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Rohálovská padesátka 2019
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Rohálovská padesátka 2019
V sobotu 27. dubna se konal v naší obci  

10. ročník závodu horských kol Raab Rohálovská 
padesátka. Závod se konal za podmračeného  
a poměrně chladného počasí, které na druhé 
straně některým závodníkům vyhovovalo.

Výstřel z napoleonského děla v 12,30 hodin 
odstartoval hlavní závod. Závodníci měli před 
sebou trať 50 kilometrů dlouhou. Trať, na kterou 
vyjelo 693 závodníků, měla převýšení 1 000 
metrů a vedla po lesních, polních a částečně 
i zpevněných cestách směrem na Pacetluky, 
Karlovice, Líšnou, Dobrotice, Holešov a Tučapy. 
Akční trať má krátká a prudká stoupání, která 
střídají zajímavé sjezdy a singletraily. Hned po 
startu závodníky čekal úvodní okruh okolo lesa 
Hrádku zakončený rychlostní prémií na šestém kilometru. Po tu si nakonec přijel Petr Šťastný. Obá-
vané je stoupání do kopce na 36. kilometru v lese Oboře, které je zakončeno vrcholovou prémií. 
Působivý je průjezd zámeckou oborou v Holešově a následný brod přes řeku Rusavu. Letos se ze 
zdravotních důvodů nekonal obvyklý průjezd kravínem těsně před cílem v Prusinovicíh. Protože 
cesty byly suché a tvrdé, závod byl rychlý. Navíc místy byly prašné cesty, které byly pro závodníky 
nebezpečné. Vedle sebe startovali profesionálové, kterým šlo samozřejmě o co nejlepší výsledek, 
a hobby jezdci, kteří si přijeli závod hlavně užít.

Příznivých podmínek nejvíc využil a celkovým vítězem hlavního závodu se stal Ital Johnny 
Cattaneo ze stáje Wilier 7C FORCE. Vyhrál v čase 1:45:00. Druhé místo vybojoval se sekundovou 
ztrátou (1:45:01) Jan Fojtík z týmu FORCE Fojtík Head Team, bronzovou pozici obsadil v čase 1:47:31 
další italský biker z Wilier 7C FORCE Marco Rebagliati.

Mezi ženami dominovala Tereza Tvarůžková (Majola – Rocky), jež získala zlatou pozici za čas 
2:04:53. Na stříbrnou pozici dosáhla Tereza Huříková (Rouvy Team) v čase 2:13:33, třetí místo získala 
Sabina Macháňová (Bikecentrum Olomouc) v čase 2:13:35.

V kategorii „Rohálovský biker“ se umístili na předních místech tito jezdci z Prusinovic:
1. Jakub Janda (2:09:32), 2. Lukáš Krejčí (2:10:05), 3. Libor Pumprla (2:34:01), 4. Petr Skála (2.48:19), 

5. Daniel Šenovský (2:50:35). Více informací na www.vesani.cz.
V závodě soutěžili též junioři , jezdci na tandemech, jezdci o hmotnosti nad 100 kg (TIR) a jezdci 

a jezdkyně v duatlonu, kteří startovali v Rohálovské desítce i v Rohálovské padesátce. V dopoledním 
čase se konaly dětské závody ve čtrnácti kategoriích, od starších žáků, kteří jeli v závodě na 5 kilo-
metrů, až po malé děti, které závodily na krátké trati na odrážedlech. Do soutěží se zapojilo 236 dětí.

S Rohálovskou padesátkou je po léta spojena charitativní činnost. Také letos pořadatelé  
a účastníci Rohálovské padesátky se zasloužili o dobrou věc. Uspořádali finanční sbírku ve prospěch 
nemocné Michalky z Holešova. Dobrovolná sbírka jí vynesla 43 308 Kč.

K Rohálovské padesátce patřil i doprovodný zábavný program. Velikému zájmu se těšil koncert 
kapely Support Lesbiens i vystoupení kytaristy a hudebníka Dale B Williamse.

S přípravou a organizací závodu Rohálovské padesátky bylo spojeno mnoho organizační práce 
a starostí, s nimiž se pořadatelé, Vesani.cz s podporou obce Prusinovice a dalších nejmenovaných 
pomocníků, úspěšně vyrovnali. Rohálovská padesátka - naše jarní srdcovka - se letos podařila na 
jedničku. Jejím pořadatelům patří za to veliký dík od spokojených účastníků i návštěvníků jubilejního 
10. ročníku závodu Rohálovské padesátky.

        
Antonín Nedbal 

Uprostřed: Ing. Martin Koplík, ředitel závodu
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10 let Rohálovské padesátky v číslech
Pár čísel a poděkování.
693 ... účastníků hlavního závodu Roh50 2019
... z toho 60 žen, 5 tandemů, 46 tiráků (letos velký nárůst - tloustneme :)), 72 duatlonistů
238 ... dětí v roce 2019
175 ... pořadatelů na letošním ročníku
30 ... bikerů jelo všech 10 ročníků
28 ... jelo 9x
40 ... jelo 8x
58 ... jelo 7x
6342 ... závodníků na startu během 10 let
5881 ... závodníků dokončilo závod
2750 ... různých účastníků
634,2 ... průměrná účast
38:52:23 ... tolik času potřeboval František Došek k ujetí všech ročníků
1976 ... nejčastěji zastoupený ročník narození bajkerů
1:45:00 ... je ustanoven nový rekord Rohálovské padesátky (průměrná rychlost 28,6 km/h) ... původ-
ní rekord 1:42:07 byl v roce 2012 dosažen na trase o 2,5 km kratší (průměrná rychlost 28,5 km/h)
216.662 Kč ... jsme vybrali na Rohálovkách pro potřebné (dětské oddělení, onkologie, inkubátor, 
Matýsek, Šimon, Michalka)
1997 ... dětí na startu během 10 let
200 ... průměrná účast dětí

Děkujeme závodníkům velkým i malým, partnerům, každému, kdo se podílel na pořádání  
a všem povzbuzujícím na trati a hostům bavících se v zázemí.

        Ing. Martin Koplík

Z OBCE

Zprávy z obce 
Dne 5. června 2019 se uskutečnilo druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva a přijalo 
následující usnesení:
Zastupitelstvo: 
•  Schválilo účetní závěrku a Závěrečné účty obce Prusinovice, Základní a Mateřské školy. 
• Vzalo na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem.
• Schválilo Obecně závaznou vyhlášku 1/2019 – rušení nočního klidu.
• Schválilo koupi myčky na sklo do kuchyně za 30 000 Kč.
• Schválilo opravu cesty ke Kozrálu za cenu 400 000 Kč.
• Schválilo nové opěrné zídky u potoku na Kuchyňce za cenu do 150 000 Kč.
• Schválilo rekonstrukci tanečního parketu u Kulturního domu za cenu do 250 000 Kč.
• Schválilo Základní škole čerpání fondu reprodukce majetku, fondu investic na pořízení vybavení 

počítačové učebny do výše 320 000 Kč.
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• Schválilo investici 52 000 Kč na zpracování Pasportu komunikací a dopravního značení v obci.
• Schválilo investici 260 000 Kč na zpracování projektové dokumentace pro novou knihovnu do 

fáze stavebního povolení.
• Souhlasí s prodejem obecního pozemku p. č. 1597 v k. ú. Prusinovice o celkové výměře 6 m2 

(bude vyvěšen veřejný záměr prodeje).
• Nesouhlasí s vybudováním pergolového stání pro 2 automobily na obecním pozemku p. č. 75 

v k. ú. Prusinovice v ulici Kuchyňka.
• Schválilo poskytnutí finančního příspěvku 6 000 Kč Charitní pečovatelské službě Holešov.
• Schválilo žádost o výjimku základní školy z počtu žáků na školní rok 2019/2020 na celkový počet 

66. Průměrný počet žáků na třídu bude 13,2.
• Schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení NN přípojky k přečerpávací stanici v ulici 

Podzahradí. 
• Schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení NN přípojky k rodinnému domuv ulici Polní.
• Schválilo zařadit v rámci inventarizace katastru obecní pozemky p. č. 1552/2, 1351, 1870, 1871 

v k. ú. Prusinovice do kategorie Místní komunikace.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Hodnotící zpráva
Na posledním veřejném zasedání došlo ke schválení Závěrečného účtu obce i účetní závěrky. 

Myslím, ale že většinu z nás než se ztrácet v účtech zajímá, co že se za ten loňský rok udělalo. Proto 
čtenářům Zpravodaje předkládám Hodnotící zprávu za rok 2018. 

Obec Prusinovice v roce 2018 přijala výnosy ve výši 21 183 980,94 Kč. Je zřizovatelem základní 
a mateřské školy a zásahové jednotky JPO III. Na činnost JPO III byla získána v roce 2018 dotace 
na vybavení jednotky ve výši 215 380 Kč. Na obnovu lesního porostu byla získána dotace od 
Zlínského kraje ve výši 134 430 Kč. Na rekonstrukci křížku v Pacetlucké ulici byla získána dotace 
ve výši 54 180 Kč. Byla obdržena dotace na stavbu chodníků v roce 2017 ve výši 2 765 150, 75 Kč. 
Byla získána průtoková dotace pro mateřskou školu ve výši 419 298 Kč. Na provoz a údržbu škol 
přispěla obec částkou 1 150 000 Kč, dále poskytuje příspěvky dle potřeby a nutnosti k zabezpe-
čení provozu. Základní škola skončila hospodaření roku 2018 se ztrátou 38 069,24 Kč, mateřská 
škola se ztrátou 48 000,54 Kč. V obci pracuje 16 spolků, kterým byla poskytnuta celková částka 
179 000,- Kč na jejich činnost. Českobratrské evangelické církvi přispěla obec částkou 50 000 Kč 
na její činnost a římskokatolické církvi částkou 50 000 Kč na její činnost. 

Byla doplacena zbývající část faktur přístavby a rekonstrukce mateřské školy v hodnotě  
7 330 000 Kč. Na tuto investici byl v lednu 2018 použit úvěr ve výši 5 000 000 Kč, který byl v prů-
běhu roku 2018 také splacený. Byly zrekonstruované místnosti salónek a peklo v kulturním domě, 
s novým obložením a vybavením za cenu 622 000 Kč. Byly opraveny některé cesty v obci za cenu  
267 000 Kč. Bylo proinvestováno do nové výsadby a údržby starší výsadby 208 000 Kč. Střecha nad 
pódiem byla ošetřena novým pěnovým nástřikem v ceně 117 000 Kč. Malování v kulturním domě  
75 000 Kč.  V budově mateřské školy byla vybudována nová podlaha za 27 000 Kč. V zahradě základní 
školy byla postavena nová opěrná zídka s novým plotem v ceně 102 000 Kč. Na dětské hřiště pod 
tělocvičnou byly umístěné nové herní prvky v ceně 580 000 Kč. Po krupobití byla opravena střecha 
na pergole u kulturního domu za cenu 120 000 Kč. Byl zrekonstruovaný křížek v Pacetlucké ulici  
v ceně 77 000 Kč. Celkem bylo v roce 2018 proinvestováno 9 448 000 Kč. 

V obecních lesích bylo vysazeno 12 000 ks dubu letního.
Zbyněk Žákovský, starosta obce
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Jarní úklid
Dne 7. 4. se i obec Prusinovice zapojila do akce – Ukliďme Česko. Bylo krásně – radost uklízet.  

