Z pravodaj
obce Prusinovice

Číslo 1/2020

Vydává OÚ Prusinovice

Cena 5 Kč

Vánoční výstava

Pěkné uspořádání vystavených věcí

Kuchyňský kout

Tříkrálová sbírka

Kolednící před kostelem

Požehnání koledníkům v kostele

Obecní ples

Vystoupení mladých tanečnic

Pan Tomáš Jandal (vlevo), výherce televizoru

Radim Ptáček (76) zvítězil v kategorii chlapců 6 - 7 let,
6. místo obsadil Kryštof Mlčák (126)

Jakub Janda vyhrál kategorii Mikroregion Holešovsko
časem 35:58

Agáta Mlčáková (349) vybojovala bronzovou medaili
v kategorii dívek 10 - 11 let

Trojice nejlepších za polovinou závodu v Tučapech.
Vede Tomáš Navrátil, před Jakubem Holušou a Janem Janů

27. ročník Rohálovské 10 vyhrál Jakub Holuša
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Michaela Mrázková (259) obsadila v Mikroregionu Holešovsko 4. místo
časem 48:54. S číslem 45 je domací běžec Libor Pumprla

S číslem 27 běží Jiří Prokop ze Zlína, který absolvoval všech 27 ročníků!

Aneta Chlebíková (13) udávala tempo, nakonec ji o sedm sekund
porazila Adéla Stránská (10)

