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26. ročník Rohálovské 10
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Oleksander Matviichuk vyhrál 
Rohálovskou 10 již po čtvrté

Jakub Janda (uprostřed) byl nejlepším běžcem 
Mikroregionu Holešovsko

Adéla Stránská, vítězka kategorie žen, 
z Iscarexu Česká Třebová

Lukáš Krejčí 
skončil v Mikroregionu třetí
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Nikola Jadrníček vybojoval stříbrnou medaili 
v kategorii chlapci 10-11 let

Překvapivý bronz získala Valérie Adámková 
v kategorii dívky 8-9 let

Kryštof Mlčák, vítěz v kategorii 
chlapci 4-5 let

Zleva: Dominik Krejčí 
a Jakub Gažda, pořadatelé
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26. ročník Rohálovské 10
V sobotu 23. 2. se uskutečnil již 26. ročník populárního závodu v silničním běhu Rohálovská 

desítka. 
Počtvrté za sebou nad závodem převzala záštitu poslankyně Evropského parlamentu  

ing. Michaela Šojdrová.
Chladné, větrné počasí se trochu  „podepsalo“ na nižší účasti v hlavním závodě, který do-

končilo 474 závodníků. V závodech mládeže naopak účast potěšila, celkem startovalo 190 dětí.
Čestným hostem letošního ročníku byl fotbalový internacionál, bývalý útočník Sparty Praha, 

Horst Siegl. Svým bezprostředním vystupováním si určitě získal sympatie všech diváků. A nebyla 
to letos jeho poslední návštěva v Prusinovicích. 6. července k nám přiveze fotbalový Sigi tým, 
který sehraje v rámci 100 let TJ s místními fotbalisty exhibiční zápas. 

V kategorii mužů byl jednoznačný favorit Oleksander Matviichuk z Ukrajiny v dresu JM Demo-
lex Bardějov. Ten také počtvrté s přehledem zvítězil (31:58). Z českých závodníků byl nejúspěšnější 
na druhém místě Jan Janů z Hvězdy Pardubice (32:27 - loni 2. na MČR v krosu), třetí místo obsadil 
Ondřej Fejfar z AK Kroměříž (32:42).

V kategorii žen přijala pozvání česká reprezentantka v běhu do vrchu a druhá z MČR v silničním 
běhu, Adéla Stránská z Iscarex Česká Třebová.  Od začátku běžela velmi rychle a bez problémů  
si doběhla pro premiérové vítězství (36:59). Druhé místo získala Petra Pastorová z MK Seitl Ostrava 
(37:34), třetí Martina Vévodová z AK Perná (38:05). Až na „čtvrtém“ místě skončila 13 násobná 
vítězka Petra Kamínková, která však suverénně vyhrála svoji kategorii (39:03).

Početné zastoupení ve startovním poli měli také naši běžci.
Jakub Janda se za rok tréninku neuvěřitelně zlepšil (36:45), celkově doběhl 24. a vyhrál přebor 

Mikroregionu Holešovsko. Výborně také běžel Lukáš Krejčí (39:56), který byl v mikroregionu třetí. 
Za zmínku stojí také výkon třináctiletého Matěje Pumprly, fotbalisty FC Fastav Zlín, časem 42:41 
obsadil v kategorii juniorů páté místo.

Ilona Šildová, Ivana Gregušová (Sklenářová) a Silvie Vojkůvková (Gadasová) se na Rohálovku 
poctivě připravily, celou trať běžely společně a odměnou jim byl pěkný čas 59:40.

V kategoriích dětí startovalo z Prusinovic celkem 41 dětí! Medaile získali – 1. místo Kryštof 
Mlčák, chlapci 4 – 5  let, 2. místo Nikola Jadrníček, chlapci 10 – 11 let, Petr Vrubel se „radoval“  
z bronzové medaile v kategorii nejmladších chlapců, třetí byl také Tomáš Nedbal, chlapci 6 – 7 let. 
Kateřina Marková vybojovala stříbro v dívčí kategorii 4 – 5 let, Valérie Adámková překvapila bron-
zem a pěkným výkonem na trati 500 m pro dívky 8 – 9 let. Těsně pod stupni vítězů ještě skončili 
Jiří Adámek – 4. místo, chlapci 8 – 9 let a Ema Janů – 4. místo, starší žákyně. 

Další zajímavosti:

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

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

V kategorii mužů má 4 vítězství letošní vítěz Oleksander Matviichuk. 3 x vyhrál Petr Veselý 
z Kroměříže. 

Ještě zajímavější je statistika vítězů podle národnosti. 
V kategorii žen jsou nejúspěšnější Češky, vyhrály 22x, dvakrát se vítězkou stala závodnice  

ze Slovenska a po jednom vítězství má Maďarsko a Keňa.
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U mužů je situace následovná: Česko 7 vítězství, Keňa 4, Ukrajina 5, Slovensko 3, Polsko, 
Bulharsko a Tanzánie 2, Maďarsko 1 vítězství. 

V cíli závodu obdržel každý účastník krásnou pamětní medaili (včetně dětí).
Rohálovská desítka je zařazena do Moravsko – Slovenského běžeckého poháru a Velké ceny 

vytrvalců Olomouckého kraje.
Jiří Prokop ze Zlína zůstává jediným běžcem, který absolvoval všech 26 ročníků R10, Miroslav 

Švihel ze Slopného startoval 25x.
Nejstarším účastníkem závodu byl Jaroslav Velička, TJ Bystřice pod Hostýnem, r. n. 1944 – čas 

59:17, nejmladší Anička Balážová, r. n. 2009, z Frenštátu pod Radhoštěm – čas 50:44.
Tipovací soutěž na čas vítěze vyhrála Jitka Stehnová, která tipovala 31:59, Horst Siegl zkusil 

čas 32:00 a marně se ještě pokoušel výsledek prozkoumat video rozhodčím ...
Rohálovská desítka je součástí Rohálovského duatlonu. 27. dubna se uskuteční 10. ročník 

Rohálovské padesátky na horských kolech. 
Závěrem bych chtěl poděkovat starostovi obce Prusinovice, panu Zbyňkovi Žákovskému,  

i všem zastupitelům za podporu této významné regionální akce, dále všem sponzorům a samo-
zřejmě dobrovolným pořadatelům za pomoc při zajištění 26. ročníku Rohálovské 10. 

Příští rok je přestupní, 27. ročník se poprvé v historii uskuteční 29. února.
 Ondřej Němec

Poznámka redaktora:
Na první a poslední stránce tohoto časopisu je fotografie ze začátku hlavního závodu –  

Rohálovské desítky. 

Z OBCE

Zprávy z obce 
V  polovině měsíce prosince proběhlo poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva 

roku 2018. Přesně tedy 13. prosince a přijalo následující usnesení: 
Zastupitelstvo: 
• Schválilo návrh rozpočtu obce Prusinovice na rok 2019 se závaznými ukazateli objem příjmů 

16 508 300 Kč a objem výdajů 16 508 300 Kč. 
• Schválilo návrh rozpočtu Mateřské školy Prusinovice na rok 2019 se závaznými ukazateli objem 

příjmu 4 859 500 Kč a objem výdajů 4 859 500 Kč.
• Schválilo návrh rozpočtu Základní školy Prusinovice na rok 2019 se závaznými ukazateli objem 

příjmu 5 029 000 Kč a objem výdajů 5 029 000 Kč.
• Schválilo Rozpočtové výhledy obci Prusinovice, mateřské i základní školy.
• Schválilo odpisové plány mateřské i základní škole,
• Schválilo podání žádosti o dotaci na projekt  „Prusinovice – odstavné plochy v ulici Podzahradí“.
• Schválilo podání žádosti o dotaci na stavbu  „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Prusinovice“.
• Schválilo podání žádosti o dotaci na projekt   „MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba – III. etapa“.
• Souhlasí s investicí 200 000 Kč na rekonstrukci zasedací místnosti v budově obecního úřadu 

v 1. poschodí.
• Souhlasí s prodejem obecního pozemku p. č. 1011 o výměře 30 m2 za cenu 20 Kč/m. 
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Dne 11. března 2019 se konalo další veřejné zasedání obecního zastupitelstva a přijalo následující 
usnesení: 
• Souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba 

– 3. etapa“ v celkovém objemu investic 4 344 722 Kč. Případná dotace by byla ve výši 80 % 
z celkových nákladů. 

• Souhlasí s realizací stavby „Prusinovice, odstavná plocha v ulici Podzahradí“ v ceně do 2 000 000 Kč. 
• Souhlasí s částkou 40 000 Kč pro TJ Prusinovice na činnost mládežnického sportu. 
• Schvaluje vybudování vjezdu k  rodinnému domu č. p. 135 na části obecního pozemku  

p. č. 1468.
• Souhlasí s dobudováním vjezdu k rodinnému domu č. 21 na části obecního pozemku p. č. 306.
• Souhlasí s finančním příspěvkem 2 000 Kč pro Centrum pro zdravotně postižené zlínského kraje, 

O. P. S.
Zbyněk Žákovský, 

starosta obce

Plánované investice pro rok 2019
Parkoviště v ulici Podzahradí

Již v roce 2015 se tehdejší zastupitelstvo obce rozhodlo vybudovat v ulici Podzahradí par-
kovací místa pro osobní automobily obyvatelů této ulice, ale také pro návštěvníky tělocvičny. 
V roce 2018 bylo na tuto stavbu vydáno stavební povolení a začátkem roku 2019 podána žádost 
o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj. Výše dotace v tomto programu je 70 %, maximálně ale 
do výše jednoho milionu korun. Celkové náklady na tuto odstavnou plochu jsou vysoutěženy 
výběrovým řízením ve výši 1 844 808 Kč. To, jestli dotace vyšla či ne, by mělo být známo na konci 
měsíce května. Ať už ale dopadne dotace jakkoliv, stavba se v letošním roce provede, ať už dotace 
vyjde či ne. Stavební práce začnou v měsíci květnu a v průběhu prázdnin bude parkoviště hotové 
a připravené k užívání. Uvědomujeme si, že stavbou vznikne před domy nová betonová plocha  
a tak jsou parkovací místa přerušena ostrůvky, kde bude vysazeno pár stromků menšího vzrůstu 
tak, aby nestínily domům, ale splnily funkci ozelenění lokality. Pro obyvatele této ulice bude stavba 
znamenat určité omezení komfortu bydlení. Nebudou moct parkovat, jak jsou zvyklí, ale věřím, 
že toto omezení vynahradí stavba po další její životnost. 

MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba – 3. etapa 
Tato investice je pokračováním přístavby a rekonstrukce stavby zrealizované v roce 2017. 

Téměř celá tato etapa se vztahuje hlavně ke staré části budovy MŠ – budovy, která se ještě neo-
pravovala. V této etapě dojde k realizaci nové fasády, opravám v interiéru, výměně krytiny střechy 
se zateplením, vybavení nábytkem, zakoupení interaktivních tabulí a výměna herních prvků  
na dětském hřišti u MŠ. Celkové náklady na tuto etapu jsou spočítány na 4 344 772 Kč. V lednu 
tohoto roku byla na tento projekt podána žádost o dotaci u Ministerstva financí ve výši 80 %. V pří-
padě, že tato dotace vyjde, provedou se práce v uvedeném plném rozsahu. V případě, že dotace 
nevyjde, provedou se práce v omezeném rozsahu s tím, že by se provedla jen fasáda a střecha 
budovy v celkovém objemu prací do dvou milionů a tato částka bude hrazena z rozpočtu obce. 
Ať už tak nebo tak, práce proběhnou v období hlavních letních prázdnin. Realizací 3. etapy bude 
ukončena celá rekonstrukce mateřské školy. Dá se říct stavby, která se začala řešit v roce 2015. 
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na dětském hřišti u MŠ. Celkové náklady na tuto etapu jsou spočítány na 4 344 772 Kč. V lednu 
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Ať už tak nebo tak, práce proběhnou v období hlavních letních prázdnin. Realizací 3. etapy bude 
ukončena celá rekonstrukce mateřské školy. Dá se říct stavby, která se začala řešit v roce 2015. 
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Dětské hřiště u Mateřské školy
Dalším projektem, podaným do dotačního titulu pro rok 2019, je výměna herních prvků 

na hřišti u mateřské školy. Celkové náklady výměny herních prvků jsou ve výši 717 288 Kč. Při 
zadávání rozsahu prací jsme se nikterak neomezovali, protože jsme počítali s tím, že do realizace 
půjdeme jen v případě, že vyjde tato 70 % dotace. A tak spoluúčast obce by byla do 220 000 Kč. 
Pozorný čtenář si jistě všiml, že dětské hřiště je i součástí projektu MŠ Prusinovice – stavební práce 
a nástavba – 3. etapa. To proto, že si na jednu stavbu žádáme u dvou dotačních titulů. V případě, 
že by vyšly oba, tak si vybereme vhodnější variantu pro obec. V případě, že dotace na toto hřiště 
nevyjdou, nebude se toto hřiště v roce 2019 realizovat. 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Prusinovice
Dalším pokusem o dotaci v roce 2019 je na projekt  „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Prusino-

vice“. Tento pokus o dotaci je již čtvrtým pokusem o získání dotace na tuto stavbu. Rozpočet této 
investice byl v roce 2016 ve výši 8,2 milionu, po přepočtu na ceny roku 2019 se cena stejné akce 
vyšplhala až na 10 947 722 Kč (díky nárustu stavebních prací a materiálu). Do tak velké investice 
obec zřejmě plně ze svého nikdy nepůjde. Proto se zkouší různé dotační tituly, aby se většina ná-
kladů na tuto stavbu nasměrovala na poskytovatele dotace. Výše 70 % dotace z tohoto dotačního 
titulu vyhlášeného Ministerstvem místního rozvoje činí 7 663 405 Kč. Vzhledem k celkové alokaci 
této dotace si úspěch od této žádosti moc neslibujeme, ale byl by hřích této možnosti podání 
nevyužít. Ale možná se na nás usměje štěstí a tento projekt částečně v roce 2019 zrealizujeme 
s dokončením prací v roce 2020.

Zbyněk Žákovský, starosta obce

Kronika obce
Všichni vnímáme, jak ten čas rychle letí a čím jsme starší, tím více si uvědomujeme,  

že lidský život uběhne, ani se nenadějeme. Vše důležité z pohledu kronikáře obce je zazna-
menáno v obecní kronice, která je vedena v obci od roku 1926 až doposud. Čím starší kronika, 
tím zajímavější text. S  vděkem musíme vzpomínat na naše předky, že nám zanechali tyto 
historické zápisky. I my, současníci, si plníme tuto povinnost k dalším generacím a zajišťujeme 
řádné vedení obecní kroniky. Kronikář byla vždy v obci zodpovědná osoba, která psala kroniku 
s patřičnou pečlivostí. 

Na přelomu roku 2018 a 2019 došlo k  výměně obecního kronikáře. Dosavadní kronikář 
ing. Stoklasa v této funkci končí a začátkem roku si přebral tuto agendu bývalý starosta ing. 
Petr Lipner. Chtěl bych touto cestou především poděkovat panu Stoklasovi za pečlivé vedení 
obecní kroniky. Víme, že za vedením kroniky jsou hodiny a hodiny práce. Z pohledu historic-
kého je tato práce k nezaplacení. Přeji panu Stoklasovi hodně zdraví a spokojenosti v dalším 
rodinném životě. Novému kronikáři hodně let v této záslužné činnosti a nám všem příjemné 
čtení v obecních kronikách.

Zbyněk Žákovský, starosta obce 
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ŠKOLA

Předjaří v Mateřské škole v Prusinovicích
Jednou z prvních tradičních akcí v mateřské škole po vánočních prázdninách byla návštěva 

pana Šišky, který nás každým rokem navštěvuje s poutavým vyprávěním o myslivosti. Během 
besedy se děti dozvěděly o životě lesních zvířat i o práci myslivců. Mohly si zblízka prohlédnout 
trofeje, kůže zvířat i  myslivecké zbraně. Dotazy a zvídavost dětí nebraly konce. Dokonce i pan 
Šiška byl udiven, kolik znalostí některé děti o přírodě a zvěři mají. 