O tom, že nám není lhostejné, jak naše milovaná vesnice vypadá, svědčí masivní účast všech věkových 
skupin. Samozřejmě největší radost mi udělala účast dětí – sešlo se jich 25. A jejich heslo znělo –  
co dospěláci vyházeli, to my – děti – uklidíme. Snad se někteří z nás dospělých zastydí… Uklidili 
jsme celou obec, okolní nepořádek u silnic, v lesích, všude. Konečný , „výřad“ se konal u KD, kde 
vyrostla obrovská halda plastů, hadrů, pneumatik, plechů atd. Pro všechny bylo připraveno po-
hoštění – špekáčky, zmrzliny a dokonce mikrohudební produkce. Celkem se na této velmi užitečné  
a též výchovné akci sešlo na 70 občanů, kterým slovo ekologie není cizí, kterým není jedno, jak naše 
vesnice vypadá. Celou akci vzorně připravili naši dva mladí zastupitelé – Marek Bečka a Ing. Dana 
Nevřalová, za což jim já a snad všichni spoluobčané moc děkujeme. Hlavně však děkuji všem účast-
níkům veleprospěšné akce a nejvíce všem dětem, ze kterých si my, dospěláci, můžeme vzít příklad!

(Poznámka: viz foto na obálce časopisu!)
MVDr. Jaroslav Koplík

Oslava 74. výročí osvobození obce Rudou armádou
Letos jsme oslavili 74. výročí osvobození naší obce Rudou armádou. Stalo se tak v úterý  

7. května, kdy se konal slavnostní průvod od pomníku padlých vojáků v 1. světové válce k pomníku 
padlých vojáků Rudé armády. Průvodu se zúčastnili členové sboru dobrovolných hasičů, obecní 
zastupitelé a ostatní občané v celkovém počtu asi padesáti osob.

Oslava začala v 18 hodin za pěkného počasí u pomníku padlých vijáků v 1. světové válce,  
u něhož nastoupila čestná jednotka členů sboru dobrovolných hasičů v počtu asi čtrnácti osob. 
Hasiči položili k pomníku krásnou velikou kytici, aby tak uctili světlou památku padlých a zesnu-
lých vojáků. Pan starosta Zbyněk Žákovský pronesl u pomníku krátký a významný projev, v němž 
připomněl historické válečné události i politické otázky současnosti. Po jeho proslovu zazněla 
reprodukovaná česká státní hymna.

Potom čestná jednotka členů sboru dobrovolných hasičů, obecní zastupitelé a ostatní občané 
se vydali na pochod k pomníku padlých vojáků v 2. světové válce. Cestou se zastavili před budo-
vami základní školy a mateřské školy, u nichž zástupci obce umístili věnečky květů u pamětních 
desek se jmény obětí 2. světové války. Byli to Olga Josková, učitelka domácích nauk, Alois Dudík, 
policejní inspektor, František Mrázek, zedník, manželé Karel a Adéla Winklerovi. Na obou místech 
byla vzdána čest jejich světlé památce minutou ticha.
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policejní inspektor, František Mrázek, zedník, manželé Karel a Adéla Winklerovi. Na obou místech 
byla vzdána čest jejich světlé památce minutou ticha.
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Volby do Evropského parlamentu
V České republice se konaly volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 

2019. V naší obci se volby konaly ve velkém sále kulturního domu. Okrsková volební komise měla 
6 členů a tvořili ji tito občané v zastoupení různých politických stran v obci: Dana Tobolíková – 
předsedkyně, Miroslava Staveníčková – místopředsedkyně, Irena Tkadlčíková – zapisovatelka, 
Ing. Jiří Mrázek, Anežka Stoklásková a Jana Páleníčková.

Několik dní před volbami voliči obdrželi domů sadu 38 hlasovacích lístků s názvy politických 
stran a hnutí. Do volební schránky bylo možno vložit při volbách v úřední obálce jen 1 hlasovací 
lístek, na němž mohly být zakroužkováním pořadového čísla jména kandidáta vyznačeny nanejvýš 
2 preference.

V naší obci bylo zapsáno do seznamu voličů 980 
občanů. K volbám přišlo 246 občanů, kteří do 
volební schránky odevzdali 243 platných hlasů. 
Volební účast byla 24 %.

Výsledky voleb v Prusinovicích:
1. ANO 2011 – 50 hlasů, 2. SPD Tomio Okamu-
ra – 45 hlasů, 3. KDU – ČSL – 33 hlasů, 4. Česká 
pirátská strana – 28 hlasů, 5. ODS – 24 hlasů,  
6. KSČM – 18 hlasů, 7. ČSSD – 14 hlasů.

Více informací na www.volby.cz.

Dále se slavnostní průvod přesunul za 
vesnici k památníku padlých vojáků Rudé 
armády, kteří tam padli v boji 7. května 1945 
při osvobozování naší obce. K pomníku opět 
nastoupila čestná jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů a obecní zastupitel MVDr. Jaroslav 
Koplík tam pronesl slavnostní projev, v němž 
připomněl historické válečné události v roce 
1945 v obci i politické otázky současnosti.  
K pomníku byla též položena krásná kytice  
k uctění světlé památky sedmi padlých vojáků 
Rudé armády a jedné neznámé ženy. Pan Fran-
tišek Sklenář z Bystřice pod Hostýnem, který má 

zájem o vojenství a historii, u pomníku vystavil historické fotografie padlých vojáků, zničeného 
tanku a originální vojenskou ruskou čepici z roku 1945 na dokreslení významu slavnosti výročí 
osvobození naší obce.

Tím byla letošní slavnost výročí osvobození naší obce Rudou armádou ukončena.
Věčná sláva vojákům Rudé armády Svazu sovětských socialistických republik, kteří padli  

v boji za naši svobodu!
Antonín Nedbal

Proslov pana MVDr. Jaroslava Koplíka

Okrsková volební komise
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ŠKOLA

Účast našich voličů ve volbách do Evropského parlamentu byla nízká, podobně tomu bylo v celé 
České republice. Celostátní volební účast byla 28,72 %.

Celostátní výsledky voleb:
1. ANO – 21,18 %, 2. ODS – 14,54 %, 3. Piráti – 13,95 %, 4. STAN/TO – 11,65 %, 5. SPD – 9,14 %,  
6. KDU - ČSL – 7,24 %, 7. KSČM – 6,94 %. Více informací na www.volby.cz.

        Antonín Nedbal

Hurá na prázdniny!
Každý rok nám nabízí pro děti společnost Prima vizus vyšetření zraku moderním přístrojem 

Plusoptix, který dokáže rozpoznat v zárodku i ty nejmenší oční vady. Začátkem dubna této na-
bídky využilo opět mnoho dětí z naší školky. Duben se dále nesl v duchu svátků jara, Velikonoc. 
Děti se seznamovaly s tradicemi a celou školku vyzdobily kuřátky, kraslicemi a prvními jarními 
kvítky. Konec měsíce patřil projektu „Čarodějnické kouzlení“. S dětmi jsme vyrobili čarovné 
hůlky, naučili se nejrůznější čarovná zaklínadla, říkanky, písničky, vařili kouzelný lektvar a užili 
si závěrečný čarodějnický rej. Bohužel nám v tento den nepřálo počasí a proto se rej odehrál 
ve třídách. 

V květnu jsme s dětmi nacvičovali vystoupení na besídku ke Dni matek. Ta se tradičně konala 
druhou květnou neděli na Kulturním domě. Tento rok jsme společně se základní školou zpraco-
vali v nejrůznějších podobách téma dopravy. Děti z mateřské školky tedy roztancovaly pódium 
s písničkami Autobus a Jedeme na výlet. Při závěrečné společné písničce „Jsi moje máma“ od 
skupiny Lunetic se zajisté žádná maminka neubránila dojetí.

Na závěr roku přijel za dětmi také pan Forejt, aby vyhodnotil a uzavřel celoroční projekt 
„Zdravý úsměv“. S dětmi si společně zopakoval správné čištění zoubků a za splněné úkoly dostaly 
děti zubní pasty. 

V květnu proběhl zápis nových dětí na další školní rok. Bylo přijato celkem 15 dětí a kapacita 
školky je tím od září plně obsazena.

Od poloviny měsíce začaly děti z oddělení Koťátek každé pondělí jezdit na předplavecký 
výcvik do Holešova. Objednaný autobus je zavezl tam i zpět ke školce. Výcviku se v celkovém 
rozsahu 7 lekcí zúčastnilo 20 dětí.

Slunečné dopoledne 21. května jsme s dětmi strávili na školní zahradě při koncertu pana 
Kamila Čapčucha. Ozvučené hraní a zpívání spojené s obrázky na téma rodina a zvířata děti 
velmi bavilo. 

Kvůli počasí se musela několikrát odložit plánovaná návštěva družstva. Ta se nakonec usku-
tečnila 22. 5. Děti si prošly teletníky, boxy pro narozená telátka a stání pro krávy. Výklad v podání 
pana Marka Bečky byl pro všechny z nás velmi poutavý. Ti nejodvážnější se opět mohly projít 
mezi ustájenými býky.

Poslední květnové dopoledne jsme s dětmi strávili na fotbalovém hřišti, kdy měli sportovci 
TJ Prusinovice pro děti připravených několik sportovních disciplín. Děti soutěžily v hodu na cíl, 
hodu do dálky a běhu na různou vzdálenost. Za snahu byly odměněny medailemi a sladkostmi. 
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Mezinárodní den dětí jsme oslavili návštěvou místního kulturního domu spojenou s ochut-
návkou zmrzliny. 

Již několikátým rokem spolupracuje mateřská škola s obcí při organizaci Pohádkového lesa 
tvořením startovních medailí a výrobou plakátu. Krásné počasí přilákalo 8. června do lesa pod 
Hrádkem přes 100 účastníků z řad dětí. U pohádkových bytostí plnily děti úkoly. V cíli je čekaly 
nejen paní učitelky, ale i občerstvení, projížďka na koních, ukázka práce s dravci a loveckými psy.

Každá pohádka má svého hrdinu, ale když se pohádky popletou, pomůže jim pouze strýček 
Večerníček a jeho Maxipes Fík, kteří nás navštívili 11. června s Popletenou pohádkou.

Loučení se školáky 20. června proběhlo letos v novém kabátě. Nejprve se rodiče s dětmi 
vypravili na orientační vycházku obcí podle mapky spojenou s plněním úkolů. Předškoláky po 
pasování do řad školáků za účasti představitelů obce čekala další překvapení: stezka odvahy, 
pizza, pohádka, večerní hraní na zahrádce a přenocování ve školce.

Poslední úterý v tomto školním roce jsme se s dětmi vydali za velmi slunečného počaí na 
rybník Petrák. Tam na nás čekal pan Šiška se svým kamarádem myslivcem a jeho cvičeným psem 
Brixem. Hlavním hrdinou byl právě tento pejsek, který nám ukázal, jak pracuje lovecký pes. Kdy 
dokáže vyčenichat živou kořist na poli, aniž by jí ublížil, či vylovit návnadu z rybníka. 

Zbytek slunečních dní jsme strávili s dětmi na školní zahrádce, která již brzy dostane novou 
podobu.
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Už jde léto, už jde léto, už k nám jedou prázdniny. 
V lese pro nás dozrávají jahody a maliny. 
Těšíme se na sluníčko, na čvachtání u vody. 
S mámou tátou taky s pejskem, užijem si přírody.
Milé léto, milé léto, vítaný jsi u nás host.
Na školu teď zapomenem, chcem tě užít pro radost.

Slova téhle písničky jsme ve školce slýchávali už několik týdnů předem, ale teď si je můžeme ko-
nečně i prožít. Přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny plné sluníčka a společných zážitků!

Po prázdninách se na děti budeme těšit 2. září 2019. Mateřská škola bude uzavřena z důvodu 
rekonstrukce staré části budovy v celém měsíci červenci i srpnu. 