Ivana Gregušová (119) a Ilona Šildová (361) v Tučapech

27. ročník Rohálovské 10 vyhrál Jakub Holuša
V sobotu 22. 2. se uskutečnil 27. ročník populárního závodu v silničním běhu Rohálovská
desítka.
Popáté za sebou nad závodem převzala záštitu poslankyně Evropského parlamentu
ing. Michaela Šojdrová.
Počasí bylo letos k závodníkům milosrdnější, teplota kolem 8 stupňů a západní vítr, který
běžcům pomáhal při zpáteční cestě z Tučap. Hlavní závod dokončilo 462 účastníků, v kategoriích
mládeže dalších 172.
Zajímavostí letošního ročníku bylo, že čestný host závod také běžel. Hádáte správně, byl jím
Jakub Holuša, mistr Evropy z roku 2015 v hale na 1 500 m a držitel čs. rekordu v běhu na 1 500 m
(3:32:49). Po soustředění v JAR si přijel do Prusinovic ověřit svoji formu před olympiádou v Tokiu.
Nejdříve předával medaile běžeckým nadějím, následovalo hodinové rozcvičení, samotný závod,
vyhlášení vítězů a krátké posezení s pořadateli.
V kategorii mužů nebyl jednoznačný favorit. Na startu se sešla vyrovnaná čtveřice předních
českých běžců, již zmiňovaný Jakub Holuša, loni druhý Jan Janů (Hvězda Pardubice – 4. na mistrovství světa v běhu do vrchu 2019 v Argentině), Tomáš Lichý (TJ TŽ Třinec – rovněž český reprezentant
v běhu do vrchu) a „domácí“ Tomáš Navrátil z AK Kroměříž. První ze skupiny odpadl na 3. km Tomáš
Lichý, ostatní tři běželi společně do 7. kilometru. Tam se pokusil o trhák Tomáš Navrátil, na který
nestačil reagovat Jan Janů. Naopak Jakub Holuša tempo ještě zvýšil a s bezpečným náskokem si
doběhl pro vítězství (31:04). Druhé místo obsadil Tomáš Navrátil (31:21) a třetí Jan Janů (31:47).
V kategorii žen přijela obhajovat prvenství česká reprezentantka v běhu do vrchu Adéla
Stránská z Iscarex Česká Třebová (loni 4. místo na MS). Velkou soupeřkou jí byla Aneta Chlebíková, mladá naděje z TJ TŽ Třinec, která byla loni na ME v krosu do 22 let šestá! O prvenství Adély
rozhodl až 9. kilometr (přeběh přes Dílák), kde získala malý náskok, který si udržela až do cíle
(35:56). Druhá doběhla Aneta Chlebíková (36:03) a třetí místo vybojovala 13 násobná vítězka
R 10 Petra Kamínková ze Svatého kopečku (39:25).
Běžce z Prusinovic reprezentovala skupina Rohálov bike týmu.
Jakub Janda se za rok opět posunul, celkově skončil 19. (!) v čase 35:58 a suverénně vyhrál
přebor Mikroregionu Holešovsko. Další běžci z Prusinovic, kteří zaběhli R 10 pod 50 minut: 115.
Krejčí Lukáš (42:04), 125. Vrubel Radek (42:48), 165. Pumprla Matěj (44:46), 183. Mrázek Petr (45:31),
224. Vybíral František (46:59), 248. Jurčík Michal (48:03), 266. Pumprla Libor (48:52).
V kategorii žen se výrazně zlepšila rodačka z Prusinovic Michala Mrázková (48:54 – 4. místo
v Mikroregionu Holešovsko), dobře si vedly Ivana Gregušová (59:09) a Ilona Šildová (59:49).
V kategoriích dětí startovalo z Prusinovic celkem 29 dětí! Medaile získali – 1. místo Radim
Ptáček (6 – 7 let), 2. místo Adéla Ptáčková (4 - 5 let), cennou bronzovou medaili vybojovala Agáta
Mlčáková (10 – 11 let), výborné výkony předvedli také Marek Nedbal (6. místo, 10 – 11 let), Kryštof
Talach (5. místo, 4 – 5 let) a Kryštof Mlčák (6. místo, 6 – 7 let).
Další zajímavosti:
Traťové rekordy Rohálovské 10 drží v kategorii žen Petra Kamínková časem 34:37 z roku 2002
(!) a Ezekiel Jafari Ngimba z Tanzánie 29:26, kterého dosáhl v roce 2009.
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Ve výsledkových listinách uplynulých ročníků má svém kontě v kategorii žen Petra Kamínková
13 vítězství, Petra Pastorová dokázala vyhrát 3x.
V kategorii mužů má 4 vítězství Oleksander Matviichuk. 3 x vyhrál Petr Veselý z Kroměříže.
Ještě zajímavější je statistika vítězů podle národnosti.
V kategorii žen jsou nejúspěšnější Češky, vyhrály 23x, dvakrát se vítězkou stala závodnice
ze Slovenska a po jednom vítězství má Maďarsko a Keňa.
U mužů je situace následovná: Česko 8 vítězství, Keňa 4, Ukrajina 5, Slovensko 3, Polsko,
Bulharsko a Tanzánie 2, Maďarsko 1 vítězství.
Každý včas přihlášený závodník obdržel pamětní keramický hrníček z Rusavské keramiky
a nášivku vyrobenou ing. Josefem Nedbalem, všechny děti čekala v cíli medaile, smajlík a „pitíčko“.
Rohálovská desítka je zařazena do Moravsko – Slovenského běžeckého poháru a Velké ceny
vytrvalců Olomouckého kraje.
Jiří Prokop ze Zlína zůstává jediným běžcem, který absolvoval všech 27 ročníků R 10, Miroslav
Švihel ze Slopného startoval 26x.
Nejstarším účastníkem závodu byl Květoslav Hána z Veselí nad Moravou, ročník 1938
(jeho čas 1:16:36), nejmladšími Vojtěch Bulička
z Kroměříže (r. n. 2010, čas 1:04:58) a Anička
Balážová (r. n. 2009 z Frenštátu pod Radhoštěm
– čas 47:51).
Letošní ročník Rohálovské 10 byl vybrán
Českou unií sportu mezi vybrané závody,
ze kterých dělala reportáž Česká televize.
Tipovací soutěž na čas vítěze vyhráli opět
dva tipující, kteří se shodli na čase 31:05.
Rohálovská desítka je součástí RohálovKvětoslav Hána, r. n. 1938, byl nejstarším
ského duatlonu. 25. dubna se měl uskutečnit
účastníkem závodu
11. ročník Rohálovské padesátky na horských
kolech. Po běžecké části jsou největšími favority Lucie Skřivánková z BT Morkovice (46:07)
a Radoslav Šíbl, Ekodrill (34:16).
Závěrem bych chtěl poděkovat starostovi obce Prusinovice, panu Zbyňkovi Žákovskému,
i všem zastupitelům za podporu této významné regionální akce, dále všem sponzorům a samozřejmě dobrovolným pořadatelům, zejména SDH Prusinovice za pomoc při zajištění 27. ročníku
Rohálovské 10.
Ondřej Němec
Poznámka redaktora:
Na první a poslední stránce tohoto časopisu je fotografie pořízená krátce před startem
hlavního závodu – Rohálovské desítky.
Rohálovská padesátka byla přesunuta na 19. září 2020.
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Z OBCE
Zprávy z obce
Na konci roku 2019 se uskutečnilo poslední veřejné zasedání zastupitelstva tohoto roku.
Přesně tedy 12. 12. 2019 a přijalo následující usnesení:
Zastupitelstvo
• Schválilo vyrovnaný rozpočet obce Prusinovice na rok 2020 ve výši 17 045 200 Kč.
• Schválilo rozpočet Mateřské školy Prusinovice ve výši 5 388 600 Kč.
• Schválilo rozpočet Základní školy Prusinovice ve výši 6 364 000 Kč.
• Schválilo rozpočtové výhledny ZŠ, MŠ a obce Prusinovice.
• Schválilo aktualizované účetní odpisové plány ZŠ a MŠ.
• Schválilo Obecně závazné vyhlášky č. 1, 2, 3 a 4/2019.
• Schválilo odkup pozemku p. č. 395/2 o výměře 36 m2 od Římskokatolické farnosti Prusinovice.
Pozemek se nachází pod obecní márnicí na katolickém hřbitově.
• Se zavázalo dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací
do plné výše z vlastních zdrojů na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice Prusinovice“.
• Souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p. č. 10 089 a 10 090 o celkové výměře 3 988 m2
od UZSVM do vlastnictví obce Prusinovice.
• Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnost, s firmou CETIN na výměnu NN
vedení a nové skříňky na pozemku obce p. č. 1338 v k. ú. Prusinovice.
Následující veřejné zasedání se konalo 27. 2. 2020 a byla na něm přijata následující usnesení:
Zastupitelstvo
• Schvaluje provedení sanace nosného zdiva v Základní škole ve vnitřních prostorách i s provedením tlakových zkoušek odpadního vedení v Základní škole za cenu 250 000 Kč.
• Souhlasí s vybranou firmou k realizaci stavby „Vybudování ZTV pro 3 RD v obci Prusinovice“
firmou NVB LINE s. r. o. za cenu 2 617 409,67 Kč.
• Souhlasí s opravou sběrného kanálu v ulici Díly za cenu do 200 000 Kč.
• Souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Prusinovice,
VAK KM, Kab. NN a pověřuje starostu jejím podpisem.
• Schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9420000023/2020/4000228248.
• Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene u stavby „Prusinovice, Obec,
úpr. NN“ č. 1040017801/001.
• Souhlasí s odkupem domu č. p. 171 ulice Plačkov od Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Prusinovice do vlastnictví obce Prusinovice za cenu 1 Kč.
Zároveň se zastupitelstvo zavazuje splnit podmínku prodávajícího, která bude uvedena v kupní
smlouvě a po provedení prodeje nabídne pronájem budovy č. p. 171 v ulici Plačkov, Prusinovice
76 842 dosavadnímu vlastníkovi či nástupnické organizaci.
• Souhlasí s finanční dotací pro TJ Prusinovice, z. s. pro rok 2020 ve výši 40 000 Kč.
• Souhlasí s finančním příspěvkem 2 000 Kč pro Centrum zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.
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• Povoluje paní Krejčí vybudování zpevněného stání pro osobní automobil na obecním pozemku
p. č. 846 z rozebíratelné dlažby, tak aby v případě opravy sítí byla možnost rozebrání tohoto
stání.
• Povoluje panu Nelešovskému vybudování zpevněného stání pro osobní automobil na obecním
pozemku p. č. 1203, z rozebíratelného materiálu, tak aby v případě opravy sítí mohlo být toto
stání odstraněno.
• Povoluje slečně Nedbalové vybudování chodníku kolem RD č. p. 64 v ulici Novosady na obecním
pozemku p. č. 75 z rozebíratelné dlažby, která bude v případě opravy sítí odstraněna.
• Povoluje panu Sklenaříkovi vybudování zpevněné plochy před jeho rodinným domem č. p.
119 na obecním pozemku p. č. 1466 z rozebíratelné dlažby, která bude v případě poruchy sítí
odstraněna.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Nová kniha obce
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že nechá zpracovat novou publikaci o obci Prusinovice.
Záměrem není opisovat publikace již obcí vydané, ale vytvořit novou, která zachytí časové období
od vydání poslední knihy, ale i událostí z dob dřívějších, které v minulých knihách zachyceny nejsou. Například jsou známé informace z doby osvobození obce nebo z dob založení olomoucké
univerzity. Ale po čas příprav nám určitě vyplují na povrch i jiné události, které si zaslouží být
publikované. V této nové knize by se měly prezentovat ve větší míře a hlavně fotograficky veškeré
spolky v obci. Proto budeme v průběhu času oslovovat předsedy spolků, ale i jejich členy a budou
se prezentovat dle svých představ v této knize. Tak, aby se zachytil zajímavým způsobem jejich
spolkový život dnešní, ale i doby dávno minulé.
Kniha nebude, ale jen o spolcích. Budeme se snažit zachytit na fotografiích obec, tak jak se
postupem času měnila - jednotlivé ulice či samostatné domy.
K této publikaci budeme potřebovat fotografie, které si zaslouží být umístěné v této knize
a udělají radost čtenářům. Plně si uvědomujeme, že právě pro „prusinovjáky“ tato kniha musí být
především srdeční záležitostí. Proto se obracíme i touto cestou na občany Prusinovic, pokud mají
zajímavé fotografie z dob minulých, ale klidně něco zajímavého i z doby novější, aby si našli čas
a tyto fotografie přinesli na obecní úřad, kde bych si je VYPŮJČIL, následně naskenoval a VRÁTIL
vám je neporušené zpět, aby i nadále jste je mohli mít ve svých archivech. Víme sice o velkém
množství fotografií v jednom domě v Prusinovicích, ale bohužel se k nim přes všechnu snahu
nemůžeme dostat. A tak si budeme muset poradit bez nich, což je ale velká škoda, protože by si
spousta těchto fotografií zasloužila, aby je vidělo co největší množství lidí, tak aby co největšímu
počtu lidí udělaly radost. To je také smysl celé připravované knihy.
MÁME ZÁJEM ZEJMÉNA O STARÉ FOTOGRAFIE OBCE A OKOLÍ I O VAŠE VZPOMÍNKY
• ze školních let – společné ročníkové fotografie až do dnešní doby, z mateřské školy, společné
fotografie učitelských sborů, školní akce, výročí, staré fotografie školní budovy, budovy mateřské
školy, fotografie zednických prací na škole i školce, kulturní dům, tělocvična a další budovy
• vy dříve narození nám můžete zapůjčit vysvědčení, legitimace a jiné zajímavé písemnosti
z doby po, ale i předválečné
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• dopisy z vojny vojáků z Prusinovic z 1. i 2. světové války
• fotografie ze školních akcí – dětské dny, dětské karnevaly, vystoupení dětí při různých příležitostech, polonézy, plesy, výlety, lampiónové průvody, Mikulášská nadílka, pochodová cvičení,
táboření, pionýrské akce…
• fotografie kulturních a sportovních akcí ze současnosti ale i z doby minulé – masopusty, veselice,
plesy, MDŽ, divadelní spolek, hudební kapely, hody, vítání občánků, poutě, velikonoční hrkání,
Svaz žen, nácvik spartakiády, mažoretky
• fotografie např. zlaté svatby, nebo opravdu velké svatby
• venkovská zabíjačka?
• fotografie z brigád, „akcí Z“, současných rekonstrukcí Prusinovic
• Fotografie z činnosti spolků – Orel, Sokol, hasiči, myslivci, fotbalisti, ………..
• fotografie kostela a s kostelem související – svaté přijímání, biřmování, křtiny, fotografie duchovní
správy na místní faře, fotografie křížů a památníků, opravy sakrálních staveb
• fotografie související s JZD, žně, dožínky, práce na poli i v živočišné výrobě, fotografie pracovních kolektivů případné události - slavnosti, oslavy, výročí. Práce na poli s koňmi. Futráci jezdili
na futro do družstva ……
INFORMACE A VZPOMÍNKY
• na události, akce dávno zapomenuté
• připomeňte nám významné rodáky a další osobnosti, ve kterém čísle popisném býval holič,
kde byla mlékárna, kde mateřská škola, kde poštovní úřad, kde porodní bába, kde hostinec
• kdo měl v obci první automobil - máte fotografii? Pověsti o našem místě atd.
FOTOGRAFIE, KTERÉ NÁM S VAŠIM SOUHLASEM ZAPŮJČÍTE, POCTIVĚ VRÁTÍME.
FOTOGRAFIE NEPOŠKODÍME, POUZE NA ZADNÍ STRANĚ OBYČEJNOU TUŽKOU POZNAČÍME
MAJITELE A NA SPOLEČNÉM SOUPISE BUDE UVEDEN POČET ZAPŮJČENÝCH KUSŮ.
VĚŘÍME, ŽE SE PODAŘÍ SHROMÁŽDIT VELKÉ MNOŽSTVÍ FOTOGRAFIÍ, ABYCHOM MOHLI
VYBRAT NEJLEPŠÍ, NEJVHODNĚJŠÍ A NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PRO VZNIK NOVÉ KNIHY.
NE KAŽDÁ FOTOGRAFIE BUDE POUŽITELNÁ, Z TOHO DŮVODU POTŘEBUJEME CO NEJVÍCE
MATERIÁLU. DO KNIHY SE DOSTANE JEN MALÝ ZLOMEK, PROTO ZE VŠECH OSTATNÍCH ZAPŮJČENÝCH FOTOGRAFIÍ USPOŘÁDÁME VÝSTAVKU PRO VEŘEJNOST (SE SOUHLASEM MAJITELŮ),
ABYCHOM SE S VÁMI PODĚLILI O TU NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ČÁST PRÁCE NA TÉTO UNIKÁTNÍ DOKUMENTÁRNÍ PUBLIKACI. KAŽDÝ SI JISTĚ RÁD PROHLÍŽÍTE FOTOGRAFIE.
BUDETE TEDY MÍT MOŽNOST NAHLÉDNOUT DO VZPOMÍNEK, ZDOKUMENTOVANÝCH
NA FOTOGRAFICKÉM PAPÍŘE.
DĚKUJEME PŘEDEM VŠEM ZA ZAPŮJČENÍ A JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE TĚŠIT NA NOVOU KRÁSNOU
KNIHU O NAŠÍ VESNICI, KNIHU, VE KTERÉ SE VĚTŠINA Z VÁS SPOLU S RODIČI A DĚTMI NAJDE
A VE KTERÉ BUDOU RÁDY LISTOVAT I BUDOUCÍ GENERACE.
Zbyněk Žákovský,
starosta obce
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Odkanalizování obce Prusinovice
Uběhl nějaký čas a my máme nové přesné informace s prozatím nejasným výsledkem. Sami
posuďte. Dne 9. prosince 2019 bylo stavebním úřadem v Holešově vydáno stavební povolení na
akci „Kanalizace Prusinovice – podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy“. Tímto se skoro po 5 letech
vyřizování a projektování ukončil velký úsek prací, které právě ke stavebnímu povolení směřovaly.
První jednání s VAK Kroměříž a. s. – investorem stavby proběhla v roce 2015, kdy jsme v kanceláři
VAKu seděli a přesvědčovali se, že jsme proto, aby se odkanalizování už konečně provedlo, ale že
investorem musí být VAK, protože obec Prusinovice, troufám si říct, by do tak velkého projektu v řádu
několik desítek milionů nikdy nešla. Jsem rád, že jsme se tehdy a vlastně po celou dobu 5 let jednání
s VAKem na všem bezproblémově domluvili a věřím, že takto bude probíhat i samotná stavební realizace. Opravdu nikdo nemá zájem na tom, aby po realizaci tak velkého projektu odjížděla stavební
firma z Prusinovic s nějakou pachutí ukřivděnosti kohokoliv. Ať už realizační firmy, investora nebo nedej
bože dotčených majitelů pozemků nebo zkrátka jakéhokoliv občana Prusinovic. Každý se budeme
snažit, i když se někomu stane nějaká domnělá křivda, aby se vše zase narovnalo a prodiskutovalo
ke spokojenosti pokud možno všech.
Momentálně v dnešní době probíhá výběrové řízení na tento projekt v momentální hodnotě
70,5 milionu bez DPH. S DPH je to tedy finanční objem přes 85 milionů. Snad tato částka už přesvědčí
každého, že obec Prusinovice by do takové investice nikdy nešla.
V lednu tohoto roku podal VAK Kroměříž žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství, kde by
mohl dostat až 60 % z této částky. Ale tady se v dnešní době z faktů dostáváme do roviny nejistoty.
Tento projekt, a to už se dnes ví, dostal na 100 bodové stupnici 77 bodů. Vzhledem k tomu, že v minulosti dosáhly na dotaci projekty s daleko menším bodovým ziskem, je důvod k mírnému optimismu.
S určitostí získání dotace můžeme mluvit na konci května 2020, kdy budou vyhlášené výsledky tohoto dotačního titulu. Pokud bychom měli býti optimisté a věřili, že dotace vyjde, znamenalo by to,
že práce na této stavbě začnou už v srpnu 2020. Tedy v letošním roce a měly by pokračovat po celý
následující rok. Pokud se v květnu dozvíme, že dotace vyšla, budeme kontaktovat občany obce, kteří
budou mít možnost zúčastnit se schůzky v hlavním sále Kulturního domu s VAKem Kroměříž a. s.
a hlavně s projektanty a seznámit se s celým projektem. Hlavně co celá stavba znamená pro nás všechny.
Samozřejmě nejistotu dotací ještě umocňuje koronavirová situace. Nikdo dnes neví, jestli stát nebude
chtít sáhnout po dotačních penězích a použít je podle něho na potřebnější resort. Pro nás zase mluví
teorie, že i stát bude chtít nastartovat ekonomiku mimo jiné stavebnictvím a proto dotačním titulům
dotace ponechá a donutí tak investory také své peníze proinvestovat.
Nám teď zbývá počkat si na konec května, kdy bychom měli mít jistotu, jak to s dotací dopadlo,
a doufejme chystat se na realizaci tohoto velkého projektu. Snad v červnovém Zpravodaji budu moci
napsat, že v srpnu kopneme do země.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Doba roušková
Byly doby, kdy jsme byli všichni přesvědčení, že máme vše pevně v rukách a že se nemůže stát,
že by si mohl někdo dovolit nás omezovat v pohybu. Byli jsme zvyklí, že jsme se na nikoho nemuseli
ohlížet, jestli jdeme do práce, obchodu nebo na pivo. A přece, jedna malá částečka dnes hýbe celým
světem. Láme ekonomiky i životy. Státníci mají zamotanou hlavu, jestli upřednostňovat výkonnost
ekonomiky či lidské zdraví nebo dokonce životy. Opravdu žijeme v době, kdy se rozhoduje na straně jedné o kolik se ekonomika propadne a nebo jestli nebude lepší raději obětovat několik životů
a ekonomiku udržet v co nejlepší kondici. Vlastně pro ty, kteří přežijí. Pokřivenost lidských hodnot.
Media nám vnucují každý rok, že musíme mít vyrážku z toho, že ekonomika roste jen o 2,6 % a že
u sousedů roste o 2,8. A prý bychom z toho měli mít bolavou hlavu. Pro drtivou většinu z nás všech jsou
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to nepodstatná čísla a měli bychom z nich být nervózní? Nebuďme. Žijme si svoje životy s radostmi
i starostmi s našimi nejbližšími každého všedního či svátečního dne.
A ve stejném duchu berme i koronavirovou krizi. Chraňme si to nejpodstatnější – tedy vlastní zdraví
a ještě víc chraňme to ještě podstatnější – zdraví našich nejbližších. Ať už jakýmkoliv způsobem. Že to
bude rána pro trh? Tak ať. On ten trh tu facku potřeboval. A třeba se i něco stane s tou pokřiveností odměn, která ve světě panuje. Lékař se sestrou bere ve svém platu pidičástku oproti fotbalistovi Barcelony.
Je až neskutečné, že hrdina je pro dnešní společnost herec nebo sportovec a člověk, který nasazuje
život, je ve společnosti brán jako nikdo. Všichni musíme dnes děkovat těm opravdovým hrdinům ve
zdravotnictví, hasičům, policistům či vojákům. A jestli jsem na někoho zapomněl – tak těm děkujme
také. Prostě všem, kteří zajišťují dnešní krizový stav, tak aby my jsme přežili pokud možno bez úhony.
Přijde doba, kdy všechno utichne a bude se spílat těm nahoře, že restrikce byly příliš měkké nebo
příliš tvrdé. Že zdravotní materiál nebyl nakoupen dopředu a že ani následně nebyl dodáván v dostatečném množství. Nic se nebude hledět na to, že tento materiál najednou chybí v celém světě. Bude
se vyčítat, že když už jsme něco sehnali, tak to bylo z Číny a ne z USA – tam mají přece všechno lepší.
A že když už Čína něco dodala tak, že za to chtěla peníze. Ano jsme v tržním hospodářství a myslím,
že nikdo nebude dávat nikomu nic zadarmo. Bude se spílat, co bylo tak a proč ne onak. Myslím, že nás
čeká špína, co se bude vytahovat a vymýšlet. Ale už dnes je jasné, že restrikce a opatření, které Česká
republika zavedla, byly provedeny jako jedny z nejdříve z celého světa. Samozřejmě čas ukáže, které
z nich byly nejúčinnější. To ale uvidíme tak jako u každé jiné nové nákazy až po utichnutí. Dnes ještě
nikdo neví, co tento vir všechno umí a kdy bude proti němu vakcína. A jestli vůbec někdy bude, která
by ho se stoprocentní účinností pokryla.
Ale zpět na úroveň naší obce. Chtěl bych poděkovat všem, kteří pomáhají řešit i u nás krizové
období. Všem, kteří šijí roušky a pomáhají tímto našim občanům. A samozřejmě poděkování všem,
kteří tyto roušky poctivě nosí hlavně v místech, kde je vysoká frekvence obyvatel. A prosím Vás nenechejme si strachem ovládat život. Dělejme vše proto, abychom případnou nákazu neroznášeli dál,
protože ona zřejmě časem přijde i do naší obce. Nakonec totiž zvládneme i tento vir, tak jako jsme
zvládli mnoho krizí v minulosti.
Přeji nám všem pevné a stálé zdraví.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Volně pobíhající psi a rizika s tím spojená
V naší obci jsou toulaví psi nemalým problémem, který by si majitelé těchto psů měli uvědomit
a neprodleně toto řešit. Toto se týká hlavně těch, kteří se o své psíky v podstatě moc nestarají a nechávají
je dělat, co si sami zamanou. Zvláště na jaře při hárání fen se po ulicích pohybují celé smečky. Občané si
stěžují na znečišťování ulic, předzahrádek atd. Jako myslivec vím o pytlačení takových psů, zvláště v době
kladení mláďat. Velký problém může nastat, pokud takový toulavý pes poraní, třeba jen lehce, člověka.
Takový případ se musí řešit vyšetřením psa na vzteklinu, a to 1. den a 5. den po poranění. A tady nastává
problém – jak vyšetřit psa, který má pána jen na papíře, a ten vůbec neví, kde se dotyčný tulák nachází.
V tomto případě čeká poraněného nepříjemnost – vakcinace proti vzteklině. Další velké nebezpečí hrozí
od takových psů v silničním provozu. Např. 4. 3. vběhl malý psík (známý tulák) nečekaně pod kola auta
u obecního úřadu. Pes byl smrtelně zraněn, řidička auta byla z toho v šoku. Zabránit srážce nešlo. Někdy
však může řidič zareagovat instinktivně. Může strhnout volant a může dojít k mnohem vážnější nehodě,
nebo srazit lidi na chodníku. Proto důrazně žádám majitele psů, aby si tato rizika naplno uvědomili, než
se něco opravdu vážného stane. Dokážu pochopit, že se výjimečně může stát, že mi čtyřnohý kamarád
uteče, ale nechápu ty rádoby-chovatele, kteří svým chováním ohrožují bezpečnost a zdraví nás všech.
Ti chudáci psi jsou v tom nevinně, dělají jen to, co jim majitel svým nezájmem o jejich život umožní.
Dr. Koplík J.
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ŠKOLA
Jaro přišlo do vsi
Rok v naší mateřské škole je velmi pestrý a ne jinak tomu bylo i v zimních měsících. Pokračovaly průběžné projekty „Zdravý úsměv“ s panem Forejtem z Hulína a také „Malá technická univerzita“ v oddělení Koťátek tentokrát s tématy: Malý energetik, Malý vodohospodář a Stavitel věží.

