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Mladší přípravka Prusinovice, okresní přeborník 2018/2019

Slavnostní nástup Sigi Teamu a žáků TJ Prusinovice

Staří páni Prusinovice

Muži TJ Prusinovice

Sokolské a obecní slavnosti v obci
V pátek 5. července a v sobotu 6. července jsme si
v naší obci připomněli a oslavili významná výročí – 100
let založení TJ Sokol Prusinovice, 90 let trvání kopané
a 670. výročí první písemné zmínky o obci Prusinovice. Tyto
slavnosti zorganizovaly TJ Prusinovice a obec Prusinovice.
Oslavy se započaly v pátek 5. července v 9 hodin
ráno, kdy byla pro veřejnost otevřena výstava k 100. výročí
založení TJ Sokol Prusinovice. Výstava byla uspořádána
v malém sále kulturního domu pod jevištěm. Obsahovala
historické dokumenty, které se týkaly původní TJ Sokol, ale
i dokumenty, které návštěvníkům výstavy přiblížily činnost
dalších sportovních oddílů, které v TJ Sokol během uplynulých 100 let vznikly a po nějakou dobu úspěšně působily.
Naši občané provozovali ve sportovních oddílech tyto
sporty: jezdectví, sáňkování, základní a rekreační tělesnou
výchovu, šachy, turistiku, volejbal, stolní tenis, plavání,
lední hokej, kopanou. Byl zde vystaven i orelský prapor,
symbolizující „konkurenční“ tělocvičné uskupení u nás
Ing. Jiří Mrázek, autor knihy
v Prusinovicích. V nově vydané publikaci ke 100. výročí
TJ Prusinovice je rovněž zmíněna činnost spolku OREL, který by v lednu 2021 oslavil 100 let od
svého založení. Mezi historické dokumenty patřily sokolský kroj, sportovní dresy, fotografie, plakáty, sportovní odznaky, medaile, vyznamenání, poháry a jiné předměty. Nejvíce prostoru měla
nedávná historie kopané, kterou po léta pečlivě dokumentoval pan Aleš Pumprla, za což mu patří
uznání a poděkování. Vstupné na výstavu bylo dobrovolné a posloužilo jako příspěvek na rozvoj
mládeže v TJ Prusinovice. U vchodu na výstavu si návštěvníci mohli zakoupit šály, trička a samolepky s logem 100. výročí založení TJ Sokol Prusinovice a také novou knihu, která byla tematicky
vydána k tomuto výročí. Ve vedlejším malém sále kulturního domu byla umístěna video projekce,
kde se pro návštěvníky promítaly fotografie a krátká videa z fotbalových utkání žáků i týmu mužů.
Tato výstava byla velmi úspěšná. Naši občané měli o ni veliký zájem a pochvalně se o ní vyjádřili v zápisech do návštěvní knihy. Výstavu připravovali a poskytli historické materiály František
Sklenář, ing. Josef Nedbal, Petra Žákovská a Aleš Pumprla. Instalaci výstavy zajistil Mgr. Ondřej
Nedbal, který při přípravě výstavy odvedl dobrou práci, za což mu patří uznání a poděkování.
Poděkování patří též všem, kteří se podíleli na přípravě této jedinečné a úspěšné výstavy, která
dokumentovala bohatý společenský a sportovní život v naší obci za uplynulých 100 let. Všem
návštěvníkům výstavy děkujeme za jejich zájem, za návštěvu a finanční příspěvek ve prospěch
našich mladých fotbalistů.
Tato výstava byla pro veřejnost (omezeně) otevřena až do úterý 9. července.
Při příležitosti oslav 100. výročí založení TJ Sokol Prusinovice byla vydána nová kniha s názvem „1919 – 2019, 100 LET, TJ Sokol PRUSINOVICE“ v nákladu 300 kusů. Kniha je v brožovaném
vydání na formátu A4 a na jejím přebalu je veliká barevná fotografie Prusinovic s logem (znakem) Sokola. Kniha má 170 stran a stojí 250 Kč. Je členěna do sedmi kapitol. Autorem publikace
je Ing. Jiří Mrázek se kterým spolupracovali Mgr. Bohumil Ježdík, Pavel Vrubel st. a Aleš Pumprla.
V úvodu knihy jsou představeni zakladatelé Sokola – Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Dále je
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podrobně popsána historie Sokola v Prusinovicích, od jeho založení přes jednotlivá období, ve
kterých byly založeny, ale rovněž i zanikly další sportovní oddíly a kluby, stejně tak jako sportovně
branné a motoristické sporty v obci. Čtenářům jsou představeni též místní sportovci, kteří dosáhli
skvělých výsledků ve svých sportech, které je vynesly až do reprezentace. Text knihy je doplněn
početnými dobovými fotografiemi. U starších čtenářů tyto fotografie mohou vyvolávat pěkné
vzpomínky na své kamarády z mládí. Mladí čtenáři zase mají možnost k tomu, aby si udělali představu o sportovním životě předcházejících generací našich občanů. Tvůrcům této publikace patří
naše uznání a poděkování za dobře vykonané dílo, které poslouží i příštím generacím.
Oslava pokračovala slavnostní schůzí a obědem v kulturním domě v pátek 5. července v 13
hodin. Byla připravena místa pro 104 hosty u stolů, ale všichni pozvaní hosté se do velikého sálu
kulturního domu nedostavili. K pozvaným hostům patřili (kromě členů výboru TJ Prusinovice)
obecní zastupitelé, zástupci vesnických spolků, škol, církví, zasloužilí sportovci a další významné
osobnosti.
Velký sál kulturního domu byl vyzdoben rozvinutou originální sokolskou divadelní oponou
o rozměrech asi 2 x 5 metrů, která byla na jevišti. Na oponě je namalován obraz se sjednocující
myšlenkou české státnosti a domoviny. Je obdivuhodné, že tato opona díky statečnosti jednoho
člověka byla zachráněna před nařízeným odvezením z obce a pravděpodobným zničením. Po
léta byla ukryta v domě č. p. 146. Byla zrestaurována paní Jiřinou Janošťíkovou (Lutonskou) a její
dcerou Kateřinou. Opět se tak vrátila na čestné místo, kde jsme ji mohli obdivovat.
Moderování této slavnostní schůze se ujal pan Ondřej Němec. Mezi hlavní řečníky patřili pan
Aleš Pumprla, současný předseda TJ Prusinovice, pan Zbyněk Žákovský, starosta obce a zástupce
Jezdeckého klubu Prusinovice, ing. Petr Lipner, bývalý starosta obce a paní Ludmila Syptáková,
zástupkyně České unie sportu. Na této slavnostní schůzi bylo oceněno udělením pamětního listu
70 členů starších šedesáti let, kteří se zasloužili o rozvoj sportu a tělovýchovy v Prusinovicích.
Cenu Dr. Václava Jíry obdržel za dlouhodobou práci s mládeží, která náleží jen několika lidem
v republice, pan Mgr. Bohumil Ježdík. Přísný, ale oblíbený trenér. Po oficiálním programu následoval společný oběd a volná družná beseda přítomných hostů. Odpoledne pak členové TJ v čele
s Alešem Pumprlou uctili památku zemřelých členů TJ Sokol položením věnců u základní školy
a na obou zdejších hřbitovech.
Páteční program pokračoval na fotbalovém hřišti ukázkovým tréninkem mládeže z Prusinovic
a okolí, který vedli Zdeněk Grygera (bývalý český fotbalový reprezentant), Pavel Vyhnal, Alexander
Jakubov, Patrik Slaměna (hráči FC Fastav Zlín), Jáchym Šíp (mládežnický reprezentant ČR a hráč
Sigmy Olomouc), Filip Jura a Radim Jadrníček (dorostenci FC Fastav Zlín).
V 18 hodin začalo koncertní vystoupení oblíbené slovácké dechové hudby VLČNOVJANKA,
která hrála na pódiu u kulturního domu. K této slavnosti bylo zrekonstruováno původní taneční
kolo, které bylo z „terasa“ a nyní je pokryto velikými dlaždicemi, přičemž ztratilo původní kruhový
tvar. Nové taneční „kolo“ (parket) zhotovil pan David Mlčák se svými pomocníky. K občerstvení
návštěvníků taneční zábavy byly připraveny grilované speciality. Pergola u kulturního domu byla
vyzdobena balónky a na velkoplošné obrazovce pod pergolou byl opakovaně promítán propagační film o Prusinovicích. Vystoupení dechové hudby Vlčnovjanky se našim občanům líbilo, takže
se její hudební produkce protáhla na jejich přání až do 23 hodin.