  Iva Rozsypalová, Mgr. Kateřina Koplíková

Konec školního roku 
Školní rok je už téměř za námi a děti čekají vytoužené dva měsíce prázdnin. V naší škole se 

toho opět od konce března mnoho událo. Pojďme si tedy připomenout proběhlé akce. Jak jsme 
slíbili v posledním čísle Zpravodaje, máme pro Vás výsledky soutěže v krasopisu a recitaci, které 
proběhly v měsíci březnu.

Výsledky soutěže v krasopisu za jednotlivé ročníky:
1. ročník      2. ročník 
1. místo – A. Lajdová 1. místo – N. Tobolíková
2. místo – M. Kuželová 2. místo – L. Mlčák
3. místo – K. Nevřalová 3. místo – V. Adámková

3. ročník 4. ročník 
1. místo – M. Nedbal 1. místo  –  T. Kuželová
2. místo – T. Pumprla 2. místo – D. Jašová
3. místo – K. Rozsypalová 3. místo – A. Mlčáková

5. ročník             
1. místo – K. Pirklová
2. místo – A. Čechová                                                                                                      
3. místo – S. Šturmová

Výsledky soutěže v recitaci v jednotlivých kategoriích: 
Zde mezi sebou soutěžili žáci, kteří postoupili z třídních kol a byli rozděleni do dvou kategorií.     

KATEGORIE 1 (1., 2. a 3. ročník)   KATEGORE 2 (4. a 5. ročník) 
1. místo – Petr Lajda 1. místo – T. Kuželová
2. místo – A. Lajdová 2. místo – A. Čechová
3. místo – A. Sklenářová 3. místo – D. Jašová
4. místo – N. Tobolíková
5. místo – K. Rozsypalová
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2. 4. proběhl na KD program s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Tato akce byla velmi pěkně 
připravená, líbila se dětem i paním učitelkám. A jestli je pravda, že smích život prodlužuje, tak 
jsme všichni odcházeli minimálně s pár lety navíc.

8. 4. skládali žáci 4. ročníku na dopravním hřišti Kroměříž zkoušku z dopravní výchovy  
a získali tak svůj první „řidičský průkaz“.

16. 4. jeli vybraní žáci reprezentovat naši školu na okrskové kolo Mc Donald´s Cupu do 
Bystřice pod Hostýnem. Naši žáci soutěžili jak za kategorii A, tak za kategorii B. Družstvo starších 
žáků postoupilo do okresního kola a 10. 5. jeli do Hulína, kde vybojovali krásné 3. místo. Všem, 
kteří se fotbalové soutěže zúčastnili, moc děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme.

16. – 17. 4. žáci prožili velké dobrodružství v projektovém dvojdnu s velikonoční tématikou. 
První den jsme se i s rodiči potkali ve škole, kde si všichni mohli prohlédnout krásnou výzdobu, 
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12. 5. proběhlo na KD vystoupení ke Dni matek. Věříme, že se společné vystoupení MŠ a ZŠ 
všem divákům líbilo. Maminky dostaly od svých dětí krásné keramické srdíčko a kytičku.

23. 5. jsme se společně vydali do Holešova na Den policie ČR, kde nám policisté předvedli 
zadržení nebezpečného pachatele. Děti viděly, jak pracují psovodi a jízdní policie. Přistál mezi 
nás vrtulník PČR, který si děti mohly následně prohlédnout. Po skončení programu jsme si prošli 
jednotlivá stanoviště, která byla nachystaná kolem dokola. Děti se mohly podívat do vozu cizi-
necké policie, sáhnout si na opravdové zbraně, prohlédnout roboty, vozy, motorky atd. Bylo toho 
opravdu hodně. Počasí nám sice moc nepřálo, ale zážitků bylo nespočet.

24. 5. jeli opět vybraní žáci jednotlivých ročníků soutěžit do Holešova, a to v plavání. Přivezli 
hned několik cen. Ve štafetě získali krásné 3. místo. Jako výborní plavci se ukázala Denisa Jašová, 
která získala bronzovou medaili za 3. místo, a Pavel Vrubel dokonce vybojoval zlatou medaili. Všem 
zúčastněným děkujeme za krásnou a úspěšnou reprezentaci naší školy v této soutěži.

Jako každoročně s koncem školního roku přichází i doba výletů. 28. 5. jeli 3., 4. a 5. ročník 
na hrad Lukov. Počasí v tento den sice moc nepřálo, ale i tak si všichni výlet užili a mají spoustu 
nových zážitků. Hradem nás provedl pan kastelán, který nám pověděl více o hradu, jeho historii  
i současnosti a samozřejmě nevynechal ani tajemnou pověst, která se k hradu vztahuje.

31. 5. si Obec a TJ Prusinovice přichystaly pro žáky naší a mateřské školy Sportovní den na 
fotbalovém hřišti. Žáci soutěžili v hodu do dálky a běhu. Zahráli si i fotbal. Tento den se oprav-
du povedl. Program byl opět perfektně nachystán a počasí vyšlo. Medaili získaly nejen děti  
za 1. - 3. místo ale i za účast, takže všichni odcházeli naprosto spokojení. Děkujeme za krásně 
nachystané dopoledne pro naše děti.

4. 6. jeli vybraní žáci do zábavného vědeckého parku v Brně. Bylo jim umožněno zhlédnout 
3D kino o životě v přírodě a mohli si vyzkoušet na vlastní kůži chemické pokusy s průvodcem. 
Také měli chvilku na to si celé centrum projít sami a vyzkoušet si tak spoustu  atrakcí a pokusů. 
Akce školy se jim velmi líbila.

Dne 6. 6. se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili školního výletu do Teplic nad Bečvou. Tam navštívili 
Zbrašovskou aragonitovou jeskyni, která je součástí rozsáhlého Hranického krasu, a Hranickou 
propast, nejhlubší na světě. V jeskyni se žáci seznámili s její historií a prohlédli si její krápníkovou 
výzdobu. Po turistické značce vystoupali k Hranické propasti. Ta všechny nejvíce zaujala svou 
hloubkou. 

19. 6. žáci 4. a 5. ročníku navštívili Truhlářství Pumprla, kde měli nachystaný skvělý program. 
Mohli si vyrobit dřevěnou kostku, krabičku a dokonce i upravenou desku s nápisem dle vlastního 
výběru. Pro děti bylo nachystáno občerstvení a manželům Pumprlovým moc děkujeme za úžasně 
strávené dopoledne. Žákyně 4. ročníku Tereza Kuželová, Agáta Mlčáková a Veronika Mlčáková napsaly:

„19. 6. 2019 vyrazili žáci 4. a 5. ročníku na exkurzi do Truhlářství Pumprla, kde se dozvěděli např. 
jak se dělá krabička, skříňka, jak se olepuje dřevo a další zajímavé věci. Mohli také vidět, jak se ze ška-
redého dřeva dají udělat hezké kostky. Jako dárek si žáci odnesli vlastnoručně vyrobené předměty.“

Jako každoročně jsme se i letos loučili s žáky 5. ročníku, kteří odchází na druhý stupeň do 
Holešova. Ti si pro nás 27. 6. přichystali moc pěkný program v tělocvičně školy a tím se hezky 
rozloučili se svými spolužáky i celou školou.

A nakonec se 28. 6. slavnostně rozdalo vysvědčení a děti odešly na vytoužené dvouměsíční 
prázdniny. 

Všem přejeme krásné slunné prázdniny plné pohody, odpočinku a načerpání sil na další 
školní rok.

Ing. Eva Benešová



12

12. 5. proběhlo na KD vystoupení ke Dni matek. Věříme, že se společné vystoupení MŠ a ZŠ 
všem divákům líbilo. Maminky dostaly od svých dětí krásné keramické srdíčko a kytičku.

23. 5. jsme se společně vydali do Holešova na Den policie ČR, kde nám policisté předvedli 
zadržení nebezpečného pachatele. Děti viděly, jak pracují psovodi a jízdní policie. Přistál mezi 
nás vrtulník PČR, který si děti mohly následně prohlédnout. Po skončení programu jsme si prošli 
jednotlivá stanoviště, která byla nachystaná kolem dokola. Děti se mohly podívat do vozu cizi-
necké policie, sáhnout si na opravdové zbraně, prohlédnout roboty, vozy, motorky atd. Bylo toho 
opravdu hodně. Počasí nám sice moc nepřálo, ale zážitků bylo nespočet.

24. 5. jeli opět vybraní žáci jednotlivých ročníků soutěžit do Holešova, a to v plavání. Přivezli 
hned několik cen. Ve štafetě získali krásné 3. místo. Jako výborní plavci se ukázala Denisa Jašová, 
která získala bronzovou medaili za 3. místo, a Pavel Vrubel dokonce vybojoval zlatou medaili. Všem 
zúčastněným děkujeme za krásnou a úspěšnou reprezentaci naší školy v této soutěži.

Jako každoročně s koncem školního roku přichází i doba výletů. 28. 5. jeli 3., 4. a 5. ročník 
na hrad Lukov. Počasí v tento den sice moc nepřálo, ale i tak si všichni výlet užili a mají spoustu 
nových zážitků. Hradem nás provedl pan kastelán, který nám pověděl více o hradu, jeho historii  
i současnosti a samozřejmě nevynechal ani tajemnou pověst, která se k hradu vztahuje.

31. 5. si Obec a TJ Prusinovice přichystaly pro žáky naší a mateřské školy Sportovní den na 
fotbalovém hřišti. Žáci soutěžili v hodu do dálky a běhu. Zahráli si i fotbal. Tento den se oprav-
du povedl. Program byl opět perfektně nachystán a počasí vyšlo. Medaili získaly nejen děti  
za 1. - 3. místo ale i za účast, takže všichni odcházeli naprosto spokojení. Děkujeme za krásně 
nachystané dopoledne pro naše děti.

4. 6. jeli vybraní žáci do zábavného vědeckého parku v Brně. Bylo jim umožněno zhlédnout 
3D kino o životě v přírodě a mohli si vyzkoušet na vlastní kůži chemické pokusy s průvodcem. 
Také měli chvilku na to si celé centrum projít sami a vyzkoušet si tak spoustu  atrakcí a pokusů. 
Akce školy se jim velmi líbila.

Dne 6. 6. se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili školního výletu do Teplic nad Bečvou. Tam navštívili 
Zbrašovskou aragonitovou jeskyni, která je součástí rozsáhlého Hranického krasu, a Hranickou 
propast, nejhlubší na světě. V jeskyni se žáci seznámili s její historií a prohlédli si její krápníkovou 
výzdobu. Po turistické značce vystoupali k Hranické propasti. Ta všechny nejvíce zaujala svou 
hloubkou. 

19. 6. žáci 4. a 5. ročníku navštívili Truhlářství Pumprla, kde měli nachystaný skvělý program. 
Mohli si vyrobit dřevěnou kostku, krabičku a dokonce i upravenou desku s nápisem dle vlastního 
výběru. Pro děti bylo nachystáno občerstvení a manželům Pumprlovým moc děkujeme za úžasně 
strávené dopoledne. Žákyně 4. ročníku Tereza Kuželová, Agáta Mlčáková a Veronika Mlčáková napsaly:

„19. 6. 2019 vyrazili žáci 4. a 5. ročníku na exkurzi do Truhlářství Pumprla, kde se dozvěděli např. 
jak se dělá krabička, skříňka, jak se olepuje dřevo a další zajímavé věci. Mohli také vidět, jak se ze ška-
redého dřeva dají udělat hezké kostky. Jako dárek si žáci odnesli vlastnoručně vyrobené předměty.“

Jako každoročně jsme se i letos loučili s žáky 5. ročníku, kteří odchází na druhý stupeň do 
Holešova. Ti si pro nás 27. 6. přichystali moc pěkný program v tělocvičně školy a tím se hezky 
rozloučili se svými spolužáky i celou školou.