V rámci projektu „Zdravý úsměv“ jezdí každý měsíc do školky pan Forejt. Ne jinak tomu bylo  
i v prvních měsících nového roku. Děti se vystřídaly v pohádkových rolích ježibaby i zubního kazu.  
Procvičily si správnou techniku čistění zubů a na maketách mohly vidět, jak to dopadá, když se  
zuby nečistí a ony se zkazí. Díky nápadité motivaci pana Forejta si děti v mateřské škole rády zoubky 
čistí po každém obědě a nikdo neodchází na odpolední odpočinek ani domů bez zubní hygieny. 

Jak se vodí medvěd a proč vůbec po vesnici chodí...To byla týdenní náplň paních učitelek 
při práci s dětmi, aby se přirozenou a hravou formou seznámily s tradicí, která se v obci dodržuje. 
Týden vyvrcholil karnevalem ve školce. Kostýmy se to jen hemžilo. Paní učitelky se proměnily  
v kočky a děti v pohádkové postavičky. Soutěžilo se, tančilo a hlavně bylo hodně veselo, přesně 
tak, jak to o Masopustu bývá. 

Každý týden ve čtvrtek a v pátek se děti z obou oddělení střídají ve cvičení v tělocvičně.  
Pro starší děti si 7. února sportovci TJ Sokol Prusinovice připravili zajímavé a netradiční pohybo-
vé aktivity. Na závěr každý odcházel se zpoceným tričkem, úsměvem a s pravou zlatou medailí  
za sportovní výkony.

Tělocvičnu jsme využili ještě jedenkrát neobvyklým způsobem, a to návštěvou zážitkového 
stanu. Velká kopule s prostorovým promítáním se nafoukla v tělocvičně. Pro některé děti byl 
zážitkem již samotný vstup do stanu, pro ostatní zajímavé promítání o vesmíru. Dětem byly 
zodpovězeny otázky, proč se střídá den a noc, proč se střídají roční období, jaké jsou kolem nás 
planety a jak to vypadá na Měsíci. Vesmírný stan byl také součástí projektu oddělení Koťátek  
s názvem Na pirátské lodi. Děti se  každý den proměnily v malé piráty, kteří s šátky na hlavě pod-
nikali výpravy do okolí obce. Dokonce našli i poklad, který si mezi sebou spravedlivě rozdělili. 
Během projektu děti získaly spoustu poznatků a informací o planetě Zemi.

Během jarních prázdnin bylo v mateřské škole otevřeno jedno oddělení pro snížený počet 
dětí. Paní učitelky se střídaly v přímé činnosti s dětmi a velkém úklidu a desinfekci všech hraček 
a prostor školky. Tato nezbytná opatření se provádějí několikrát ročně, aby se předešlo infekčním 
chorobám. Malování s malířek panem Dostálem si děti moc užily. Bývalý učitel základní školy  
v Přerově strávil s našimi dětmi celé dopoledne a svým skvělým přístupem si získal i ty dětí, které 
nerady kreslí. Pod jeho vedením vznikaly krásné obrázky medvědů, berušek, hadů a dalších zvířat. 

Pokud jste měli první jarní den otevřená okna, mohli jste slyšet  „Zimo, zimo, táhni pryč, nebo 
na tě vezmu bič...“ Touto říkankou doprovodily děti vyrobenou panenku Morenu k místnímu potoku 
a poslaly ji po proudu pryč, aby za námi mohlo přijít jaro. Na jaro se v mateřské škole velmi těšíme. 
Celá školka ožila jarní výzdobou a děti už se nemohou dočkat, jak si budou hrát na školní zahradě. 

Pro veřejnost trochu zapomenutým dnem je 28. březen, den výročí narození Jana Ámose Ko-
menského. Kdo na tento den však nikdy nezapomíná, je obec Prusinovice v čele s panem starostou 
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Zbyňkem Žákovským, který i letos pozval všechny zaměstnance mateřské školy na oslavu Dne 
učitelů v pátek 29. 3. na Kulturní dům k příjemnému posezení. Děkujeme za tento projev uznání. 

Hezké jarní dny.
Iva Rozsypalová, Kateřina Koplíková                                                                                                 

Konec zimního období v naší škole
Po vánočních prázdninách jsme se vrátili odpočatí opět do školních lavic.  Nový kalendářní 

rok s sebou přinesl spoustu zajímavých akcí a událostí. Začátkem ledna 2019 se ze třídy 4. roč-
níku stalo dopravní hřiště, kde měli žáci připravený zimní program týkající se dopravní výchovy. 
Leden byl také bohatý na kulturní akce. Jednou z nich byla návštěva zlínského divadla, kde měli 
možnost žáci 3., 4. a 5. ročníku zhlédnout divadelní představení Sněhová královna. Z představení 
byli nadšení nejen samotní žáci, ale také učitelé. Jen několik málo dní poté se 1., 2. a 3. ročník 
zúčastnil výchovného koncertu – Alenka v říši hudby v Kongresovém centru ve Zlíně. Měsíc leden 
jsme zakončili pololetním vysvědčením, na které se zcela jistě těšili zejména prvňáčci. 

Následující měsíc jsme se zapojili do preventivního programu Centra pro rodinu Zlín. 
Program v každém ročníku proběhl ve dvou cyklech a byl zaměřený na různá témata (např. Já  
a moje rodina, Nad rodinným albem, Máme doma miminko, Jak se bránit nátlaku). Tentýž měsíc 
se v obci konal běžecký závod Rohálovská 10, kterého se zúčastnilo také několik žáků naší školy. 
V kategorii dívek, které se narodily v roce 2008 - 2009, naši školu reprezentovaly Agáta Mlčáková,  
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Veronika Mlčáková, Emílie Krejčí. Kategorii chlapců Nikola Jadrníček, který získal 2. místo, Vojtěch 
Červenka, Marek Nedbal, Václav Pumpral, David Solař a Pavel Vrubel. Kategorii nejmladších dívek 
narozených v roce 2012 – 2013 reprezentovaly Anežka Sklenářová, Zuzana Vrzalová a Adriana 
Vyorálková. Další úspěch přinesla kategorie Mladší přípravka kluci a Mladší přípravka holky, 
narozeni v roce 2010 – 2011, kde své sportovní nadšení obhájili sourozenci Adámkovi – Valerie 
Adámková, která získala 3. místo a Jiří Adámek místo 4. Všem žákům děkujeme za reprezentaci 
školy a přejeme jim další sportovní zážitky a úspěchy.

V březnu jsme se již mohli těšit na jaro. Abychom předešli jarní únavě, je důležitá správná  
a vyvážená strava, a proto se začátkem března v naší škole uskutečnil Preventivní program Zdra-
vá 5, kde se žáci seznámili se zásadami skladby správného jídelníčku a měli možnost si vytvořit 
zdravou svačinku. Dne 14. 3. byl pro 1. ročník přichystán program Veselé zoubky. Další program, 
který se v polovině března uskutečnil, byl Fyzikální cirkus, kdy si žáci měli možnost vyzkoušet  
a zhlédnout nejrůznější pokusy. Největší radost měli na závěr tohoto programu, kdy si měli možnost 
sami umíchat vlastní sliz. 20. března jsme s prváčky a druháčky navštívili místní knihovnu, kdepro 
nás byl připraven pestrý program spojený s prohlídkou knih. Konec měsíce byl ve znamení soutěží.  
22. března se žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku zapojili do soutěže Matematický Klokan. Soutěžilo 
se ve dvou kategoriích: Cvrček (2. a 3. ročník) a Klokánek (4. a 5. ročník). Další soutěží, která ná-
sledovala, byla soutěž v krasopise a recitaci. Recitační soutěž probíhala ve dvou kolech (třídní  
a školní). S výsledky vás seznámíme v příštím vydání Zpravodaje.

I v následujících měsících nás čeká spoustu zajímavého, na co se můžou všichni žáci naší 
školy těšit a my společně s nimi.

 Michaela Vrubelová
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a zhlédnout nejrůznější pokusy. Největší radost měli na závěr tohoto programu, kdy si měli možnost 
sami umíchat vlastní sliz. 20. března jsme s prváčky a druháčky navštívili místní knihovnu, kdepro 
nás byl připraven pestrý program spojený s prohlídkou knih. Konec měsíce byl ve znamení soutěží.  
22. března se žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku zapojili do soutěže Matematický Klokan. Soutěžilo 
se ve dvou kategoriích: Cvrček (2. a 3. ročník) a Klokánek (4. a 5. ročník). Další soutěží, která ná-
sledovala, byla soutěž v krasopise a recitaci. Recitační soutěž probíhala ve dvou kolech (třídní  
a školní). S výsledky vás seznámíme v příštím vydání Zpravodaje.

I v následujících měsících nás čeká spoustu zajímavého, na co se můžou všichni žáci naší 
školy těšit a my společně s nimi.

 Michaela Vrubelová
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Adventní vystoupení žáků při ZŠ Prusinovice
V neděli 23. prosince 2018 se konalo v evangelickém kostele tradiční adventní vystoupení žáků 

Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov, odloučené pracoviště v Prusinovicích. Hojnému pu-
bliku, převážně z řad příbuzných a známých, se představili žáci a žákyně, které se učí hrát na klávesy 
a na kytaru. Hru na klávesy vyučuje pan učitel Pavel Březina, hru na kytaru vyučuje Nelly Billová.

Koncert zahájil pan farář Mgr. Leoš Mach, který posluchačům přečetl pohádku o klavíru. Dále 
přítomné posluchače krátce pozdravili pan Mgr. art. Petr Jurášek, ArtD, ředitel ZUŠ F. X. Richtera 
Holešov, a pan učitel Pavel Březina. Potom se slova ujala paní učitelka Mgr. Monika Vyhlídalová, 
která uváděla jednotlivá vystoupení žáků a žákyň. Během koncertu, který trval hodinu, zazněly 
české vánoční písně, také populární melodie.

Program koncertu byl následující: nejprve vystoupily dvě dvojice žákyň – Natálie Vargová (klá-
vesy) a Julie Sklenářová (zpěv), Kristýna Rozsypalová (klávesy) a Kateřina Rozsypalová (zpěv). Tyto 
sestry se v průběhu koncertu ještě představily s jinou skladbou. Dále na klávesy zahrály připravené 
skladby tyto žákyně: Verunka Mlčáková, Klára Podolová, Nikola Filáková, Žaneta Foltýnová, Anička 
Smolková, Kamila Podolová a Markéta Nedbalová. Následovala oblíbená píseň „Půlnoční“, kterou 
sólově s úspěchem zazpívala Žaneta Foltýnová. Potom se posluchačům představili žáci a žákyně se 
svými připravenými skladbami při hře na kytaru. Nejprve vystoupila dvojice žáků Jiří Adámek (kytara) 
a Lukáš Mlčák (zpěv). Ještě na kytaru zahráli připravené skladby Lukáš Mlčák, Natálie Tobolíková 
a Klára Juráňová. Program koncertu pokračoval skladbami, které zahrály na klávesy žákyně Klára 
Podolová, Kamila Podolová, Verča Mlčáková, Julinka Sklenářová, Natálka Vargová, Anička Smolková  
a Markéta Nedbalová. Sólově při zpěvu písně vystoupila Klára Podolová. V závěru krásného advent-
ního koncertu všichni žáci a žákyně sborově zazpívali vánoční píseň spolu s posluchači.

Tím byl vyčerpán připravený program koncertu. Účinkující žáci a žákyně a jejich učitelé byli 
odměněni potleskem publika za předvedený hudební výkon. Tento koncert nám pomohl navodit 
příjemnou předvánoční náladu. Jsme vděčni učitelům ZUŠ za to, že připravili s dětmi program 
tohoto koncertu.

Našim žákům a žákyním i jejich učitelům v ZUŠ přeji mnoho úspěchů v dalším hudebním 
vzdělávání. Ať jim hudba přináší v životě radost a potěšení.

Antonín Nedbal  

Žaneta Foltýnová Zleva: Jiří Adámek a Lukáš Mlčák
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Obecní ples
Obecní ples již tradičně otevřel plesovou se-

zónu v naší obci. Zástupci obce jej letos připravili 
na sobotu 19. ledna v kulturním domě. Všechny 
stoly ve velikém i restauračním sále byly vkusně 
prostřeny a vyzdobeny. Zasloužila se o to paní Eri-
ka Petříková. K občerstvení hostů byly připraveny 
v kuchyni vepřové výpečky se zelím a knedlíky 
(porce za 110 Kč) a svíčková na smetaně s knedlíky 
(porce za 110 Kč). Pochvalu za přípravu chutných 
jídel si zasloužily paní kuchařky Eva Nedbalová  
(z Přerovské ulice) a Michaela Vinklárková. Stráv-
níci si mohli jídla vychutnat v útulném sále pod 
jevištěm kulturního domu. Též byla připravena 

bohatá tombola, která obsahovala 156 cen, jež se přímo losovaly při prodeji papírových ruliček, plus 14 
hlavních cen, které se losovaly veřejně. Do tomboly přispělo svými dary 59 sponzorů (firem i jednotlivců).

K tanci a poslechu hrála hudební skupina Kiks Brass z Bystřice pod Hostýnem. Kapela vystou-
pila v této sestavě: Štěpán Sklenář (umělecký vedoucí, klavír, zpěv, saxofon), Adam Solař z Bílavska 
(manažer, zpěv, trubka), Jiří Kotas (kytara), Tibor Měrka z Prusinovic (bicí nástroje), Tadeáš Měrka 
z Prusinovic (baskytara), Jan Přadka (saxofon, kytara, zpěv) a Adina Navrátilová z Hulína (zpěv). Tato 
kapela existuje již 6 let a má svoji hudební zkušebnu v Prusinovicích. Kapela Kiks Brass zahájila své 
vystoupení na plese sérií polek a valčíků. Během vystoupení nezapřela své moderní zaměření a za-
hrála též jazzové a rockové skladby. Dala vyniknout sólové zpěvačce a sólovým zpěvákům. Moderní 
melodie písní lákaly návštěvníky plesu k tanci na parketu. Návštěvníci plesu byli spokojeni s hudební 
produkcí skupiny Kiks Brass. Její vystoupení trvalo až do půl třetí hodiny v noci.

Ples zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský, který přivítal přítomné a upozornil je na bod pro-
gramu (vystoupení dětí z tanečního odboru ZUŠ Holešov) a pozval je na občerstvení, které bylo 
připraveno v kuchyni. 15 mladých tanečnic ze ZUŠ Holešov pod vedením své paní učitelky Jany 
Lochmanové předvedlo 4 různá krátká taneční a baletní vystoupení. V tomto kulturním programu 
vystoupily i talentované žákyně z Prusinovic: Eliška Barotová, Karolínka Nevřalová a Viktorka Urco-
vá. Návštěvníci plesu odměnili potleskem všechny mladé tanečnice za jejich předvedené taneční 
výkony, kterými zpestřili sváteční večer. Patří jim poděkování za to, že k nám přijeli ve svém volném 
čase a potěšili nás svým vystoupením.

Krátce po 23. hodině se konalo veřejné slosování čtrnácti hlavních cen tomboly za účasti zástupců 
obce – pana Miroslava Minaříka, místostarosty, pana Marka Bečky a paní Dany Nevřalové – kteří pomáhali 
při losování. Hlavní cenu (barevný televizor Hisense s úhlopříčkou 108 cm) vyhrála paní Vlasta Nagyová 
z Holešova, jíž blahopřeji k této výhře a hodnotné ceně. Ať jí nový televizor dobře a dlouho slouží!

Obecní ples navštívilo asi 130 platících občanů (hostů), převážně těch mladých. Vstupné  
na ples bylo 50 Kč. Tento ples byl dobře organizačně připraven. I proto na plese panovala dobrá 
nálada. Návštěvníci plesu se spolu dobře pobavili a odešli domů spokojeni.

Rád bych touto cestou poděkoval obecním zastupitelům v čele s panem starostou Zbyňkem 
Žákovským za přípravu a uspořádání plesu, což si vyžádalo hodně organizační práce a starostí. Děkuji 
též všem sponzorům, kteří ochotně přispěli svými štědrými dary do tomboly. Návštěvníkům plesu 
děkuji za jejich zájem a účast. Věřím, že se rádi přijdou spolu dobře pobavit i na příští obecní ples.