Oslavy pokračovaly v sobotu 6. července na hřišti u koupaliště. Toho dne byl fotbalový svátek. Od 10 hodin až do 16,30 hodin se konala přátelská utkání mládežnických mužstev a „starých
pánů“. Byla odehrána tato utkání s těmito výsledky:
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Mladší přípravka: Prusinovice – Slavkov pod Hostýnem 10:8, branky: Dudík Jan 6, Bělíček Jan,
Adámek Jiří, Mlčák Lukáš, Janů Nikolas.
Starší přípravka: Prusinovice – Loukov 5:5, branky: Večeřa František 3, Mašta Daniel, Dudík Jan.
Mladší žáci: Prusinovice – Bezměrov 11:0, branky: Krejčí Jan 5, Mašta Daniel 2, Janů Petr 2,
Šiška David, Pumprla Václav.
Starší žáci: Prusinovice – Holešovské holky 7:1, branky: Pumprla Matěj 3, Zdráhal Pavel 2,
Jadrníček Nikola 2.
Staří páni: Prusinovice – Podhostýnský výběr 2:6, branky: Petrkovský Daniel, Pospíšilík Karel
st. - Darebník Martin, Krajcar Daniel, Barot Josef, Perutka Milan, vlastní 2.
Tato uvedená utkání komentoval pan Zdeněk Bartošek z Rusavy spolu s Ondřejem Němcem.
V 17 hodin začalo hlavní utkání toho dne, na které se všichni diváci, účastníci oslav, těšili. Oba
týmy – Sigi Team i první mužstvo TJ Prusinovice – před utkáním slavnostně nastoupily uprostřed
hřiště za doprovodu mladých hráčů žákovských kategorií a představily se početným divákům,
jichž bylo kolem 600. Před zápasem obě mužstva uctila minutou ticha památku zesnulého Pavla
Srníčka, bývalého reprezentačního brankáře.
V sestavě Sigi Teamu se pod vedením Bohumila Páníka představili Horst Siegl, Ladislav Vízek,
Ladislav Maier, Miroslav Beránek, Marek Kulič, Patrik Siegl, Petr Korbel, Petr Samec, Rudolf Otépka
ml. a st., Radim Nečas, Martin Frýdek a doplněni o naše odchovance Radima Jadrníčka a Filipa
Juru. V dresu Prusinovic se představili JosefBartošek, Martin Mrázek, Radek Nevřala, Petr Tkadlčík,
Ladislav Polešovský, Tadeáš Měrka, Lukáš Marek, Alois Barot, Aleš Sovadina, Kryštof Talach, Michal
Kořenek, Martin Pumprla, Miroslav Šiška, Radim Hošťálek, Jiří Belfín, František Vybíral, Martin
Nevřala, Karel Pospíšilík st., Pavel Pospíšil, trenér Vladimír Vinklárek, vedoucí mužstva Kateřina
Šimková. Zápas, který trval 2 x 35 minut, začaly oba týmy hrát v ofenzivním stylu. Akce se střídaly
na obou stranách, ale favorizovaný Sigi Team nakonec zvítězil. TJ Prusinovice versus Sigi Team 4:8.
Zápas řídil populární rozhodčí Pavlín Jirků.
V přestávce hlavního zápasu předal předseda OFS Kroměříž Libor Kopčil pohár a medaile
mladší přípravce TJ Prusinovice, která zvítězila v uplynulém ročníku okresního přeboru. O zisk
titulu se pod vedením trenérů Marka Dudíka a Aleše Pumprly zasloužili Hynek Špaldoň, Valerie
Adámková, Natálie Tobolíková, Jiří Adámek, Petr Lajda, Daniel Šiška, Jan Dudík, Lukáš Mlčák,
Nikolas Janů, Tomáš Novák a Jiří Nášel.
V Prusinovicích při oslavách nezapomněli ani na charitu. Díky dobrovolnému vstupnému
a dražbě dresu, který podepsal bývalý úspěšný fotbalový reprezentant Tomáš Rosický, se shromáždila finanční částka ve výši 27 500 Kč. Pořadatelé oslav věnovali celý tento obnos ve prospěch
postižené Michalky Láníkové z Holešova. Pro zajímavost uvádím, že dres Rosického byl vydražen
za 12 500 Kč a dále, že čestný host oslav Milan Srníček zaslal na Michalčino konto dalších 5 000 Kč.
Fotbalový svátek se vydařil ke spokojenosti pořadatelů i hojných návštěvníků slavnosti.
Velikým dílem se o to zasloužilo krásné letní počasí, které bylo po celý konec týdne.
Krásný den vystřídal krásný letní večer, kdy v 21 hodin na hřišti začala taneční zábava s kapelou
Kiks Brass. Tam se příjemně večer zabavili ti, kterým se určitě ještě nechtělo jít spát po prožitém
dni plném fotbalových dojmů.
Antonín Nedbal
Poznámka redaktora:
Na titulní a poslední stránce tohoto časopisu je společná fotografie zúčastněných fotbalistů
a mládeže před začátkem přátelského utkání TJ Prusinovice v. Sigi Team dne 6. 7. 2019 na hřišti.
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Z OBCE
Zprávy z obce
Dne 13. srpna 2019 se uskutečnilo třetí veřejné zasedání obecního zastupitelstva v tomto roce
a přijalo následující usnesení:
Zastupitelstvo:
• Schválilo předloženou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu „Kanalizace Prusinovice – podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy“.
Jedná se o pozemky v majetku obce Prusinovice p. č. 157, 178, 306, 318, 319, 334, 353, 859, 961,
1288, 1302, 1327, 1338, 1345, 1350, 1351, 1353, 1385, 1410, 1414, 1470, 12695, 12696, 12699,
12701, 12703, 12704, 12707, 12712 v kat. území Prusinovice. Vzalo na vědomí Závěrečný účet
Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem.
• Schválilo rekonstrukci podlah v budově mateřské školy v částce 350 000 Kč.
• Schválilo koupi 2 ks interaktivních tabulí do mateřské školy za částku do 170 000 Kč.
• Schválilo žádost mateřské školy čerpání finančních prostředků z investičního fondu v roce 2019
do výše 12 000 Kč.
• Souhlasí s koupí pozemku p. č. 763 o výměře 68 m2 za cenu 20 Kč/m2.
• Souhlasí s prodejem obecního pozemku p. č. 1597 o celkové výměře 6 m2 MVDr. Vrzalovi
za cenu 20 Kč/m2.
• Souhlasí s vybudováním přístupového chodníku k rodinnému domu manželů Měrkových
(č. p. 62) na obecním pozemku p. č. 75.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Pocta dárci krve
Paní Dagmar Úlehlová, předsedkyně Klubu dárců krve Kroměřížska, z. s., oznámila dopisem
ze dne 29. dubna 2019 našemu panu starostovi Zbyňkovi Žákovskému radostnou zprávu, že pan
Jan Stehno z Holešovské ulice č. p. 287 daroval na oddělení Transfusní služby a hematologie Kroměřížské nemocnice, a. s., svou krev již 90 x. Jubilejní devadesátý odběr plné krve se uskutečnil
dne 27. března 2019.
Dagmar Úlehlová požádala pana starostu Zbyňka Žákovského o zveřejnění této dobré zprávy
vhodným způsobem. Obecní zastupitelé na svém veřejném zasedání dne 5. června 2019 vzali
tuto skutečnost na vědomí.
V úterý 17. září pan starosta Zbyněk Žákovský jmenovaného dárce krve poctil za jeho mimořádný a příkladný postoj tím, že ho přijal v obecním úřadě, kde mu předal písemné poděkování
za jubilejní darování krve, finanční odměnu a věcný dar a setrval s ním v přátelském rozhovoru.
Také já si velice vážím obětavého přístupu pana Jana Stehna, protože mnohonásobným
darováním krve přispěl k záchraně zdraví a životů mnoha jemu neznámých pacientů, kteří
v nemocnici právě jeho darovanou krev potřebovali. Přeji mu též hodně zdraví.
Antonín Nedbal
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Taneční tábor
Za podpory obce Prusinovice se v termínu
od 15. do 19. července u nás uskutečnil příměstský tábor plný tance, který byl určen pro dívky
od 6-ti let. Tábora se zúčastnila nejen místní
děvčata, ale i děvčata z Holešova a blízkého
okolí. Mladé tanečnice se během týdne seznámily se základy klasického a moderního tance.
35 děvčat bylo rozděleno do tří skupin, kterým
se věnovaly tři lektorky Jana Lochmanová, Jana
Marková a Ludmila Dědičová. Týden nebyl jen
o tanci, ale byl také plný her. Pod vedením kantorky tanečního oboru ze Základní umělecké
školy Holešov Jany Lochmanové sestavila děvčata čtyři taneční sestavy, které na závěr soustředění
předvedla rodičům a mladým sportovcům na místním fotbalovém hřišti. Za celotýdenní „dřinu“
bylo za odměnu pro děti připravené letní promítání filmu a přenocování ve stanovém městečku.
Dana Nevřalová