Paní učitelky v tomto období ozvláštnili činnosti dvěma projekty: „Čím budu?“ a „Cesta do
vesmíru“. V rámci prvního projektu jsme s dětmi navštívili knihovnu v Holešově s besedou Hasičské pohádky a exkurzi ve Stolařství Pumprla, kde si děti vyrobily dřevěný obrázek se jménem
a prkénko pro paní kuchařky.
Každým rokem také vede zajímavé besedy o zvířatech a myslivosti pan Šiška, který za námi
opět rád přišel do školky. Trpělivě odpovídá na zvídavé otázky dětí a učí je vnímat přírodu, stejně
jako paní učitelky při vycházkách. Za dětmi také přijely divadelní spolky a zahrály dětem pohádky
jako třeba O líném zajíčkovi, Krtek a kolo a Prasátko a kouzelné slovíčko.

Vrcholem slavností v tomto předjaří bývá vodění medvěda a karneval. Medvěd v Prusinovicích chodil a karneval jsme si ve školce uspořádali. Spousta krásných masek a nechyběla ani
tradiční tombola, ve které vyhrál úplně každý. Že je papoušek větší než pirát? Nevadí, i s tímto
problémem si hravě poradíme.
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Ve zdravém těle zdravý duch. Sportovci TJ Prusinovice nelenili a v tělocvičně přichystali
sportovní dopoledne pro starší děti. Se všemi dětmi, i těmi mladšími, jsme v zimním období
v tělocvičně plnily úkoly z projektu TJ Sokol „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.

Jaké to je být školákem si vyzkoušeli předškoláci při návštěvě 1. třídy základní školy. Prvňáčci
nám předvedli své aktovky, jak umí číst, psát, počítat a byli strašně moc šikovní. Také proběhly
konzultace s rodiči předškoláků o připravenosti dětí na vstup do 1. třídy.
Teplá zima bez sněhu zmátla přírodu, která se začala zelenat a kvést. Kvetoucí trnky, zlatý déšť,
fialky, macešky, čemeřice, talovín, kočičky – to bylo dost netypické pro zimní období. Z takového
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klimatu se radovaly bacily. Velká nemocnost postihla nejen děti, ale i paní učitelky. Udržet provoz
bylo velmi náročné. Na jarní prázdniny byla nakonec z tohoto důvodu mateřská škola uzavřena
a dezinfikovala se celá budova.
Po prázdninách k nám zavítal známý přerovský malíř, básník a karikaturista Lubomír Dostál,
který učil děti kreslit jednoduchou a zábavnou formou rozmanitá zvířátka.
Po jarních prázdninách se počet dětí z důvodu nemocnosti dále snížil. Navíc se objevila hrozba
v podobě pandemie COVID19. Základní, střední a vysoké školy se uzavřely. Mateřské školy přijaly
opatření, ale postupně se začaly uzavírat také. Naše mateřská škola byla s minimálním počtem
dětí v provozu, abychom vyšli vstříc zaměstnaným rodičům, do 18.března. Poté mateřská škola
přerušila provoz a pro děti se pro jistotu uzavřela.
Paní učitelky s dětmi ještě stihly vyrobit Morenu v rámci projektu „Přišlo jaro do vsi“. Na její
vynášení a vhození do místního potoka však nedošlo. Morena zdobí vchod do školky a věříme,
že i tak jaro přijde a že jarní sluníčko silou svých paprsků zažene úplně všechny bacily, hlavně
koronavirus, abychom si mohli užívat nového ročního období a brzy se do školky všichni vrátili.
Iva Rozsypalová,
Mgr. Kateřina Koplíková

