pamatuji myslivost a hony v sedmdesátých letech. Konávalo se až 5 honů 
ročně, zajíc jsme i odchytávali do sítí a prodávali na západ. Bohužel je situace taková, jaká je.  
O příčinách úbytku drobné zvěře jsem se obsáhle zmiňoval v minulých číslech zpravodaje. Přesto 
k nám do Prusinovic jezdí hodně hostů. Je to hlavně kvůli poslední leči a kamarádské besedě. Po 
honu vyhodnocujeme krále honu, nejlepšího honce, nejlepšího psa atd. S mimořádným zájmem 
je vždy sledován soud nad drobnými přestupky myslivců. V  roli žalobce vystupoval tradičně  
MVDr. J. Koplík., obhájce hříšníků dělal velmi dobře František Šiška st. a poslední slovo měl jako 
vždy král honu. V  této tradici budeme jistě pokračovat i v  letech příštích. Po honu proběhlo  
i pasování na lovce jelenů. Pasovaným byl tentokrát František Šiška ml. – náš nový myslivecký 
hospodář, který vedl svůj první hon. A dobře. Jako každý rok jsme měli připravenou krásnou 
tombolu. Bylo možno vyhrát daňčí a srnčí zvěř, divoké kachny a řadu dalších cen. Závěr krás-
ného večera obstarali muzikanti z Hulína, kteří za námi rádi jezdí taktéž řadu let. Poslední leč,  
to není jen takové plácání. Naopak! Naše poslední leče vychází z mysliveckých tradic, myslivecké 
etiky, mají přesný řád a navazují na zvyklosti staré tak jako sama česká myslivost. A k myslivosti 
a našemu honu patřilo vždy i skvělé pohoštění. A nejinak tomu bylo díky obětavým myslivcům 
– Rozsypalovi, Jašovi, Šiškovi atd. – i letos.

Na konci roku nás ještě čeká vycházka na škodnou, možná se podaří ulovit i nějakého toho 
divočáka.

Na závěr přeji všem našim čtenářům hodně zdraví v novém roce a nám myslivcům MYSLI-
VOSTI A PŘÍRODĚ ZDAR.

       MVDr. Jaroslav Koplík

Poděkování
Chtěla bych poděkovat zaměstnancům obce, kteří se podílejí na přípravě, vaření a rozvozu 

obědů. Obědy jsou teplé a velmi chutné. Rozvážející jsou příjemní a hlavně „kluci“ nám doká-
žou vtipnou poznámkou zpříjemnit den.

               Jménem všech spokojených strávníků Helena Balusková

„Sdružení nezávislých kandidátů Prusinovice“ děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili ko-
munálních voleb, děkuje za projevenou důvěru a novému Zastupitelstvu obce Prusinovice přeje 
hodně úspěchů a dobrých, realizovatelných nápadů.

Za kandidáty „Sdružení nezávislých kandidátů Prusinovice“ Smolková Květoslava
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PROMĚNY

Základní škola dříve

Základní  škola dnes
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

Ve IV. čtvrtletí 2018 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:

50 let  Janalíková Kateřina  55 let Šimková Jitka  60 let Mrázek Rostislav    
 Navrátilová Anna    Mejstřík Pavel     Doležel Rostislav
 Zmeškalová Marie       Dvořáková Anna
 Gadasová Ilona    Mikešková Alena 
 Mrázek Miroslav       
 Mikulík Ivan                                                                                                   
 Vaculíková Ingrid

65 let  Štěpaníková Zdeňka 70 let Vrubel Pavel 75 let Krejčí Marie                    
      Barotková Jindřiška                                             
     
80 let Kovaříková Ludmila     
    Nováková Marie

Narodili se:
 Pospíšilík Dominik
                Dvořák Marek
                Talachová Elen
                Šťastný Jiří
                Hradil Jiří

Sňatek uzavřeli:
 Utěkalová Alice, Prusinovice a Ševela Martin, Brno (oprava z 3. čtvrtletí)
       

Rozloučili jsme se:
 s paní Marií Markovou, panem Vladimírem Janalíkem z Pacetluk 
 a paní Marií Utěkalovou z Tučap.

                                                                                
            A vzpomínky zůstanou ...



Vítání občánků Hlavní hon M. S. Vranov Prusinovice

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva Kateřinské hody

Setkání seniorů se zastupiteli Rozsvícení vánočního stromu

Zleva: Šimon Darebník, František Nevřala, 
Karolína Mlčáková s rodiči

Zleva: František Mikeška 
a František Šiška ml.

Zleva: Stella Sovadinová, Eliška Krutilová, 
Martina Pavelková s rodiči

Nástup lovců a honců

Volba starosty Hodová mše svatáNové obecní zastupitelstvo Dechová hudba Boršičanka

Pohled do sálu Vystoupení dětí MŠDechový orchestr MORAVA Vystoupení žáků ZŠ

32

ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

Ve IV. čtvrtletí 2018 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:

50 let  Janalíková Kateřina  55 let Šimková Jitka  60 let Mrázek Rostislav    
 Navrátilová Anna    Mejstřík Pavel     Doležel Rostislav
 Zmeškalová Marie       Dvořáková Anna
 Gadasová Ilona    Mikešková Alena 
 Mrázek Miroslav       
 Mikulík Ivan                                                                                                   
 Vaculíková Ingrid

65 let  Štěpaníková Zdeňka 70 let Vrubel Pavel 75 let Krejčí Marie                    
      Barotková Jindřiška                                             
     
80 let Kovaříková Ludmila     
    Nováková Marie

Narodili se:
 Pospíšilík Dominik
                Dvořák Marek
                Talachová Elen
                Šťastný Jiří
                Hradil Jiří

Sňatek uzavřeli:
 Utěkalová Alice, Prusinovice a Ševela Martin, Brno (oprava z 3. čtvrtletí)
       

Rozloučili jsme se:
 s paní Marií Markovou, panem Vladimírem Janalíkem z Pacetluk 
 a paní Marií Utěkalovou z Tučap.

                                                                                
            A vzpomínky zůstanou ...
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