Ukliďme svět, ukliďme Česko!
V sobotu 28. září se v obci opakovaně konala úklidová akce, která na jaře pod stejným názvem
měla veliký úspěch. Tuto akci opět připravila obec Prusinovice. Jmenovitě se v ní angažovali dva
mladí obecní zastupitelé, pan Marek Bečka a paní Dana Nevřalová, kteří také byli vedoucími dvou
sběrných (uklízecích) skupin.
Odpoledne po 13. hodině se dvě skupiny občanů všech věkových kategorií vydaly na obchůzku po polních cestách okolo vesnice a posbíraly do igelitových pytlů všechno, co do volné
přírody nepatřilo. Ochotní „sběrači“ měli cestou krásné výhledy na naši krásnou obec, jejíž střed
se rozprostírá v údolí. Tento úklid nebyl co do množství posbíraných odpadků tak moc úspěšný,
jako ten předchozí na jaře, ale přesto nikdo ze zúčastněných občanů nelitoval toho, že měl krásnou
odpolední vycházku okolo naší obce, která se konala za poměrně přívětivého počasí.
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Úklid skončil v 16 hodin u kulturního domu, kde se děti opět rády povozily na koních a kde
si všichni „brigádníci“ mohli nad ohněm opékat špekáčky a besedovat spolu.
Je třeba pochválit aktivitu našich občanů včetně dětí, kteří nebyli lhostejní k této ekologické
brigádě a k naší přírodě, která si zaslouží, abychom k ní měli dobrý vztah a udržovali ji krásnou
na pohled. Naše poděkování patří všem, kteří uklízecí akci připravili, i těm, kteří se jí aktivně
a ochotně zúčastnili.
Antonín Nedbal

Změna v poštovním úřadě v Prusinovicích
Po šesti a půlletém pracovním poměru na poloviční úvazek paní Eva Solařová z Horního
Lapače ukončila svou práci v našem poštovním úřadě dne 30. září 2019. Na její místo nastoupila
po zaučení paní Irena Hlavizňová z Prusinovic. Mladá paní Eva Solařová si brzy získala sympatie
našich občanů svým příjemným vystupováním a profesní zdatností. Naši občané si na ni zvykli,
přijali ji mezi sebe a jen neradi se s ní nakonec rozloučili. Moc jí děkujeme za její poštovní služby
a na jejím novém pracovišti na poště ve Zlíně jí přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Paní
Ireně Hlavizňové přejeme též hodně štěstí, zdraví a zdaru. Ať se na svém novém pracovišti setkává
jen s usměvavými a spokojenými zákazníky.
Antonín Nedbal
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ŠKOLA
Prázdniny v mateřské škole
Skončil červen a začaly prázdniny, na které jsme se všichni moc těšili. Mateřská škola se
uzavřela na dlouhé dva měsíce. Nastoupili dělníci všech profesí a začala rozsáhlá rekonstrukce
staré části budovy venku i vevnitř. V oddělení Koťátek se vylévala nová podlaha, na ni se lepilo
linoleum, snižovaly se stropy, dělaly se nové rozvody elektřiny, osvětlení, omítky, nové obložení
zdí a radiátorů v obou odděleních, které se mohou od 2. září pochlubit i krásným nábytkem z dílny
pana Pumprly. Nábytek na míru, dětské hrací koutky, psací stoly, skříně, skříňky, police, obložení,
úchytky s dětskými motivy – vše propracované do nejmenšího detailu. A to nemluvím o přístupu
firmy k našim atypickým požadavkům – vysoká profesionalita, nic nebyl problém, rychlá výroba,
montáž, úklid a vůbec celková komunikace s naší mateřskou školou. Všem, kteří se na rekonstrukci
školky podíleli, patří náš upřímný dík a chvála.
Rekonstrukce by se neuskutečnila nemít tak schopného starostu a zastupitelstvo
obce. Ne každý starosta je tak schopný a umí vyřídit dotace a zvelebovat obec, která je rok
od roku stále krásnější. I Vám, pane starosto, patří náš velký dík!
Odměnou za velké úsilí všech, kteří se na rekonstrukci podíleli, jsou šťastné tváře dětí a spokojené paní učitelky, kterým se bude v novém prostředí dobře pracovat, hrát si a tvořit.

Září v mateřské škole
Mateřská škola se otevřela 2. září. Všechny práce byly dokončeny ve slibovaném termínu
a paní učitelky s dětmi tak nemusely hledat náhradní prostory. V tento den všechny slavnostně
přivítali pan starosta Zbyněk Žákovský a pan farář Leoš Mach. Tuto hezkou tradici dodržují pravidelně každým rokem.
V novém školním roce 2019/2020 je kapacita mateřské školy maximálně naplněna. V oddělení Koťátek pro nejstarší věkovou skupinu je zapsáno 25 dětí, z toho 16 předškoláků. V oddělení
Sluníček 26 dětí mladšího věku. Nově přijatých je celkově 15.
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Září ještě není u konce a v mateřské škole proběhlo již několik akcí pro děti:
• Divadlo Červená karkulka, červená sukýnka v režii Michaely Borošové. Aktivní děti se proměnily
v herce a pomáhaly holčičce najít cestu k babičce, aby vše dobře dopadlo, neboť vlk nikdy nespí
a rád ve svém žaludku uvítá kůzlátka, babičku i docela malou holčičku.
• Karneval na zahájení školního roku ve spolupráci s obecním úřadem – venku pršelo, jen se lilo,
děti v krásných maskách to však neodradilo. Tanec, soutěže, rej masek, bohaté občerstvení,
zkrátka vše, co k pořádné veselici patří.
• Den se sportovci – batůžky na záda a jde se sportovat na místní fotbalové hřiště.
Touto akcí jsme ukončili letní aktivity a budeme se chystat na ty podzimní. „Tak už končí léto,
podzim se k nám vrací, už se na obloze objevili draci.“
Iva Rozsypalová