Střípky ze života školy
Začátek kalendářního roku neprobíhal na
naší škole jen ve znamení blížícího se pololetního hodnocení. Odměnou za půlroční snažení
bylo nejen pololetní vysvědčení a pololetní
prázdniny, ale také program „Zážitkový stan“,
ve kterém se děti zábavnou formou naučily
něco o vesmíru a jeho badatelích i naší planetě.
Na konci ledna natočily děti naší školy
několik lidových písní pro ČRo Zlín v rámci
rozhlasového programu Dobré ráno, Moravo!
– Moravské děti, ve kterém se každý den představují zpěvem žáci škol Zlínského kraje. Jejich
vystoupení bylo možno zaslechnout ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v posledním lednovém
týdnu. Kdo by měl chuť si zvednout náladu a poslechnout si naše zpěváčky, může si nahrávku
vyhledat na webových stránkách ČRo Zlín.
Druhé pololetí zahájila milá návštěva dětí z mateřské školy. Předškoláci se přišli podívat na
své starší kamarády do první třídy. Prvňáčci jim ukázali, co všechno se už ve škole naučili. Setkání
jsme zakončili společným zpěvem a sladkým dárkem.
Měsíc únor se nesl v duchu zvýšeného počtu absencí pro nemocnost žáků. Ti, kteří nemocem
statečně odolali, se v polovině února vypravili na vědeckou výpravu do brněnského VIDA! science
centra. Na několik hodin se proměnili v malé vědce a bádali, zkoumali, přemýšleli, divili se, žasli,
smáli se, učili se, trénovali mozek, užívali si…. Po tréninku mozků ve VIDA! science centru přišel
čas potrápit také svoje těla. V rámci projektu „Škola v pohybu“ Fotbalové asociace České republiky
zažili žáci hodinu plnou pohybových aktivit zaměřených na všeobecnou pohybovou průpravu
a zástupci pedagogického sboru zase načerpali inspiraci do hodin tělesné výchovy.
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Březen měl být v naší škole ve znamení
knih a literárního umění. Hned po zasloužených
jarních prázdninách jsme zahájili v prostorách
školy výstavu Moje oblíbená kniha. Výstavu
zahájili prvňáčci a následovat je měly další ročníky. V plánu byla i recitační a krasopisná soutěž
a vše mělo být korunováno koncem března
návštěvou Městské knihovny v Holešově. Naše
plány však přerušilo mimořádné opatření vlády
o uzavření škol kvůli šířícímu se koronaviru
a s ním spojené nemoci kovid-19. Ze dne na den
se tak rodiče a pedagogové ocitli v naprosto
neznámém světě distančního vzdělávání. Tato
nová situace vyžadovala od rodičů obrovskou trpělivost vůči nám učitelům a také nezměrnou
sílu a energii, kterou museli a stále musejí vynakládat při domácím studiu svých dětí. Za to bych
jim jménem celého pedagogického sboru chtěla poděkovat. Vážení rodiče, pro nás jste stejní
hrdinové jako zdravotníci a příslušníci záchranných sborů a vážíme si Vašeho přístupu, otevřené
komunikace i úsilí, které musíte denně vynakládat. Věříme, že pokud budeme komunikovat
a spolupracovat jako dosud, společně to zvládneme.
Přejeme Vám všem, ať jarní sluníčko rozsvítí vaši energii a vlije trochu života do žil v této
nelehké době, ať si přicházející Velikonoce užijete v klidu a hlavně ve zdraví.
Za ZŠ Prusinovice
Mgr. Jarmila Kratinohová
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KULTURA
Adventní zájezd do Prahy
V předvánočním čase, 14. prosince, se
padesát devět účastníků vydalo do našeho
hlavního města nasát vánoční atmosféru
a zejména zhlédnout muzikál Čas růží, který
se konal v Hudebním divadle Karlín. Muzikál
nám odhalil příběh starého obrazu, který
v sobě skrývá osud jedné velké celoživotní
lásky. Písně Karla Gotta ožily v muzikálových
aranžích a pěveckých podání herců a zpěváků,
kteří k hitům mistra přistoupili s respektem.
Ve tříhodinovém vystoupení v podání Sagvana
Tofiho, Adély Gondíkové, Jana Kopečného,
Markéty Procházkové a dalších umělců zazněly
Účastníci zájezdu na Václavském náměstí
největší Gottovy hity, jako Jen se hádej, Je, jaká
je, Jdi za štěstím, Lady Carneval, Když muž se ženou snídá a mnoho dalších. O přestávce představení jsme v hledišti zpozorovali dvojnásobnou wimbledonskou vítězku Petru Kvítovou, která
společně s námi sledovala muzikál, což bylo pro nás milé zpestření.
Tento kulturní zážitek byl doplněn prohlídkou adventní Prahy. Navštívili jsme vánoční trhy na
Staroměstském náměstí, které přinášejí každý rok do historického centra města atmosféru opravdových českých Vánoc. Sváteční atmosféru navodil na Staroměstském náměstí bohatě zdobený
čtyřiadvacet metrů vysoký vánoční strom, který se pravidelně rozsvěcoval na dvě hudební melodie. Ne nadarmo byly tyto největší české adventní trhy zařazeny mezi deset nejhezčích na světě.
O bezpečnou a komfortní jízdu se postaral náš rodák Ladislav Tobolík. Návrat domů byl
v pozdních nočních hodinách, ale i přes únavu byl zájezd plný krásných zážitků.
Děkujeme všem účastníkům zájezdu za příjemnou atmosféru a pohodu a těšíme se na další
společný zájezd.
Ing. Nevřalová Dana

Vánoční výstava
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Prusinovicích uspořádala ve dnech
15. a 16. prosince 2019 vánoční výstavu ve svém domě na Plačkově. Ten, kdo navštívil tuto výstavu,
rozhodně nelitoval svých kroků, protože výstava byla krásná a pozoruhodná. Na prvý pohled bylo
zřejmé, že výstava byla připravena s láskou, nadšením a touhou nabídnout návštěvníkům pravé
vánoční estetické zážitky. Ze svého pohledu soudím, že pořadatelé výstavy dosáhli tohoto svého cíle.
Výstava byla vskutku vánoční, nápaditá a uspořádána do podrobností s velikou pečlivostí. Mimo jiné
obsahovala vánoční stromečky, perníčky, perníkové chaloupky, betlémy, vánočky, ovoce, hračky, vánoční cukroví a aranžmá. Nechyběly jmelí a větvičky stříbrného smrku. K vytvoření dokonalé vánoční
nálady tam byly slyšet reprodukované vánoční písně a koledy. O výstavu se zasloužili 13 členek a 1
člen zahrádkářského spolku a 4 občanky, kteří přinesli na výstavu své exponáty. Také žáci základní
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školy představili na výstavě své výrobky s vánoční tématikou. V pondělí 16. prosince tuto výstavu
společně navštívili. V neposlední řadě o úspěch výstavy se svým aranžérským uměním zasloužila
i paní Jana Vrubelová. Jí i žákům základní školy děkujeme za podíl na přípravě a úspěchu výstavy.
Tato výstava pomohla nám, návštěvníkům, navodit příjemnou (před)vánoční pohodu. Její
pořadatelé si zasloužili pochvalu a poděkování za její uspořádání. Vánoční výstava významně
obohatila spolkový a kulturní život v obci v uplynulém roce 2019.
Antonín Nedbal

Adventní koncert žáků ZUŠ
Českobratrská církev evangelická v Prusinovicích a Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov, odloučené pracoviště v Prusinovicích, uspořádaly v neděli 15. prosince 2019 v místním evangelickém kostele tradiční adventní koncert žáků základní umělecké školy. Hojnému publiku, převážně
z řad příbuzných a známých, se představili 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.
Koncert zahájil pan farář Mgr. Leoš Mach,
který promluvil o blížících se Vánocích a Boží
lásce. Po něm se mikrofonu ujala paní učitelka
Mgr. Monika Vyhlídalová, která během koncertu
slovy uváděla jednotlivé účinkující žáky a žákyně
a jejich připravené hudební skladby. Publiku se
nejprve představili žáci a žákyně, kteří se učí hrát
na kytaru. Své připravené, vánočně zaměřené
skladby nejprve jednotlivě zahráli Alexandra
Rychlá a Jan Krejčí v hudebním doprovodu paní
učitelky Mgr. Danuše Pospíšilové. Dále nám své
připravené skladby na kytaru zahráli Lukáš Mlčák,
Pan učitel Pavel Březina a žákyně Elenka Šenovská
Jiří Adámek, Natálie Tobolíková a Klára Juráňová.
Potom se svými připravenými hudebními skladbami vystoupily žákyně, které se učí hrát na
klávesy. Byly to Elen Šenovská, Petra Nedbalová, Anna Hodoušová a Veronika Mlčáková. Následoval
zpěv písně v podání Julinky Sklenářové. Na klávesy dále zahrály Kristýna Rozsypalová, Zuzana
Nedbalová, Klára Podolová, Anna Smolková, Natálie Vargová. Dále vystoupily sestry Klára Podolová
(hra na klávesy) a Kamila Podolová (zpěv písně) a na klávesy ještě zahrály Petra Nedbalová, Anna
Hodoušová, Kristýna Rozsypalová, která doprovodila zpěvačky Kateřinu Rozsypalovou a Veroniku
Mlčákovou, Zuzana Nedbalová, Kamila Podolová, Natálie Vargová a Anna Smolková.
Před koncem programu koncertu zazpívala Klára Podolová píseň „Kouzlo bílejch rán.“ Koncert
byl zakončen sborovým zpěvem písně„Neseme vám noviny.“ Paní učitelka Mgr. Monika Vyhlídalová
pak popřála všem přítomným krásné Vánoce.
Účinkující žáci a žákyně a jejich učitelé byli odměněni potleskem publika za předvedené
hudební výkony. Tento koncert, který trval 50 minut, nám pomohl navodit příjemnou předvánoční
náladu. Jsme vděčni učitelům základní umělecké školy za to, že připravili s žáky program tohoto
koncertu pro tuto slavnostní příležitost.
Našim žákům a žákyním i jejich učitelům v základní umělecké škole přeji mnoho úspěchů
v dalším hudebním vzdělávání. Ať jim hudba přináší v životě radost a potěšení.
Antonín Nedbal
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Bikerský ples
Dne 11. 1. jsme se rozhodli uspořádat první ročník Bikerského plesu. Krok to byl docela
odvážný, neboť jako relativně nový spolek zatím nemáme zkušenosti s pořádáním větších akcí
a proto panovaly trochu obavy, jak ples dopadne. Hlavní ovšem bylo, že převládalo nadšení a chuť
všech členů udělat pořádnou akci, kterou jsme si chtěli užít jak my, pořadatelé, tak především
ostatní nadšenci cyklistiky, kteří na ples dorazili.
Ples měl hned několik lákadel, kvůli kterým se určitě oplatilo přijít do kulturního domu. Celým
večerem nás provázela kapela SEXTEŤ, slova moderátora se ujal známý„spíkr“ Pavel Mrázek, na zahájení
celého večera vystoupili také naši nejmladší členové a předvedli nám krásné vystoupení. Neméně se
zaskvěla také ředitelka plesu Ivanka Nedbalová svým pěveckým sólem s cyklistickou tématikou a stylovým outfitem. Na programu bylo hned několik soutěží o startovné na cyklistické regionální závody,
soutěžilo se například v nafukování duše, slalomu na minikole mezi kužely nebo pití piva po otevření
cyklistickým komponentem. Bohatá byla i tombola, která v sobě skrývala přes 200 pěkných cen.
K občerstvení se podával řízek s bramborovým salátem, jednohubky, koláčky a další. Díky neúnavné
fotografce místních cyklistikých závodů Lidce Polišenské bylo možné si udělat památku ve fotokoutku.
Kapacita plesu byla téměř naplněna, dorazilo celkem přes 160 hostů a účast předčila naše
očekávání. Ohlasy po plese byly a jsou fantastické. Za to patří velký dík všem členům týmu, kteří
se do pořádání akce zapojili. Laťka byla nastavena velmi vysoko a to je především díky zápalu
a píli při pořádání akce.
Lukáš Krejčí