        Antonín Nedbal 

Vlasta Nagyová, výherkyně televizoru a Marek Bečka
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Ples Mysliveckého spolku Prusinovice
Dne 15. 2. jsme my, myslivci, uspořádali 

tradiční myslivecký ples. V  naší obci se v  ny-
nější době konají pouze 2 plesy ročně – obecní  
a myslivecký. Troufám si tvrdit, že úroveň těchto 
plesů je rok od roku lepší. Na plese myslivců již 
tradičně hrála skupina FOCUS, která se dokáže 
trefit do vkusu návštěvníků. Ceny na našem 
plese jsou v porovnání s okolím skutečně lido-
vé – týká se to jak vstupného, tak tradičního 
pohoštění. Myslím si, že kuchyň připravila 
skvělé 3 chody – srnčí guláš, daňčí na smetaně, 
divočák se zelím. 

Tradičním lákadlem je přebohatá tombola, 
ve které bylo přes 200 hodnotných cen, včetně toho, co naše honitba dokáže nabídnout v míře 
nejhojnější – daňčí zvěře, srnčí a divočáků. S přípravou máme vždy hodně práce, ale výsledek,  
si myslím, stál opravdu zato. Jsme rádi, že máme každoročně plno a že jsou naši občané a ná-
vštěvníci z okolí opravdu spokojení. Byl to již 25. ples v novodobé historii spolku a tak přeji nám, 
myslivcům, jen tak dále k co největší spokojenosti všech přátel dobré myslivecké zábavy.

MVDr. Jaroslav Koplík

Vítání občánků
V sobotu 2. března odpoledne se opět v malém sále v kulturním domě konala slavnost přivítání 

nově narozených dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to byli 4 kluci a 1 děvčátko: 
Ondřej Tkadlčík z Plačkova, Dominik Pospíšilík z Podzahradí, Marek Dvořák z Lesní ulice, Jiří Šťastný 
z Lesní ulice a Elen Talachová z Lesní ulice.

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

Účastnice plesu
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Divadelní představení
Na pozvání obce Prusinovice zavítal do 

naší obce po letech divadelní soubor Smotaná 
hadice z Křenovic, který založily členky místní 
hasičské jednotky v roce 2008, a jedná se o ryze 
ženský soubor. V sobotu 9. března v kulturním 
domě se tento soubor představil našim divá-
kům s nastudovanou divadelní hrou „Královny“. 
Ve hře hrály jen 3 amatérské herečky: Emílie 
Vránová (Zita), Martina Večerková (Johana)  
a Alena Navrátilová (Eliška). Děj hry se odehrá-
val v současnosti na psychiatrickém oddělení 
v lázeňském zařízení, kde zrovna praskla voda, 

takže klid pokoje, který zatím obývala pouze paní Johana, narušily dvě nové nájemnice: usměvavá 
a čiperná paní Zita a slepá Eliška. Sešly se tam 3 generace žen. Každá žena byla jiná a každá se 
po svém potýkala se svými problémy. Byly to problémy lásky, důvěry a svého místa v životě. Přes 
všechny svízele a problémy jejich soužití nakonec ženy stejně došly k závěru, že si tam spolu žily 
jako královny. Závěr hry vyzněl tedy optimisticky. Diváci, jichž se tam sešlo asi 60, se dobře bavili 
a smáli při vtipných dialozích hereček. Zvláštní zájem a sympatie diváků si získala představitelka 
Zity – paní Emílie Vránová – dřívější obyvatelka Prusinovic.

Divadelní soubor Smotaná hadice Křenovice uvádí poprvé tragikomedii, a to inscenaci 
Královny z pera Romana Vencla a Michaely Doleželové. Představení trvalo asi 70 minut a našim 
divákům se velice líbilo. Byl to dobrý kulturní počin, za který ochotnickým herečkám divadelního 
souboru Smotaná hadice Křenovice i našim obecním zastupitelům patří poděkování. 

  Antonín Nedbal

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

menského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670), který je významný český spisovatel, humanista, filosof, 
teolog, zakladatel moderní pedagogiky, poslední biskup Jednoty bratrské a politický mluvčí české 
protikatolické emigrace. Diky svým znalostem a moudrosti později získal přízvisko „učitel národů“.
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Oslava Dne učitelů
Den učitelů se slaví v naší obci každoročně při příležitosti výročí narození Jana Amose Ko-

menského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670), který je významný český spisovatel, humanista, filosof, 
teolog, zakladatel moderní pedagogiky, poslední biskup Jednoty bratrské a politický mluvčí české 
protikatolické emigrace. Diky svým znalostem a moudrosti později získal přízvisko „učitel národů“.
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Naše obecní zastupitelstvo uspořádalo v pátek 29. března oslavu Dne učitelů, která se konala 
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svého proslovu poděkoval našim paním učitelkám za to, že našim dětem pomáhají k tomu, aby 
děti došly ve vzdělávání nejlépe dál než my.

Následovaly dobré pohoštění a volná zábava, při níž účastníci oslavy mohli vzpomínat na 
události z minulých let, a vůbec to byla příležitost k jejich přátelskému setkání, které je jistě potěšilo. 
Obecní zastupitelé pro ně připravili a darovali jim krásné květiny jako symbolické vyjádření úcty  
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Antonín Nedbal

Rok 2018 v knihovně
V soutěži knihovny „Nejpilnější čtenář“  pro 

děti do 15 let za rok 2018 byla nejúspěšnější  
Kamilka Podolová. Krom gratulace a diplomu 
ji předal pan starosta i pěknou knihu. Ještě jed-
nou blahopřejeme a ať ji zájem o četbu vydrží 
co možná nejdéle. 

Knihovna přešla z elektronického katalogu 
knih Clavius na katalog Tritius, kde si můžete 
najít, zda kniha, kterou hledáte, je v naší knihov-
ně.  Odkaz na katolog https://kromeriz.tritius.cz/ 
library/prusinovice můžete najít i na stránkách 

obce www.prusinovice.cz pod odkazem Volný čas – knihovna.  Výběr knih opět rozšířily dva vý-
měnné soubory z kroměřížské knihovny, čítající 200 výtisků. 

Knihovní fond byl navýšen jak nákupem nových knih, tak i o dary občanů. Dětský časopis 
Kačer Donald se přestal již vydávat, takže zůstal k vypůjčení časopis Čtyřlístek. Pro nejmenší 
školáky uspořádala knihovna naučné besedy. Stále však pokračuje pokles čtenářů i výpůjček,  
a to nejen v naší knihovně, ale i  ve většině okolních knihoven.  

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

                                                     knihovnice

Kamila Podolová
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CÍRKEV

Adventní koncert
Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

v Prusinovicích uspořádal v neděli 16. prosince 
2018 v kostele adventní koncert, při němž vy-
stoupil holešovský pěvecký sbor Moravské děti, 
který patří mezi přední dětské pěvecké sbory 
v České republice.

Koncert zahájil pan farář Mgr. Leoš Mach, 
který nejprve přivítal všechny přítomné a na 
úvod přečetl pohádku o klavíru. Z  jeho řeči 
cituji: „Vítám Vás v evangelickém kostele v Pru-
sinovicích.  

Poslyšte adventní pohádku! 
Byl jeden koncertní klavír a přišlo rozhodnutí, že bude velký koncert, přijede zvláštní host.
Všichni honem uklízeli. Vytírali podlahy, klepali koberce, leštili dřevo, vázali mašličky.
Dokonce někdo oprášil i klávesy. Přiblížil se koncert, už zasedá mistr za klávesy, co se ozve?
Je to pohádka, takže když zasedl klavírní mistr, ozvaly se ladné tóny.
Proč? Protože v předvečer koncertu přišel starý mistr, který na klavíru kdysi hrál, a otevřel 

křídlo, vymetl pavouky, dokonce si v rohu dělala už hnízdo malá myš, doladil struny, vyzkoušel…
Advent je o přípravě, o příchodu… je třeba však se v něm i zastavit a nebát se otevřít vnitřek, 

zkusit zda nejsou rozladěné struny. V adventu je příležitost se vnitřně naladit. Včas usmířit, urovnat 
spory, sladit navzájem… je to doba, kdy smíme a máme hledat cestu k sobě navzájem.

Co by byly platné zlaté struny a naleštěné podlahy, kdyby se lidé vzájemně na sebe mračili, 
záviděli, hledali na druhém jen chyby… co by pak bylo z koncertu, z oslav…

A tak Vám přeji, abyste čas, kdy se připravujeme na příchod Ježíška, oslavu narození Boží-
ho syna, využili k zastavení a doladění, vymetení nejen věcí kolem ale i uvnitř nás, k odpuštění,  
ke smíření, ke spolupráci, k domluvě co společně chcete… Rodiče s dětmi, manželé spolu navzájem…

Jak to bude u Vás doma vypadat, záleží jen na Vás, nemusíte dělat vše, co někde vidíte, ale vše, 
co Vás spojí, sjednotí… Jako se v Betlémě narozený Ježíš stal tím, kdo nás spojuje, nazývá bratry 
a sestrami…

Vám, dětem pěveckého kroužku, pak přeji, aby Vám to vždy ladilo nejen v notách, stane se že 
tón padne vedle, důležitý je celkový dojem… aby Vám to ladilo i osobně v přátelství, ve spolupráci…

Vítám ještě jednou holešovský dětský pěvecký sbor Moravské děti.“
Moravské děti, v počtu asi 33 osob, početným posluchačům, kteří zcela zaplnili kostel, zazpívaly 

vánoční písně a koledy a písně o lásce. Pěvecký sbor střídavě řídily a na klavír doprovázely Lenka 
Polášková a Olinka Mihalková. 

Koncert se konal v radostné náladě v době očekávání blížících se vánočních svátků. Jsme vděční, 
že Moravské děti opět přijaly pozvání na koncertní vystoupení v našem kostele, v němž netrpěly 
zimou. Odvedly dokonalý pěvecký výkon, jímž nás, posluchače,  velice potěšily. Moravským dětem 
děkujeme za krásné kulturní a duchovní zážitky z jejich vystoupení a přejeme jim mnoho dalších 
úspěšných pěveckých vystoupení.                 Antonín Nedbal  
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Hasiči blahopřáli arcibiskupu Graubnerovi 
k 70. narozeninám

Společná delegace sdružení hasičů Zlín-
ského a Moravskoslezského kraje poblahopřála  
k 70. narozeninám olomouckému arcibiskupovi 
mons. Janu Graubnerovi. Hasiči jubilantovi 
předali dárky a poděkovali mu za náklonnost 
a přízeň. 

V pořadí 69. biskup a 14. arcibiskup na 
Metodějově stolci v Olomouci v bazilice Nane-
bevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně každý rok 
celebruje bohoslužbu ke cti sv. Floriána. Tradiční 
poutě se zúčastňují stovky hasičů, jejich rodin  
a přátel z České republiky, ale také ze Slovenska, 

Polska a Chorvatska. Arcibiskup nejen na Sv. Hostýně žehná novým praporům sborů dobrovol-
ných hasičů.

Ve svém životopise Jan Graubner poznamenává, že v roce 2003 mu Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska udělilo Řád sv. Floriana.

Setkání hasičů s Janem Graubnerem se konalo v Arcibiskupském paláci v Olomouci, nej-
rozsáhlejším rezidenčním objektu v historickém jádru města Olomouce, který je chráněn jako 
kulturní památka České republiky. 

Arcibiskupský palác prožil velké historické události. Před rovnými 170 lety (2. prosince 1848) 
v něm abdikoval Ferdinand V. Dobrotivý a na trůn usedl císař František Josef I. V roce 1850 tam 
byla podepsána tzv. Olomoucká punktace - mírová dohoda mezi Ruskem, Pruskem a Rakouským 
císařstvím. 

Na snímku stojí zleva starosta OSH Kroměříž Stanislav Pumprla, starosta OSH Znojmo Ludvík 
Procházka, člen SDH Ratiboř v okrese Vsetín a člen Výboru Matice svatohostýnské Josef Juráň, 
arcibiskup Jan Graubner, starosta KSH Zlínského kraje a OSH Zlín Josef Bernátík a starosta OSH 
Nový Jičín Stanislav Kotrč.

Stanislav Pumprla, prosinec 2018

Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna se konala v naší obci (stejně tak jako v celé republice) dobročinná akce 

„Tříkrálová sbírka“, chcete – li „Tříkrálové koledování“ malých koledníků. Místní koordinátorkou 
sbírky byla paní Leona Machálková z Charity Holešov a místním asistentem sbírky byl pan Zbyněk 
Žákovský, starosta obce Prusinovice.

Malí koledníci se sešli ráno v obecním úřadě, kde byli rozděleni do čtyř skupin, které měly dospělé 
vedoucí. Byly to paní Drahomíra Pumprlová, paní Martina Adámková, paní Martina Jurčíková a slečna 
Marie Vybíralová. Vedoucí skupin obdržely průkazky a zapečetěné pokladničky s logem Charity, do 
nichž potom občané (dárci) vkládali peníze, které byly určené na dobrou věc. Z obecního úřadu 
se skupiny koledníků se svými vedoucími rozešly do ulic naší obce. Bylo zimní počasí. Na zemi již 
ležel sníh. (P. Marek Výleta koledníkům požehnal a posvětil jim křídy již v předstihu, ve čtvrtek 3. 1.)
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Malí koledníci byli svým posláním nadšení a v obci se setkávali s milými lidmi, kteří je vyslechli 
u dveří svého domu (bytu) a přispěli svou dobrovolnou částkou peněz do jejich pokladniček.  
U každého domu (bytu), který koledníci navštívili, napsali posvěcenou křídou na vstupní dveře 
zkratku požehnání pro rok 2019 K + M + B. Po obchůzce celé vesnice se všichni koledníci sešli 
v kulturním domě, kde za odměnu dostali malé občerstvení na účet obce Prusinovice.

Celkový výtěžek sbírky dosáhl rekordní částky 40 890 Kč. Všem ochotným dárcům patří po-
děkování, neboť se tak zasloužili o dobrou věc, o pomoc potřebným lidem. Poděkování patří též 
všem, kteří v naší obci sbírku připravili a uskutečnili.

Do sbírky se zapojilo 17 obcí spadajících pod působnost Charity Holešov. Společným při-
spěním všech se vykoledovalo 660 054 Kč, což je o 50 000 Kč více, než bylo vykoledováno loni. 
Z kasiček se 65 % peněz vrátí Charitě Holešov, 15 % využije na své projekty Arcidiézní charita 
Olomouc, 10 % pomůže potřebným lidem v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie 
sbírky. Charita Holešov by ráda z výtěžku sbírky pořídila nové auto do střediska Charitní pečova-
telské služby, aby se pracovníci bezpečně a rychle dostali ke klientům. Na nákup auta je určeno 
270 000 Kč. Dále pak 40 000 Kč chce Charita Holešov použít pro přímou pomoc lidem v nouzi.

        
Antonín Nedbal 

Varhanní koncert
Římskokatolická farnost v Prusinovicích uspořádala varhanní koncert, který se konal v ne-

děli 6. ledna v 16 hodin v kostele svaté Kateřiny. Početným posluchačům, jichž se sešlo v kostele 
asi 50 sob, předvedl své hudební interpretační umění známý varhaník Ludvík Šuranský, který  
si zahrál veřejně poprvé na naše varhany, které byly nedávno generálně opraveny. Byl již naším 
hostem přinejmenším podruhé. Je známo, že se našim posluchačům představil již 2. ledna 2015 
na vánočním varhanním koncertu v kostele svaté Kateřiny.

Zopakujme si, co o něm již víme z roku 2015! Varhaník Ludvík Šuranský se narodil v roce 
1968 ve Zlíně. Již od mládí navštěvoval výuku hry na klavír. Nejdříve studoval SPŠ strojnickou 
ve Zlíně. Dalšího hudebního vzdělání dosáhl na LŠU „Žerotín“ v Olomouci a na Konzervatoři P. J. 
Vejvanovského v Kroměříži u profesorky M. Pustějovské. Zúčastnil se několika varhanních a klavír-
ních seminářů J. Teddei, J. Vodrážka, I. Klánský a další. Je držitelem Čestného uznání a 3. místa na 
Soutěži mladých varhaníků Opava 1986 a 1990. Od roku 1985 do roku 2008 působil jako varhaník 
Chrámu svatého Filipa a Jakuba ve Zlíně. Od roku 1997 vyučuje na ZUŠ F. X. Richtera v Holešově. 
Nyní působí jako příležitostný varhaník v několika chrámech. Jeho varhanní koncerty se konaly 
na těchto místech: Zlín, Olomouc, Praha, v zahraničí Rakousko (Wien, Randegg), Německo (Erfurt, 
Mulhausen – Divi Blasii Kirche, Eisenach – Georgenkirche, Naumburg, Halle, Meiningen, Wurzen, 
Oybin, Waltershausen, Gotha a na řadě dalších míst).