A nakonec se 28. 6. slavnostně rozdalo vysvědčení a děti odešly na vytoužené dvouměsíční 
prázdniny. 

Všem přejeme krásné slunné prázdniny plné pohody, odpočinku a načerpání sil na další 
školní rok.

Ing. Eva Benešová

13

KULTURA

Za všechnu podporu, která nám byla poskytnuta, a příležitosti, kterých jsme mohli využít 
a při nich mnoho zajímavého zažít, děkujeme jak Obecnímu úřadu, TJ Prusinovice, majitelům  
a zaměstnancům firmy Truhlářství Pumprla, zaměstnancům firmy Agrova, zúčastněným rodičům za 
pomoc při přípravě školního pozemku, prostě všem, kteří nám větším či menším podílem přispěli  
k naplňování našich plánů. Děkujeme také za vysokou účast rodičovské veřejnosti při našich akcích. 

Především však děkuji všem zaměstnancům školy za jejich osobní přístup k pracovním 
povinnostem, díky kterému jsme realizovali mnoho zajímavých akcí spojených s výukou  
i s každodenním životem našich dětí. Přeji jim krásné léto a co nejvíce prostoru pro zaslouženou 
relaxaci a odpočinek.

Mgr. Ivona Kratochvílová

Společenské setkání
V pátek 12. dubna odpoledne se konalo v salónku kulturního domu přátelské setkání bývalých 

spolužaček z Prusinovic a Pacetluk, které se narodily v roce 1947. K nám do Prusinovic se sjely  
z okolních měst a obcí, z místa svého trvalého bydliště.

Svolavatelkami a organizátorkami jejich 
„dívčího“ srazu byly paní Vlasta Kolomazníková 
(rozená Sklenářová) a paní Božena Mynářová 
(rozená Večeřová). Sjelo se jich tam celkem 14. 
Smutná byla jen ta skutečnost, že jejich vrstev-
níci, bývalí spolužáci, již zemřeli. 

Jejich přátelské setkání se konalo ve velmi 
příjemné atmosféře, protože ony byly vděčné 
za toto setkání, neboť v Dřevohosticích, kde 
ony kdysi chodily do školy, se taková podobná 
setkání nekonají. „Děvčata“ si pochvalovala 
výborné občerstvení, chutné jídlo i vstřícnou 
obsluhu od pracovnic kulturního domu.

Protože se jim letošní setkání vydařilo, rozhodly se, že na jaře příštího roku se jejich setkání 
bude opakovat.

Při rozhovorech si účastnice setkání mimo jiné připomněly, kolik vzdělaných a inteligentních 
lidí z Prusinovic pocházelo a jak vysokého společenského postavení tito lidé ve svém životě dosáhli. 

       
Antonín Nedbal
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Oslava Dne matek
Jako každoročně, tak i letos se konala v naší obci oslava Dne matek. Svátek matek se slaví 

vždy v druhou květnovou neděli. Letos tento svátek připadl na neděli 12. května. Téhož dne  
ve 14 hodin odpoledne se sešli ve velikém sále kulturního domu maminky, babičky, tatínci i dědečci 
v hojném počtu. Odhadem zde bylo asi 200 hostů. Ti všichni tam přišli, aby zhlédli kulturní program, 
který pro ně připravily děti z mateřské školy a základní školy pod vedením svých paní učitelek.

Slavnostní odpoledne zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský, který nejprve ohlásil program 
kulturního vystoupení a poblahopřál všem maminkám v sále k jejich svátku.

Na úvod kulturního programu na jevišti vystoupily žačky základní školy, které navštěvují ta-
neční kroužek. Po nich vystoupily děti z mateřské školy s ukázkou pomyslné cesty dětí autobusem. 
Naučily se pěkné říkánky pro své maminky a babičky a všem divákům předvedly své pohybové 
umění. Žáci základní školy pak přispěli zábavným programem, do něhož zahrnuli lidskou činnost 
v různých oborech běžného života, například ukázky  bezpečnosti silniční dopravy, činnosti ha-
sičů, cestování, cyklistiky, motorismu a lodní dopravy. Všechny tyto ukázky lidské činnosti byly 
podloženy pěknou reprodukovanou hudbou s příhodnými populárními písničkami. Byla to směs 
zábavných scének, které se divákům líbily. Tento zábavný program s úspěchem slovy uváděli (žák) 
Tomáš Pumprla, (a žákyně) Alexandra Čechová a Veronika Mlčáková. Spokojení diváci odměnili 
účinkující děti za jejich pěkné kulturní vystoupení spontánním potleskem.

Děti svým maminkám darovaly k jejich svátku karafiáty a keramická srdíčka, která vyrobily ve škole.
Letošní oslava Svátku matek se vydařila. Poděkování patří všem našim dětem i jejich paním 

učitelkám, které s nimi připravily tento pěkný kulturní program. Poděkování patří i panu Pavlu 
Žákovskému za technickou pomoc při ozvučení sálu.

    Antonín Nedbal

Závěrečný koncert žáků ZUŠ
V neděli 19. května se konal v kulturním domě závěrečný koncert žáků Základní umělecké 

školy F. X. Richtera Holešov, odloučené pracoviště v Prusinovicích. Hojnému publiku, převážně 
z řad příbuzných a známých, se předvedli žáci a žákyně, kteří se učí hrát na klávesy a na kytaru. 
Hru na klávesy vyučuje pan učitel Pavel Březina, hru na kytaru vyučuje paní učitelka Nelly Billová. 

Nejdříve se posluchačům představil úvodní skladbou hudební soubor CORDA MAGICO, 
který byl ve složení Nelly Billová (kytara), Mgr. Danuše Pospíšilová (kytara) a Pavel Březina (klavír).  

Anička Smolková Štěpánka Ambróšová
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Potom se slova ujala paní učitelka Monika Vyhlídalová, která uváděla vystoupení jednotlivých 
žáků a žákyň a názvy jejich připravených skladeb. Jednotliví žáci zahráli během koncertu jednu 
až tři připravené hudební skladby.

Nejprve s připravenými skladbami vystoupili žáci a žákyně, které se učí hrát na kytaru. Byli to 
postupně Jiří Adámek, Natálie Tobolíková, Vendula Sklenářová a posléze Klára Juráňová.

Po nich zahrál připravenou skladbu na trumpetu Tomáš Březina, žák 1. ročníku. Skladba se 
jmenovala Písnička.

Dále své vybrané skladby zahrály na klávesy (případně na klavír) tyto žákyně: Zuzana Nedba-
lová, Julie Sklenářová, Kristýna Rozsypalová, Kamila Podolová, Natálie Vargová, Anička Smolková, 
Žaneta Foltýnová, Klára Podolová, Markéta Nedbalová a Štěpánka Ambróšová, která studuje hru 
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Kácení máje
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Seniorátní evangelická neděle 2019
Seniorátní výbor Východomoravského seniorátu Českobratrské církve evangelické uspořádal 

slavnost – Seniorátní evangelickou neděli – která se konala 26. května v evangelickém sboru  
v Prusinovicích. Náš sbor hostitil evangelíky z celého Zlínského kraje. Na slavnost přijeli hosté  
z blízkých i vzdálenějších evangelických sborů Východomoravského seniorátu, např. ze Zlína,  
ze Zádveřic, Uherského Hradiště, Vsetína...

Slavnost začala rodinnými bohoslužbami, při nichž všechny lavice v kostele obsadili účastníci 
bohoslužeb. V čele shromáždění stanuli čtyři faráři v talárech – místní farář Mgr. Leoš Mach, senior 
Petr Pivoňka ze Zlína, konsenior Michal Vogl z Uherského Hradiště a Mikuláš Vymětal z Berouna, farář 
určený pro národnostní menšiny. Senior Petr Pivoňka zahájil shromáždění modlitbou a pozdravil 
všechny přítomné. Při bohoslužbách kázal Mikuláš Vymětal o milosrdném Samaritánu. Biblický 
příběh doplnil promítáním obrázků na filmové plátno. Součástí bohoslužeb bylo vysluhování svaté 
večeře Páně, při níž chlebem a vínem přisluhovali všichni čtyři faráři všem věřícím, kteří se shromáždili 
okolo stolu Páně. Během bohoslužeb několik písní zazpíval při hře na kytaru hudebník Tomáš Najbrt.

Po bohoslužbách všichni hosté přešli do velikého sálu kulturního domu, kde už pro ně byl 
připraven oběd (guláš s chlebem). Ve 13 hodin tam začal odpolední program přednáškou psy-
chologa Ivana Ryšavého z Kroměříže o vývoji a vztazích dítěte ke své matce. Současně v malém 
sále pod jevištěm   (v pekle) se dětem věnovala Eva Blahová a připravovala s nimi loutky, s nimiž 
úplně na konci slavnosti děti sehrály improvizované krátké divadelní představení.

Další přednášku měl pan farář Mikuláš Vymětal. Početným posluchačům vyprávěl o vztazích Židů 
a Arabů v Izraeli. Jeho vyprávění bylo poutavé. Mezitím Ondřej Zeman u kulturního domu připravil 
zábavnou hru, kterou si zahrály přítomné děti. Dále pan farář Michal Vogl promítal v malém sále 
kulturního domu video o turistickém průchodu izraelskou pouští. V 16 hodin začal koncert kytaristy 
Tomáš Najbrta, který trval přes hodinu. Bylo to jeho pěkné vystoupení, naplněné jeho melodiemi 
a texty písní. Na konec na jevišti děti sehrály improvizované divadelní představení o milosrdném 
Samaritánu s loutkami, které předtím vlastnoručně zhotovily. Průvodní slovo přitom měl Oskar Vogl.

Prusinovičtí se zhostili pořadatelské role Seniorátní evangelické neděle velmi dobře. Pod ve-
dením pana faráře Mgr. Leoše Macha bylo zajištěno všechno potřebné ke spokojenosti účastníků 
evangelického seniorátního setkání. V sále kulturního domu na stolech bylo hodně skvělého ob-
čerstvení a kulturní dům svou kapacitou nabízel vhodné společenské prostory,  a  potřebné zázemí.

Všem účastníkům evangelického seniorátního setkání, ať už byli aktivní nebo pasívní, zvláště 
pak našim vzácným hostům patří poděkování za účast a jejich službu pro nás všechny. Děkuji též 
prusinovickým evangelíkům za přípravu slavnosti a za pohoštění, protože s přípravou a organizací 
slavnosti bylo spojeno mnoho práce a starostí.

Snad všem, kteří se zasloužili o požehnaný průběh evangelické neděle, zůstal v srdci hřeji-
vý pocit z krásného společenství, které evangelíci během té neděle vytvořili. Poděkování patří  
i zvukovému techniku Pavlu Žákovskému za ozvučení sálu.

Bohu buď vzdány mnohé díky za společné prožití krásné slunečné neděle v seniorátním 
společenství!

  Antonín Nedbal 
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Návštěva spřáteleného 
evangelického sboru 
ze Slovenska 

 V neděli 30. června 2019 evangelický 
sbor naší obce přivítal návštěvu spřáteleného 
sboru ECAV Súľov Hradná ze Slovenské repub-
liky. Tradice vzájemných návštěv na Slovensku  
a v Prusinovicích, společných bohoslužeb  
a výletů pokračuje již od roku 2012. Kristus 
život náš, on nás spojuje přes všechny hranice.                                    

  farář Mgr. Leoš Mach

Poděkování P. Markovi Výletovi za službu 
v naší farnosti

V roce 2008 byl ustanoven farářem římskokatolické farnosti 
Prusinovice P. Marek Výleta a po jedenácti letech nastal čas na změnu  
a otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem byl zařazen mezi ty 
kněze, kteří dosavadní působiště opouštějí a nastupují místa v jiných 
farnostech.