Obecní ples
Týden po úspěšném „Bike plesu“ se konal v naší obci tradiční obecní ples. Zástupci obce jej
letos připravili na pátek 17. ledna. Všechny stoly ve velkém i restauračním sále kulturního domu
byly vkusně prostřeny a vyzdobeny. Velký sál byl vyzdoben řadami malých světélek upevněných
nad hlavami návštěvníků. K občerstvení hostů byly připraveny v kuchyni vepřové výpečky s bílým
zelím a knedlíky (porce za 120 Kč) a valašský steak s opékanými bramborami (porce za 120 Kč).
Pochvalu za přípravu chutných jídel si zasloužily paní kuchařky Eva Nedbalová z Přerovské ulice
a Michaela Vinklárková. Strávníci si mohli jídla vychutnat v útulném sále pod jevištěm kulturního
domu. Též byla připravena bohatá tombola, která obsahovala 161 cen, jež se přímo losovaly při
prodeji losů (papírových ruliček), plus 10 hlavních cen, které se losovaly veřejně. Do tomboly
přispělo svými dary 46 sponzorů (firem i jednotlivců).
K tanci a poslechu opět po roce hrála výborná plesová a svatební kapela Kiks Brass z Bystřice
pod Hostýnem. Kapela existuje již 7 let a má svoji hudební zkušebnu v Prusinovicích. Z Prusinovic
pocházejí 3 členové skupiny: Tadeáš Měrka (basová kytara), jeho bratr Tibor Měrka (bicí nástroje)
a David Mrázek (zvukař). Repertoár této skupiny obsahuje léty osvědčené i aktuální hity. Kapela
Kiks Brass zahájila své vystoupení na plese sérií polek a valčíků. Během vystoupení nezapřela své
moderní zaměření a zahrála též jazzové a rockové skladby. Plesová zábava se protáhla do pozdních
nočních hodin. Návštěvníci plesu byli spokojeni s hudební produkcí skupiny Kiks Brass, jíž patří
pochvala a poděkování za její vystoupení na plese, z něhož měli návštěvníci plesu pěkné zážitky.
Krátce po dvacáté hodině ples zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský, který přivítal přítomné
a upozornil je na bod programu plesu (vystoupení dětí z tanečního oboru Základní umělecké
školy Holešov) a pozval je na občerstvení, které bylo připraveno v kuchyni. 14 mladých tanečnic
v černých úborech pod vedením své paní učitelky Jany Lochmanové předvedlo krátké taneční vy-
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stoupení. Návštěvníci plesu odměnili potleskem všechny mladé tanečnice za jejich taneční umění.
Patří jim poděkování za to, že k nám přijeli ve svém volném čase a potěšili nás svým vystoupením.
Kolem půlnoci se konalo veřejné slosování deseti hlavních cen tomboly za účasti pana starosty a dalších obecních zastupitelů, kteří pomáhali při losování. Hlavní cenu (moderní barevný
televizor LG UHD TV s úhlopříčkou obrazovky 108 cm) vyhrál pan Tomáš Jandal z Prusinovic, jemuž
blahopřeji k této výhře a hodnotné ceně. Ať mu nový televizor dobře a dlouho slouží!
Obecní ples navštívilo asi 128 platících občanů (hostů), převážně těch mladých. Vstupné na
ples bylo 60 Kč. Tento ples byl dobře organizačně zajištěn. I proto na plese panovala dobrá nálada.
Návštěvníci plesu se spolu dobře pobavili a odešli domů spokojeni.
Rád bych touto cestou poděkoval obecním zastupitelům v čele s panem starostou Zbyňkem
Žákovským za přípravu a uspořádání plesu, což si vyžádalo hodně organizační práce a starostí.
Děkuji též všem sponzorům, kteří ochotně přispěli svými štědrými dary do tomboly. Návštěvníkům plesu děkuji za jejich zájem a účast. Věřím, že se rádi přijdou spolu dobře pobavit i na příští
obecní ples.
Antonín Nedbal

Vítání občánků
V sobotu 25. ledna odpoledne se opět v malém sále v kulturním domě konala slavnost přivítání
nově narozených dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to byli 2 kluci a 2 děvčátka:
Vojtěch Belfín z ulice Novosady, Alexandr Bakala z Přerovské ulice, Tereza Jakubcová z Přerovské
ulice a Beáta Ševelová 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 zúčastnil též pan Mgr. Leoš Mach, obecní zastupitel a předseda školského a kulturního
výboru. Program uvítací slavnosti byl zpestřen básničkami, které zarecitovaly děti ze základní
a mateřské školy, a hrou na flétnu v podání paní Martiny Smolkové.
Rodičům a dětičkám byly předány věcný dar, peněžní dar, kniha Prusinovice v minulosti
a současnosti s věnováním a 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

Myslivecký ples
Nedílnou součástí společenské sezóny v naší obci je již dlouhé roky ples Mysliveckého spolku
Vranov Prusinovice, který se letos konal v pátek 14. února v kulturním domě. Určitě se každoročně opakuji, když tvrdím, že náš ples měl opět výbornou úroveň, o čemž svědčí opět „plný dům“,
tj. 230 spokojených hostů, kterým jsme nabídli výbornou kapelu, přebohatou tombolu, vynikající
myslivecké menu. To vše samozřejmě za velmi lidové a dnes nevídané ceny. Náladu nám trošku
zkazil jeden nejmenovaný host, který by měl účast na podobných akcích slušně řečeno zvážit.
Tohoto výtržníka příště mezi nás prostě nepustíme. Poděkovat bych chtěl všem, co přispěli k jinak
velmi pěkné akci, no zvláštní poděkování si zaslouží paní Zuzana Bečková, která svými manažerskými schopnostmi dostává veškeré akce kulturního domu na mnohem vyšší úroveň, než v letech
minulých. Své práci opravdu rozumí a dělá vše pro to, aby byli hosté spokojeni po všech stránkách.
Dr. Koplík J.
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Divadelní představení Paní plukovníková
Při příležitosti Mezinárodního dne žen (8. 3.) obec Prusinovice pozvala k nám ochotníky
z Pohnutého divadla Loukov, kteří sehráli v sobotu 7. března v kulturním domě divadelní představení autora Bengta Ahlforse Plukovníkova žena.
Byl to příběh ze současnosti. Příběh celé hry se odehrál v obývacím pokoji v bytě Věry Bergerové, čerstvé vdovy po panu plukovníkovi. Hlavní postavu, vdovu Věru Bergerovou, ztvárnila paní
Miroslava Koutná, hlavní herečka a vůdčí osoba Pohnutého divadla Loukov. V tomto divadelním
představení hrálo sedm herců a hereček.
Hlavní děj této komediálně laděné divadelní hry spočíval v tom, že blízcí příbuzní paní plukovníkové měli brzy po pohřbu pana plukovníka zištný zájem. Chtěli ji považovat za psychicky
nesvéprávnou a umístit ji do sociálního ústavu, aby pak mohli její byt prodat a o zisk se spolu
rozdělit. Tito spiklenci měli připravený plán, jak svého cíle dosáhnout. Do děje hry vstoupili dva
muži. Jeden z nich byl dávný přítel paní plukovníkové, druhý muž byl doktor psychologie, který ji
měl odborně vyšetřit. Spiklencům jejich plán nevyšel, protože mezi nimi došlo navzájem k nedorozumění, k záměně osob a tím pádem ke komickým situacím, které naše diváky zvláště pobavily.
Celá zápletka se na konci hry vyjasnila a hra skončila s optimistickým výhledem do budoucnosti.
Toto divadelní představení se našim divákům, kterých se tam sešlo asi 65, velice líbilo. Nakonec
diváci projevili svůj dík loukovským ochotníkům spontánním potleskem. Poděkování patří jak loukovským ochotníkům za jejich pěkné divadelní představení, tak našim obecním zastupitelům, kteří
ochotníky k nám pozvali, aby tímto divadelním představením obohatili kulturní zážitky našich občanů.
Antonín Nedbal

Paní Miroslava Koutná v hlavní roli

Konec představení, ochotníci děkují

Rok 2019 v knihovně
Tak jako v letech minulých se v loňském roce uskutečnila soutěž knihovny „Nejpilnější čtenář“
pro děti do 15 let. Nejlepší čtenářkou byla Natálka Jakešová, které pan starosta krom diplomu
předal i pěknou knihu a malý dárek. Ještě jednou blahopřejeme a ať ji zájem o četbu vydrží
co možná nejdéle.
Knihovna má elektronický katalog knih Tritius, kde si můžete najít, zda kniha, kterou hledáte,
je v naší knihovně. Odkaz na katolog https://kromeriz.tritius.cz/ library/prusinovice můžete najít
i na stránkách obce www.prusinovice.cz pod odkazem Volný čas – knihovna.
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Volný výběr knih byl opět rozšířen o dva
výměnné soubory z kroměřížské knihovny
v počtu 240 výtisků a rovněž byl navýšen jak
nákupem nových knih, tak i o dary občanů.
Obecní knihovna zůstává v prostorách
obecního úřadu a je otevřena každé úterý od
16.00 do 19.00 hodin. Knihy je možné si vypůjčit a vrátit i v jiné dny v době úředních hodin
obce. Těším se, že i v letošním roce přivítám
v knihovně jak stálé, tak i nové čtenáře.
knihovnice

Natálie Jakešová

CÍRKEV
Adventní koncert
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Prusinovicích uspořádal v neděli 8. prosince
2019 v kostele adventní koncert, při němž vystoupil smíšený pěvecký sbor Harmonia z Hranic,
který u nás v kostele nebyl poprvé. Tvořilo jej 16
zpěváků a zpěvaček pod vedením sbormistryně
Kateřiny Navrátilové. V hudebním programu
sboru byly zahraniční, české a moravské písně
a koledy a též písně z repertoáru hudební skupiny Spirituálkvintetu. Ve sboru zpívali též pan
Smíšený pěvecký sbor Harmonia
Zbyněk Šturm, bývalý obyvatel Prusinovic, i jeho
maminka, paní Alena Šturmová z Tučap. Koncert se našim posluchačům, kteří zaplnili všechna místa
v lavicích, velice líbil. Posluchači odměnili zpěváky za jejich pěvecké umění spontánním potleskem.
Tento koncert byl pěkným a důstojným vstupem do adventní doby, naplněné očekáváním
Vánoc, narození Spasitele Ježíše Krista. Byli jsme vděční zpěvákům a zpěvačkám za duchovní a kulturní prožitky při jejich vystoupení u nás v kostele. Přejeme jim mnoho dalších úspěšných koncertů.
Antonín Nedbal