Hola, hola, škola volá!
V pondělí 2. září jsme společně slavnostně zahájili školní rok 2019/2020. Sešli se žáci školy,
pedagogové, pan starosta Z. Žákovský a člen Školské rady Mgr. L. Mach. Všichni přítomní popřáli
dětem úspěšný školní rok. Zvláštní pozornosti, jako každoročně, se dostalo těm nejmladším - našim prvňáčkům, kterých jsme letos přivítali 11. Celkem bude v tomto školním roce navštěvovat
zdejší školu 65 žáků, kteří se budou učit v 5 samostatných třídách, stejně tak, jak tomu bylo v loňském školním roce. Vsouvislosti se změnou financování regionálního školství budeme vyučovat
v maximální míře odděleně všechny ročníky, výjimku tvoří jen společná výuka tělesné a hudební
výchovy 4. a 5. ročníku. Po slavnostním zahájení se žáci odebrali do svých tříd, kde si s učiteli
společně prošli, co vše je letos čeká a povyprávěli si o svých prázdninových zážitcích.
V letošním školním roce byly žákům školy nabídnuty kroužky realizované SVČ TYMY Holešov
– Angličtina, Ateliér creative, Moderní tanec, Mladý zoolog. Kroužky budou otevřeny na základě
zájmu o ně. Pro ty, kdo potřebují, je k dispozici opět Logopedický kroužek. Naše škola pro žáky
nabízí Klub zábavné logiky a deskových her. I nadále v prostorách školy funguje pobočka Základní
umělecké školy Holešov.
I v letošním školním roce dětem nabízíme širokou paletu mimoškolního vzdělávání. Ve spolupráci s různými firmami a vzdělávacími či kulturními institucemi uspořádáme řadu projektů, besed
a exkurzí. Celoročně probíhá projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol a Recyklohraní (sběr
baterií, drobných elektrospotřebičů a prázdných tonerů). A už jsme i začali.
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11. 9. jsme pobesedovali s policií na téma „Policista je náš kamarád“, „Doprava“ či „Bezpečné
chování“. V pátek 13. 9. žáci prožili krásné dopoledne plné pohybu na fotbalovém hřišti, program
pro ně připravila Obec a TJ Prusinovice. Tento den se opravdu povedl. Program byl opět perfektně
nachystán a počasí nám přálo. O týden později už jsme s žáky poznávali krásy Vysokého Pole,
kde jsme navštívili Envicentrum. Pro děti byl opět připraven krásný program plný zajímavých
informací. A pokračujeme. V měsíci září jsme s 4. a 5. ročníkem zahájili plavecký výcvik v Přerově.
Žáci 4. ročníku už stihli výuku na dětském dopravním hřišti v Kroměříži. 1. a 2. ročník čeká Malá
technická univerzita, která je bude provázet od září až do dubna.
V nejbližší době nás čeká divadlo ve Zlíně (2. 10.), vzdělávací program Nauč se první pomoc
(24. 10.), podzimní projektový dvojden se spaním ve škole (24. - 25. 10.), anglické divadlo (13. 12.)
a také rozsvícení vánočního stromku v obci.
Všem žáčkům školy přejeme, aby tento školní rok byl pro ně úspěšný, aby měli radost z nově
získaných vědomostí a dovedností. Rodičům i zaměstnancům školy pak přejeme pevné nervy
a spoustu trpělivosti. Pevně věříme, že si tento školní rok společně pěkně užijeme, a bude
na co vzpomínat.
Ing. Eva Benešová
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KULTURA
Dětský karneval
Obec Prusinovice a mateřská škola uspořádaly v sobotu 7. září odpoledne tradiční dětský
karneval, který se letos konal za mírně deštivého počasí u kulturního domu. Přes nepřízeň počasí
se karnevalu zúčastnilo na 40 dětí, které se tam dostavily ve slušivých a nápaditých kostýmech
v doprovodu svých rodičů a prarodičů.
Při příchodu je uvítaly paní ředitelka mateřské školy Bc. Gabriela Navrátilová a paní učitelky
Žaneta Vrubelová, Iva Rozsypalová, Mgr. Kateřina Koplíková a Jitka Šenovská (asistent pedagoga),
které jim předaly balíček sladkostí. Vstupné na karneval bylo dobrovolné. Rodiče s dětmi se usadili
pod vyzdobenou pergolou a občerstvení dle libosti si mohli zakoupit v kulturním domě.
Zábavný program pro děti tentokrát pro změnu vytvořily členky Střediska volného času TYMY Holešov. Byly to 3 osoby oděné ve slušivých kostýmech – Kája a Pája (Karolína Vaclachová a Aneta Cenková)
a klaun (Bára Velčovská), které přítomné děti zabavily různými hrami, soutěžemi, tanečky a písničkami, jež
se odehrály na novém tanečním„kole“ (s tvarem osmiúhelníku), nad nímž byl postaven plátěný přístřešek.
Přes počáteční rozpačitý začátek karnevalu se zábavný program brzy rozproudil a do soutěží a her se
zapojilo více dětí i jejich rodičů. Karneval byl pojat jako maškarní, a proto tam děti byly oděny ve slušivých
převlecích. Např. tam byly vidět kočky, pejsek, víly, princezny, Maková panenka, policistka, čarodějnice,
rytíř, dráček a další pohádkové bytosti. Děti opět měly veliký zájem o malování na tvář, které jim ochotně
provedla Nikola Geryková. Čas, který byl vyhrazený pro program karnevalu, účastníkům rychle uplynul.
Poděkování patří členkám Střediska volného času TYMY Holešov za to, že dokázaly naše děti
i jejich rodiče příjemně pobavit i ve ztížených podmínkách, které způsobilo nevlídné počasí. Dále
děkuji panu místostarostovi Miroslavu Minaříkovi za jeho hudebně – technickou spolupráci. Veliký
dík náleží obci Prusinovice i pedagogickému sboru mateřské školy za svědomitou organizační přípravu karnevalu. Díky všem účastníkům karnevalu za to, že se nedali zastrašit nevlídným počasím
a přišli se na karneval spolu pobavit.
Antonín Nedbal

Vítání občánků
V sobotu 14. září odpoledne se opět v malém sále v kulturním domě konala slavnost přivítání
nově narozených dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to byli 3 kluci a 3 děvčátka: Ondřej Marek z Plačkova, Jan Stehno z Holešovské ulice, Vít Indruch z ulice Podzahradí, Klára Vrzalová
z Přerovské ulice, Aneta Lipnerová z ulice Podzahradí a Laura Pumprlová z ulice Díly.
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
zúčastnila též paní Květoslava Smolková, obecní zastupitelka a předsedkyně Výboru pro občanské
a sociální záležitosti. 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 maminky dostaly kytičku. Rodiče a příbuzní, kteří se zúčastnili slavnosti
v hojném počtu, se podepsali do kroniky. Doufáme, že to bylo příjemné odpoledne.
Antonín Nedbal
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A přece se setkali
Věra Nedbalová z Prusinovic a Jitka Nevřalová - dvě dámy, ačkoliv nejsou z oboru, se díky
náhodě našly a ihned poznaly, že se nesou na
stejné vlně. Patrně osud tomu chtěl, že po čas
rozhovorů a vyprávění se tyto dvě ženy rozhodly, že společně napíšou knihu. A stalo se. Kniha
již je na světě a dočkala se dokonce autorského
čtení, kterému přišly naslouchat desítky lidí.
Exotický příběh, zasazený do prostředí Izraele,
zaujme nejednoho čtenáře. Kniha „A přece
se setkali“ se řídí mottem: „Žádný vztah není
ztrátou času. Možná nepřinese to, co chcete, ale
Zleva: Věra Nedbalová a Jitka Nevřalová
naučí vás, co nechcete.“ Autorky samozřejmě
neprozradily vše, nechaly jen nahlédnout, jen přivonět, jen ochutnat. Zbytek už je na nás, na čtenářích… Autorské čtení se konalo v pátek 20. září odpoledne v sále Jednoty bratrské v Holešově.
Hana Helsnerová

CÍRKEV
Rozloučení s P. Markem Výletou
V neděli 21. července odpoledne se konal na dvoře římskokatolické fary „farní den“.
Po 11 letech působení ve farnosti se loučil farář P. Marek Výleta, který zároveň slavil 55. narozeniny.
Po vydatné dešťové přeháňce se odpoledne vyčasilo, takže farní slavnost se mohla konat.
Na farním dvoře bylo dost místa pro všechny – dospělé i děti. Přišli místní katoličtí farníci a pozvání přijala i skupina bratrů evangelíků v čele s panem farářem Mgr. Leošem Machem. Rozloučit
se a poblahopřát přišli i farníci z farnosti Bílavsko.
Všichni spolu vytvořili milé společenství, pro které bylo připraveno občerstvení slané, sladké,
pivo, víno, limonády, káva. Hudební doprovod Mgr. Leoše Macha uvítali všichni přítomní a jím
vybrané písně si s ním rádi zazpívali.
P. Marek Výleta byl potěšen vděčností mnoha farníků, kteří mu osobně poděkovali za to,
co pro ně a pro farnost udělal během uplynulých let jeho duchovní služby. Přáli mu pevné zdraví
a Boží požehnání v jeho novém působišti v Hroznové Lhotě. Rozloučit se s ním přišli i zástupci
naší obce – pan starosta Zbyněk Žákovský a pan místostarosta Miroslav Minařík, kteří mu předali
pěkný dárek – originál obrazu s kostelem svaté Kateřiny a přilehlé fary.
Na závěr farního odpoledne došlo na překvapení pro P. Marka Výletu. Bylo mu předáno
55 bílých a žlutých balónků, ke kterým byla připevněna přáníčka od přítomných farníků. Několik
náhodně vybraných přání P. Marek přečetl a potom všechny balónky pustil a ony se vznášely
k nebi a mizely v nedohlednu.
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Poděkování za příjemné chvíle na farním dnu patří všem, kteří se podíleli na přípravě občerstvení, všem kteří se přišli rozloučit s P. Markem a za jejich zájem. Díky patří Mgr. Leoši Machovi
za hudební doprovod a zpěv. Poděkování patří i manželům Houdoušovým a panu Červenkovi,
kteří se postarali o hry a zábavu pro přítomné děti.
Bohu díky za tuto milou odpolední farní slavnost.
P. Marku Výletovi přeji všechno dobré v jeho novém působišti a pevné zdraví.
Antonín Nedbal