Po svém příchodu do naší farnosti otec Marek v rozhovoru pro 
Zpravodaj obce Prusinovice v roce 2008 uvedl, že ve své kněžské 
službě se podřídí plánu, který má Bůh a v tomto duchu se neslo i jeho 
působení.

S pečlivostí jemu vlastní a laskavým přístupem se staral o naši 
farnost. Za dobu jeho působení proběhly opravy kostela i farní budovy 
a s velkým úsilím zajišťoval na tyto opravy finanční prostředky, jejichž 
získání z dotačních titulů bylo administrativně náročné.

Nebyly to z jeho strany ale jen starosti o věci hmotné, ale hlavně 
duchovní péče o celou farní rodinu a její duchovní růst.

Ženám matkám dal podnět k zapojení do celosvětového křesťan-
ského hnutí  Modlitby matek. 

Prožili jsme s ním chvíle na poutích po českých, moravských  
i slovenských poutních místech. 

Účastnili jsme se poutí za nová kněžská a řeholní povolání  
a obnovu rodin. 

Chceme vyslovit i poděkování za společné ekumenické bohosluž-
by za jednotu křesťanů. 

Od roku 2016 jsme se scházeli na hodinové adoraci tzv. Euchari-
stické hodině. 

Věříme, že společné modlitby přinesly a přinášejí užitek nejen 
farnosti, ale celé obci.  P. Marek Výleta



18

SPOLKY

Pečlivě zajišťoval přípravu dětí ke svátostem, snoubenců ke svátosti manželství a přípravu 
rodičů na svátost křtu jejich dětí.

Příjemné byly i společné chvíle na téměř každoročně pořádaných plesech ve spolupráci  
s farností Bílavsko a vlastně poslední ples, který se uskutečnil ve farnosti Vítonice.

Za všechnu Vaši péči, starosti a pomoc děkujeme a přejeme Vám, otče Marku, především pevné 
zdraví, pohodu, spokojenost, mnoho věrných a upřímných přátel, ať se Vám splní vše, co si přeje-
te. Vyprošujeme Vám hojnost Božího požehnání a stálou ochranu Panny Marie Svatohostýnské.

Stále budete v našich srdcích, vzpomínkách a modlitbách.
Ekonomická a pastorační rada farnosti

Velikonoční jarmark
Klub zlatých ručiček uspořádal jako předešlé roky v sobotu 13. dubna ve vyzdobeném sále 

kulturního domu velikonoční jarmark. Na jarmark přijeli různí prodejci s různými rukodělnými 
výrobky. Bylo zde mnoho dekorací a výrobků, které jsme si mohli zakoupit a vyzdobit si dům. 
K vidění bylo mnoho krásných věcí, například výrobky z břízy, květiny, přírodní kosmetika, sýry 
z Loukova, šité a dřevěné dekorace, perníčky, mýdla. Jako každý rok nás navštívil Institut Krista 
velekněze, z. s., z Choryně, který nabízel k prodeji mnoho různých výrobků jak přírodních, tak  
i keramických ručně vyrobených. Pro naše nejmenší bylo připraveno malování na obličej, kde jsme 
celý den potkávali mnoho nebezpečných zvířat, víl a pirátů. Nádherné kresby obličejů našich dětí 
ztvárnila paní Martina Adámková. Tento rok jako minulý nám počasí moc nepřálo, ale jsme rádi, 
že i přes nepřízeň počasí byl jarmark úspěšný.

Všem, kteří se přišli podívat a inspirovat se, moc děkujeme.
                 Spolek zlaté ručičky, z. s.

Mezinárodní pouť hasičů na Svatém Hostýně
Poslední dubnovou sobotu letošního roku se konal v pořadí již 26. ročník mezinárodní 

hasičské poutě na Svatém Hostýně. Z naší obce se zúčastnili z řad hasičů: p. Stanislav Pumprla, 
starosta Okresního sdružení hasičů Kroměříž. 
A členové SDH Prusinovice: Martin Lipner, 
Ludmila Beránková a Petr Beránek, st. za SDH 
Bystřice p. Hostýnem.

     Na pouť připutovali hasiči z celé ČR, 
spolu se svými kolegy ze Slovenska, Chor-
vatska a Polska. Přítomné účastníky přivítal 
za Sdružení hasičů ČR PhDr. Josef Juráň.  
A ve svých vystoupeních je pozdravili: starosta 
SH ČMS Jan Slámečka, generální ředitel HZS 
ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba, hejtman ZL kraje  
a senátor Jiří Čunek, předseda výboru Matice SH  



18

SPOLKY

Pečlivě zajišťoval přípravu dětí ke svátostem, snoubenců ke svátosti manželství a přípravu 
rodičů na svátost křtu jejich dětí.

Příjemné byly i společné chvíle na téměř každoročně pořádaných plesech ve spolupráci  
s farností Bílavsko a vlastně poslední ples, který se uskutečnil ve farnosti Vítonice.

Za všechnu Vaši péči, starosti a pomoc děkujeme a přejeme Vám, otče Marku, především pevné 
zdraví, pohodu, spokojenost, mnoho věrných a upřímných přátel, ať se Vám splní vše, co si přeje-
te. Vyprošujeme Vám hojnost Božího požehnání a stálou ochranu Panny Marie Svatohostýnské.

Stále budete v našich srdcích, vzpomínkách a modlitbách.
Ekonomická a pastorační rada farnosti

Velikonoční jarmark
Klub zlatých ručiček uspořádal jako předešlé roky v sobotu 13. dubna ve vyzdobeném sále 

kulturního domu velikonoční jarmark. Na jarmark přijeli různí prodejci s různými rukodělnými 
výrobky. Bylo zde mnoho dekorací a výrobků, které jsme si mohli zakoupit a vyzdobit si dům. 
K vidění bylo mnoho krásných věcí, například výrobky z břízy, květiny, přírodní kosmetika, sýry 
z Loukova, šité a dřevěné dekorace, perníčky, mýdla. Jako každý rok nás navštívil Institut Krista 
velekněze, z. s., z Choryně, který nabízel k prodeji mnoho různých výrobků jak přírodních, tak  
i keramických ručně vyrobených. Pro naše nejmenší bylo připraveno malování na obličej, kde jsme 
celý den potkávali mnoho nebezpečných zvířat, víl a pirátů. Nádherné kresby obličejů našich dětí 
ztvárnila paní Martina Adámková. Tento rok jako minulý nám počasí moc nepřálo, ale jsme rádi, 
že i přes nepřízeň počasí byl jarmark úspěšný.

Všem, kteří se přišli podívat a inspirovat se, moc děkujeme.
                 Spolek zlaté ručičky, z. s.

Mezinárodní pouť hasičů na Svatém Hostýně
Poslední dubnovou sobotu letošního roku se konal v pořadí již 26. ročník mezinárodní 

hasičské poutě na Svatém Hostýně. Z naší obce se zúčastnili z řad hasičů: p. Stanislav Pumprla, 
starosta Okresního sdružení hasičů Kroměříž. 
A členové SDH Prusinovice: Martin Lipner, 
Ludmila Beránková a Petr Beránek, st. za SDH 
Bystřice p. Hostýnem.

     Na pouť připutovali hasiči z celé ČR, 
spolu se svými kolegy ze Slovenska, Chor-
vatska a Polska. Přítomné účastníky přivítal 
za Sdružení hasičů ČR PhDr. Josef Juráň.  
A ve svých vystoupeních je pozdravili: starosta 
SH ČMS Jan Slámečka, generální ředitel HZS 
ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba, hejtman ZL kraje  
a senátor Jiří Čunek, předseda výboru Matice SH  

19

MUDr. Mořic Jurečka a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Celebrantem mše sv. byl olo-
moucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. V závěru slavnostní mše byly požehnány nové hasičské 
prapory, včetně tabule pro označení hasičské zbrojnice. 

     „Tuto pouť založil bratr Antonín Zaoral z Kašavy, když utrpěl velice těžké zranění a modlil 
se k Panně Marii svatohostýnské, a slíbil jí, že pokud se uzdraví, že přivede dobrovolné hasiče na 
Hostýn. A že pravidelně bude probíhat tato hasičská pouť. Dvacetšest let zde navštěvuje velké 
množství hasičů každou poslední sobotu v dubnu od stopadesáti lidí při 1. ročníku. Dneska se 
tady schází tři až pět tisíc dobrovolných hasičů. Je to dneska už mezinárodní akce, která má velice 
dobrou pozici a popularitu mezi dobrovolnými hasiči v celé ČR a okolních států“, popsal historii  
i současnost poutí Ing. Jaroslav Bernátík, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Kraj-
ského sdružení hasičů ZL kraje. 

     Bc. Naděžda Fraisová

Pálení čarodějnic
Poslední dubnové odpoledne a podve-

čer tradičně patřil čarodějnicím a čarodějům  
z Prusinovic a blízkého okolí, kteří si své do-
staveníčko dali na místním fotbalovém hřišti. 
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a čarodějů. Rok od roku přibývá i dospělých 
čarodějů, za což jsme velmi rádi. Pro děti byly 
připraveny různé soutěže. Mohly si vyzkoušet 
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které byly ukryté v neprůhledných nádobách. 
Někteří k tomu přistupovali velmi oparně, 
poněvadž nevěděli, co je čeká. Také si pomě-
řovali své síly při letu na koštěti či ve skákání 
v čarodějnických pytlích. Pro odvážlivce byla 
připravena pavučina plná havěti. Jde vidět,  

že u nás máme hodné čaroděje a čarodějnice, poněvadž s velkou vervou pomáhali Ježibabě vyzdo-
bit její oloupanou perníkovou chaloupku a za odměnu je Ježibaba obdarovala čerstvě upečeným 
perníkem, který si dle své fantazie mohli nazdobit. Děti si pochutnávaly nejen na perníku, ale také 
na kouzelném lektvaru, který pro ně namíchal známý čaroděj Lektvaros. 

Nedočkavě se čekalo na zapálení hranice s čarodějnicí. Při prvním vzplanutí ohně se všichni 
chytili za ruce, odříkali kouzelnické zaklínadlo a v tanečním kroku přihazovali svá košťata do 
ohně. Tento magický rituál by měl očistit vesnici od veškerého zla. Vzhledem k zápalu provedení 
tohoto rituálu těmi nejmenšími, je jasné, že se nám to muselo zákonitě podařit. Po tomto nejdů-
ležitějším úkolu se všechny děti přesunuly k menšímu ohništi, kde si opekly připravené špekáčky. 
V průběhu akce si na své přišli i milovníci grilovaných specialit, kteří se mohli na filipojakubskou 
noc posilnit. Po celou dobu akci moderoval vynikající moderátor, čaroděj Leoš Mareš revival,  
za doprovodu DJ Boba revival. Za podporu této akce bychom rádi poděkovali obci Prusinovice 
a všem zúčastněným čarodějům a čarodějnicím. Všichni jsme si užili spoustu zábavy a touto akcí 
radostně začali letní sezonu.

Čarodějnický tým TJ Prusinovice 
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Rybářské závody
Sdružení rybářů na ochranu přírody v Prusinovicích uspořádalo v sobotu 11. května na ryb-

níku „Petrák“ tradiční rybářské závody. Konal se již 25. ročník těchto oblíbených závodů. Rybolov 
byl povolen všem věkovým kategoriím – rybářům i nerybářům. Byla možnost lovit na dva pruty  
za poplatek (1 prut – 200 Kč, 2 pruty – 300 Kč). Závody byly od 6 do 12 hodin. 