Tříkrálová sbírka
V sobotu 11. ledna se konala v naší obci stejně tak jako v celé republice dobročinná akce
„Tříkrálová sbírka“, chcete – li, „Tříkrálové koledování“ malých koledníků.
Malí koledníci se sešli ráno v obecním úřadě, kde byli rozděleni do čtyř skupin, které měly
dospělé vedoucí. Byly to paní Drahomíra Pumprlová, paní Martina Adámková, paní Martina Jurčíková a slečna Marie Vybíralová. Vedoucí skupin obdržely průkazky a zapečetěné pokladničky
s logem Charity, do nichž potom občané (dárci) vkládali peníze, které byly určené na dobrou věc.
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Z obecního úřadu koledníci přešli do kostela svaté Kateřiny, kde jim pan farář P. Petr Dolák požehnal
v krátké pobožnosti. Z kostela se skupiny koledníků se svými vedoucími rozešly do ulic naší obce.
Toho dne bylo podmračené, ale v celku přívětivé zimní počasí.
Malí koledníci byli svým posláním nadšení a při obchůzce v obci se setkávali s milými lidmi,
kteří je vyslechli u dveří svého domu (bytu) a přispěli svou dobrovolnou částkou peněz do jejich
pokladniček. U každého domu (bytu), který koledníci navštívili, napsali posvěcenou křídou na
vstupní dveře zkratku požehnání pro rok 2020 „K + M + B“. Po obchůzce celé vesnice se všichni koledníci sešli v kulturním domě, kde za odměnu dostali malé občerstvení na účet obce Prusinovice.
Celkový výtěžek sbírky dosáhl rekordní částky 45 066 Kč. Všem ochotným dárcům patří poděkování, neboť se tak zasloužili o dobrou věc, o pomoc potřebným lidem. Poděkování patří též
všem, kteří v naší obci sbírku připravili a uskutečnili.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Výnos
sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity České republiky takto: 65 % vybraných prostředků
se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.
Charita Holešov by ráda z výtěžku sbírky pořídila nové auto do střediska Charitní pečovatelské
služby, aby se pracovníci bezpečně a rychle dostali ke klientům. Na nákup auta je určeno 250 000
Kč. Dále pak 40 000 Kč chce Charita Holešov použít na přímou pomoc lidem v nouzi a na pořízení
sterilizátoru pro nástroje DZP počítá s částkou 120 000 Kč.
Antonín Nedbal

Ekumenické bohoslužby
Jako každoročně, tak i letos, se konal v církvi modlitební alianční týden za jednotu křesťanů.
Ke společnému setkání věřících z obou zdejších farností došlo v neděli 19. ledna večer v kostele
svaté Kateřiny Alexandrijské za účasti obou zdejších duchovních představitelů – P. Petra Doláka
a Mgr. Leoše Macha a asi pětadvaceti farníků.
Biblické poselství pro tento rok zvolili křesťané z různých církví z Malty. V průběhu společného setkání věřících byly proneseny (čteny) oddíly z Písma svatého (Skutkové s. apoštolů,
28. kapitola), biblické úvahy a přímluvné modlitby v podání obou zdejších duchovních představitelů a lektorek (paní Marie Červenkové a paní Ladislavy Mlčákové). Při společném zpěvu duchovních
písní shromáždění věřících hrou na varhany doprovodil pan Josef Sedlář.
Pán Ježíš Kristus nás spolu s úkoly obdarovává Duchem svatým, otevírá srdce a domovy
těch, kdo mají evangelium přijmout. Apoštol Pavel popisuje, jak je náš Pán Ježíš Kristus zachránil
v bouři na moři. Daroval jim život. O majetek přišli, ale dostali život a srdečné přijetí od místních.
Na Maltě jsou od té doby praktikující křesťané. I my máme otevírat svá srdce a domovy Ježíši Kristu.
Toto skromné setkání věřících z obou místních církví mělo svůj význam, který spočíval ve
vědomí a víře v jednoho svrchovaného Pána Ježíše Krista, v jehož jménu jsme se tam společně
sešli a v jehož jménu chceme dál žít ve svornosti.
Antonín Nedbal
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Velikonoce
Židovský národ slaví Velkou Noc jako dar Hospodina za vysvobození z otroctví a získání
svobody. Křesťané navazují na tento Svátek Svátků (Pesach) a prohlubují jej. Ve velikonočním
beránku spatřují obraz Krista, pravého Beránka Božího, kterému děkujeme za vysvobození z otroctví hříchu a smrti. Za noci vyšel národ vedený Mojžíšem ze země poroby do země zaslíbené.
Před východem slunce vyšel Kristus z hrobu a otevřel nám ráj. Pouta smrti jsou zlomena a Vítěz
z říše mrtvých vystoupil. Ó šťastná to vino, která jsi zasloužila mít takového, a tak vznešeného
Vykupitele! Velikonoce jsou svátky života, jenž překračuje pozemské žití a prodlužuje jej. Již nyní
můžeme zakoušet předchuť oné věčné blaženosti. O velikonočním jitru povstala Ukřižovaná Pravda
z hrobu smrti! Každý má důvod k radosti, zvláště ten, kdo prošel krvavými zastaveními Kristovy
cesty s křížem na Golgotu. Vždyť popravčí hora Golgota je vrcholem pozemského utrpení a lidské
nespravedlnosti. Zlo může Pravdu na chvíli umlčet ukřižováním, může ji dočasně i pohřbít a hrob
zapečetit a hlídat stráží. Ale pouta smrti jsou zlomena, anděl hrob otevírá a zářící Pravda z něho
vyjde do všech koutů naší země ke všem pokolením, neboť nás povznáší od časnosti do nadčasovosti. Jen duše, která prožila peklo a zmatek vášní hříchu, a potom byla milostí Boží osvícena
a podepřena, zakusila štěstí a záchranu, tak jako sv. Augustin, taková duše, která prošla duchovní
smrtí hříchu, a potom se slunila v blaženosti vzkříšení, dovede hluboce a v plnosti prožít smysl
velikonočních svátků.
V neděli na večer v Emauzích,
zbavili se učedníci smutků svých.
Ukřižovaný Ježíš žije!
A radostí věčnou nás naplňuje.
Pravou velikonoční radost ze vzkříšeného Pána Ježíše

Vám přeje a vyprošuje P. Petr Dolák

Rozhovor s paní katechetkou Bc. Naděždou Fraisovou
Od malička chtěla být učitelkou. Dětský sen se jí splnil, když po
vysoké škole, kde vystudovala charitativní a sociální práci a teologii,
dostala od kněze nabídku výuky náboženství. Od té doby uběhlo
dvanáct let a její formací prošlo několik stovek dětí z různých škol
a farností. Na radosti a starosti života katechetky se ptáme paní
Bc. Naděždy Fraisové.