Na programu letošního varhanního koncertu byli uvedeni tito hudební skladatelé: J. S. Bach, 
J. G. Walther, Ch. J. Stanley, M. Reger a D. German.

Celý koncert byl úspěšný. Posluchačům se líbilo hudební interpretační umění Ludvíka Šu-
ranského. Bohu díky za tento pěkný církevní a kulturní počin v naší farnosti a obci. Tento koncert 
byl slavnostní vstup do nového kalendářního roku 2019.

       Antonín Nedbal  
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U každého domu (bytu), který koledníci navštívili, napsali posvěcenou křídou na vstupní dveře 
zkratku požehnání pro rok 2019 K + M + B. Po obchůzce celé vesnice se všichni koledníci sešli 
v kulturním domě, kde za odměnu dostali malé občerstvení na účet obce Prusinovice.

Celkový výtěžek sbírky dosáhl rekordní částky 40 890 Kč. Všem ochotným dárcům patří po-
děkování, neboť se tak zasloužili o dobrou věc, o pomoc potřebným lidem. Poděkování patří též 
všem, kteří v naší obci sbírku připravili a uskutečnili.

Do sbírky se zapojilo 17 obcí spadajících pod působnost Charity Holešov. Společným při-
spěním všech se vykoledovalo 660 054 Kč, což je o 50 000 Kč více, než bylo vykoledováno loni. 
Z kasiček se 65 % peněz vrátí Charitě Holešov, 15 % využije na své projekty Arcidiézní charita 
Olomouc, 10 % pomůže potřebným lidem v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie 
sbírky. Charita Holešov by ráda z výtěžku sbírky pořídila nové auto do střediska Charitní pečova-
telské služby, aby se pracovníci bezpečně a rychle dostali ke klientům. Na nákup auta je určeno 
270 000 Kč. Dále pak 40 000 Kč chce Charita Holešov použít pro přímou pomoc lidem v nouzi.

        
Antonín Nedbal 

Varhanní koncert
Římskokatolická farnost v Prusinovicích uspořádala varhanní koncert, který se konal v ne-

děli 6. ledna v 16 hodin v kostele svaté Kateřiny. Početným posluchačům, jichž se sešlo v kostele 
asi 50 sob, předvedl své hudební interpretační umění známý varhaník Ludvík Šuranský, který  
si zahrál veřejně poprvé na naše varhany, které byly nedávno generálně opraveny. Byl již naším 
hostem přinejmenším podruhé. Je známo, že se našim posluchačům představil již 2. ledna 2015 
na vánočním varhanním koncertu v kostele svaté Kateřiny.

Zopakujme si, co o něm již víme z roku 2015! Varhaník Ludvík Šuranský se narodil v roce 
1968 ve Zlíně. Již od mládí navštěvoval výuku hry na klavír. Nejdříve studoval SPŠ strojnickou 
ve Zlíně. Dalšího hudebního vzdělání dosáhl na LŠU „Žerotín“ v Olomouci a na Konzervatoři P. J. 
Vejvanovského v Kroměříži u profesorky M. Pustějovské. Zúčastnil se několika varhanních a klavír-
ních seminářů J. Teddei, J. Vodrážka, I. Klánský a další. Je držitelem Čestného uznání a 3. místa na 
Soutěži mladých varhaníků Opava 1986 a 1990. Od roku 1985 do roku 2008 působil jako varhaník 
Chrámu svatého Filipa a Jakuba ve Zlíně. Od roku 1997 vyučuje na ZUŠ F. X. Richtera v Holešově. 
Nyní působí jako příležitostný varhaník v několika chrámech. Jeho varhanní koncerty se konaly 
na těchto místech: Zlín, Olomouc, Praha, v zahraničí Rakousko (Wien, Randegg), Německo (Erfurt, 
Mulhausen – Divi Blasii Kirche, Eisenach – Georgenkirche, Naumburg, Halle, Meiningen, Wurzen, 
Oybin, Waltershausen, Gotha a na řadě dalších míst).

Na programu letošního varhanního koncertu byli uvedeni tito hudební skladatelé: J. S. Bach, 
J. G. Walther, Ch. J. Stanley, M. Reger a D. German.

Celý koncert byl úspěšný. Posluchačům se líbilo hudební interpretační umění Ludvíka Šu-
ranského. Bohu díky za tento pěkný církevní a kulturní počin v naší farnosti a obci. Tento koncert 
byl slavnostní vstup do nového kalendářního roku 2019.

       Antonín Nedbal  
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Ekumenické bohoslužby 2019
Jako každoročně, tak i letos, se konal v církvi modlitební alianční týden za jednotu křesťanů. 

Ke společnému setkání věřících z obou našich církví v obci došlo v neděli 20. ledna odpoledne 
v  evangelickém kostele za účasti obou zdejších duchovních představitelů – P. Marka Výlety  
a Mgr. Leoše Macha a asi pětadvaceti farníků.

Biblické poselství pro tento rok zvolili indonézští křesťané z knihy Deuteronomia. V průběhu 
společného setkání věřících byly proneseny (čteny) přímluvné modlitby za mír, právo a sprave-
dlnost v podání paní Pavly Vybíralové a paní Michaely Machové. Pan farář P. Marek Výleta měl 
hlavní ústřední promluvu k posluchačům. Přítomní farníci též četli nahlas postupně vybrané krátké 
biblické texty. Tím se aktivně zapojili do liturgie tohoto setkání. Na konci společných bohoslužeb 
přítomní věřící obdrželi biblický verš vytištěný na papíře jako součást liturgického požehnání.

Toto skromné setkání věřících z obou místních církví mělo svůj význam, který spočíval ve 
vědomí a víře v jednoho svrchovaného Pána Ježíše Krista, v jehož jménu jsme se tam společně 
sešli a v jehož jménu chceme dál žít ve svornosti.

        Antonín Nedbal 

Nová kniha
Rádi bychom našim čtenářům představili novou publikaci, kterou před Vánocemi 2018 vydalo 

staršovstvo Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích pod názvem „100 let Českobratrské 
církve evangelické v Prusinovicích“ k připomínce stého výročí vzniku této církve v prosinci roku 1918.

Publikace má 222 stran a vytiskl ji TYPOservis Holešov nákladem 200 kusů. Kniha je v brožo-
vané vazbě a na vnějším obalu jsou fotografie kostela a jeho interiéru v minulosti i současnosti.

Knihu sepsala paní Marie Němcová z Tučap, rozená Nedbalová z Prusinovic – z Kuchyňky.          
Na knize pak spolupracoval celý kolektiv korektorů jazykových i věcných členů sboru.

Dovolíme si citovat z úvodu knihy: „Pamětníci umírají a kdo nám poví, jak to bylo. Přiznala 
jsem se, že čtu zápisy ze staršovstva, ale na sepsání nějakých pamětí je to málo a na prostudování 
archivu není čas, vždyť farář Svoboda na tom pracoval téměř celou dobu, co byl v Prusinovicích. 
Nechala jsem se přesvědčit, že napíšu alespoň nějaký článek.

Mě ale zajímaly osudy některých staveb, věcí nebo událostí ve sboru. Jak to vlastně bylo se 
zvony, s kostelem, farou, mládeží, odkud přišli faráři a podobně. Pan farář Svoboda o tom všem 
píše, ale je to uprostřed celého jeho povídání, ztrácíte návaznost, co se dělo, což tak vytáhnout 
z jeho děje jednotlivá témata a pokračovat v jejich osudech i v novodobých dějinách.“

Podle prvních reakcí se kniha setkala s příznivým ohlasem čtenářů, kteří její slova mohou 
potvrdit svými vlastními vzpomínkami. Kniha je k dostání na evangelické faře v Prusinovicích. 

A připojíme ještě citaci ze závěru knihy:
„Kudy dál a co nás čeká? Je to řečnická otázka, vždy se musíme nějak rozhodnout, vždy před 

námi stojí nějaká křižovatka, protože nás čeká hodně problémů a konec konců, kdy nečekalo?
Náš sbor je na své cestě už dlouho a ve své historii si musel už mnohokrát poradit s neče-

kanými problémy. Při pohledu do naší historie můžeme často s úctou smeknout před odvahou  
a moudrostí našich předků. Mnohdy se cítíme být povoláni k posouzení toho, co a jak dělali ti před 
námi. Problém je v tom, že věci minulé není už třeba soudit. Jedině moudré je hledat ponaučení 
z událostí, které jsou za námi, pro cestu, která je před námi. Je velmi snadné vidět chyby minulé, 
ale o to nesnadnější je tušit naše chyby budoucí.
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SPOLKY

Sbor je velmi zvláštní společenství; nemá formát státu ani firmy orientované na výkon. Bůh 
jej moudře vložil do prostoru společnosti jako velkou živou rodinu. Toto uspořádání přináší čle-
nům velké požehnání, ale také mnoho problémů. Mnoho věcí si můžeme v životě vybrat, ale do 
rodiny se prostě narodíme. Musíme tedy vzít zavděk tím, co nám tady zanechali naši předkové.

Je třeba přijmout fakt, že neexistuje žádný kouzelný lék na všechny problémy, které máme,  
ale sami musíme hledat rozumné cesty na jejich řešení. A je třeba si také uvědomit, že vedení 
sboru si ponechal ve svých rukou samotný Ježíš. Kdykoliv se ho pokoušel nějaký velký admini-
strativní mudrc nahradit, nikdy to nedopadlo dobře. Přejme si, abychom byli ve sboru skromní, 
trpěliví a vzdorující zlému.“

 Sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích                                                   

Memoriál Miloslava Sklenáře
Po několikaleté přestávce klub kulečníkářů v Prusinovicích uspořádal další turnaj v kuleční-

ku, tentokrát s novým názvem Memoriál Miloslava Sklenáře. Turnaj byl pojat jako soutěž dvojic 
hráčů (čtyřhra) a hrálo se s čtyřmi koulemi na hracím stole. Přihlášky do turnaje se podávaly do 
31. 10. 2018. Do turnaje se přihlásilo 7 dvojic hráčů. Zápisné bylo 100 Kč za osobu. Turnaj trval  
od 1. 11. 2018 do 30. 12. 2018. Hrál se systémem „každý s každým“. Výsledky jednotlivých utkání 
se zapisovaly do přehledné tabulky, která byla veřejně umístěna na zvláštní tabuli v restauračním 
sále kulturního domu, kde se odehrála všechna turnajová utkání.

V neděli 30. 12. odpoledne se hrála dvě závěrečná utkání, jejichž výsledky určily konečné pořadí 
čtyř nejlepších dvojic hráčů v turnaji. Nejprve se hrálo utkání o 3. místo, do něhož nastoupili hráči 
Petr Zdráhal z Tučap a Dušan Greguš z Tučap versus Michal Mlčák z Prusinovic a Miroslav Gerát 
z Prusinovic. V tomto utkání zvítězila (2 : 0) a třetí místo v turnaji obsadila dvojice hráčů Michal 
Mlčák a Miroslav Gerát. Následovalo finálové utkání, do něhož nastoupili hráči Josef Hausknecht 
z Prusinovic a Pavel Novotníček z Hlinska pod Hostýnem versus Petr Mlčák z Rymic a Radek Barotek 
z Prusinovic. V tomto utkání zvítězila (2 : 0) a 1. místo v turnaji získala dvojice hráčů Josef Hausk-
necht a Pavel Novotníček. Dvojice hráčů Petr Mlčák a Radek Barotek obsadila 2. místo v turnaji.

Josef Hausknecht Pavel Novotníček
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Josef Hausknecht Pavel Novotníček
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S těmito výsledky utkání skončil 1. ročník 
memoriálu Miloslava Sklenáře.

Po skončení finálového utkání následo-
valo slavnostní vyhlášení výsledků turnaje  
a předání věcných cen nejlepším dvojicím 
hráčů v  turnaji.  Pan Oldřich Nevřala, jeden 
z hlavních pořadatelů tohoto turnaje, slavnost-
ně předal ceny jednotlivým hráčům. Během 
odpoledne a večera bylo připraveno pohoštění 
(zabíjačková polévka a pečené vepřové koleno) 
pro hráče a zvláštní hosty turnaje. Občerstvení 
připravil a sponzoroval pan Radomír Žákovský, 
majitel řeznictví a uzenářství v Otrokovicích.

Tento turnaj v  kulečníku se uskutečnil 
na paměť Miloslava Sklenáře (1942 – 2016), bývalého občana Prusinovic, který byl zakladatel, 
vůdčí osobnost a aktivní hráč klubu kulečníkářů v Prusinovicích. Klub kulečníkářů byl založen 
v roce 2003. V letech 2003 až 2010 byl Miloslav Sklenář hlavním pořadatelem turnajů v kulečníku  
v obci. V těch letech se takový turnaj v kulečníku nazýval „Rohálovské tágo“ a hrál se jako soutěž 
jednotlivců nebo soutěž dvojic. Nejlepší hráč z Prusinovic se nazýval „Rohálovský borec“. Finále 
takového turnaje pod vedením Miloslava Sklenáře byla velmi společenská záležitost. Finálové 
utkání turnaje „Rohálovského tága“ se obvykle konalo na konci roku. Při něm byly udíleny věcné 
ceny pro nejlepší hráče, konala se tradiční společná večeře, byla volná zábava s tancem, při níž se 
losovala i tombola. Nejméně po dobu osmi let klub kulečníkářů nějakým způsobem sponzoroval 
děti v mateřské škole i v základní škole z výtěžku turnajů.  V roce 2010 výbor klubu kulečníkářů 
v čele s panem Miloslavem Sklenářem po zhodnocení dosavadních turnajů se rozhodl svoji činnost 
ukončit a předat pokračování novým a schopným organizátorům turnaje.

Při vzpomínce na pana Miloslava Sklenáře se sluší mu ještě jednou poděkovat za jeho velikou 
společenskou a klubovou angažovanost v naší obci. Čest jeho památce!

Pořadatelé turnaje, Memoriálu Miloslava Sklenáře, děkují všem hráčům za účast a zástupcům 
obce za spolupráci a finanční podporu a těší se na další ročník turnaje.

K dalším sponzorům loňského turnaje patřili: Labužník – Holešov, kovárna – Prusinovice, 
Vlastimil Hulenka, Agrova a.s. Prusinovice, COOP – Prusinovice, Potraviny ALFA, Zubr – Přerov, 
Vrchní hospoda – Prusinovice, František Sklenář z Bystřice pod Hostýnem, bratr zesnulého Milo-
slava Sklenáře, věnoval do soutěže putovní pohár pro vítěze turnaje.  Všem jmenovaným patří 
poděkování za podporu turnaje v kulečníku v obci.

        Antonín Nedbal

Turnaj ve stolním tenisu
Na sklonku minulého roku, v pátek 28. prosince, společnost přátel stolního tenisu uspořádala 

turnaj ve stolním tenisu. K předním organizátorům tohoto turnaje patřili pan Jaroslav Neradil 
a Jaroslav Zicháček. Turnajová utkání se odehrála ve velkém sále kulturního domu, kde byly 
umístěny dva hrací stoly pro stolní tenis. O účast v turnaji byl veliký zájem. Do soutěžního klání 
se přihlásilo 14 hráčů z Prusinovic. Hrálo se systémem „každý s každým“, což způsobilo to, že se 

Pavel Novotníček a Josef Hausknecht 
při vyhlášení výsledků turnaje 
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turnaj náležitě protáhl. Při tomto turnaji panovala vynikající přátelská atmosféra. Pro hráče bylo 
připraveno občerstvení, raut, který připravila paní kuchařka Michaela Vinklárková s přispěním 
obce Prusinovice, takže právě volní hráči tam měli spolu pěknou besedu.

V turnaji nakonec zvítězil pan Martin Mlčák z Prusinovic, který od pořadatelů obdržel věc-
nou cenu. Tento turnaj, který se vydařil, byl dobrým sportovním a spolkovým počinem. Svědčil  
o sportovní aktivitě našich občanů, kteří se umí spolu dobře zabavit ve svém volném čase.