U rybníka se ráno sešlo 59 rybářů, aby poměřili svůj um a zkušenosti v lovu ryb. Měřených 
ryb se ulovilo 46 kusů. Na třetím místě byl pan Matouš Kudla z Prusinovic s karasem 35 cm, druhé 
místo obsadil pan Josef Klučka z Bystřice pod Hostýnem, který ulovil kapra 40 cm a na nejvyšší 
stupínek dosáhl pan Jiří Kedroň z Bystřice pod Hostýnem, který ulovil kapra 47 cm. Tři nejúspěš-
nější rybáři obdrželi věcné ceny z rukou pořadatelů závodů.

Celé dopoledne přicházelo k rybníku množství lidí „Petrova cechu“. Mohli si vybírat z široké 
nabídky občerstvení, které pro ně pořadatelé připravili. Veliký zájem návštěvníků byl o grilované 
makrely, jichž se prodalo hodně. Dobrou náladu a napětí podpořila tombola, v níž bylo možno 
vyhrát živé ryby a jiné hodnotné ceny. Kolo štěstí s oblibou roztáčel známý Karel Pospíšilík z Tučap.

Počasí soutěžícím rybářům přálo. Dopoledne bylo slunečné počasí jako na objednávku. Po-
četní návštěvníci svou účastí závody podpořili a posílili naše rybáře, pořadatele závodů, v jejich 
další činnosti, za což jim všem patří poděkování.

       Antonín Nedbal 

Pohádkový les
V sobotu 8. června odpoledne se konal v lese Hrádku další ročník zábavné akce pro děti  

a jejich doprovod nazvané „Pohádkový les“. Stejně jako vloni se na přípravě a realizaci této akce 
podíleli členové místních spolků a organizací.

Společná fotografie na Plačkově
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Začátek cesty „Pohádkovým lesem“ byl v krásném prostředí u rybníků pana Sklenáře. Tam se 
děti přihlásily na cestu a od paní ředitelky mateřské školy Bc. Gabriely Navrátilové a paní učitelky 
Ivy Rozsypalové dostaly průkazku ve tvaru kruhové papírové medaile, do níž se pak po cestě lesem 
potvrzovala návštěva stanovišť s pohádkovými bytostmi. V lese bylo celkem osm takových míst. 
Ještě než se děti vydaly na cestu lesem, zhlédly u lesa Hrádku ukázku cvičenosti a práce loveckého 
psa, kterou jim slovy vysvětlil myslivec pan František Šiška.

Hned u rybníka se děti setkaly se dvěma Vodnicemi, které jim zadaly první úkol, který děti 
musely splnit, aby mohly jít dál. Na cestě lesem se děti setkaly na dalších stanovištích s Bílou 
paní, Kněžnou a Večerníčkem, Červenou Karkulkou a Myslivcem, dvěma Cikánkami, Mankou  
a Rumcajsem, obyvatelkami perníkové chaloupky, Mickey Mousem a jeho partnerkou.

Na každém stanovišti těchto pohádkových bytostí děti splnily konkrétní úkoly, při nichž se 
zabavily. Prokázaly tam své znalosti a dovednost a dostaly za to sladkou odměnu. Na konci cesty 
na hrádku u vily děti dostaly od paní učitelek Mgr. Kateřiny Koplíkové a Žanety Vrubelové pití, 
sladkosti a poukázky na občerstvení (sodovku a kabanos). Do „Pohádkového lesa“ vkročilo více 
než 100 dětí s doprovodem rodičů a prarodičů.

Na hrádku u vily myslivci připravili pro děti a dospělé posezení s dobrým občerstvením.  
V nabídce byly zvěřinový guláš, klobása z udírny, pivo a limonáda. Tam měly děti dobře postará-
no o svou zábavu. Povozily se na osedlaných koních, prohlédly si zblízka dravé ptáky, které jim 
předvedli pozvaní sokolníci z okolních obcí. Děti se rovněž zabavily stříkáním vody ze džberovky, 
kopáním míče do malé branky a opékáním špekáčků u ohně. Na závěr děti dostaly nakrájené 
kousky melounu. Na hrádku byla dobrá příležitost k dobré zábavě a sousedské besedě. Počasí 
bylo podmračené, ale bylo poměrně teplo. 

Letošní cesta „Pohádkovým lesem“ se zdařila. Kromě zábavy dětí posloužila k popularizaci 
myslivosti jako takové a posílila u dětí jejich kladný vztah k přírodě. Poděkování patří všem po-
řadatelům, kteří přípravě a realizaci této akce věnovali svůj volný čas, svou práci a své nadšení 
pro dobrou věc. Odměnou za jejich práci jim mohly být na místě pohledy na usměvavé tváře  
a zářivé oči dětí.

Na závěr své zprávy chválím všechny pořadatelské subjekty, které se podílely na uspořádání 
„Pohádkového lesa“, za dobrou spolupráci.

Děkujeme všem, kteří přispěli k pořádání „Pohádkového lesa“ v Prusinovicích. Jsme rádi, že se 
daří pořádat akci, ve které se děti podívají do okolního lesa a buduje se tak tolik potřebná vazba 
k přírodě, která tady musí být i v jejich stařeckých letech.

       Antonín Nedbal

Hasiči z Prusinovic v Roštění slavili vítězství 
 V neděli 16. června 2019 se zúčastnili prusinovští hasiči v nedaleké obci Roštění významných 

oslav 120. výročí založení SDH Roštění. Oslavy se započaly ráno v 8:00 hodin slavnostním průvodem 
obcí za hudebního doprovodu dechové hudby. Poté pokračovaly mší svatou v kostele sv. Floriána, 
které se zúčastnili za naše hasiče p. Miroslav Minařík, velitel jednotky SDH obce Prusinovice a p. 
Jarmil Pavelka. Po mši svaté následovalo důstojné kladení věnců na tamním obecním hřbitově, 
za účasti veřejnosti. Poté následovala v prostorách obecního úřadu slavnostní členská schůze 
nejen roštěnských hasičů, ale také pozvaných hostů -  starosty a zastupitelů obce Roštění, starostů 
okrsku, zástupců sborů okrsku, zástupců ze Staré Vsi a družební sbor z Kašavy. Za Krajské sdružení 
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hasičů Zlínského kraje jako první náměstek sta-
rosty a jako starosta Okresního sdružení hasičů 
Kroměříž byl zde přítomen p. Stanislav Pumprla 
z Prusinovic. Z naší obce byli také přítomni jako 
hosté Naděžda  Fraisová a Roland Jan Frais.  
V závěru schůze, před svátečním obědem, do-
šlo k významnému oceňování hasičú za jejich 
dosavadní záslužnou činnost. 

     Odpolední program pak probíhal od 
14:00 hod. v areálu obecního sportovního 
hřiště. Těchto odpoledních oslav se z prusino-
vických hasičů zúčastnili: velitel jednotky SDH 

Miroslav Minařík, a členové sboru Michal Bečka, David Dvorník, Jakub Gažda, Dominik Krejčí, Petr 
Šimík, Pavel Tobolík a Jonáš Zemánek. Součástí odpoledního programu byla ukázka zásahů hasi-
čů, vystoupení dětí z MŠ a ukázka dovedností mladých hasičů. V doprovodném programu mohli 
návštěvníci zhlédnout historickou i současnou hasičskou techniku, či využít jízdu vláčkem Pacifik, 
pro děti byl připraven skákací hrad. K poslechu a tanci příjemně hrála DH Trnkovjanka z Kašavy. 

      Poutavým bodem odpoledního programu byla soutěž v netradičním hasičském útoku, 
při němž byla pro vítěze připravena lákavá odměna v podobě bečky piva. A právě v této soutěži 
se stal úspěšným vítězem tým hasičů z Prusinovic s nejlepším časovým limitem. Za své vítězství si 
hoši zaslouží velkou gratulaci, protože mezi účastníky z okolních okrsků byli opravdu silní soupeři. 

Bc. Naděžda Fraisová

Vítání prázdnin
Prusinovické děti dostaly za školní vysvědčení krásný dárek – účast na slavnosti „Vítání prázd-

nin“, kterou pro ně uspořádali fotbalisté místní Tělovýchovné jednoty Sokol Prusinovice společně 
s jejich drahými polovičkami. 

Slavnost se konala v sobotu 29. června odpoledne na fotbalovém hřišti za krásného letního 
počasí a byla pojata v duchu oslav 100. výročí založení Tělovýchovné jednoty Sokol Prusinovice. 
Na hřišti byla uspořádána jednotlivá stanoviště, která připomínala různé sportovní oddíly, které 

Soutěžní družstva dívek a chlapců Vystoupení žen a mužů
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v Prusinovicích existovaly v průběhu uplynulých let až do současnosti. Na těchto stanovištích se 
děti zabavily jízdou na koních, zahrály si míčové hry, stolní tenis, šachy, střílely ze vzduchovky, 
prolézaly průlezkami a dováděly na skákacím hradu. Měly tam spoustu pohybových aktivit. Děti 
plnily soutěžní úkoly a přitom vyřešily tajenku, která byla: PRÁZDNINY. Za splněné úkoly dostaly 
zmrzlinu. Jako další odměnu dostaly sladkosti, které jim shodil pilot malého letadélka, který nad 
hřištěm několikrát prolétl.

Následně děti měly možnost se zapojit do soutěže o Rohálovského borečka a Rohálovskou bo-
rečku. Děti, které se přihlásily do soutěže, čekaly 3 disciplíny, v nichž musely prokázat své pohybové 
i silové schopnosti a dovednosti. Při vyhodnocení byl brán zřetel na dívky mladší a na dívky starší.  
V kategorii dívek mladších zvítězila Simona Pokorná a v kategorii dívek starších byla nejzdatnější Eliška 
Barotová. Z kluků byl nejlepší a Rohálovským borečkem se stal Ondřej Krejčí. Vítězům blahopřejeme.

Silové a dovednostní soutěže byly připraveny i pro dospělé, kteří soutěžili o titul Rohálovský 
borec a Rohálovská borka. O tuto soutěž dospělí projevili zájem. Soutěž se opět skládala ze tří 
disciplín. Muži váleli pneumatiku, běželi slalom s vědry naplněnými pískem a házeli do dálky 
plechovým pivním sudem. Ženy válely menší pneumatiku, běžely slalom s košem plným prádla 
a házely do dálky naplněnou dvoulitrovou PET lahví. Obě kategorie byly atraktivní pro diváky. 
V kategorii žen vyhrála a Rohálovskou borkou se stala Daniela Talachová. Rohálovským borcem 
se stal Jan Talach. Pro vítěze obou kategorií byly přichystány živé ceny. Vítězům blahopřejeme.

Po 20. hodině přítomní diváci byli svědky dlouho nevídané podívané. Na hřiště nastoupilo  
16 cvičenců a cvičenek, kteří v červeno-bílém úboru předvedli připravenou „spartakiádní skladbu“ 
na melodii písně ze skutečné bývalé spartakiádní skladby „Poupata“. Toto večerní představení 
našich ochotných mužů a žen sklidilo veliký obdiv a uznání (potlesk) od přítomných diváků.

Večer se děti přesunuly před promítací plátno, kde si vytvořily patřičné pohodlí ke sledování 
vytouženého filmu. Promítaly se filmy ŠMOULOVÉ a BOHEMIAN RHAPSODY. Po skončení promítání 
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obci Prusinovice.
 Antonín Nedbal 

SPORT

McDonald´s Cup 
16. 4. se v Bystřici pod Hostýnem uskutečnilo okrskové kolo fotbalového turnaje McDonald´s 

Cup, kterého se zúčastnili i žáci naší školy. Mladší žáci (1. - 3. třída) se umístili na 5. místě. Starší 
žáci (4. - 5. třída) nepoznali hořkost porážky v žádném zápase, pouze jednou remizovali a obsadili 
1. místo  a postoupili do okresního kola. 