Bc. Naděžda Fraisová

K čemu vedeš své žáky?
V oblasti morálního rozvoje vedu žáky k vědomostem o obecných
principech lidského jednání a k hodnotám křesťanských morálních
ideálů. Učím je rozvíjet si zodpovědný postoj vůči sobě, světu, i k Bohu.
V oblasti osobnostního rozvoje pomáhám žákům vytvářet si pozitivní
představu o sobě samém, která podporuje jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj. V oblasti sociálního rozvoje vedu žáky k principům
křesťanského jednání v duchu solidarity a lásky.
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Kde učíš nejraději?
Učím ráda kdekoli. Ve všech farnostech mě farníci, pedagogický sbor, žáci i rodiče přijímají
a respektují jako pedagoga i jako člověka. Proto učím vždycky s radostí.
Někde se učí na faře, jinde ve škole. Jaké (ne)výhody má fara a jaké školní třída?
Při výuce na farách je nevýhodou, že žáci mají tendenci být více neukáznění. Výhodou je,
že prostory jsou pro ně více domácím prostředím, kde vnímají zázemí, sounáležitost a větší uvolnění. Ve školách mají žáci tendenci být více ukáznění. Cítí přítomnost dalších autorit – ředitelů,
pedagogů, vychovatelů. Vnímám větší disciplínu. Každopádně v obojím prostředí lze v hodinách
vytvořit potřebnou atmosféru důvěry a přijetí a předávat učební látku.
Je dnes náročné žáky zaujmout?
Jak který katecheta a jak které dítě. Pozornost žáků udržuji především přirozenou autoritou
a kladným vztahem k nim. Hodně se je snažím motivovat a za dobré výkony je chválím a oceňuji.
Někdy je potřeba i vysvětlit důsledky neukázněného chování, které by následovaly. To všechno
mi zabírá.
Chodí někdy děti na náboženství z donucení? Zlobí tam?
Ano, někteří žáci chodí do náboženství z donucení. S žáky jsem si vždy promluvila, naslouchala jim, vyjádřila pochopení a spolu s žákem řešení nakonec našla. Povzbudím je, že společně ty
hodiny určitě dobře zvládneme. Když bylo zapotřebí a žák třeba výuku značně narušoval, pozvala
jsem si k rozhovoru rodiče nebo požádala o konzultaci třídního učitele. Většinou jsem se dověděla,
že žák má problémy i v jiných hodinách. Obvykle mi ale stačí rozhovory s daným žákem. I přesto,
že výuka náboženství některé žáky nebaví, v tom smysl stále vidím. Vždycky totiž mohu takového
žáka něčím zajímavým oslovit a zaujmout.
Co když se někdy děti vrací z náboženství domů, kde se víra nežije? Má to vlastně smysl?
I v těchto situacích stále shledávám smysl. I přesto, že žák duchovní zázemí doma nemá. Pravdou je, že hodiny náboženství mají pouze doplňovat předávání víry v rodině, ale ne nahrazovat.
Vždy vidím smysl v tom, když i těmto žákům předávám to dobré.
Kolik dětí, jež projdou náboženstvím, zůstává nakonec ve společenství církve?
Nemám přesné statistiky. Ani postupem let se katecheta vůbec nedoví, kolik jeho žáků
v církvi zůstalo. O spoustě z nich ale vím, že ve víře pokračují dál.
Existuje nějaký recept, jak mládež udržet v církvi?
Neznám zaručený recept, ale vím, co pomáhá. Vzbudit zájem mladých, vytvořit prostředí
důvěry a atmosféru přijetí, naslouchat jim, zajímat se o jejich život, názory a potřeby. Dále pak
poskytnout jim prostor pro diskuzi. Být pro ně dobrými vzory, nabídnout poutavé akce a umožnit
dostatek duchovní i fyzické seberealizace. Být kreativní a vydržet v aktivitách pro ně.
Jaká je podle tebe budoucnost církve vzhledem k situaci dorostu?
Navzdory mnohým skutečnostem shledávám budoucnost církve stále s nadějí. Souzním se
slovy předchozích papežů i papeže současného, který na jednom setkání s mladými řekl: „Vy jste
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bohatstvím, které je třeba proměnit v naději.“ I pro mne je mládež nadějí budoucnosti církve.
Církev potřebuje mladé, kteří jsou povoláni vnímat, že jim život nabízí poslání. Církev potřebuje
jaro, a to jaro je období mládí.
Děti mají hodiny náboženství. Nechybí duchovní formace také dospělým?
Ano, určitě je duchovní formace potřebná také pro rodiče. Nabídek možností formace pro
rodiče je v naší církvi celá řada. Stačí je jen se zájmem využívat.
Vzpomeneš si na žáka, který se ti stal sám učitelem?
Vzpomínám na hodinu, kdy jsem žákům dala za úkol obkreslit své stopy a vepsat do nich svá
jména. Názorně jsem vše namalovala na tabuli. V tom se ozvala jedna žákyně: „A paní katechetko,
kde jsou Vaše stopy?“ Na sebe jste zapomněla. Pak se ozvaly i další hlasy: „Nó, a kde jsou Ty Vaše?“
V ten moment jsem se zastyděla. Pohotově jsem ale zareagovala: „Ty moje nejdou vidět, protože
vy kráčíte v těch mých.“ V tom momentu jsem si uvědomila, jak někdy zapomínáme sami na sebe,
když myslíme více na ty druhé.
Kdy je katechetka šťastná?
Když jsou šťastní žáci. Když mají zájem o učivo, spolupracují a snaží se. A když potom pokračují ve své cestě víry dál.
A co dovede katechetku rozplakat?
Dokáže mě dojmout například, když mě děti s čistou upřímností něčím potěší – dárkem,
pochvalou, nebo když vidím u žáka velkou radost. Ale ne vždy pláču. Pokud ano, jsou to hlavně
slzy radosti. Často se v jejich přítomnosti setkávám hlavně s radostí.
Co děláš, když neučíš?
Věnuji se své další profesi – novinářské činnosti čili píšu články do různých periodik. Navštěvuji kulturní památky, věnuji se dalšímu vzdělávání, turistice, četbě, hraji na flétnu a na klávesy,
zpívám v pěveckém sboru.
Co plánuješ do budoucna?
Plánuju další akce se žáky – víkendové pobyty a týdenní letní pobyt. Pak moje další odborné
vzdělávání. A také vydání knihy.
Ještě nám prozraď nějakou příhodu z vyučování, na kterou nikdy nezapomeneš.
Tak například v jedné hodině udělal jeden žák okolo sebe pořádný nepořádek. Nemohl
pro něho ani plnit další úkoly. Dala jsem mu pokyn: „Běž do koše!“ V tom jsem si uvědomila, jak
je důležité dbát před třídou na přesné formulace. „Jé, běž do koše! A má se vrátit z toho koše?“
Ozývali se se smíchem ostatní žáci.
Děkuji za rozhovor a přeji samé hodné žáky.
Mgr. Bc. Stanislav Hodouš
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SPOLKY
Bilanční zpráva
o stavu jednotky a činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Prusinovice v roce 2019
• Předmluva:
Cílem zprávy je informovat zřizovatele, občany a další osoby o činnosti jednotky a aktivitách
jejich členů za období uplynulých dvanácti měsíců roku 2019.
• Úvod:
Rok 2019 byl rokem změn a průlomových kroků, přípravou nových věcí nebo udržením
v chodu stávajících aktivit na standardní úrovni. Přesto stojí za to zdůraznění několik činností,
které byly v tomto roce výjimečné.
• Operační zásahová činnost jednotky:
V průběhu roku 2019 vyjížděli hasiči z Prusinovic celkem k 13 zásahům. Toto číslo je již zhruba
několik let stálé. V 5 ti případech to byly požáry, 7 x technická pomoc a v jednom případě jsme
spolupracovali s policií ČR při plošném vyhledávání po dvou nezletilých dětech v obci Němčice.
První událostí v tomto roce byl požár komína (5. 1.) v ulici Lesní. Další požáry se nám vyhnuly
a napáchaly škodu mimo katastr naší obce. První červencový den odpoledne byla jednotka zapojena do odstraňování následků silného větru, který se přehnal postupně celým naším krajem.
Krajským operačním střediskem jsme byli povolání k odstranění stromu na komunikaci ve směru
na Hlinsko pod Hostýnem. Po příjezdu zpět na základnu jsme byli obratem vyslání k další události.
K požáru střechy rodinného domku v Chomýži. Na likvidaci ohně se podílelo celkem 8 jednotek.
Bezesporu se jednalo o náročný zásah, jelikož značnou část jsme zasahovali v dýchací technice.
Druhým větším požárem (5. 8.) byl požár garáže a dílny v obci Roštění.
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Typem s nejvyšší četností byly události zatříděné jako technická pomoc. Např. 3. července
jsme provedli pročištění odtokového potrubí z čistírny odpadních vod v budově základní školy.
O šest dnů později (9. července) jsme za pomoci motorového kalového čerpadla a dvou proudů
C zprůchodnili koryto vodního toku pod propustkem v ulici Kuchyňka. K vyčištění propustku
v celkové délce 14 m a šířce cca 2 m bylo zapotřebí 60 m3 vody. K dopravě užitkové vody byla
zajištěna technika zemědělského družstva AGROVA a.s. Na začátku (2.) srpna jsme řešili spadený
telefonní sloup v ulici Holešovská, který zasahoval do jízdního pruhu. O pár dnů později (16. srpna)
jsme v ulici Pacetlucká zlikvidovali v kontejneru na sklo vosí hnízdo.
Letos opět 2x (24. dubna a 19. září) v průběhu roku technika jednotky prováděla také činnost
v zemědělském družstvu AGROVA a.s., za účelem uvolnění a proplachu potrubí.
Statistika zásahové činnosti v roce 2019:
• Výcvik a odborná příprava:
Odborná příprava je povinnou součástí organizačního řízení jednotky a každý člen musí absolvovat minimálně 40 hodin ročně. Cyklus pravidelných školení je u jednotky stanoven vždy na první pátek
v měsíci. V následujícím roku budeme opět pokračovat v nastaveném systému odborné přípravy. Zde
se snažíme procvičovat návyky, které jsou potřebné ke zdolávání mimořádných situací jak požárů,
tak technických zásahů. Vedle vstřebávání teoretických znalostí provádíme praktický výcvik s požární
technikou, používání technických a věcných prostředků, které při své práci používáme u naší jednotky.
Naši velitelé (VJ - Minařík Miroslav, VD - Zemánek Jonáš a Dvorník David.) se zúčastnili periodického povinného školení na požární stanici HZS Holešov a v Bystřici pod Hostýnem. V říjnu náš
strojník (David Večeřa) úspěšně absolvoval přezkoušení potřebných znalostí pro výkon své funkce.
Protože nejvíc se lze naučit praxí, zúčastnili jsme se (v sobotu 6. 4. 2019) praktického zaměstnání, které připravili příslušníci HZS z požární stanice Kroměříž pro jednotky SDH územního
odboru Kroměříž. Jednalo se o další pokračování odborné přípravy pro členy dobrovolných
jednotek s územní působností, které započalo pilotním programem v roce 2017. Celkově jsme
řešili šest modelových situací, kde nikdo dopředu nevěděl, co nás čeká. Při tomto praktickém
výcviku jsme získali cenné zkušenosti a informace o tom, jak jsme schopni zvládat situace při
řešení mimořádných událostí, pokud se na místo dostavíme jako první jednotka. Uvedený výcvik
má za úkol hasiče motivovat k tomu, aby uměli využít veškeré vybavení a zvyšovala se tak jejich
schopnost řešit mimořádné události ve vyšší kvalitě a širším spektru zásahů.
• Prezentace na veřejnosti:
V rámci podzimní preventivně výchovné činnosti dětí z mateřské a základní školy v Prusinovicích byla naše jednotka zapojena do společného projektu s dalšími složkami Integrovaného
záchranného systému. Předvedli jsme školákům naši mobilní techniku včetně technického vybavení a přiblížili činnost hasičů na pěti stanovištích.
• Dotace:
Rok co rok obec přispívá částí svého rozpočtu na udržování akceschopnosti jednotky hasičů.
Na běžné výdaje jako PHM, vybavení, služby atd. S finanční zátěží nám výrazně pomáhají dotační
tituly. V praxi jsou pro nás totiž výraznou injekcí v rámci ročních nákladů, které se vracejí zpět do
obecní pokladny. V jejich čerpání začínáme být velice úspěšní. Peníze z cizích zdrojů jednotka
využívá k novým investicím do hmotného majetku či na obnovu stávajícího, ale také k proplácení
nákladů za zásah mimo území zřizovatele. V poslední době jsme výrazně uspěli i s velkou akcí.
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V to, co jsme pomalu přestávali doufat, se nakonec uskuteční. Zhruba pět let se snažíme
zlepšit podmínky našeho zázemí a boj na dlouhou trať se po letech blíží k příjemnému konci.
Dotací bylo v letech vyzkoušeno několik. Nakonec jsme uspěli u dotace státní (MV- GŘ HZS ČR ).
A i tu jsme podávali opakovaně po minulé tři roky, až ta letošní nám vyšla. Této záležitosti jsme po
celý rok opět věnovali spoustu času. Nyní nás čeká vlastní realizace. Dalšími starostmi jistě budou
stavební práce, plnění a prokazování dotačních podmínek, či výběrová řízení. Cílem je vytvořit
garážové stání pro moderní rozměrnou mobilní techniku, ale také stavebně budovu hasičské
zbrojnice omladit, regenerovat, udělat ji provozně chytrou a úspornou. Nezbývá než věřit, že se
dílo podaří. Hotovo by mělo být na sklonku roku 2020. Vyřeší se tak pro nás mnoho věcí a budova
několikrát zvýší svou taktickou hodnotu a přínos pro občany. Hasičská zbrojnice je totiž budova
určená nejen hasičům, ale hlavně občanům, kteří naši akutní pomoc potřebují.
V minulých letech jsme každoročně ve zprávě o činnosti zmiňovali značnou zastaralost naši
hlavní mobilní techniky, která nám rychle stárne. V této záležitosti máme také dobře našlápnuto.
Musí se ale potkat ještě spoustu kladných věcí, kterým je potřeba jít naproti. V jarním termínu budeme opět podávat žádost na pořízení cisternové automobilové stříkačky z programu na rok 2021.
Na to, jak budeme úspěšní, si musíme počkat až po zveřejnění výsledků očekávané v září roku 2020.
• Závěr:
Zde je záhodno poděkovat představitelům obce, členům obecního zastupitelstva, že příkladně
plní svou zákonnou povinnost a chápou naše potřeby.
Držet krok s novodobými standardy by také nešlo bez bezmezné píle starosty naší obce pana
Zbyňka Žákovského. Už jenom to, že se pustil do dvou náročných projektů najednou, je velice
obdivuhodné a chtěl bych mu tímto jménem celé jednotky velice poděkovat. Je to spousta hodin
práce, ale také hodně nervů, protože ne vždy jde vše tak, jak by mělo.
Závěrem se sluší poděkovat také aktivním členům. Trávíme spolu spoustu času, a když je
zapotřebí, dokážeme opustit vlastní pohodlnost a postavit se bok po boku. V tu chvíli už neřešíme sebe, ale něco mnohem podstatnějšího, jak pomoci jinému. Děkuji za váš čas, který dáváte
na úkor jiných, protože má smysl, když člověk člověku pomáhá.
Vypracoval dne 11. ledna 2020 – Miroslav Minařík

Rohálovská šipka
V sobotu 4. ledna se konal ve vrchní hospodě v Prusinovicích turnaj, nazvaný Rohálovská šipka,
v hodu šipkami do terčů. Tento turnaj uspořádali pan Petr Weinert a paní Vladimíra Kadlčáková
z Prusinovic. Prezentace účastníků turnaje byla od třinácti hodin. Do turnaje se přihlásilo 16 osob
(12 mužů a 4 ženy), které v turnaji házely šipkami na dva elektronické terče (automaty). Startovné
v turnaji bylo 150 Kč za osobu. Turnaj se hrál vyřazovacím způsobem. Vítěz ze soutěžní dvojice hráčů
vždy postoupil do dalšího kola turnaje. Výsledky utkání dvojic hráčů byly po utkání zapisovány do
přehledné tabulky. Hrála se profesionální hra DO 501 podle celosvětových pravidel. K finálovému
utkání nastoupili Petr Weinert a Kryštof Talach. Vítězem turnaje se stal pan Petr Weinert. Vzhledem
k tomu, že Petr Weinert je registrovaný hráč v házení šipkami, postoupil hlavní cenu za vítězství
v turnaji panu Kryštofu Talachovi, který byl nejlepším hráčem z neregistrovaných hráčů v turnaji.
Ženy (hráčky) se umístily v turnaji v pořadí: 1. Gabriela Gajová z Holešova, 2. Zuzana Žákovská,
3. Adéla Vinklárková, 4. Vladimíra Kadlčáková. Turnaj se hrál od čtrnácti do třiadvaceti hodin.
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Pro hráče bylo připraveno občerstvení během turnajových utkání. Nejlepší hráči a hráčky obdrželi
malé věcné ceny od pořadatelů na konci turnaje.
Turnaj se setkal s velikou odezvou veřejnosti. Všem hráčům a hráčkám patří poděkování
za účast. Poděkování patří i sponzorům turnaje. Byli to: vrchní hospoda (u Bělíčků), Potraviny
ALFA, COOP a Radomír Žákovský. Výtěžek z turnaje (1 800 Kč) byl věnován útulku pro zvířátka
v Holešově. Poděkování patří i fotbalistům z TJ Prusinovice, kteří finančně přispěli na zvířátka
v útulku, aniž by hráli v turnaji. Poděkování patří i pořadatelům turnaje, neboť turnajem zpestřili
společenský život našich občanů a také finančně přispěli na dobrou věc.
Antonín Nedbal