        Antonín Nedba

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

pohár. V pátek 25. ledna 2019 se konal již 14. ročník tohoto oblíbeného turnaje. Do turnaje se 
přihlásilo letos 26 členů oddílu NEKO. Všichni zapsaní hráči a hráčky byli rozděleni do čtyř skupin. 
Každá skupina hráčů hrála na své dráze. Ve skupině bylo 7 hráčů (případně 6 hráčů). Turnaj se hrál 
nepřetržitě od 19 do 21 hodin. Během hrací doby byly sehrány celé 2 soutěžní kola. Třetí soutěžní 
kolo již nebylo dohráno z časového omezení. Výsledky jednotlivých hráčů a hráček byly průběžně 
automaticky zapisovány na monitoru u každé hrací dráhy. Většina soutěžících hráčů a hráček se 
soustředila na dosažení co nejlepších výkonů. Všichni přítomní hráči a hráčky se rádi zúčastnili 
tohoto turnaje a již dlouho předem se na něj těšili.

Do hodnocení výsledků turnaje byly zahrnuty nejlepší dosažené výkony jednotlivců z prvního 
nebo druhého soutěžního kola.

Po ukončení turnaje byly oznámeny nejlepší dosažené výsledky:
Kategorie muži: 1. Ing. Martin Koplík (Holešov), 2. Radek Zajíček (Prusinovice), MUDr. Václav 

Němec (Bystřice pod Hostýnem).
Kategorie ženy: 1. Zdenka Daňková (Rymice), 2. Pavla Nedbalová (Tučapy), 3. Miloslava 

Ponížilová (Tučapy).
Vyhodnoceny byly i výkony dětí, které se svým způsobem zapojily do hry pod dohledem 

některého ze svých rodičů. Oceněni byli Martínek Koplík (3 roky, z Holešova) a Adélka Vlčková 
(10 let, z Kotojed).

Nejlepší hráči a nejlepší hráčky obdrželi věcné ceny, diplomy a gratulace od pořadatelů turna-
je. V turnaji své prvenství z loňského roku s jistotou obhájil ing. Martin Koplík, který v nejlepší hře 
dosáhl 177 bodů. Rekordních 147 bodů v nejlepší hře dosáhla paní Zdenka Daňková v kategorii 
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turnaj náležitě protáhl. Při tomto turnaji panovala vynikající přátelská atmosféra. Pro hráče bylo 
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V turnaji nakonec zvítězil pan Martin Mlčák z Prusinovic, který od pořadatelů obdržel věc-
nou cenu. Tento turnaj, který se vydařil, byl dobrým sportovním a spolkovým počinem. Svědčil  
o sportovní aktivitě našich občanů, kteří se umí spolu dobře zabavit ve svém volném čase.

        Antonín Nedba
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ženy. Ve hře byla úspěšná a odvedla báječný výkon. Zasloužila si velikou pochvalu od pořadatelů 
turnaje a obdiv od svých soupeřek.

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

       Antonín Nedbal

Masopustní vodění medvěda
Sbor dobrovolných hasičů v Prusinovicích uspořádal v sobotu 2. března tradiční masopustní 

obyčej – vodění medvěda. V 8 hodin ráno u hasičské zbrojnice se začali scházet první účastníci ma-
sopustního průvodu, kteří byli oblečení v rozmanitých převlecích (maskách), jaké si jen bylo možné 
představit a třeba i svépomocí zhotovit. O nápadité převleky (masky) nebyla nouze. V převlecích 
tam přišli dospělí, mládež i děti. V 9 hodin se průvod masek s medvědem a medvědářem v čele 
vydal na obchůzku po vesnici za doprovodu pětičlenné dechové hudby. Hudebníci byli členové 
kapely pana Dujky z Přílep. Toho dne byla obloha převážně zamračená, ale venku bylo poměrně 
teplo a bylo bezvětří, takže účastníci masopustního průvodu se na obchůzce cítili dobře. Snad  
i příznivé počasí velikou měrou přispělo k tomu, že letošní masopustní průvod měl 67 účastníků  
a byl velice pestrý. U nejednoho domu se členové průvodu zastavili. Hospodyně u svých domů 
je již očekávaly a pohostily je koblihami, zákusky a koláčky. Tu a tam bylo v nabídce jejich občer-
stvení i něco „ostřejšího“. Mnohé z nich si přitom rády zatancovaly s medvědem. Obchůzka celé 
vesnice byla dlouhá a náročná. Účastníci průvodu ukončili své putování po vesnici přátelským 
posezením v hasičské zbrojnici, kde panovala dobrá nálada. Dobrovolní hasiči a jejich přátelé se 
tam posilnili dobrým gulášem a prohlédli si fotografie z maškarního průvodu.

Na závěr se sluší poděkovat všem členům SDH Prusinovice, kteří připravili a uskutečnili le-
tošní slavnost „vodění medvěda“. Poděkování patří všem maskám za účast v průvodu a občanům 
Prusinovic za laskavou vstřícnost a zájem o tento lidový obyčej. Můžeme se těšit na další ročník 
maškarního průvodu, který nás všechny opět pobaví v zimním období.

     Antonín Nedbal

Rohálov bike team
1) Jaký je název nového klubu nebo spolku?

Název našeho nového oddílu je Rohálov bike team, návrhů bylo více, ale tento byl nakonec 
vítězný, název vychází z toho, že základ týmu je tvořen především cyklisty z Prusinovic či rodáky 
z obce a faktu, že se chceme věnovat především cyklistice na horských kolech. 

2) Kdo, kdy a za jakým účelem nový klub založil?
Myšlenka založení oddílu se zrodila už před rokem v období kolem Rohálovské 50ky, ale první 

pořádné slovo padlo až na schůzi v říjnu 2018, kde se setkali cyklisté Lukáš Podola, Radek Vrubel, Libor 
Pumrpla, Daniel Stibor a domluvili se na společné vizi ohledně fungování týmu. Na valné hromadě  
o měsíc později se již setkalo 22 členů, kde jim byl přednesem návrh na založení oddílu. Účel je naprosto 
jednoduchý, sjednotit cyklisty z Prusinovic (ať už mají ambice závodit či se jen svézt na zmrzlinu) co 
mají zájem jezdit ve stejném dresu, setkávat se na společných akcích či projížďkách a bavit se sportem. 
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3) Je nový klub zaregistrovaný?
Ano, klub je zapsán u Krajského soudu v Brně jako spolek.

4) Má klub své stanovy a IČO?
Klub má své stanovy, účel je již zmíněn výše, nejvyšším orgánem je valná hromada, jsou zde 

stanoveny i členská práva a povinnosti. 

5) Kdo jsou funkcionáři klubu? 
Výkonný výbor oddílu má tři členy, a to jsou Libor Pumprla, Radek Vrubel a Lukáš Krejčí – 

předseda oddílu. 

6) Kolik členů má klub a přijímá další nové zájemce o členství klubu? 
V současné době má klub 39 členů včetně 12-ti dětí. Nové členy klub přijímá bez rozdílu, 

podmínkou je jen aktivně se zapojovat do dění klubu. 

7) Současná a budoucí (výhledová) činnost klubu? 
Vzhledem k  pomalu rozjíždějící se cyklistické sezóně, se část týmu připravuje, ať už 

individuálně či společně, na první cyklistické závody a nahání první jarní kilometry. Jarním lákadlem 
pro většinu je domácí jubilejní Rohálovská 50ka. Každý člen týmu má svůj nový cyklistický dres, 
který si hradí sám. Většina týmu má svou týmovou bundu i cyklistické kraťasy. První představení 
dresů proběhlo již na Rohálovské desítce, kde jsme se poměrně úspěšně prezentovali. V budoucnu 
se zaměříme na získávání nových členů, práci s našimi mladými závodníky, pořádání společných 
vyjížděk a aktivní účastí na cyklistických nebo jiných sportovních událostech. 

8) Má klub své sponzory? 
Klub je podporován několika sponzory, ať už finančně či materiálně, jmenovitě to jsou RAAB 

computer, Truhlářství Pumprla, MP ABRAS brusivo, obec Prusinovice, KALIST – David Šiška, Ondřej 
Němec – ASICS, sportovní oddíl Vesani, Agrova a.s. Prusinovice, FORCE. Všem sponzorům patří 
velký dík za jejich podporu. Podpora je využita především pro naše mladé závodníky, financování 
startovného na regionálních závodech a nákup materiálu pro potřeby klubu.

    Antonín Nedbal, Lukáš Krejčí

Bilanční zpráva 
o stavu jednotky a činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Prusinovice 
v roce 2018

Vážení čtenáři Zpravodaje, dovolte nám, abychom Vás seznámili se „ Zprávou o stavu jednotky 
a činností jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Prusinovice v roce 2018 “. Údaje uvedené  
ve zprávě mohou samozřejmě zachytit a vyjádřit jen určitou část života jednotky a aktivit jejích 
členů. Je potřeba si uvědomit, že za uvedenými údaji a stručnými informacemi se skrývá především 
činnost konkrétních členů, bez jejichž motivace, aktivity a vynaloženého úsilí by zpráva za uplynulý 
rok nemohla být takto příznivá. 

Úvod:
Rok opět změnil svou koncovku a tak nezbývá, než udělat pomyslnou čáru za výjezdovou činností 

roku loňského. Tato čára je ovšem čistě pracovní, symbolická. Jak tedy vypadal loňský rok očima čísel.
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Operační zásahová činnost jednotky: 
Celkový počet zásahů v roce 2018 se zastavil na čísle 13-náct. Toto číslo je zhruba stálé, ale patří 

k lehkému nadprůměru v porovnání s ostatními léty.  Konkrétně naše jednotka zasahovala celkem u 
7-mi událostí na katastru obce Prusinovice. K ostatním událostem byli hasiči vysláni do sousedních 
Bořenovic (1x), Žop (2x), Brusného (1x) a Kostelce u Holešova (1x).

Požáry se podílely v 6-ti případech na celkové operační činnosti. K prvnímu z nich byla jednotka 
povolána 16. ledna k požáru traktoru na poli mezi Rusavou a Brusným. Dalším ohněm (9. 4.) v našem 
hasebním obvodu byl požár lesa v blízkosti obce Žopy. K třetí události v pořadí (7. 7.)opět jednotka 
vyjížděla do Žop, a to k požáru hromady dřevní štěpky. O pár dnů později (26. 7.) hasiči likvidovali 
požár lisu na slámu na poli u obce Brusné. Požár osobního automobilu jsme řešili (7. 8.) ve spádové 
obci Bořenovice. Poslední událost roku (2. 12.) 2018 jednotka provedla na domácí půdě. Požár plastové 
popelnice v blízkosti plynoměru poškodil domovní přípojku, ze které následně docházelo k úniku zem-
ního plynu do volného prostranství. Jednalo se o rutinní zásah, který se mohl rychle vymknout kontrole. 

K blíže neurčenému požáru jsme byli vysláni dne 28. srpna společně s jednotkami profesionálních  
a dobrovolných hasičů z Holešova. Hasiči na místě zjistili, že se jedná o planý poplach – nenahlášené pálení.

Kategorie technických událostí tvoří také podstatnou část našich zásahů (6x). Horké a suché 
letní počasí přineslo v červenci trojici výjezdů spojené s likvidací bodavého hmyzu. V září (29. 9.) 
po poruše na vodovodním potrubí jsme odčerpali vodu v malém sále místního Kulturního domu. 
Jednotka také ve dvou případech spolupracovala s policí ČR. V dubnu (4. 4.) jsme byli vysláni do 
Kostelce u Holešova k pátrací akci po pohřešované nezletilé osobě a o pár dnů později následovala 
pomoc s transportem muže, kterému vypověděl službu el. invalidní vozík. 

Výcvik a odborná příprava:
Všechny dobrovolné jednotky hasičů musí každoročně absolvovat několik desítek hodin odborné 

přípravy. Tu provádí velitelé jednotek a nedílná součást se odehrává pod taktovkou profesionálních 
kolegů z HZS Zlínského kraje. Druhou sobotu v dubnu absolvovali členové jednotky v Kroměříži celo-
denní praktický výcvik v reálných modelových situacích. Dobrovolní hasiči z 5-ti jednotek rotovali po 
6-ti stanovištích, kde se simuloval zásah při dopravní nehodě s únikem nebezpečné látky, záchranu 
osoby s následnou resuscitací, požár výškové budovy, simulovanou dopravní nehodou s vyproštěním 
osoby, záchranu osob z výšky a záchranu osoby po amputaci horní končetiny.

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

Strojníci v rámci předepsaných kilometrů a kontrolách techniky vypomohli s naší technikou při 
dopravě vody na obecní zeleň a v areálu zemědělského družstva Agrova a.s. jsme provedli kropení 
čerstvého betonového povrchu při rozšíření výběhu pro skot.

Prezentace na veřejnosti:
Osmičková léta jsou velmi významná nejen pro naši republiku, ale i pro náš sbor. V roce 2018 

jsme si připomněli 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Prusinovicích. 
V rámci dvoudenní akce jsme měli pro veřejnost připravený bohatý program. Byla možnost  

si prohlédnou naše zázemí hasičské zbrojnice. Uctili jsme památku zesnulých hasičů na obou hřbito-
vech a při bohoslužbě v místním kostele sv. Kateřiny. Na relativně malou zelenou plochu u hasičské 
zbrojnice a na přilehlém autobusovém nádraží se podařilo naskládat poměrně dost techniky. Dyna-
mické ukázky zahrnovaly hašení jak historickou, tak současnou technikou.  A aby té hasičiny nebylo 
zas až tolik, tak nám své silácké umění předvedl Železný Zekon a o zpestření se postarala dechová 
hudba Vlčnovjanka. Závěr patřil večerní produkci skupiny Skarlet.
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Stav vybavení:
V průběhu roku jsme také obnovili naše vybavení. Převážně se jedná o osobní ochranné pro-

středky hasičů, které mají omezenou životnost. Po deseti letech jsme obměnili polohovací opasky  
a lana. Dvě nejstarší ruční radiostanice Motorola (CP340) mají nový akumulátor. V tomto roce se také 
podařilo sdružit finanční prostředky na nákup osobních ochranných prostředků a věcných prostředků 
pro jednotku za pomoci svého zřizovatele v rámci svého rozpočtu a úřadu Zlínského kraje. Z tohoto 
titulu bylo možno zakoupením pořídit další vybavení, které doplní a nahradí to stávající, zajistí lepší 
bezpečnost zasahujících hasičů a zefektivní jejich práci. Pro tyto účely byla jednotka v první polovině 
roku 2018 vybavena 6-ti novými sety přetlakových izolačních přístrojů (PSS 3000)  a 6-ti zásahový-
mi přilbami (HPS 7000) od fa. Dräger. Mezi další věcný prostředek, který rozšířil naši výbavu, patří  
i motorová řetězová pila (Husqarna  H545).

Zde je záhodno poděkovat představitelům obce, členům obecního zastupitelstva, že příkladně 
plní svou zákonnou povinnost a chápou naše potřeby. 

Dotace na hasičkou zbrojnici a mobilní požární techniku: 
Dne 7. září. 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo hodnocení v rámci IROP výzvy č. 36 

„Stanice integrovaného záchranného systému“. Naše žádost po posouzení řídícího orgánu je způsobilá 
a splnila všechny podmínky čerpání dotačního titulu. S pořadovým číslem 87 ze 151 podaných žádostí, 
ale skončila 9-tá  pod čarou. Zde se projevila skutečnost, že je vhodné mít projekt předpřipravený  
a žádost odeslat časově co nejdříve.

Aktuálně se nám nabízí další možnost a v těchto nadcházejících dnech bude následovat podá-
ní nové žádosti z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ zaměřená na „Rekonstrukce  
a přestavbu veřejných budov“ (117d8219E). Na to, jak budeme úspěšní, si musíme počkat až po 
zveřejnění výsledků očekávané v období května 2019.

V jarním termínu budeme souběžně podávat další žádost  po zveřejnění výzvy na Minister-
stvu vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, z programu 
(JSDH_V3_2020)  na rok 2020, „Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice“. 

V České republice se masivně budují či revitalizují hasičské zbrojnice a pomyslný vlak se nám 
očividně vzdaluje. Pevně však věřím, že hasiči v Prusinovicích mají dobré jméno a že si i oni zaslouží 
pracovat v podmínkách 21. století. 

Nesmíme také zapomínat na naši hlavní mobilní techniku, která nám rychle stárne. Dvacet čtyři 
let stará cisterna na podvozku Avie (CAS 8/2000/0-L1R) má svůj vrchol již za sebou a její udržení  
v akceschopnosti vyžaduje obrovské nároky na strojní službu a financování nutných oprav v budouc-
nosti bude již zcela neefektivní. To je také jedním z důvodů, že budeme v dubnu 2019 opět podávat 
žádost na pořízení cisternové automobilové stříkačky.  Ze zveřejněného pořadníku na pořízení mobilní 
techniky CAS na rok 2019 vyplývá, že patříme mezi poslední trojici jednotek ve Zlínském kraji, kteří 
doposud nemají vyřešenu náhradu za dosluhující techniku.