Nový duchovní správce v naší římskokatolické
farnosti
V naší římskokatolické farnosti nastala po
letech změna v duchovní správě. Dosavadní
duchovní správce P. Marek Výleta se s námi
rozloučil, protože byl přeložen do farnosti
v Hroznové Lhotě a do prusinovické farnosti byl
arcibiskupem ustaven s účinností od 1. srpna
2019 nový kněz – P. Petr Dolák, který bude sloužit také farníkům v Roštění a Kostelci u Holešova.
P. Petr Dolák pochází z Radotína u Soběchleb
z široké rodiny, je z devíti dětí a je z dvojčat. Jeho
maminka pochází z Vitonic. Jeho bratr je také
knězem – děkanem ve Svitavách.
P. Petr Dolák působil jako jáhen v Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí.
S O. Pavlem Vichlendou byl vysvěcen na kněze.
K primici mu vyšla kniha „Ozvěny ze svatého
Hostýna“, která obsahuje 124 písní a básní
od různých autorů (Zahradníček, Táborský
a další). Když byl ve Valašském Meziříčí, napsal
P. Mgr. Petr Dolák
knihu „Oni jsou otcové naši“, která pojednává
o svatém Cyrilovi a Metodějovi. Dále P. Petr Dolák působil v Kojetíně a okolí, kde v duchovní službě
vypomáhal. Další dva roky působil jako kaplan ve Svitavách a 19 let působil v Hanušovicích a okolí.
Staral se o 12 kostelů v těchto obcích: Ostružná, Branná, Vigantice, Nové Losiny, Pusté Žibřidovice, Kopřivná, Vysoké Žibřidovice, Habartice, Vojtíškov, Podlesí, Malá Morava, Dolní Morava (kde
je v blízkosti atraktivní stavba pro turisty „Stezka v oblacích“), Hanušovice. Sloužil tam lidem
po duchovní stránce a udržoval kostely po stavební stránce.
P. Petr Dolák přišel do Prusinovic z Hanušovic. Zná poměrně dobře okolí Bystřice pod Hostýnem, zná také O. Josefa Němce, který působil v Kostelci u Holešova po mnoho let. Náš nový kněz
si teprve zvyká na život v Prusinovicích pod svatým Hostýnem a doufá, že s pomocí Boží a Panny
Marie budeme všichni spolu dobře vycházet a směřovat do Božího království.
Antonín Nedbal
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Sborová beseda
V neděli 1. září odpoledne se konala sborová beseda na místní evangelické faře, jejímž svolavatelem byl
pan farář Mgr. Leoš Mach, který se též ujal role hostitele
a oslavence zároveň. Totiž letos koncem července on měl
kulaté výročí – 50. narozeniny. Oslavu svých narozenin naplánoval právě na 1. září a pozval na ni místní evangelické
farníky. Toho dne asi 25 farníků mu přišlo poblahopřát na
faru. Na stolech ve farním sále bylo připraveno bohaté
a chutné občerstvení pro všechny hosty (gratulanty).
V 15 hodin pan farář Mgr. Leoš Mach zahájil besedu
svou hudební produkcí na klávesy (klavír), když nám
zahrál vybrané a oblíbené melodie. Na přání jednoho
z farníků pak nám pak přiblížil svůj životopis. Vyprávěl,
kdy a jak získal své hudební a odborné vzdělání. Jeho
vyprávění bylo poutavé a zajímavé.
Mgr. Leoš Mach (ilustrační fotografie)
Na faru mu též přišli poblahopřát k významným
narozeninám místní obecní zastupitelé v čele s panem starostou Zbyňkem Žákovským a předali
mu dary. Jedním z nich byl ručně namalovaný obraz, na němž byl vidět evangelický kostel a fara.
Tento obraz pana faráře Leoše Macha zvláště potěšil.
Tato sborová beseda byla důstojnou oslavou jeho narozenin, neboť on si takovou oslavu
plně zasloužil. Jeho pracovní vytížení je v současnosti veliké, neboť pečuje o 3 evangelické sbory
(Prusinovice, Rusava, Kroměříž) a také se angažuje v dalším funkčním období v místním obecním
zastupitelstvu, v němž je předsedou výboru školského a kulturního.
Při příležitosti jeho životního jubilea mu děkuji za jeho dosavadní starostlivost a duchovní
péči o evangelické farníky v místním sboru i za jeho úspěšnou činnost v komunální politice a přeji
mu do dalších let hodně zdraví, sil a darů Ducha svatého.
Antonín Nedbal

SPOLKY
Jezdecké hobby závody Prusinovice
Letos již po 16. v řadě se v Prusinovicích poslední červencovou neděli konaly Jezdecké
hobby závody.
Na programu, který začínal ve 12 hodin, byly skokové i westernové soutěže a vozatajský parkur.
Jezdecké odpoledne zahájil parkur do 50 cm na limitovaný čas, kde se utkalo 16 dvojic. Stanovenému času se nejvíce přiblížila Michaela Kelová s koněm Chilli z Ranče Tlumačov, druhá skončila domácí
jezdkyně Kateřina Krůťová s pony klisnou Šejlou a třetí Minaříková Kristýna ze stáje Dolina Staré Město.
Po krátké pauze, při které došlo ke zvednutí překážek na výšku 60 - 70 cm, mohla odstartovat soutěž dvoufázové skákání, kdy se 19 jezdců snažilo překonat první fázi bez trestných bodů,
aby mohli pokračovat do fáze druhé, kde již rozhodoval čas a počet trestných bodů. Bezchybnou
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v nejrychlejším čase byla domácí jezdkyně Adéla Žákovská v sedle hřebce Al-kham-saChampagno.
O 5 vteřin za ní skončila na druhém místě Eliška Složilová z Jaso Oldřichov a třetí opět Kristýna
Minaříková ze Starého Města.
Následoval parkur obtížnosti ZM (90 cm) a ve startovním poli se představilo 14 jezdců. Nejúspěšnějšími tři z nich byli Tereza Benediktová s klisnou Liperou z JK sport Pravčice, Roman Dostálek
s klisnou Hedvikou z JK Luhaturf a Denisa Jelínková s valachem VerdenduLuc z SK Allmetal Martinice.
Poslední skokovou soutěží byla stupňovaná obtížnost do 100 cm se žolíkem. Jezdci za překonání překážky sbírají dobré body a při jejich rovnosti rozhoduje rychlejší čas. Tato soutěž byla
napínavá až do samého závěru. Z 8 účastníků plného počtu bodů dosáhlo 5 dvojic. Vítězství pro
domácí barvy o dvě setiny vteřiny urvala Adéla Žákovská s klisnou Sagánou, na druhém místě
skončil Roman Dostálek s Hedvikou a třetí příčka zůstala také v Prusinovicích a to zásluhou Nikoly
Krůzové s koněm Viganto.
Westernové soutěže v rámci doprovodného programu byly dvě, barely a tyče, a jely se dvoukolově. V obou soutěžích byla nejrychlejší Vladislava Burischová s koněm Sid. Sportovní zápolení
zakončil vozatajský parkur. O příčku nejvyšší se utkaly 3 jednospřeží a tři dvojspřeží. Nejúspěšnější
v jednospřežní byl Martin Lichnovský s koněm Jonáš z Dřevohostic a dvojspřeží ovládl Ladislav
Caletka s párou koní Wendy a Lex z Pacetluk.
Petra Žákovská