Dne 10. 5. 2019 se v Hulíně uskutečnilo okresní kolo fotbalového turnaje McDonald´s Cup, 
kterého se zúčastnilo 6 škol z okresu Kroměříž. Mužstva byla rozlosována do dvou skupin. Naši hráči 
dostali, jak se ve sportovním prostředí  říká, „skupinu smrti“, kterou tvořila spolu s námi mužstva 
Morkovic , Kroměříže. Po rozlosování jsme si říkali, že postup ze skupiny by byl velký úspěch. Druhá 
skupina měla složení - 1. ZŠ Holešov, ZŠ Loukov a domácí Hulín. V prvním zápase jsme prohráli  
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Mladší přípravka
Po třech letech jsme se opět stali okres-

ními přeborníky, tentokráte v kategorii mladší 
přípravky! Po snové podzimní části, kdy jsme 
dokázali všechny zápasy vyhrát, se soutěž  
v jarní části změnila v náš vzájemný souboj  
s Chvalčovem, který na nás ztrácel po podzimní 
části pouhé tři body. V zimních přípravných 
turnajích nás Chvalčov dokázal porážet  
a umisťoval se před našimi hráči. V jarní části již 
ani jedno z obou mužstev nekralovalo jako na 
podzim a i když Chvalčov mocně stahoval náš 

s Kroměříží 3:1 a ve druhém jsme porazili Morkovice 3:2. Díky těmto výsledkům jsme postoupili  
z 2. místa do semifinále, kde nás čekalo mužstvo Holešova. Zápas skončil nerozhodně 1:1 a ko-
paly se penalty, které jsme nezvládli, a tudíž nepostoupili do vysněného finále. Smutek byl velký  
a u všech hráčů byly vidět slzy zklamání a lítosti. Přesně takové, jako když prohrajete ve finále 
MS nebo Ligy mistrů. Bylo hodně těžké hráče utěšit a připravit na zápas „jen“ o 3. místo. Druhé 
semifinále vyhrála jednoznačně Kroměříž. V souboji o bronz jsme vyzvali Hulín. Ze začátku se 
našim moc nedařilo, hra byla nepřesná, a proto přišel zákonitě trest v podobě gólu do naší sítě. Po 
inkasované brance se naše hra zlepšila, začaly přibývat šance a pak to přišlo. Zbývaly necelé dvě 
minuty do konce, kdy jsme vyrovnali z přímého kopu a doslova v poslední vteřině vstřelili vítěznou 
branku. Následoval velký výbuch radosti, nadšení a štěstí, jako když vyhrajete Ligu mistrů nebo MS. 

Napřed slzy smutku a pak gejzíry radosti, tak to chodí ve sportu i životě.  Opravdu nádherný 
a jedinečný zážitek! Měl jsem husí kůži, ale ze zimy to nebylo. A  kdo se o to zasloužil? Zde jsou 
všichni hráči - Vašek Pumprla, Jeňa Novák, Vojta Sklenář, Franta Večeřa, Danek Mašta, Niki Jadr-
níček, Honza Krejčí, David Šiška, Pavel Vubel,Vojta Červenka, Martin Zajíček a kapitánka mužstva 
Verča Mlčáková.  Myslím si, že tito borci zde zanechali dobrý dojem a při závěrečném vyhlašování 
výsledků sklidili velký potlesk. Co říci závěrem? Bylo to super a ZŠ Prusinovice je 3. nejlepší v okrese 
Kroměříž. Všichni trenéři TJ Prusinovic vám děkují za vzornou reprezentaci školy i obce. Ukázali 
jste, že fotbal hrát umíte a něco málo jste se na těch trénincích naučili.

Zdeněk Krejčí, trenér
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minimální náskok, na zisk celkového prvenství nedosáhl. Naši hráči byli v sestavě Hynek Špaldoň, 
Natálie Tobolíková, Valerie Adámková, Nikolas Janů, Lukáš Mlčák, Petr Lajda, Jiří Adámek, Tomáš 
Novák, Daniel Šiška, Jiří Nášel a nejlepší střelec ze všech okresních soutěží Jan Dudík. K tomuto 
velkému úspěchu dovedl mužstvo trenér Marek Dudík s asistentem Alešem Pumprlou, ale vy-
zdvihnout musíme i zbývající mládežnické trenéry TJ Prusinovice Jaroslava Juru, Zdeňka Krejčího 
a Františka Večeřu, kteří hráče vedli na společných trénincích. Kromě gratulace můžeme hráčům 
jen přát mnoho úspěchů v kategorii starší přípravky, kde v novém soutěžním ročníku nastupují.

Dovolil bych si též pozvat všechny mládežnické zájemce již od 5 let na fotbalové hřiště, kde 
každé pondělí a středu v podvečer probíhají fotbalové tréninky.

   Aleš Pumprla

Starší přípravka
Jádro mužstva tvořili hráči, kteří pravidelně hrávali i za mladší žáky. Proto jsme od starší 

přípravky očekávali lepší umístění, než na kterém nakonec skončili. Na druhé straně bylo vidět, 
jak se všichni hráči zlepšovali, a na fotbal se dalo dívat. Někteří udělali velký skok dopředu,  
ve srovnání před rokem a teď - no nebe a dudy! Je pravda, že proti lepším soupeřům hráli o mnoho 
lépe než proti slabším. Že by česká nátura? Když to shrneme - výsledky špatné, hra byla dobrá. 
Další velké plus je, že hráči z mladší přípravky, kteří nastupovali za tento výběr, nezklamali a jsou 
velkým příslibem do budoucnosti. Takže kluci a děvče - dobrý to bylo. 
Střelci branek - celkem 145 
Franta Večeřa 41                                               
Danek Mašta 36
Honza Dudík 24
Vašek Pumprla 16
Marek Nedbal 15
Verča Mlčáková 4
Jeňa Novák 3
Vojta Sklenář, Niki Janů, David Solař po 2

Mladší  žáci
V této věkové kategorii jsme obsadili konečné 6. místo, což nelze považovat za úspěch, 

ale ani za propadák. Předváděná hra nebyla špatná, chtěli jsme po hráčích, aby  hráli fotbal,  
ne nakopávanou a oni to většinou splnili. V zápasech proti mužstvům z předních příček (Slavkov 
p. Hostýnem, Zdounky, Chvalčov) jsme nebyli o mnoho horší než soupeři, dokázali jsme si proti 
nim vytvořit hodně šancí, ale neproměnili jsme je. Chybělo více štěstí, klidu… Naopak s mužstvy 
z konce tabulky jsme neměli problémy a celkem v pohodě vyhrávali. Jediný zápas, který se nám 
nepovedl, byl ve Zlobicích. Za zmínku určitě stojí poslední zápas v Těšnovicích, kde jsme prohrávali 
1:3, ale nakonec jsme zvítězili 4:3. Hráči bojovali na hřišti a ti, co momentálně nehráli, tak fandili  
a prožívali to. Bylo vidět, že jsou dobrý kolektiv. Co říci závěrem? Víte co? Udělejte si chvilku 
čas, přijďte se podívat na zápasy a uvidíte. Rozpis utkání je vždy na infokanálu. A ty děti budou 
moc rádi...
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Fotbalový turnaj MINI Euro 2019
 Od roku 2002 se každoročně koná ve Františkových Lázních a v německém Rehau fotbalový 

turnaj Mini EURO s účastí nejlepších klubů Evropy, ale i klubů světových - Japonska, Austrálie aj. 
 V letošním roce 2019 se tohoto turnaje v kategorii  U11 zúčastnil z Prusinovic mladý fotbalista 

Fastavu Zlín - Nikola Jadrníček. 
 Nikola hraje za FC Fastav  Zlín, kde trénuje, ale také se zúčastňuje tréninkových hodin  

s trenéry Volf Soccer academy. 
 
Jak se k tomuto turnaji dostal? 
 Trenéři  Volf Soccer academy si ho všimli jako nadějného fotbalisty a když Česko-německá 

fotbalová škola požádala Volf Soccer academy o doplnění pěti talentovaných hráčů,  nabídli mu 
možnost účasti na turnaji Mini Euro 2019. Vybrali další čtyři fotbalisty, dva z Olomouce a dva  
z Vítkovic.

 
Koho vybrali?
 Všichni vybraní odjeli v dubnu na soustředění do německého Rehau a odsud na turnaj do 

Berlína, kde výběrová komise sledovala dalších cca třicet hráčů a hodnotila jejich talent a fot-
balovou výkonnost. Z  těchto pěti fotbalových talentů byl vybrán jako jediný Nikola Jadrníček,  
aby reprezentoval Česko-německou fotbalovou školu TEAM EUROPA-DFTS/ČNFŠ. 

 
Co to je česko-německá fotbalová škola?
  Je to unikátní projekt v evropském měřítku zaměřený  na  práci s talenty.  Kromě jiného se 

seznamují s jazykem sousední země a nabízejí hospitace pro trenéry z celé Evropy a také mezi-
národní fotbalové zájezdy a soustředění.

 
Které týmy se zúčastnily letošního turnaje Mini Euro 2019?

Tottenham Hotspurs, Londýn, Anglie
US Torcy-Paris, Francie
Norwegion Soccer Academy, norská a švédská liga
Sparta Praha, Česká republika

Střelci branek - celkem 54
Honza Krejčí 20
Honza Pumprla 16
Peťa Janů 6
Franta Večeřa 4
Danek Mašta 3
Vašek Pumprla 2
Roman Bouchal, Lucka Dostálová, 
Marek Gerát po 1

     
Zdeněk Krejčí, trenér
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Legia Warszawa, Polsko
Manly United, Austrálie
Manchester United, Anglie
Ajax Amsterodam, Holansko
AIK Stokholm, Švédsko
NK Domzale, Slovinsko
Kawasaki Frontale, Japonsko
Bayern Mnichov, Německo
FC Porto, Portugalsko
AGF Aarhus, Dánsko 
AS Trenčín, Slovensko
YongBoys Bern, Švýcarsko 
a
Team Baltic BFS- Baltic Footbal School, který je sesterským projektem Česko-německé fotbalové 
školy, který byl založen v roce 2009. Princip je stejný - chlapci z Estonska, Litvy a Lotyšska hrají 
fotbal ve společném týmu a poznávají tak kulturu sousedních zemí a seznamují se s jazykem 
daných zemí. Tým Baltic je partnerem Týmu Europa a často se účastní akcí, které Česko německý 
projekt pořádá.

 Vzhledem k tomu, že česko-německá škola měla k dispozici hráčů pro dvě mužstva, provedl 
lotyšský trenér v pátek před turnajem výběr hráčů a rozdělil je na dva fotbalové týmy. Nikola se 
dostal do mužstva TEAM EUROPA - DTFS.

 
 Jak proběhl letošní turnaj Mini Euro 2019 ve Fr. Lázních a Rehau?
 V sobotu ráno proběhl slavnostní nástup týmů v počtu osmnáct. Všechny týmy se představily 

a každému klubu hrála hymna dané země. 
 Zápasy probíhaly na třech hřištích. Po prvním kole se sečetly výsledky a vytvořily se tři 

skupiny, zlatá, stříbrná a bronzová. 
 Druhé kolo začalo v sobotu odpoledne ve Františkových Lázních a dohrávalo se v neděli  

v německém Rehau.
 Team Europa DTFS se svými výsledky zařadil do zlaté skupiny, kde skončily také celky Totten-

ham Hotspurs,  FC Porto, US Torcy-Paris, Ajax Amsterodam, Bayern Mnichov.
  
Kdo vyhrál turnaj?
  V konečném pořadí skončil TEAM EURO DTFS na pěkném šestém místě a AJAX Amsterodam, 

s kterým TEA M EUROPA – DFTS remizoval 2:2, obhájil první místo celého turnaje. Druhý skončil 
Bayern Mnichov, třetí FC Porto, čtvrté US Torcy-Paris a páté Tottenham Hotspurs. AC Sparta skončila 
dvanáctá a AS Trenčín na desátém místě.