Velký podíl na práci s oběma projekty má samotná obec, v čele se starostou Zbyňkem Žákovským. 
Už jenom to, že se pustil do dvou náročných projektů najednou, je velice obdivuhodné a chtěl bych 
mu tímto jménem celé jednotky velice poděkovat, protože bez jeho úsilí by se v blízké budoucnosti 
nic takového nemohlo uskutečnit. Je to spoustu hodin práce, ale také hodně nervů, protože vše 
nejde, tak jak by mělo.  

Z výše uvedeným skutečností vyplývá tzv. papírová válka. I to bohužel patří k naší dobrovolnosti.
Ve zprávě jste se dočetli něco o našich akcích, zásazích, počinech. Mnohokrát jsme také rozebírali 

akceschopnost, k níž patří zejména kontrola techniky, školení, očista a údržba. Vedení jednotky však 
nepracuje jen na zbrojnici. Dobrovolnost neznamená, že nemusíme nic splňovat. „Dobrovolně“ jsme 
na sebe spíše přijali závazky. Řízení jednotky je srovnatelné s řízením malé firmy. U všech členů je 
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potřeba hlídat a vyřizovat různé náležitosti. Zdravotní prohlídky, účasti na školení, jejich oprávnění 
pro výkon funkce strojníka, velitele. Zda oddýchali a mají platný průkaz nositele dýchací techniky. 
U strojníka zase oprávnění, zda ujel během určité doby stanovené kilometry. U techniky především 
revize, funkčnost. Zda máme provozní náplně, palivo. Co je nutno opravit, vyměnit, zajistit. Co zvlád-
neme sami, co předat odborné firmě. Hlídat STK a servis obecně.

Po každém zásahu papírování. Kdo řídil, kdo co dělal a čím. Provozní deníky, ujeté kilometry, 
moto hodiny. Složité zásahy jsou o velkém papírování. Vše musí sedět. Být zaznamenáno pro potřeby 
policie, soudu, pojišťovny. A pak se dostáváme k novému odvětví. Zajištění financí. Toto je ještě nad 
rámec toho všeho, co vedení jednotky zajišťuje. Mluvíme především o dotacích. Dlouhodobých  
i krátkodobých. O jejich sehnání, o zkoušení, jak výzvu napsat a odeslat. Jak si požádat a kde. A když 
už to vyjde, celý proces kontrolovat a připomínkovat až do závěrečného vyhodnocení ze strany 
poskytovatele. Finance čerpáme od státu a kraje. Samozřejmě ne pokaždé vše vyjde, ale čím více 
toho podáme, tím větší pravděpodobnost máme, i když je s tím dost práce. Někdy až příliš. Z těchto 
zdrojů jsme dotovali např. dopravní automobil, roční akceschopnost, kurzy, výjezdy mimo obec, 
plovoucí čerpadlo, radiostanice, dýchací přístroje, výjezdový tablet, atd. Vše o svém volnu, zadarmo  
a na úkor rodiny. A to celé ne do své soukromé kapsy, ale veřejně, pro lepší a kvalitnější zásah u našich 
občanů. Aby z toho nebyl jen výčet úspěchů, nevyšla nám již výše zmíněná přístavba a rekonstrukce 
hasičské zbrojnice. Důležitá je ale ta snaha a aktivita zapojovat co nejvíc cizí zdroje a nechtít vše 
po našem zřizovateli. O to víc pak mrzí názory spoluobčanů, že hasičům se přeje, že se jim dostává  
a oni nakupují. Ano, ale obec je vždy jen žadatelem na konkrétní účel, jelikož nás zřizuje. My čerpá-
me a hledáme v odvětví hasičiny. Možná místo osočování, by někteří mohli hledat v odvětví jiných,  
v těch, ve kterých se snaží zase angažovat oni. A jsou tací, kteří se neangažují nikde, ale poukazují  
na úspěchy druhých už jen z principu. Napadá mě heslo: „Voják se stará, voják má“.

Závěr:
Dobrovolní hasiči pro každou obec znamenají jistotu a někoho, kdo v kritické chvíli pomůže  

a vyjede hned na místo, ať je to požár nebo jiná událost. Proto bych chtěl na závěr všem členům, 
kteří se podíleli na brigádách, zásazích naší jednotky a ostatních pracích, zejména pro naši obec  
a občany, co nejsrdečněji poděkovat. Jsem velmi rád, že v dnešní turbolentní době se ještě najde pár 
jedinců, kteří jsou schopni na úkor svého pohodlí udělat něco navíc a ještě pro ostatní. Na rok 2019 
máme slušně našlápnuto. Víme, v čem se nám daří, a naopak v čem zaostáváme. Hasičinu dělají hasiči  
a lepší hasičinu dělají ještě lepší hasiči. A hasiči v Prusinovicích budou tak dobří, jaká bude jejich vůle 
a možnost měnit věci a dělat věci stále lepšími. Je to jen na nás a každém z nás. 

Vypracoval: Miroslav Minařík

Pálení klestí ve Zlínském kraji lze hlásit i elektronicky
HZS Zlínského kraje spustil na svých internetových stránkách novou aplikaci, která umožňuje 

nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu po internetu. Hasiči pálení nepovolují, evidence 
však operačnímu středisku slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude 
ohlášen požár. https://paleni.izscr.cz/

Ohlásit pálení klestí je stále možné i na telefonním čísle operačního střediska HZS Zlínského 
kraje: 950 670 222. Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání 112 a 150, které 
slouží výhradně pro přímé pomoci postiženým.

  Miroslav Minařík
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SPORT

TJ Prusinovice – kopaná
6. 1.  Turnaj starší přípravky v Holešově:
V kategorii starší přípravky se nám v letošním roce nedaří. Na tomto turnaji v Holešově jsme si 
připsali jediný bod za remízu se Skašticemi a obsadili jsme závěrečnou osmou příčku v turnaji.
Výsledky: 
TJ Prusinovice – SK Spartak Hulín 0 : 1
TJ Prusinovice – SK Rusava 0 : 1
TJ Prusinovice – TJ Těšnovice  0 : 3
TJ Prusinovice – TJ Skaštice  0 : 0
TJ Prusinovice – TJ Ludslavice  1 : 4
Branka: Dudík Jan.
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H.  0 : 2
TJ Prusinovice – FC Morkovice  0 : 3
Konečné pořadí: 
1. TJ Ludslavice 5. SK Rusava
2. FC Morkovice 6. SK Spartak Hulín
3. TJ Těšnovice 7. TJ Skaštice
4. TJ Slavkov p. H. 8. TJ Prusinovice

Sestava TJ Prusinovice:
Špaldoň Hynek, Pumprla Václav, Novák Jan, 
Večeřa František, Nedbal Marek, Dudík Jan, 
Janů Nikolas, Mašta Daniel, Sklenář Vojtěch, 
Solař David, Šiška David.

12. 1.  Memoriál Pavla Srníčka 
v Prusinovicích:

Každoročně se počátkem roku schází 
hráči A mužstva k uctění památky zesnulého 
internacionála ČR Pavla Srníčka, který hrál i na 
našem hřišti.   >

13. 1.  Turnaj mladší přípravky v Bystřici p. H.:
Na halovém turnaji pro mladší přípravku tři výhry a dvě prohry našeho mužstva stačily jen  
na čtvrtou příčku, o čemž rozhodla jediná branka v náš neprospěch. 
Výsledky: 
TJ Prusinovice – SK Rusava  5 : 0
TJ Prusinovice – FK Bystřice p. H.  3 : 1
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov  0 : 2
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H.  2 : 1
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov  1 : 4
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Branky TJ Prusinovice: 
Jan Dudík 7, Nikolas Janů 2, Jiří Adámek 1, 
Lukáš Mlčák 1.
Konečné pořadí: 
1. TJ Chvalčov 4. TJ Prusinovice
2. FC Ajax Bezměrov 5. TJ Slavkov p. H.
3. FK Bystřice p. H. 6. SK Rusava

Nejlepší hráč: Markéta Miklová – Bezměrov.
Nejlepší střelec: Ondřej Valouch – Slavkov p. H.
Nejlepší brankář: František Kubaník – Chvalčov.

Sestava TJ Prusinovice:
Hynek Špaldoň, Lukáš Mlčák, Nikolas Janů, Tomáš Novák, Jiří Adámek, 
Jan Dudík, Petr Lajda, Natálie Tobolíková, Daniel Šiška, Valerie Adámková.

13. 1.  Turnaj mladších žáků v Bystřici p. H.:
Na turnaji mladších žáků v Bystřici p. H. jsme si připsali dvě výhry, což stačilo na pátou příčku. Na 
turnaji byla udělována i cena pro nejlepšího hráče, kterým přítomní trenéři zvolili Jana Krejčího 
z Prusinovic.
Výsledky: 
TJ Prusinovice – TJ Sokol Lípa  0 : 3
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov  0 : 0
TJ Prusinovice – TJ Těšnovice  3 : 1
Branky: František Večeřa 2, Václav Pumprla.
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H.  0 : 5
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 1 : 0
Branka: Daniel Mašta.
TJ Prusinovice – FC Želatovice  0 : 1
Konečné pořadí: 
1. TJ Slavkov p. H. 5. TJ Prusinovice
2. FC Želátovice 6. FC Ajax Bezměrov
3. TJ Chvalčov 7. TJ Těšnovice
4. TJ Sokol Lípa

Nejlepší hráč: Jan Krejčí – Prusinovice.
Nejlepší střelec: Matěj Kolařík – Slavkov p. H.
Nejlepší brankář: Adam Krajča – Lípa.

Sestava TJ Prusinovice:
Zdeněk Adámek, Václav Pumprla, Jan Novák, Lucie Dostálová, 
František Večeřa, Petr Janů, Jan Krejčí, Roman Daniel Bouchal, 
Daniel Mašta, David Šiška.
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3. 2.  Turnaj mladších žáků v Holešově:
Na halovém turnaji pro mladší žáky v Holešově se našim hráčům podařilo ve vyrovnané tabulce 
urvat bronzové medaile, když o jejich zisku rozhodla v náš prospěch jediná branka.
Výsledky: 
TJ Prusinovice – TJ Těšnovice 0 : 0
TJ Prusinovice – TJ Sokol Zlobice  0 : 0
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov  3 : 0
Branky: Jan Krejčí 2, Jan Pumprla.
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž  1 : 2
Branka: Jan Krejčí.
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H.  1 : 3
Branka: Petr Janů.

Konečné pořadí: 
1. TJ Slavkov p. H.  4. TJ Sokol Zlobice
2. SK HS Kroměříž  5. FC Ajax Bezměrov
3. TJ Prusinovice 6. TJ Těšnovice

Sestava TJ Prusinovice:
Zdeněk Adámek, Václav Pumprla, Jan Novák, Lucie Dostálová, 
František Večeřa, Petr Janů, Jan Krejčí, Daniel Mašta, Jan Pumprla.

10. 2. Turnaj starší přípravky v Bystřici p. H.
Na turnaji pořádaném TJ Prusinovice se nám výsledkově nedařilo. Nepodařilo se nám najít spo-
lehlivého brankáře a střelce, což bohužel rozhodovalo vyrovnané zápasy v náš neprospěch. Získali 
jsme tak na turnaji jediný bod a obsadili až osmou příčku.
Výsledky:
skupina B: TJ Prusinovice – TJ Sokol Lípa 1 : 2
Branka: Pumprla Václav.
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov  0 : 1
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov  0 : 1
Skupina o 5. místo:
 TJ Prusinovice – SK Rusava 1 : 1.
Branka: Večeřa František.
TJ Prusinovice – TJ Skaštice  0 : 3

Konečné pořadí:
1. TJ Chvalčov 5. TJ Sokol Lípa
2. TJ Slavkov p. H. 6. SK Rusava
3. FC Ajax Bezměrov 7. TJ Skaštice
4. 1. FC Viktoria Přerov 8. TJ Prusinovice

Sestava TJ Prusinovice:
Pumprla Václav, Novák Jan, Večeřa František, Nedbal Marek, Janů Nikolas, Mašta Daniel, Sklenář 
Vojtěch, Solař David, Adámek Jiří, Mlčáková Veronika.
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3. 2.  Turnaj mladších žáků v Holešově:
Na halovém turnaji pro mladší žáky v Holešově se našim hráčům podařilo ve vyrovnané tabulce 
urvat bronzové medaile, když o jejich zisku rozhodla v náš prospěch jediná branka.
Výsledky: 
TJ Prusinovice – TJ Těšnovice 0 : 0
TJ Prusinovice – TJ Sokol Zlobice  0 : 0
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov  3 : 0
Branky: Jan Krejčí 2, Jan Pumprla.
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž  1 : 2
Branka: Jan Krejčí.
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H.  1 : 3
Branka: Petr Janů.

Konečné pořadí: 
1. TJ Slavkov p. H.  4. TJ Sokol Zlobice
2. SK HS Kroměříž  5. FC Ajax Bezměrov
3. TJ Prusinovice 6. TJ Těšnovice

Sestava TJ Prusinovice:
Zdeněk Adámek, Václav Pumprla, Jan Novák, Lucie Dostálová, 
František Večeřa, Petr Janů, Jan Krejčí, Daniel Mašta, Jan Pumprla.

10. 2. Turnaj starší přípravky v Bystřici p. H.
Na turnaji pořádaném TJ Prusinovice se nám výsledkově nedařilo. Nepodařilo se nám najít spo-
lehlivého brankáře a střelce, což bohužel rozhodovalo vyrovnané zápasy v náš neprospěch. Získali 
jsme tak na turnaji jediný bod a obsadili až osmou příčku.
Výsledky:
skupina B: TJ Prusinovice – TJ Sokol Lípa 1 : 2
Branka: Pumprla Václav.
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov  0 : 1
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov  0 : 1
Skupina o 5. místo:
 TJ Prusinovice – SK Rusava 1 : 1.
Branka: Večeřa František.
TJ Prusinovice – TJ Skaštice  0 : 3

Konečné pořadí:
1. TJ Chvalčov 5. TJ Sokol Lípa
2. TJ Slavkov p. H. 6. SK Rusava
3. FC Ajax Bezměrov 7. TJ Skaštice
4. 1. FC Viktoria Přerov 8. TJ Prusinovice

Sestava TJ Prusinovice:
Pumprla Václav, Novák Jan, Večeřa František, Nedbal Marek, Janů Nikolas, Mašta Daniel, Sklenář 
Vojtěch, Solař David, Adámek Jiří, Mlčáková Veronika.
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17. 2.  Turnaj mladších žáků v Morkovicích:
Na turnaji pro kategorii mladších žáků, který se uskutečnil v hale v Morkovicích, jsme obsadili 
šestou příčku. Proti zkušenějším, často krajským soupeřům, jsme podávali bojovné výkony, které 
však na lepší umístění nestačily.
Výsledky: 
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž  0 : 4
TJ Prusinovice – TJ Sokol Zlobice  1 : 0
Branka: Petr Janů.
TJ Prusinovice – TJ Těšnovice  1 : 1
Branka: Jan Pumprla.
TJ Prusinovice – TJ Zdounky  1 : 0
Branka: Jan Pumprla.
TJ Prusinovice – FC Morkovice  0 : 1
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H.  1 : 4
Branka: Lucie Dostálová.
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov  0 : 2

Konečné pořadí: 
1. TJ Slavkov p. H. 5. TJ Sokol Zlobice
2. FC Morkovice 6. TJ Prusinovice
3. SK HS Kroměříž 7. TJ Zdounky
4. FC Ajax Bezměrov 8. TJ Těšnovice

Sestava TJ Prusinovice:
Václav Pumprla, Lucie Dostálová, František Večeřa, Petr Janů, 
Jan Pumprla, Jan Dudík, Roman Bouchal.