Rozhodčí Josef Dvořák gratuluje Adélce Žákovské

Kateřina Krůťová při dekorování

Ladislav Caletka, mistr opratí
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Rybářské závody pro děti
V sobotu 10. 8. 2019 pořádal zdejší spolek – Sdružení rybářů na ochranu přírody Prusinovice,
z. s. - na rybníku Petrův Zdar již 8. ročník rybářských závodů pro děti.
Letos poprvé využili někteří ze závodníků možnosti přespat u rybníka ve stanu a zažít tak
večerní atmosféru v přírodě u vody. Ti, kteří se k tomuto zážitku odhodlali, rozhodně nemohli
litovat. Před setměním se zapálil oheň a opékali jsme špekáčky, povídali si u ohně a zahrála
i táborová kytara. Dokonalou atmosféru podtrhlo i teplé počasí s jasnou oblohou plnou hvězd.
Ráno jsme se probudili již do soutěžního dne, a protože počasí k nám bylo nakloněno i po
východu slunce, mohli jsme se těšit na podařenou akci plnou hezkých zážitků. Děti se začaly
scházet u prezentace v hojném počtu už od 07:00 hod. a nakonec byla pokořena i rekordní účast
z minulého roku. Ta letošní byla téměř dvojnásobná, přičemž na rybník přišlo závodit celkem
65 mladých rybářů. Sešla se spousta domácích závodníků i závodníků ze širokého okolí. A není
divu, vždyť rybník Petrův Zdar je jedním z nejkrásnějších koutů prusinovského okolí a rovněž
vyhlášeným místem pro lov ryb. Divácká podpora byla také velká. Všichni závodníci, diváci
a příznivci rybářského sportu mohli využít přichystaného občerstvení v podobě pochutin z grilu,
udírny a samozřejmě tradičních rybích specialit připravených místními rybáři.
Všechno nasvědčovalo tomu, že letošní závod bude jedinečný a předpoklady se začaly naplňovat krátce po startu, kdy bylo v prvních minutách závodu vytaženo hned několik krásných ryb,
a tento trend se udržel po celou dobu, kdy celkový počet ulovených ryb přesáhl hranici 300 kusů.
Velký počet ulovených ryb je výsledkem zkušeností, trpělivosti a také umění využít tu správnou
návnadu ve správnou dobu. Příkladem může být i jeden z největších úlovků, který byl uloven na
ovoce posbírané poblíž vody. Tedy ne drahé návnady, ale vnímavost mladých rybářů může stát za
úspěchem při lovu ryb. Někdy je úspěch podmíněn právě trpělivostí, a když jeden ze soutěžících
už nechtěl jen sedět u vody a začal se věnovat více různým hrám s kamarády, málem přišel o svůj
rybářský prut, který mu stáhla ryba do vody. No, naštěstí se to obešlo bez koupání a z vody byl
vytažen jak prut, tak i ryba, která se jen taktak nevešla na stupně vítězů. Ještě jedna kuriozita se
při letošním závodu povedla, a to bylo vylovení dvou kusů ryb na jeden prut o dvou návazcích.
Ale teď už k výsledkům závodu. S kaprem 47 cm se na pátém místě umístil Marek Gerát,
na čtvrtém místě s kaprem 52 cm Tomáš Novák. S velkým počtem úlovků šla ruku v ruce také
vyrovnanost na stupních vítězů, kdy stupně vítězů od sebe dělily doslova centimetry. Na třetím
místě se umístil s kaprem 56 cm Daniel Mašta, na druhém místě s kaprem 57 cm Jakub Pumprla
a vítězem se stal Kryštof Kalina s amurem 58 cm. Všichni umístění si převzali krásné věcné ceny,
ale spokojeni byli i všichni ostatní, protože drobné věcné ceny, nějaké sladkosti a hlavně spoustu
krásných zážitků si od vody odnesli všichni zúčastnění.
Za pořadatele musím ocenit všechny mladé rybáře. Při zdolávání ryb si počínali jako profíci
a hlavně byli ohleduplní k vytaženým rybám, které byly následně vráceny vodě.
Poděkování patří všem sponzorům, Obecnímu úřadu Prusinovice a rodičům dětí, bez jejichž
pomoci by se pořadatelství této akce neobešlo.
Petrův Zdar
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NEKO - dovolená na kolech
Ve dnech 10. – 17. 8. jsme strávili již 19. týdenní dovolenou na kolech. Tentokrát v Rakouských
ALPÁCH v krásném kempu BELLA AUSTRIA. O tom, že naše cyklo-dovolené mají špičkovou úroveň,
svědčí fakt, že se této akce zúčastnilo 67 členů oddílu. Autobus s vlekem na kola pojal 50 členů,
další účastníci cestovali osobními auty. Velmi potěšující byla účast 17 dětí. Nejmladšímu účastníkovi
byly 3 roky, nejstaršímu bezmála 80. Kemp se nachází v nádherné oblasti Štýrska blízko řeky MUR.
Ubytováni jsme byli v kvalitních mobilhomech, které spravuje CK VICTORIA OLOMOUC. Denní
etapy byly voleny tak, aby byli uspokojeni všichni – to jest děti i cyklisté, kteří zvládnou i velmi
náročné výjezdy – třeba do nadmořské výšky 2 200 metrů. Jako skoro vždy nám přálo i počasí.
Každý podvečer se konaly naše tradiční brífinky, kdy byly humornou formou hodnoceny etapy
a plánoval se vždy program na další den.
Katka Mikešková s dalšími maminkami organizovala každodenní program pro děti, který zaujal
nejen děti, ale i dospělé. Během týdne jsme zažili vše, co k takové dovolené patří. Najezdili jsme
spoustu kilometrů, poznali jsme život místních lidí, poznali jsme překrásnou přírodu, kde člověk,
hospodářská zvířata a místní flóra a fauna žijí v naprostém souladu. V tomto směru je pokrok cítit
i u nás, ale přesto – máme se hodně co učit. Ekologické cítění Rakušanů a nás, Čechů, se ještě
v mnohém hodně liší, bohužel v náš neprospěch. Vnímaly to i naše děti na dovolené – což je dobře. Až jsem se divil, jaké postřehy si z dovolené odnášely. Tato naše dovolená byla vyvrcholením
našeho 20-ti letého působení, které si připomeneme na naší tradiční výroční schůzi, která se bude
konat poslední říjnovou sobotu.
Dr. Koplík J.

Dovolená 2019 - ALPY
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Motokrosové závody
V sobotu 17. srpna 2019 se konal již 10. ročník motokrosových závodů na motokrosovém
závodišti v Ovčí debři u Prusinovic. Tyto závody uspořádal Motokrosový klub Prusinovice, jehož
předsedou je pan Martin Bartošek a místopředsedou je pan Rostislav Servus starší. Závody se
konaly za příznivého počasí, které ve dne závodu i v předcházejících dnech svým působením
vytvořilo ideální povrch závodní dráhy. Již měsíc před dnem závodu pořadatelé závodu upravovali
příjezdové cesty k závodišti, sekali okolní vzrostlou trávu a závodní trať upravili buldozerem tak,
aby všechno bylo tak, jak mělo být.
Závody se konaly v těchto kategoriích: AMATÉR, HOBBY, DĚTI + PIT BIKE, VETERÁN a OPEN.
Závodů se zúčastnilo celkem 55 závodníků všech kategorií. Závody se konaly v Ovčí debři po
dvou letech a po organizační stránce byly bez problémů. Dopoledne závodníci měli tréninkové
jízdy a ve 12 hodin začaly jejich finálové jízdy. Během toho dne se při terénních jízdách zranili
4 závodníci, u nichž pohotově zasahovala přítomná zdravotní služba. Motokrosové závody
sledovalo hodně diváků, kteří udělali dobře, že nezůstali doma, a přijeli se podívat na atraktivní
motoristické závody v Ovčí debři. U příjezdové cesty k závodišti vyrostlo veliké depo, tvořené
zaparkovanými automobily a přístřešky, pod nimiž odpočívali závodníci, jejich mechanici a rodinní
příslušníci. V zázemí bylo připraveno občerstvení pro závodníky i diváky.
Pořadatelé závodů (z motokrosového klubu) touto cestou děkují mladým dobrovolníkům
z Prusinovic za jejich pořadatelskou službu. Zvláště pak děkují ochotným sponzorům za jejich podporu a činnost na závodišti a v zázemí, k nimž patřili: hospoda u Bělíčků (Radka Bělíčková), Sanita
Car Holešov, Agrova, a.s., Prusinovice, obec Prusinovice a Majstr REKLAMA (Marta Majstryszinová).
Následuje stručný přehled výsledků závodů v jednotlivých kategoriích:
AMATÉR: 1. místo – Pavol Králík, 7. místo – Matyáš Pumprla z Prusinovic.
HOBBY: 1. místo – Gregor, 10. místo – Radek Servus z Pacetluk.
DĚTI (kategorie 85 ccm): 1. místo – Václav Dohnálek.
DĚTI (kategorie 65 ccm): 1. místo – Jakub Krener.
OPEN: 1. místo – Lukáš Janiš z Holešova, 2. místo – Rostislav Servus z Pacetluk.
VETERÁN (do padesáti let věku): 1. místo – Petr Daňa.
VETERÁN (nad padesát let věku): 1. místo – Petr Ladner.
PIT BIKE: 1. místo – Michal Adámek.
Na závěr své zprávy přeji členům motokrosového klubu v Prusinovicích jejich další úspěšnou
činnost v motoristickém sportu, bezpečné jízdy v terénu, hodně štěstí a zdraví.
Antonín Nedbal
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SPORT
TJ Prusinovice – kopaná
Muži:
Muži začali mistrovskou soutěž bez stabilního trenéra. Tréninky tak vedou nejzkušenější hráči
a na zápasy dojíždí bývalý trenér Vladimír Vinklárek. V mužstvu jsme zaznamenali dva příchody
a to Richarda Floru z Roštění a Marka Lukáše z Holešova. Na hřišti předvádíme nevyrovnané výkony,
jejichž příčinou je i malá docházka na tréninky. V mistrovské tabulce se držíme v horní polovině
tabulky. Kladem je, že příležitost v prvním mužstvu dostávají hned tři naši dorostenečtí hráči.
Pohár OFS:
1. kolo Prusinovice – Záhlinice 3 : 2, branky: Měrka Tadeáš, Tkadlčík Petr, Bartošek Josef.
2. kolo Rymice – Prusinovice 6 : 0.
III. Třída, skupina A:
TJ Prusinovice – TJ Hlinsko p. H. 9 : 0, branky: Nevřala Radek 3, Marek Lukáš 2,
Tkadlčík Petr, Vybíral František, Barot Alois, Hrkota Miroslav.
TJ Sokol Rymice – TJ Prusinovice 5 : 2, branky: Bartošek Josef, Hrkota Miroslav.
TJ Prusinovice – SK Rajnochovice 6 : 2, branky: Měrka Tadeáš 3, Nevřala Radek 2, Marek Lukáš.
TJ Roštění - TJ Prusinovice 5 : 2, branky: Vybíral František, Nevřala Radek.
TJ Chvalčov - TJ Prusinovice 2 : 3, branky: Navrátil Rudolf, Nevřala Radek, Utěkal Jan.
TJ Prusinovice – TJ Sokol Martinice 4 : 2, branky: Nevřala Radek, vlastní, Vybíral František, Hošťálek Radim.
TJ Prusinovice – SK Rusava 2 : 4, branky: Marek Lukáš 2.
TJ Prusinovice – TJ Sokol Míškovice 9 : 2, branky: Nevřala Radek 3, Marek Lukáš 2, Flora Richard,
Vybíral František, Měrka Tadeáš, Galatík Michal.