 Akce, jako je tato, zvyšuje motivaci mladých a ukazuje jim, co všechno je potřeba udělat, 
aby se mohli měřit s těmi nejlepšími.  

 Turnaje MINI Euro 2019 s evropskou a celosvětovou účastí jednotlivých klubů jsme se sa-
mozřejmě zúčastnili. Při zahajovacím ceremoniálu a nástupu mužstev reprezentujících své země 
jsme cítili hrdost nad účastí našeho vnuka na tomto turnaji.  

 
 Babička a děda

Nikola Jadrníček
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HISTORIE

Z letopisů obce
Milí čtenáři, také v tomto čísle zpravodaje bych vám chtěl přinést několik zajímavostí z historie 

obce, tak jak byly zapsány v kronice obce.
Snad každý z nás prošel již mnohokrát přes most na cestě vedoucí od ul. Osvobození do ul.  

K Hrádku. Tento most byl dříve dřevěný. V roce 1934 byl nahrazen mostem betonovým. Vzhledem 
k zátěži, kterou most procházel, byla v roce 1959 provedena jeho generální oprava. V pozdějších 
letech byl pak ještě několikrát opravován.

Jak je známo, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. V ranních hodinách 12. května roku 
1934 zachvátil ulici Plačkov velký požár, který začal v domě č. p. 35. Posléze se rozšířil i na domy 
č. p. 33, 34, 36, 37 a 38. Hašení se zúčastnily hasičské sbory z Holešova, Roštění a Prusinovic. Ha-
šení komplikoval nedostatek vody. Během požáru shořela veškerá píce uskladněná na půdách 
uvedených domů a u Mrázků uhořela koza s kůzletem. Všichni majitelé si postavili nové domky 
na stejných místech, pouze pan Mrázek V. postavil nový dům v zahradě s okny otočenými na 
Zámčisko. Při stavbě nových domů došlo k tragédii, neboť pan Žákovský J. si kopal písek na stavbu 
u Turovic a zasypala ho zřícená písková stěna, která mu způsobila smrtelná zranění. 

Hodně se zmiňuje kulturní a společenský život v obci. Máme i v současnosti spoustu akcí, 
ale jak lze odvodit z kroniky, jsme proti svým předkům „břídilové“. Lidé tehdy neznali televizi  
a jiné vymoženosti současnosti a museli se proto bavit vzájemně. Například ve zmiňovaném 
roce (1934) bylo v obci 13 divadelních představení. Nejvíce divadel - 4 představení sehráli hasiči  
a Orli, 3 představení Sokol a 2 pak škola. Zajisté to chtělo spoustu nadšení a práce, důležité však je,  
že přišli diváci a představení tím nabyla na významu.

Mrkněme však i do mladší historie. Všichni občané Prusinovic jistě již několikrát navštívili 
obecní úřad. Je jistě v obci spousta pamětníků, která by znala správnou odpověď na otázku, 
jaký byl prvotní účel této budovy. Někteří by si jistě ještě vzpomněli na spoustu brigádnických 
hodin odpracovaných při její stavbě. Před 60 lety byla zahájena svépomocná stavba zdravotního 
střediska na Zámčisku. Podle projektové dokumentace měly být ve středisku ordinace dětského 
lékaře, praktického lékaře, zubního lékaře, fyzikální terapie a rentgen. V horním patře pak byl zřízen 
byt. Protože se jednalo o veřejně prospěšnou stavbu, byly nařízeny brigádnické hodiny občanům 
obce. Celá stavba byla dokončena v roce 1963, ale tehdejšímu MNV se nakonec nepodařilo i přes 
přísliby při zahájení výstavby zdravotní středisko v uvedeném rozsahu zřídit. Během výstavby 
došlo k reorganizaci území (změny okresů) a zřízení polikliniky v Holešově. Toto byly rozhodující 
faktory, které vedly tehdejší představitele zdravotnictví k zamítnutí zřízení ordinací ve slibovaném 
rozsahu. Občané byli právem rozladěni, protože na stavbě odpracovali mnoho brigádnických 
hodin. Odrazilo se to pak i na vlažném zájmu o další brigády pro MNV.

Nedávno jsme sledovali výkony našich hokejistů na MS. Hokej je fenomén již po mnoho 
let. Svědčí o tom i zápis z kroniky v roce 1969. Jednalo se o mistrovství světa, které je dodnes 
připomínáno díky vítězství našich hokejistů nad tehdejším SSSR. Také u nás v obci měli lidé o tyto 
zápasy zájem. Mistrovství se hrálo v březnu, který toho roku připravil nepředvídané počasí. Dne 
15. března se velmi ochladilo a začalo pršet. Vznikala námraza, které potrhala elektrické i telefonní 
vedení. Ve dnech 15. – 21. března nešla v obci elektřina ani telefony. Fanoušci však nechtěli přijít 
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HISTORIE

Z letopisů obce
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ZOO ZLÍN

Tygřice Tanja porodila 3 mláďata
Máme velký důvod k radosti. 10. června krátce po půlnoci porodila čtrnáctiletá tygřice Tanja  

3 mláďata. Chovatelé je díky kamerovému systému umístěnému v porodním boxu mohou sledo-
vat skutečně od prvních okamžiků života. Pro Tanju je to již čtvrtý porod. Chová se jako naprosto 
zkušená matka. Otcem mláďat je osmiletý samec Boatsman z estonské ZOO Talin. S Tanjou se 
poprvé setkal letos v únoru. A jak chovatelé doufali, bylo toto setkání úspěšné. 

Podle prvních pozorování jsou mláďata vitální a aktivní, samice Tanja je pravidelně kojí.  
Do našeho nového tygřího páru jsme vkládali velké naděje. Navíc jsme byli poctění tím, že vedení 
Evropského záchranného programu pro tygry ussurijské nám projevilo skutečně velkou důvěru  
a umožnilo spojení dvou geneticky nejcennějších zvířat v evropském chovu právě ve zlínské ZOO. 
Prarodiče samce i samice pocházejí z volné přírody, jejich mláďata tak znamenají mimořádný přínos 
pro evropský chov tygrů ussurijských. O radostné události letěla zpráva i do ZOO Talin. Kolegové 
z Talinu jsou společně s námi nadšení a k narození tygříků nám blahopřáli.

Samice tygra ussurijského je březí asi 100 dnů. Mláďata jsou po porodu slepá, minimálně se 
pohybují a jsou zcela odkázána na péči samice. První týdny svého života stráví v porodním boxu 
v chovatelském zázemí expozice. Ještě chvíli potrvá, než budeme znát jejich pohlaví. V žádném 
případě nebudeme Tanju rušit. Tygřice bude vycházet ven jen sporadicky. Věříme však, že se 
opět projeví jako velmi pečlivá matka a v druhé polovině srpna se společně s mláďaty poprvé 
představí ve venkovním výběhu.

o přenosy z MS a tak se scházeli v tehdejší (dnes již neexistující) dolní hospodě, kde se dívali na 
televizor poháněný agregátem od Lidové myslivecké společnosti z chaty v lese Hrádek. Spousta 
fanoušků také jezdila do samoty Kozrál k panu Šiškovi, který měl tranzistorový televizor na baterie. 
Jistě zažili spoustu pěkných zážitků při úspěšném tažení našich hokejistů.

Na letošní rok připadá 50. výročí národopisné slavnosti s názvem „ Hanácká svatba“. Tato akce 
proběhla ve dnech 31. 5. a 1. 6. 1969. Hlavním organizátorem akce byli hasiči, kterým vydatně 
pomohli i další občané z obce. Slavnosti se zúčastnilo celkem 90 krojovaných osob. Cílem bylo 
ukázat svatbu z oblasti Hané z doby před 100 lety. Slavnost se skládala z několika částí: zvaní 
sousedů, odprošení ženicha, odprošení nevěsty, svatebního průvodu, zatahování, stolování, 
čepení nevěsty, prodávání peřin a loučení nevěsty. Ženich s nevěstou, starší družba s družičkou, 
rodiče ženicha a nevěsty se vezli ve starých selských vozech zvaných „rakušáky“. Na závěr pak 
32 krojovaných účastníků zatančilo českou besedu. Celá akce měla hodně diváků nejen z obce, 
ale i ze širokého okolí a setkala se s velkým ohlasem. Byla chválena i osobnostmi zabývajícími se 
folklorem v celookresním měřítku. Ředitelka Domu kultury v Kroměříži napsala v okresním tisku, 
že „Čistá lidová moudrost, krása hanáckých krojů a podmanivé výkony všech účinkujících našly 
zaslouženou odezvu u diváků a nám zůstává prusinovickým ze srdce poděkovat“. 

        
Ing. Petr Lipner
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Tygři ussurijští se ve zlínské ZOO poprvé objevili v roce 1968. V 80. letech se podařilo od-
chovat 8 mláďat, novodobá historie chovu se začala psát právě s příchodem samice Tanji z ruské 
ZOO Čeljabinsk. Předchozím partnerem Tanji byl od roku 2012 do roku 2017 samec Joseph  
z německé ZOO Eberswalde. Jejich první 2 mláďata se narodila v září 2012, další tři pak na podzim 
roku 2015. V rámci zachování nepříbuznosti v evropských chovech a po dohodě s koordinátorem 
chovu tygrů samec Joseph zamířil v květnu 2017 do jihokorejské ZOO Soul k posílení chovu tygrů 
ussurijských v asijské oblasti. V prosinci 2018 na doporučení koordinátora do zlínské ZOO zamířil 
samec Boatsman z estonské ZOO Talin. 

        Ing. Roman Vrzal

FOTOGRAFIE Z AKCE

Rybářské závody
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

Ve II. čtvrtletí 2019 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let Ambróš Jaroslav 55 let Pumprla Jiří 60 let  Nevřalová Vlasta    
 Žigová Božena  Utěkal Jan  Barot Jaroslav                               
 Bílková Alena  Pavlíček Jaroslav  Nelešovská Helena
 Tkadlčík Pavel  Doleželová Dagmar               
   Klinková Světlana                           
                                                                                                            
                                                                                                  
65 let  Kopečná Eva 70 let Pavelková Eva 75 let  Krejčí Drahomíra 
 Jura Jaroslav    Hendrych Petr
 Krejčí Miroslav    Barotková Božena  
 Šiška Pavel                       
             

80 let  Stoklásková Anežka 85 let Orlichová Ludmila 90 let Šišková Anna  
             Krejčí Stanislava        
 Trhlíková Lydie
 Stará Marie
 Indruchová Margita
                                                            
                          
            
Narodili se:
 Lipnerová Aneta
 Indruch Vít
 Pumprlová Laura
               
              
Sňatek uzavřeli:
  Vyorálková Veronika, Kněžpole a Nedbal Zdeněk, Prusinovice  
               

Rozloučili jsme se:
 s paní Věrou Nedbalovou (Bystřice pod Hostýnem),  paní Ludmilou Pumprlovou
 a panem Františkem Chytilem.
                             

                                                                                                   A vzpomínky zůstanou ...
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PROMĚNY

Pohled na kostel dříve

Pohled na kostel nyní



Velikonoční jarmark Rybářské závody

Pálení čarodějnic Oslava Dne matek

Oslava 74.výročí osvobození obce Rudou armádou Pohádkový les

Malování na tvář Jiří Kedroň, vítězSilvie Dostálová z Olomouce Matouš Kudla s rodiči

Čaroděj Lektvaros Vystoupení dětí z MŠSpolečná fotografie Vystoupení žáků ZŠ

Čestná jednotka členů SDH U perníkové chaloupkyPietní akt u pomníku padlých Rudoarmějců Jízda na koni
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PROMĚNY

Pohled na kostel dříve

Pohled na kostel nyní
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