3. 3.  Turnaj mladší přípravky v Morkovicích:
Na turnaj mladší přípravky v Morkovicích jsme odcestovali bez našeho nejlepšího střelce a hráče 
Honzy Dudíka. Jelikož jsme se s touto absencí nedokázali vyrovnat a k tomu se nám na paty 
přilepila smůla v koncovce, byl z toho pro naše hráče nejnevydařenější turnaj a pouhých 5 bodů 
stačilo na poslední osmé místo.
Výsledky:
 TJ Prusinovice – TJ Sokol Újezdec 1 : 2
Branka: Nikolas Janů.
TJ Prusinovice – TJ Zdounky  2 : 2
Branky: Nikolas Janů, Jiří Adámek.
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov  1 : 3
Branka: Lukáš Mlčák.
TJ Prusinovice – SK Spartak Hulín  2 : 2
Branky: Nikolas Janů 2.
TJ Prusinovice – FC Morkovice  0 : 2
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H.  2 : 1
Branky: Nikolas Janů, Jiří Adámek.
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž  0 : 3
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Konečné pořadí: 
1. SK HS Kroměříž 5. SK Spartak Hulín
2. FC Morkovice 6. TJ Slavkov p. H.
3. FC Ajax Bezměrov 7. TJ Zdounky
4. TJ Sokol Újezdec 8. TJ Prusinovice
Sestava TJ Prusinovice:
Hynek Špaldoň, Lukáš Mlčák, Nikolas Janů, Jiří Adámek, Petr Lajda, Valerie Adámková, Jiří Nášel.

9. 3.  Halový turnaj výběrů OFS O pohár předsedy Zlínského KFS:
Každoročně se v zimní přestávce představují výběry čtyř okresů Zlínského kraje na halovém tur-
naji v Otrokovicích. Do výběru okresu Kroměříž se v konkurenci okresních a krajských mužstev 
prosadili hned čtyři hráči z TJ Prusinovice a Daniel Mašta byl dokonce vyhlášen nejlepším hráčem 
OFS Kroměříž v ročníku 2008.
Ročník 2008 – výsledky:
OFS Kroměříž – OFS Zlín  1 : 4
OFS Kroměříž – OFS Vsetín  3 : 9
OFS Kroměříž – OFS Uherské Hradiště  2 : 5

Konečné pořadí: 
1. OFS Vsetín 3. OFS Zlín
2. OFS Uherské Hradiště 4. OFS Kroměříž
Nejlepším hráčem výběru OFS Kroměříž byl 
vyhlášen střelec 2 branek Daniel Mašta z Pru-
sinovic. Výběr OFS Kroměříž reprezentovali  
z Prusinovic i František Večeřa a Václav Pumprla.

10. 3.  Turnaj starší přípravky v Morkovicích:
Naše starší přípravka se na turnaji v Morkovicích neztratila. V náročném víkendu, kdy hned tři 
naši hráči odehráli dva turnaje ve dvou dnech, jsme obsadili pěkné páté místo, což po posledních 
turnajích bylo výrazné zlepšení.
Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Zdounky 2 : 0
TJ Prusinovice – TJ Sokol Zlobice 2 : 0
TJ Prusinovice – TJ Těšnovice  1 : 4
TJ Prusinovice – TJ Skaštice  0 : 1
TJ Prusinovice – FC Morkovice  0 : 3
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H.  0 : 0
TJ Prusinovice – TJ Ludslavice  0 : 3
Branky TJ Prusinovice: 2 Dudík Jan, 2 Večeřa František, 1 Mašta Daniel.
Konečné pořadí: 
1. TJ Ludslavice 5. TJ Prusinovice
2. TJ Těšnovice 6. TJ Sokol Zlobice
3. FC Morkovice 7. TJ Skaštice
4. TJ Slavkov p. H. 8. TJ Zdounky
Sestava TJ Prusinovice: Pumprla Václav, Novák Jan, Večeřa František, Nedbal Marek, Mašta Daniel, 
Sklenář Vojtěch, Solař David, Mlčáková Veronika, Dudík Jan.
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Konečné pořadí: 
1. SK HS Kroměříž 5. SK Spartak Hulín
2. FC Morkovice 6. TJ Slavkov p. H.
3. FC Ajax Bezměrov 7. TJ Zdounky
4. TJ Sokol Újezdec 8. TJ Prusinovice
Sestava TJ Prusinovice:
Hynek Špaldoň, Lukáš Mlčák, Nikolas Janů, Jiří Adámek, Petr Lajda, Valerie Adámková, Jiří Nášel.

9. 3.  Halový turnaj výběrů OFS O pohár předsedy Zlínského KFS:
Každoročně se v zimní přestávce představují výběry čtyř okresů Zlínského kraje na halovém tur-
naji v Otrokovicích. Do výběru okresu Kroměříž se v konkurenci okresních a krajských mužstev 
prosadili hned čtyři hráči z TJ Prusinovice a Daniel Mašta byl dokonce vyhlášen nejlepším hráčem 
OFS Kroměříž v ročníku 2008.
Ročník 2008 – výsledky:
OFS Kroměříž – OFS Zlín  1 : 4
OFS Kroměříž – OFS Vsetín  3 : 9
OFS Kroměříž – OFS Uherské Hradiště  2 : 5

Konečné pořadí: 
1. OFS Vsetín 3. OFS Zlín
2. OFS Uherské Hradiště 4. OFS Kroměříž
Nejlepším hráčem výběru OFS Kroměříž byl 
vyhlášen střelec 2 branek Daniel Mašta z Pru-
sinovic. Výběr OFS Kroměříž reprezentovali  
z Prusinovic i František Večeřa a Václav Pumprla.

10. 3.  Turnaj starší přípravky v Morkovicích:
Naše starší přípravka se na turnaji v Morkovicích neztratila. V náročném víkendu, kdy hned tři 
naši hráči odehráli dva turnaje ve dvou dnech, jsme obsadili pěkné páté místo, což po posledních 
turnajích bylo výrazné zlepšení.
Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Zdounky 2 : 0
TJ Prusinovice – TJ Sokol Zlobice 2 : 0
TJ Prusinovice – TJ Těšnovice  1 : 4
TJ Prusinovice – TJ Skaštice  0 : 1
TJ Prusinovice – FC Morkovice  0 : 3
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H.  0 : 0
TJ Prusinovice – TJ Ludslavice  0 : 3
Branky TJ Prusinovice: 2 Dudík Jan, 2 Večeřa František, 1 Mašta Daniel.
Konečné pořadí: 
1. TJ Ludslavice 5. TJ Prusinovice
2. TJ Těšnovice 6. TJ Sokol Zlobice
3. FC Morkovice 7. TJ Skaštice
4. TJ Slavkov p. H. 8. TJ Zdounky
Sestava TJ Prusinovice: Pumprla Václav, Novák Jan, Večeřa František, Nedbal Marek, Mašta Daniel, 
Sklenář Vojtěch, Solař David, Mlčáková Veronika, Dudík Jan.
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17. 3.  Turnaj mladší přípravky v Bystřici p. H.:
Na svém posledním turnaji se dařilo mladší přípravce. I přes zaváhání s mužstvem Slavkova p. H. 
a prohru s vítězem turnaje HS Kroměříž se nám podařilo ve vyrovnaném souboji uhrát stříbrné 
medaile. Naladili jsme se tak na jarní část mistrovské soutěže, ve které budeme hájit tříbodový 
náskok na čele.
Výsledky: 
TJ Prusinovice – TJ Sokol Újezdec 2 : 0
Branky: Adámek Jiří, Novák Tomáš.
TJ Prusinovice – FC Morkovice  3 : 1
Branky: Dudík Jan 2, Adámek Jiří.
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž  0 : 2
TJ Prusinovice – SK Spartak Hulín  2 : 0
Branky: Adámek Jiří 2.
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H.  1 : 4
Branka: Dudík Jan.
TJ Prusinovice – SK Rusava  6 : 0
Branky: Novák Tomáš 3, Dudík Jan 2, Mlčák Lukáš.
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov  2 : 0
Branky: Dudík Jan, Adámek Jiří.
Konečné pořadí: 
1. SK HS Kroměříž 5. SK Spartak Hulín
2. TJ Prusinovice 6. TJ Chvalčov
3. TJ Sokol Újezdec 7. FC Morkovice
4. TJ Slavkov p. H. 8. SK Rusava
Sestava TJ Prusinovice:
Hynek Špaldoň, Lukáš Mlčák, Nikolas Janů, Jiří Adámek, Petr Lajda, Jan Dudík, Tomáš Novák, 
Daniel Šiška, Natálie Tobolíková.

24. 3.  Turnaj fotbalové školičky v Morkovicích:
Na závěr zimní fotbalové sezóny se v hale v Morkovicích představila pro mnohé hráče na prvním 
fotbalovém turnaji naše fotbalová školička. Na turnaji, kde nešlo o výsledky, jsme se neztratili, 
ve vyrovnaných zápasech jsme se střetli se třemi výběry Kroměříže a Morkovicemi a na turnaji 
zanechali dobrý dojem. Bohužel kvůli nízkému počtu hráčů se zatím nezúčastníme jarní části 
soutěže okresního přeboru, a proto si dovoluji 
pozvat všechny kluky a dívky, kteří si chtějí 
zahrát fotbal, k pravidelným tréninkům na 
fotbalové hřiště, kde se na ně již těší všichni 
mládežničtí trenéři.
Výsledky: 
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž A 4 : 5
Branky: Šiška Šimon 4.
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž B 5 : 4
Branky: Mlčák Lukáš 4, Nedbal Matouš.
TJ Prusinovice – FC Morkovice 6 : 4
Branky: Šiška Šimon 4, Mlčák Lukáš 2.
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TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž C 3 : 1
Branky: Nedbal Matouš 2, Šiška Šimon.
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž A  4 : 6
Branky: Mlčák Lukáš 2, Šiška Šimon 2.
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž B  1 : 3
Branka: Mlčák Lukáš.
Sestava TJ Prusinovice: Adéla Solařová, Petr Krejčí, Matouš Nedbal, Šimon Šiška, Lukáš Mlčák.

29. 12.  Turnaj ve florbalu v Prusinovicích:
Již tradicí se stává zpříjemnění vánočních svátků miniturnajem ve florbale v místní tělocvičně.  
V letošním ročníku se zájemci představili ve dvou věkových kategoriích a domácí zájemce doplnili 
hráči z Loukova.
Kategorie I – ročník 2007:
1. Prusinovice (Jadrníček Nikola, Krejčí Ondřej, Pumprla Václav, Vrubel Pavel)
2. Loukov
3. Loukov
4. Prusinovice (Adámek Jiří, Mlčák Lukáš, Červenka Vojtěch, Pumprla Jan)

Kategorie II – ročník 2004:
1. Prusinovice (Pumprla Tomáš, Měrka Marek, Pělucha Dominik, Jadrníček Nikola)
2. Loukov
3. Prusinovice (Sklenařík David, Jurčík Michal, Pirkl Marek, Ambróš Ondřej, Pumprla Matěj)

Aleš Pumprla

Tisková zpráva - Rohálovská 50ka 2019
 Rohálovská 50ka zve příznivce cyklistiky na jubilejní desátý ročník. V sobotu 27. 4. 2019 opět 

obsadí bikeři Prusinovice, zahrají Support Lesbiens.
  Rohálovská padesátka je akční  trať, kde krátké a prudké stoupání střídají zábavné sjezdy  

a singletraily. Po startu čeká účastníky úvodní okruh zakončený rychlostní prémií. Populární je brod  
v Líšné s bouřlivou diváckou kulisou. Výzvou je Vesanská rokle na 29. kilometru. Obávané je stoupání 
na 36. kilometru, které je zakončeno vrchařskou prémií. Působivý je i průjezd zámeckou oborou  
v Holešově a následný brod přes řeku Rusavu. Brod v Holešově pod Holajkou je zpestřen hudebním 
doprovodem a občerstvením pro diváky. Rohálovská padesátka je patrně jediný závod, kde bikeři 
projíždí těsně před cílem skrz kravín.

A jedinečností má závod více … 3 občerstvovací stanice s dobře naladěnou obsluhou (NEKO, Sokol 
Třebětice, MS Tučapy), 100 povzbuzujících regulovčíků na trati, hodnotný dárek pro předem registrované 
(letos kšiltovka), testování kol Specialized, tombola pro závodníky. Podtitul závodu „Vaše jarní srdcovka“ 
již zlidověl a pořadatelský tým Vesani.cz se jej snaží každoročně naplňovat.

Za 9 let historie MTB Rohálovka měla 5 644 účastí, průměrně 627 účastníků, 2 511 různých bikerů 
a bikerek. 31 bikerů absolvovalo všech 9 dosavadních ročníků, 35 bikerů a bikerek má jednu absenci  
(z toho trojice dam: Mrázková – Novotná - Šildová). Kdo má letos 10. účast, nemusí platit startovné jako 
poděkování za věrnost. Více ve statistice závodu.

Rohálovská padesátka odstartuje ve 12:30 výstřelem z napoleonského děla. V mužské ani ženské 
kategorii není jednoznačný favorit(ka) a šanci vyniknout mají regionální bikeři a bikerky. Rekord trati 
1:42:07 drží od roku 2012 Jan Jobánek a jeho případné překonání bude odměněno cenou starosty 
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TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž C 3 : 1
Branky: Nedbal Matouš 2, Šiška Šimon.
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž A  4 : 6
Branky: Mlčák Lukáš 2, Šiška Šimon 2.
TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž B  1 : 3
Branka: Mlčák Lukáš.
Sestava TJ Prusinovice: Adéla Solařová, Petr Krejčí, Matouš Nedbal, Šimon Šiška, Lukáš Mlčák.

29. 12.  Turnaj ve florbalu v Prusinovicích:
Již tradicí se stává zpříjemnění vánočních svátků miniturnajem ve florbale v místní tělocvičně.  
V letošním ročníku se zájemci představili ve dvou věkových kategoriích a domácí zájemce doplnili 
hráči z Loukova.
Kategorie I – ročník 2007:
1. Prusinovice (Jadrníček Nikola, Krejčí Ondřej, Pumprla Václav, Vrubel Pavel)
2. Loukov
3. Loukov
4. Prusinovice (Adámek Jiří, Mlčák Lukáš, Červenka Vojtěch, Pumprla Jan)

Kategorie II – ročník 2004:
1. Prusinovice (Pumprla Tomáš, Měrka Marek, Pělucha Dominik, Jadrníček Nikola)
2. Loukov
3. Prusinovice (Sklenařík David, Jurčík Michal, Pirkl Marek, Ambróš Ondřej, Pumprla Matěj)

Aleš Pumprla

Tisková zpráva - Rohálovská 50ka 2019
 Rohálovská 50ka zve příznivce cyklistiky na jubilejní desátý ročník. V sobotu 27. 4. 2019 opět 

obsadí bikeři Prusinovice, zahrají Support Lesbiens.
  Rohálovská padesátka je akční  trať, kde krátké a prudké stoupání střídají zábavné sjezdy  

a singletraily. Po startu čeká účastníky úvodní okruh zakončený rychlostní prémií. Populární je brod  
v Líšné s bouřlivou diváckou kulisou. Výzvou je Vesanská rokle na 29. kilometru. Obávané je stoupání 
na 36. kilometru, které je zakončeno vrchařskou prémií. Působivý je i průjezd zámeckou oborou  
v Holešově a následný brod přes řeku Rusavu. Brod v Holešově pod Holajkou je zpestřen hudebním 
doprovodem a občerstvením pro diváky. Rohálovská padesátka je patrně jediný závod, kde bikeři 
projíždí těsně před cílem skrz kravín.

A jedinečností má závod více … 3 občerstvovací stanice s dobře naladěnou obsluhou (NEKO, Sokol 
Třebětice, MS Tučapy), 100 povzbuzujících regulovčíků na trati, hodnotný dárek pro předem registrované 
(letos kšiltovka), testování kol Specialized, tombola pro závodníky. Podtitul závodu „Vaše jarní srdcovka“ 
již zlidověl a pořadatelský tým Vesani.cz se jej snaží každoročně naplňovat.

Za 9 let historie MTB Rohálovka měla 5 644 účastí, průměrně 627 účastníků, 2 511 různých bikerů 
a bikerek. 31 bikerů absolvovalo všech 9 dosavadních ročníků, 35 bikerů a bikerek má jednu absenci  
(z toho trojice dam: Mrázková – Novotná - Šildová). Kdo má letos 10. účast, nemusí platit startovné jako 
poděkování za věrnost. Více ve statistice závodu.