Dorost:
Po čtvrtstoletí se k nám vrátila dorostenecká krajská soutěž. Vzhledem k nízkému počtu hráčů
jsme se spojili s Bystřicí p. H., kterou trápil stejný problém. V soutěži si zatím vybíráme nováčkovskou daň, v každém zápase se projevují jak individuální tak i týmové chyby, na jejichž odstranění
musíme zapracovat hlavně v zimní přestávce. V tabulce se třemi body okupujeme předposlední
příčku a budeme tak bojovat o záchranu v soutěži. Zároveň tři naši dorostenci hrají stejnou soutěž
v dresu Holešova, který se pohybuje v horní polovině tabulky.
Krajská soutěž:
FK Bystřice p. H./TJ Prusinovice – TJ Sokol Jarcová 3 : 5, branky: Chytil Radim 2, vlastní.
TJ Sokol Kateřinice – FK Bystřice p. H./TJ Prusinovice 3 : 1, branka: Ovčáčik Tomáš.
FK Bystřice p. H./TJ Prusinovice – FK Chropyně 3 : 0 kontumačně.
TJ Nedašov - FK Bystřice p. H./TJ Prusinovice 8 : 2, branky: Měrka Josef, Kliment Karel.
TJ Štítná n. V. - FK Bystřice p. H./TJ Prusinovice 4 : 0.
FK Bystřice p. H./TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov 0 : 4.
FC Fryšták - FK Bystřice p. H./TJ Prusinovice 5 : 1, branka: Žaloudík Martin.
FK Bystřice p.H./TJ Prusinovice 1 : 4, branka: Pumprla Tomáš.
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Starší žáci:
V letošním roce jsme do mistrovských soutěžích přihlásili i starší žáky. Starší žáky musí doplňovat jejich mladší spoluhráči a tak většina našich hráčů hraje každý týden dva až tři mistrovské
zápasy. V soutěži se snažíme předvádět líbivou kombinační hru a proti věkově i výškově starším
soupeřům hrajeme ve středu tabulky.
Okresní přebor:
TJ Těšnovice - TJ Prusinovice 1 : 12, branky: Krejčí Jan 5, Gerát Marek 2, Janů Petr 2, Pumprla Jan
2, Krejčí Ondřej.
TJ Chvalčov – TJ Prusinovice 2 : 0.
TJ Prusinovice – TJ Sokol Zlobice 0 : 6.
TJ Prusinovice – SK Žeranovice 1 : 0 PK.

Mladší žáci:
V začátku soutěže jsou naším nejúspěšnějším mužstvem mladší žáci, kteří bojují s Holešovem
o první místo v tabulce. Soutěž je velmi nevyrovnaná a soupeře z dolní poloviny tabulky porážíme
velkým brankovým rozdílem. V mužstvu mladších žáků dostávají příležitost i hráči ze starší přípravky.
Okresní přebor:
TJ Prusinovice – TJ Loukov 7 : 0, branky: Krejčí Jan 3, Janů Petr 2, Mašta Daniel 2.
SK Moravan Kostelec u Holešova - TJ Prusinovice 2 : 5, branky: Mašta Daniel 4, Krejčí Jan.
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 3 : 1, branky: Krejčí Jan 2, Janů Petr.

Starší přípravka:
Starší přípravku tvoří hráči, kteří v loňském roce zvítězili v okresním přeboru mladší přípravky.
Po úvodních kolech se pohybují ve středu tabulky. Kladem je, stejně jako u všech našich mládežnickým mužstev, velmi dobrá účast na pravidelných trénincích.
Turnaj v Prusinovicích:
konečné pořadí: 1. TJ Slavkov p. H., 2. FC Beňov, 3. FK Bystřice p. H., 4. FC Ajax Bezměrov,
5. TJ Prusinovice.
Turnaj Ondrášovka Cup v Bohdalicích:
konečné pořadí: 1. MFK Vyškov, 2. TJ Sokol Bohdalice, 3. Jiskra Staré Město, 4. TJ Prusinovice,
5. SK SS Bojkovice.
Okresní přebor:
TJ Sokol Martinice – TJ Prusinovice 3 : 22, branky: Dudík Jan 11, Nedbal Marek 4, Mlčák Lukáš 2,
Adámek Jiří, Mlčáková Veronika, Janů Nikolas, Novák Tomáš, Solař David.
TJ Chvalčov – TJ Prusinovice 17 : 4, branky: Dudík Jan 3, Adámek Jiří.
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H. 5 : 16, branky: Dudík Jan 3, Adámek Jiří, Nedbal Marek.
TJ Sokol Němčice - TJ Prusinovice 10 : 16, branky: Nedbal Marek 7, Dudík Jan 6, Šiška Daniel, Mlčák
Lukáš, Janů Nikolas.
TJ Prusinovice – SK Žeranovice 13 : 3, branky: Dudík Jan 6, Nedbal Marek 3, Mlčák Lukáš 2, Šiška
Daniel, Adámek Jiří.
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Mladší přípravka:
Do mistrovských soutěží jsme v letošním roce nepřihlásili mladší přípravku ani fotbalovou
školičku a to vzhledem k malému počtu hráčů v uvedených kategorií. Dovoluji si tedy pozvat
všechny zájemce o sportování a fotbal na fotbalové tréninky, které od listopadu probíhají každé
pondělí a středu v místní tělocvičně.
Vzhledem k množství mládežnických mužstev si též dovoluji pozvat zájemce o trénování
a vedení našich mužstev na fotbalové hřiště, kde každá přiložená ruka najde uplatnění.
Při fotbalových zápasech je též možno zakoupit knihu vydanou ke 100 letům TJ Prusinovice
i ostatní upomínkové předměty vydané při této příležitosti.
Aleš Pumprla

Fotbalový kemp TJ Prusinovice
V termínu od 15. do 19. července se na místním fotbalovém hřišti uskutečnil fotbalový kemp,
který nebyl určen pouze pro fotbalisty, ale pro všechny mladé sportovce, kteří si chtěli vyplnit
prázdninový čas. Kemp byl určen pro děti žákovských kategorií a zúčastnilo se ho celkem 17 dětí ve
věku 5 – 11 let. Mladí sportovci tak byli rozděleni do dvou skupin, přičemž v každé skupině se jim
věnoval jeden trenér. Těmi byli hráči týmu mužů Jan Utěkal a Radek Nevřala, kterým při přípravě
tréninkových jednotek asistovali Martin Mrázek a Tomáš Pumprla. Během týdne se děti seznámily
s různými tréninkovými jednotkami, se kterými se popasovaly na výbornou. Za odměnu byl pro
malé sportovce přichystán čtvrteční odpolední program. Nejprve svá umění předvedla děvčata,
která se ve stejnou dobu zúčastnila tanečního táboru, a předvedla několik tanečních variací. Poté
se všichni zúčastnění mohli zapojit do výstavby stanového městečka a sledování letního kina,
u kterého si všichni pochutnali na grilovaných specialitách. Za absolvování fotbalového kempu
byly děti odměněny památečním trikem k výročí 100 let TJ Prusinovice.
Nevřala Radek
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HISTORIE
Z letopisů obce
Začátek prázdnin byl ve znamení oslav výročí tělovýchovy a fotbalu v obci. Rád bych připomenul i jiný spolek, který by letos slavil kulaté jubileum. Mnozí z nás si jistě ještě dobře pamatují
krásné chovatelské výstavy v nádherném prostředí višňového sadu před domem č. p. 27. Dne
5. dubna roku 1969 byla založena Místní organizace českého svazu chovatelů drobného zvířectva. Měla 31 členů a prvním předsedou byl zvolen Otto Javořík. Měla 3 odbory – odbor králíků,
holubů a slepic.
Zajisté jste také nepřehlédli, že letos proběhla oprava staré budovy mateřské školy. Mladší
budova (ta co měla rovnou střechu) prošla přestavbou v minulých letech. Tato budova má letos
své výročí neboť právě na jaře roku 1964 začala její výstavba formou „Akce Z“. V prvním roce zde
bylo odpracováno 1 514 brigádnických hodin.
V roce 1974 se začala výstavba něčeho, bez čeho si dnes už nedokážeme život ani představit.
V obci začalo velké kopání, aby mohlo být položeno potrubí rozvádějící pitnou vodu. Tato etapa
navázala na předchozí budování přivaděče vody z Hlinska pod Hostýnem.
Kdo z vás letos zavítal ke kulturnímu domu, mohl vidět opravené taneční kolo. Původní
bylo již ve špatném stavu. Jak by taky ne, když jeho základ byl proveden již v roce 1974. Těch
45 let působení povětrnostních vlivů a jiných sil se na něm podepsalo. Stejně staré je i oplocení
kulturního domu.
V kronice můžeme najít i zápisy, které mohou po letech spíš vyvolat úsměv, ale ve své době
znamenaly tyto události problém. Třeba z roku 1969 pochází zápis, který řeší situaci, kdy v obci
bylo chováno 81 koz, ale žádný kozel. Situaci projednávalo s chovateli tehdejší MNV i představenstvo JZD, ale i přes zvýhodněné podmínky pro chovatele se nepodařilo nikoho pro chov získat.
Jelikož nejbližší kozli byli až v Jankovicích a Chomýži, začali chovatelé kozy zabíjet. Další zápis
zase ukazuje stálost občanů obce v jiné oblasti. Stejný zápis, jako je v roce 1969, by šel jistě pořídit
i v letech současných. Píše se o nadúrodě ovoce. Velké množství jablek a hrušek hnije v zahradách,
protože nikdo neorganizuje jejich výkup. Úplně sklizeny jsou pouze peckoviny, zejména švestky,
které jsou všechny dány do beček. Přeji všem čtenářům příjemný podzim a „ať to teče“.
Ing. Petr Lipner