Rohálovská padesátka odstartuje ve 12:30 výstřelem z napoleonského děla. V mužské ani ženské 
kategorii není jednoznačný favorit(ka) a šanci vyniknout mají regionální bikeři a bikerky. Rekord trati 
1:42:07 drží od roku 2012 Jan Jobánek a jeho případné překonání bude odměněno cenou starosty 

35

obce Prusinovice Zbyňkem Žákovským. V roce 2016 rekord o minutu odolal před vítězným Markem 
Rauchfussem. V roce 2017 po propršeném týdnu zvítězil  v čase 1:59:57 Jan Jobánek. V minulém 
ročníku obhájil vítězství již čtyřnásobný vítěz Jan Jobánek v čase 1:44:53. V ženské kategorii drží titul  
Krzystała-Stępień Zuzanna.

Závod je zatraktivněn řadou speciálních kategorií. Je vypsána kategorie TIR (jezdci nad 100 kg)  
a soutěž tříčlenných týmů. Závod je součástí Rohálovského duatlonu a místní série „MTB král Hostýnek“, 
který zahrnuje Rohálovskou padesátku, bikemaraton Drásal, Hostýnskou a Rusavskou padesátku.

Ještě před hlavním závodem (od 9:00) proběhnou závody dětí ve 14 kategoriích. Závody jsou 
pořádány zdarma a každý malý cyklista získá po dojezdu dárek, ti nejrychlejší pak medaile a věcné ceny 
(vyhlášení v 13:00). Na organizaci se velkou měrou podílí tým Holešovských Pokalíšků.

 V sobotní odpoledne bude bez přestání probíhat doprovodný program. Vystoupí Support Lesbiens, 
hudebník z Walesu Dale B Williams a Železný Zekon.

 Více informací na www.vesani.cz.
        Ing. Martin Koplík

HISTORIE

Z letopisů obce
V této rubrice bych rád čtenáře seznamoval se zajímavými událostmi s půlkulatým nebo kulatým 

výročím, tak jak se o nich píše v kronice obce Prusinovice.
V době, kdy budete číst tento zpravodaj, tak už bude snad letošní zima historií. V měsíci lednu  

a únoru byla v médiích připomínána historicky nejmrazivější zima v roce 1929, kdy byla v Litvínovicích  
u Českých Budějovic naměřena vůbec nejnižší teplota na našem území a to -42,2 °C. Co píše pan Kostlán 
v kronice o zimě v Prusinovicích?

Zde je citace dobového zápisu: „Krutá zima. Koncem měsíce ledna začala tuhá zima. Při stále jasné 
obloze a stále trvajících severních a východních větrech klesala teplota den ze dne, až v první polovici února 
dosáhly mrazy takového stupně, jakého nebylo pamětníka přes 50 let. Mráz skoro po celý měsíc trval mezi 
20 – 30 °C a vyvrcholil dne 11. února 33 °C. Školní třídy nebylo možno vytopiti. V 8 hodin ráno, po 22 hodinách 
topení bylo ve třídě nejvýše 5 °C. Proto muselo býti vyučování místní šk. radou dne 16. února a později 
minist. školství pro celou republiku až do 1. března zastaveno. Velikými mrazy pomrzlo mnoho polní zvěře. 
Vrány v hejnech zimou a hladem puzeny přiletovaly hospodářům na dvory. Veliké škody způsobil mráz na 
ovocném stromoví. Pomrzly všechny ořechy a částečně i třešně. Koncem ledna napadlo mnoho sněhu. Při 
stálých silných větrech byly zameteny silnice. Aby udržena byla doprava, musely býti silnice stále a stále pro-
hazovány a znovu byly sněhem zameteny, takže se nakupily na silnicích celé hory sněhu, které na některých 
místech dosahovaly až vrcholů trnek u silnic. Automobilová doprava do Holešova musela býti zastavena  
i brzy na to i ostatní doprava po silnici vůbec. Sáně se dostaly do Holešova pouze po polích. Obchodníkům 
se nedostávalo zboží, lidem uhlí. Též železniční doprava na trati Frýdek – Hulín a Přerov – Hulín musela 
býti pro zaváté trati u Hulína a Říkovic na týden zastavena a potom jen za pomoci vojska mohla býti trať 
s námahou udržována sjízdná. Nastal nedostatek uhlí. V Holešově bylo možno dostati pro rodinu nejvíce  
1 q uhlí, ba i 25 kg. Na návětrné straně vesnice na Kráčinách, na Kuchyňce a na Plačkově nafoukal vítr sníh až 
po střechy i po komín. Rodiče musely děti do školy ze zavátých chalup odnášeti na zádech.“ Zde končí zápis 
o průběhu velké zimy v naší obci. Nevím, jestli ještě někdy zažijeme podobnou situaci. Co však zažíváme 
v současnosti a shoduje se s tehdejší dobou je pokračování zápisu, který shrnuje počasí v daném roce. 
„Po krátkém jaru (zima se protáhla až do polovice dubna a všecky polní práce se opozdily) nastalo teplé  
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a suché léto. Následkem suchého počasí nastala nouze o vodu. Lidé jezdili ve dne i v noci na vodu do Olšůvky.“ 
Jak vidět problémy se suchem byly i v minulosti, ale neznamená to, že bychom měli současnou situaci 
s vodou nějak zlehčovat, protože podnebí se mění a deficit srážek možná bude narůstat.

Výše uvedená situace pro nás znamená již dávnou, nehmatatelnou historii. Z uvedeného roku 
však zmíním dnes ještě jednu událost, jejíž výsledky jsou pro nás i dnes hmatatelné a pozorovatelné. 
Nechejme opět promluvit pana Kostlána: „Na jaře vysadila obec celou náves na Dolním konci stromořadím, 
u silnice jednu řadu kaštanů a v prostranství mezi silnicí a budovami 2 řady třešní. Celkem vysazeno bylo 38 
kaštanů a 38 třešní. Stromky zakoupeny byly v městské školce v Holešově, třešně po 10 Kč, kaštany po 9 Kč. 
Moravská zemědělská rada přislíbila 50 % subvenci. Majitelé zahrádek na Dolním konci a to před čís. 18, 
19, 20 odstranili dřevěný plot a zahrádky, které nebyly na velikou okrasu návsí, zrušili, čímž náves nabyla 
pěkného a uceleného vzhledu. Stalo se tak na žádost obecního zastupitelstva.“ Třešně už sice v dnešní 
Hlavní ulici nerostou, ale část kaštanové aleje obdivujeme dodnes. Výše zmíněná výsadba souvisí 
s oslavami 10. výročí vzniku republiky. V říjnu 1928 proběhly oslavy jubilea a při těchto oslavách byly 
vysazeny první 3 kaštany z budoucí aleje. Zbytek výsadby se ponechal na jaro 1929. Takže naše krásné 
obdivuhodné kaštany slaví letos své 90. výročí a nám nezbývá než si jich vážit a pečovat o ně jako  
o krásný dar našich předků. 

 Lipner Petr

ZOO ZLÍN

Mládě medvěda pyskatého
Splnil se nám další chovatelský sen. Tím je mládě vzácného medvěda pyskatého. Sameček se sice 

narodil v polovině prosince 2018, teprve po téměř třech měsících si však mohli chovatelé s úlevou od-
dychnout. Medvídě přichází na svět malé, jeho porodní váha se pohybuje kolem 400 g, je slepé a takřka 
bez srsti. Šestiletá samice Saraswathi se ale projevila jako skvělá matka, o mládě od prvních okamžiků 
příkladně pečovala. O mimořádnosti chovatelského úspěchu svědčí i ta skutečnost, za poslední rok je 
to jediné odchované mládě v evropských ZOO. Sameček společně se svou matkou stráví ještě nějakou 
dobu v bezpečí chovatelského zázemí. Pokud to počasí dovolí, na první procházku do venkovního 
výběhu se vydá zřejmě na konci dubna.

Rodičovský pár, šestiletého samce Druva a stejně starou samici Saraswathi, zlínská ZOO získala 
v roce 2015 z indické ZOO Mysore. Po téměř 30 letech se tak podařilo obnovit chov tohoto nápadného 
medvěda. Medvědi pyskatí patří mezi vzácně chovaná zvířata, v celé Evropě je objevíme pouze v 7 ZOO. 
Udělali jsme vše pro to, abychom medvědům vytvořili co nejlepší podmínky k chovu. A doufali jsme, 
že jednou skutečně přispějí k oživení současné nepříliš zdravé evropské populace medvědů pyskatých.  
Ta nyní čítá pouze 18 jedinců. Je to jedinečný pocit, když se váš chovatelský sen naplní.

Díky kamerovému systému chovatelé mohli sledovat vývoj mláděte od jeho narození. Zatímco 
první dva měsíce svého života strávil většinou v těsné blízkosti samice, nyní již zvědavě prozkoumává 
celou ubikaci. Velmi často se také vyšplhá na záda samice, pevně se chytne dlouhých hřbetních chlupů 
a nechá se vozit. To vše nasvědčuje tomu, že sameček zdárně prospívá a je ve skvělé kondici. Chovatelé 
nyní jeho váhu odhadují kolem pěti kilogramů, stále je však závislý na mateřském mléku. Postupně mu 
však budeme nabízet také ovoce a hmyz.

Medvěd pyskatý patří mezi výrazné druhy medvědů díky své huňaté srsti a dlouhým chlupům na 
uších, krku a plecích. Ve volné přírodě se živí hlavně mravenci, termity a ovocem. Potravu hledá výhradně 
čichem, má totiž špatný zrak a velmi špatný sluch. Hnízda hmyzu otvírá dlouhými osmicentimetrovými 
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VYZNAMENÁNÍ

Ministr školství vyznamenal vynikající pedagogy
Medaili Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy, nejvyšší ocenění v oblasti školství, 
převzalo 28. března 2019 celkem 48 výborných 
pedagožek a pedagogů z celé republiky. Medaile 
předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
Robert Plaga. Toto ocenění MŠMT uděluje tradič-
ně na Den učitelů,  v letošním roce převzali  laure-
áti  medaile na slavnostním ceremoniálu v Senátu.

Medaili převzala také Mgr. Helena Stoklaso-
vá. Paní učitelku navrhla k ocenění ředitelka 1. ZŠ 
v Holešově Jarmila Růžičková za podpory vedení 
města Holešova. Z hodnocení paní ředitelky vybí-
ráme: Paní učitelku Stoklasovou navrhujeme k ocenění její  celoživotní pedagogické práce, za přínos 
pro rozvoj nadaných žáků na naší škole a za dlouholeté působení ve školství, neboť i po odchodu do 
důchodu spolupracuje s naší školou a vyučuje externě i na 2. Základní škole Holešov. Na naší škole 
působila s přestávkami na mateřské dovolené téměř 38 roků. Vyučovala matematiku a hudební vý-
chovu, později i německý jazyk. Vždy se aktivně zapojovala do života školy. Byla jednou z prvních, 
kteří začali vyučovat ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Kromě 
toho vedla školní pěvecký sbor, který reprezentoval školu při různých místních událostech, jako byly 
školní akademie a podobně. Nadané žáky připravovala do pěveckých soutěží, kde dosahovali předních 
umístění v okrese, kraji i v celostátním kole. Pedagogicky působila také v rámci okresu, několik roků 
byla okresní metodičkou hudební výchovy, vydávala metodické materiály pro učitele hudební výchovy. 

Nikdy nezanedbávala ani vlastní rozvoj a neustále se vzdělávala. I po ukončení aktivní činnosti 
vždy, když je potřeba, obětavě zastupuje své kolegy. Již několikrát byla oceněna za skvělou peda-
gogickou činnost městem Holešov.

Zdroj: Materiály MŠMT a 1. ZŠ Holešov
                                                                                              
Blahopřejeme paní učitelce Heleně Stoklasové k získání tohoto vysokého vyznamenání.                Redakce

drápy na předních nohách. Při jídle přitiskne čenich k otvoru, zavře nozdry, jazyk stočí do úzké ruličky 
a hmyz vsaje mezerou mezi chybějícími předními řezáky. Při tomto nasávání způsobuje hlasitý zvuk 
připomínající hučení vysavače. Délka těla se u dospělých zvířat pohybuje od 1,5 do 1,8 m, váha pak  
od 100 až do 140 kg. Jsou to samotáři, zvířata se stýkají pouze v období rozmnožování. Mládě přichází 
na svět po sedmiměsíční březosti, se samicí zůstává až do svých tří let věku.

Domovinou medvědů pyskatých jsou lesy v Indii, Nepálu, Bangladéši a Ceylonu. Populace zvířat 
ve volné přírodě se odhaduje kolem 10 000 jedinců. Jejich početní stavy neustále klesají kvůli ničení 
životního prostředí a lovu pro údajně léčivé části těla. Zlínská ZOO je jedinou zahradou v rámci Unie 
českých a slovenských ZOO, kde můžete tyto medvědy obdivovat. Obývají prostorný výběh v asijské 
oblasti ZOO.

 Ing. Roman Vrzal 
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

V I. čtvrtletí 2019 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let Barot Richard 55 let Masný Vlastimil 60 let Nedbal Zdeněk    
 Fraisová Edita  Nováková Lenka  Nedbal Jan                               
         Balusek Josef  Pavelková Věra
     Pavelka Josef
                                                                                                              Bradíková Hana          
                                                                                                              Nevřala Oldřich
                                                                                                              Kopcová Jana
   
                                                                                               
65 let Pumprlová Jaroslava 70 let Šenovský Jan 75 let Mrázková Zdeňka 
 Tobolíková Karla                     Mrázková Jana  Mlčáková Božena
 Pospíšilová Marie                  Šimíková Anežka  Spáčilová Libuše
 Navrátil Vladislav                  Adámková Bohumila  Neradilová Věra
 Pavelka František
 Mikeška Jindřich                           
             
85 let Janalíková Božena 90 let Hradilová Bohuslava    
   Školoud Jaroslav
   Pumprlová Hedvika
                                                            
                          
Narodili se:
 Marek Ondřej
 Vrzalová Klára
 Stehno Jan 
               
           
Sňatek uzavřeli:
 Kneislová Romana, Prusinovice a Gerát Miroslav, Prusinovice (prosinec 2018)
               
                                  
Rozloučili jsme se:
               s panem Janem Žákovským, paní Ludmilou Barotovou, panem Janem Vrublem,
               paní Drahomírou Utěkalovou, paní Jindřiškou Barotkovou a 
               paní Hedvikou Pumprlovou.
              

                                                                                                   A vzpomínky zůstanou ...                                                                                                        
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         Balusek Josef  Pavelková Věra
     Pavelka Josef
                                                                                                              Bradíková Hana          
                                                                                                              Nevřala Oldřich
                                                                                                              Kopcová Jana
   
                                                                                               
65 let Pumprlová Jaroslava 70 let Šenovský Jan 75 let Mrázková Zdeňka 
 Tobolíková Karla                     Mrázková Jana  Mlčáková Božena
 Pospíšilová Marie                  Šimíková Anežka  Spáčilová Libuše
 Navrátil Vladislav                  Adámková Bohumila  Neradilová Věra
 Pavelka František
 Mikeška Jindřich                           
             
85 let Janalíková Božena 90 let Hradilová Bohuslava    
   Školoud Jaroslav
   Pumprlová Hedvika
                                                            
                          
Narodili se:
 Marek Ondřej
 Vrzalová Klára
 Stehno Jan 
               
           
Sňatek uzavřeli:
 Kneislová Romana, Prusinovice a Gerát Miroslav, Prusinovice (prosinec 2018)
               
                                  
Rozloučili jsme se:
               s panem Janem Žákovským, paní Ludmilou Barotovou, panem Janem Vrublem,
               paní Drahomírou Utěkalovou, paní Jindřiškou Barotkovou a 
               paní Hedvikou Pumprlovou.
              

                                                                                                   A vzpomínky zůstanou ...                                                                                                        
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Tříkrálová sbírka Masopustní vodění medvěda

Obecní ples Vítání občánků

Ekumenické bohoslužby 2019 Rybolov v prusinovických vodách (2018)

Koledníci před OÚ Společná fotografieSkupina koledníků Začátek průvodu

Vystoupení mladých tanečnic
Zleva: Marek Dvořák, Ondřej Tkadlčík 

a Dominik Pospíšilík s rodičiV tanečním rytmu Zleva: Elen Talachová a Jiří Šťastný s rodiči

P. Marek Výleta a Mgr. Leoš Mach Františe Vybíral se svou rekordní štikouSpolečná liturgie Petr Doležel a amur (70 cm)
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