ZOO ZLÍN
Gaur indický
Slavíme významný mezinárodní úspěch. Po dlouhých měsících usilovné práce a jednání přicestovali do ZOO v sobotu 21. září gauři indičtí, nejmohutnější tuři na světě. Poprvé po 60 letech
se tak do Evropy podařilo dovézt tato zvířata přímo z jejich domoviny. Znovu úročíme desetiletou
spolupráci s indickou ZOO Mysore, v rámci které do Zlína před čtyřmi lety přibyli např. medvědi
pyskatí. Gaury chová devět evropských ZOO, populace čítá 34 jedinců. Získání čtyř mladých
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a nepříbuzných zvířat přímo z Indie je pro celý chovný program klíčové. Základ tohoto chovu
pochází z dovozu gaurů na konci padesátých let minulého století, chov tak potřebuje „novou
krev“. Dva téměř roční samci a dvě stejně staré samice, které získala zlínská ZOO, znamenají po
genetické stránce obrovský přínos a pokus o znovuobnovení Evropského chovného programu.
Transport gaurů z jižní Indie do Zlína trval přes čtyřicet hodin. Zvířata na cestě do nového
domova doprovázeli ředitel ZOO Roman Horský a veterinář Dominik Gregořík. „Získání a dovoz
gaurů je mimořádně náročná záležitost, což potvrzují i slova mých kolegů z jiných ZOO. Jsem na
tým chovatelů a zoologů z obou zahrad pyšný, jak se vše podařilo skvěle zajistit. Indičtí kolegové
téměř dva měsíce před přesunem zvykali gaury na transportní bedny. Původně jsme uvažovali,
že pro každé zvíře připravíme vlastní bednu, nakonec jsme však zvolili box pro dvě zvířata. A jak
se ukázalo, bylo to správné rozhodnutí. Gauři jsou stádová zvířata, společný přesun byl pro ně
daleko příjemnější a vše zvládli bez problémů.“
Transport začal ve čtvrtek 19. září ve 12 hodin našeho času v ZOO Mysore. Bedna s vzácným
obsahem byly naloženy na nákladní auto a připraveny k přesunu na letiště v Bengalúru. Před odjezdem však ještě proběhl náboženský obřad rozloučení. Bylo velmi krásné a dojemné, opravdu silný
zážitek. Kamion, který převážel gaury, ozdobili květinami, pod kola dali plody citrusů, nechyběly
ani tradiční „bindi“, červené tečky. Na závěr kněz obešel celé auto s miskou s hořícím ohněm.
Obřad má zajistit gaurům šťastný život v budoucnosti a byl také požehnáním na dlouhou cestu.
Po celou dobu transportu byli ředitel i veterinář v úzkém kontaktu s přepravci. Pravidelně nás
informovali o stavu zvířat, jak se chovají, zda přijímají potravu. Po příjezdu na letiště v Bengalúru
jsme sami zjistili, že jsou skutečně v pohodě. Spořádali všechno seno, které jsme jim na několikahodinovou cestu připravili. Znovu jsme je proto nakrmili a napojili a poté již zamířili do stejného
letadla. Gauři do nákladního prostoru, my na palubu o několik metrů výše. Páteční překládka
v Dubaji proběhla přímo ukázkově. „Zvířata dostala jen vodu, zajistili jsme pro ně takzvaný překlad z letadla do letadla. V Dubaji bylo 50 stupňů, chtěli jsme proto vše zvládnout co nejrychleji,“
doplnil veterinář Dominik Gregořík. Po nezbytné veterinární kontrole a proclení na pražském
letišti se gauři krátce před půlnocí vydali do Zlína. „Se zajištěním speciálního vozu nám pomohli
kolegové ze Safari Parku Dvůr Králové. Každá bedna totiž vážila jednu tunu.“
V sobotu 21. září ve čtyři hodiny ráno čtveřice mladých gaurů poprvé vkročila do své ubikace. Neskutečně se nám ulevilo. I když uděláme pro pohodlí a bezpečnost zvířat při transportu
maximum, může se stát cokoliv. Teprve když vidíte, že se zvířata pohybují, jsou aktivní, začnou
přijímat potravu, napijí se, můžete si oddechnout. Gauři nyní absolvují v chovatelském zázemí
povinnou měsíční karanténu. V prostorném výběhu v asijské oblasti se představí na začátku
hlavní sezóny 2020.
Gauři pocházející z Indie jsou obrovská zvířata. U samců překračuje kohoutková výška dva
metry, samice jsou o něco menší (kolem 170 cm). Hmotnost činí 700 – 1 000 kg. Samci a samice
mají na hlavě mohutné rohy, které dorůstají až 115 cm. Jejich domovinou jsou zalesněná pohoří
jižní a jihovýchodní Asie. Populace zvířat ve volné přírodě se odhaduje něco málo přes 20 000
jedinců. Patří mezi ohrožená zvířata, jejich početní stavy neustále klesají především kvůli ničení
životního prostředí a nelegálnímu lovu.
Ing. Roman Vrzal
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
Ve III. čtvrtletí 2019 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let

Vrubelová Blanka
Mach Leoš
Vybíral Milan
Zajíček Radek

55 let

Výleta Marek
Páterová Jitka
Janalík Josef
Vaňura Jiří

60 let Kuželová Irena

65 let

Smolková Květoslava
Kopečný Zdeněk
Hausknecht Josef
Vrublová Jana

70 let

Dohnalová Milena
Šišková Anna
Mikešková Rudolfa

75 let Měrka Aleš
Zmeškal Metoděj
Zlámalová Marta

80 let

Navrátilová Anna

85 let

Školoudová Ludmila

Narodili se:
Ševelová Beáta
Belfín Vojtěch
Bakala Alexandr

Sňatek uzavřeli:
Hulenková Barbora, Prusinovice a Škubal Filip, Holešov
Nelešovská Petra, Prusinovice a Kužel Radim, Hlinsko pod Hostýnem
Ševčíková Lucie, Hodonín a Měrka Tibor, Prusinovice

Rozloučili jsme se:
s panem Jiřím Talachem, panem Stanislavem Vybíralem, paní Hedvikou Krejčí,
panem Petrem Hendrychem a panem Jiřím Hradilem.
A vzpomínky zůstanou ...
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FOTOGRAFIE Z AKCÍ

Adélka Žákovská s koněm Sagána na jezdeckých závodech

Westernoví jezdci na jezdeckých závodech
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FOTOGRAFIE Z AKCÍ

Rybářské závody pro děti

Motokrosové závody. Skupina závodníků před finálovým závodem
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Motokrosové závody

Závodníci na startu závodu

Finálový závod

Dětský karneval

Skupina účastníků karnevalu

Malování na tvář

Vítání občánků

Zleva: Ondřej Marek, Klára Vrzalová
a Jan Stehno s rodiči

Zleva: Vít Indruch, Laura Pumprlová
a Aneta Lipnerová s rodiči

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