Vyhlášení výsledků turnaje

Převzetí finančního daru v Holešově

Turnaj v bowlingu
Cykloturistický oddíl NEKO pořádá každoročně v herně v Holešově turnaj v bowlingu
o putovní pohár. V pátek 24. ledna 2020 se konal již 15. ročník tohoto oblíbeného turnaje.
Do turnaje se přihlásilo letos 19 členů oddílu. Všichni zapsaní hráči a hráčky byli rozděleni do čtyř
skupin. Každá skupina hráčů hrála na své hrací dráze. Ve skupině bylo 5 hráčů (případně 4 hráči).
Menší počet hráčů ve skupině umožnil větší hráčské nasazení. V první skupině hrál nejmladší
účastník turnaje Vítek Barot z Bystřice pod Hostýnem, žák 5. třídy, vnuk ing. Josefa Nedbala. Turnaj se hrál nepřetržitě od 19 do 21 hodin. Během hrací doby byla sehrána celá tři soutěžní kola.

Paní Ivana Navrátilová

MVDr. Jaroslav Koplík
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Čtvrté soutěžní kolo již nebylo dohráno z časového omezení. Výsledky jednotlivých hráčů a hráček byly průběžně automaticky zapisovány na monitoru u každé hrací dráhy. Většina soutěžících
hráčů a hráček se soustředila na dosažení co nejlepších výkonů. Všichni přítomní hráči a hráčky
se rádi zúčastnili tohoto turnaje a již dlouho předem se na něj těšili.
Do hodnocení výsledků turnaje byly zahrnuty nejlepší dosažené výkony jednotlivců z prvního,
druhého nebo třetího soutěžního kola.
Po ukončení turnaje byly oznámeny nejlepší dosažené výsledky jednotlivců:
Kategorie muži: 1. MVDr. Jaroslav Koplík z Prusinovic, 2. Pavel Ptáček z Holešova, 3. Josef
Navrátil z Prusinovic.
Kategorie ženy: 1. Ivana Navrátilová z Prusinovic, 2. Markéta Ptáčková z Holešova, 3. Marie
Gašparíková z Křenovic (rodačka z Tučap).
Nejlepší hráči a nejlepší hráčky obdrželi věcné ceny, diplomy a gratulace od pořadatelů
turnaje. Vítězové obou kategorií – MVDr. Jaroslav Koplík a paní Ivana Navrátilová - svými výkony
v turnaji potvrdili své hráčské umění. Oba patří dlouhodobě mezi nejlepší oddílové hráče bowlingu.
Turnaj byl další z řady pěkných oddílových akcí. Nakonec zvítězila dobrá zábava. Prožili
jsme společně příjemný klubový večer. Těšíme se na příští setkání v bowlingovém klubu v herně
v Holešově na dalším oddílovém turnaji.
Antonín Nedbal

Masopustní vodění medvěda
Sbor dobrovolných hasičů Prusinovice uspořádal v sobotu 15. února tradiční masopustní
obyčej – vodění medvěda. Tento masopustní obyčej je v našem regionu hodně rozšířený. Koná
se v tomto období v mnoha okolních obcích.
Účastníci masopustního maškarního průvodu se sešli ráno u hasičské zbrojnice, odkud
v 9 hodin vyšli v doprovodu malé Přílepské dechové hudby na obchůzku ulicemi naší obce.
V maškarním průvodu, který tvořilo přes 60 osob, bylo mnoho občanů, zejména mládeže,
oděných v rozmanitých převlecích (maskách). Počasí bylo toho dne slunečné a teplé, takže
všichni účastníci masopustního maškarního průvodu měli příjemnou procházku po vesnici.
U nejednoho domu se členové průvodu zastavili. Občané u svých domů je již očekávali
a pohostili je koblihami, zákusky a koláčky, občas někde jim nabídli i něco „ostřejšího“. Mnohé
hospodyně si přitom rády zatancovaly s medvědem na ulici před domem. Účastníci průvodu
ukončili svoje putování po vesnici přátelským posezením v hasičské zbrojnici, kde byla dobrá
nálada. Dobrovolní hasiči a jejich přátelé se tam posilnili dobrým gulášem a prohlédli si fotografie z maškarního průvodu.
Masopust, chcete – li ostatky, je pěkná tradice, kterou stojí za to udržovat. Sluší se poděkovat
všem spoluobčanům, kteří masopustní průvod přijali, pohostili jej a i nějakou tou korunou přispěli na úhradu hudebního doprovodu a na další kulturní akce, které sbor dobrovolných hasičů
uspořádá v naší obci.
Poděkování patří všem maskám za účast a již nyní se můžeme těšit na další ročník této slavnosti, která nás opět v zimním období všechny pobaví.
Antonín Nedbal
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SPORT
Mistrovství světa žen v bezmotorovém létání
V Austrálii v Lake Keepit, ve státě Nový Jižní Wales proběhlo ve dnech 4. až 19. 1. 2020 již
10. Mistrovství světa žen v bezmotorovém létání.
Českou republiku reprezentovalo devět nejlepších reprezentačních pilotek ve třech třídách.
A to v Osmnáctimetrové třídě, Standardní a Klubové třídě, ve které soutěžila i naše rodačka z Prusinovic, Petra Pískatá, rozená Papežíková. Celkem soutěžilo 47 reprezentantek z deseti zemí světa.
Po slavnostním zahajovacím ceremoniálu dne 3. ledna 2020 začala tato světová mistrovská
soutěž ve velmi složitých povětrnostních podmínkách, jako jsou vysoké teploty, které dosahovaly
až kolem 40° C, časté písečné bouře a nedaleké lesní požáry.
Po deseti soutěžních úlohách se naše rodačka Petra umístila ve velmi tvrdé světové konkurenci na patnáctém místě.
Gratulujeme a přejeme Petře mnoho dalších úspěchů v tomto nádherném sportu.
Redakce

Zahajovací ceremoniál

Petřin start soutěžního letu

Klokan patří k Austrálii
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Kopaná
TJ Prusinovice:
Na konci března se měli rozběhnout okresní fotbalové soutěže. Kvůli pandemii Covid-19,
která ochromila nejen sportovní život v celé Evropě, se tak nestalo a začátek jarních fotbalových
soutěží je v nedohlednu. Aby se podařilo zabránit šíření tohoto nebezpečného viru, byly přerušeny fotbalové tréninky pro všechny věkové kategorie, a to ve všech sportovních klubech v ČR.
Kvůli omezenému pohybu osob a vyhlášené karanténě je i značně ztížená individuální příprava
jednotlivých hráčů. Uvidíme, jestli a kdy se rozeběhnou fotbalové soutěže, i když si všichni uvědomujeme, že sport není v tuto těžkou dobu na prvním místě v žebříčku společenských hodnot.
Valná hromada TJ Prusinovice na KD, 18. 1. 2020:
Již tradičně se uskutečnila po Obecním plese Valná hromada TJ Prusinovice. Bohužel provázel
ji malý zájem z řad členů TJ Prusinovice, když se jí zúčastnil s jedinou omluvenkou v loňském roce
zvolený sedmičlenný výbor a převážně hráči prvního mužstva mužů. Hodnocení roku 2019 bylo ve
skrze pozitivní. Proběhla důstojná oslava 100 let TJ Prusinovice, podařila se vydat knížka o historii
sportu v Prusinovicích, všechna naše mužstva důstojně reprezentovala naší obec, mladší přípravka
se stala přeborníkem okresu Kroměříž a v posledních měsících jsme zaznamenali i značný nárůst
nejmladších zájemců o kopanou z naší vesnice. Přejeme si, aby se Valné hromady v následujícím
roce zúčastnilo více členů TJ, a to i z řady střední a starší generace, a celá TJ pokračovala ve své
kvalitní hodnotné práci.
Sportovní dopoledne MŠ, 4. 2. 2020:
V únoru uspořádali trenéři fotbalové školičky a zástupci mužů v tělocvičně sportovní dopoledne pro žáky místní MŠ. Trenéři si připravili téměř devadesáti minutový zábavný trénink, jehož
programem nebyl jen fotbal, ale sportovní vyžití po všech stránkách. Každý z účastníků obdržel již
v průběhu dopoledne své vlastní pitíčko a po skončení i balíček od TJ Prusinovice. Všichni účastníci
byli s dopolednem spokojeni a těšíme se, že většinu z účastníků uvidíme v blízké budoucnosti
i na trénincích fotbalové školičky.
Příměstský sportovní tábor v tělocvičně, 2. a 3. 3. 2020:
TJ Prusinovice uspořádala pro zájemce v místní tělocvičně v období jarních prázdnin dvoudenní příměstský sportovní tábor, jehož hlavní náplní byl fotbal, ale dostalo se i na všeobecné
sportovní vyžití všech zájemců. Tábor byl otevřen pro všechny zájemce i z řad nefotbalistů a byl
příjemným zpestřením jarních prázdnin.
TJ Prusinovice – tým mužů:
Po nepříliš povedené podzimní části, kterou jsme absolvovali bez trenéra (pouze při zápasech
nám vypomáhal bývalý trenér Vladimír Vinklárek – v té době vedoucí mládeže Bystřice pod Hostýnem), jsme se umístili daleko za očekáváním, až na 5. místě, bylo v první řadě potřeba zajistit
pro tým nového trenéra. To se nám naštěstí podařilo a na začátku zimní přípravy tým převzala
dokonce dvojice trenérů - Martin Darebník (hlavní trenér) a Radek Nevřala (hrající asistent trenéra),
čímž se nám podařilo vyřešit hlavní problém.
V průběhu zimního období probíhaly v tělocvičně nepovinné tréninky, které sloužily k postupnému nabírání kondice před samotnou zimní přípravou, kterých se pravidelně zúčastnilo 6 - 8
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hráčů. Prvním větším setkání týmu po novém roce byl „Memoriál Pavla Srníčka“, kterým uctíváme
památku bývalého fotbalového reprezentanta, který do naší obce v minulosti několikrát zavítal.
Tohoto se zúčastnilo 15 hráčů, kdy po odehrání zápasu mezi staršími a mladšími hráči proběhla
tzv. hráčská porada, přičemž byla hráčům představena vize s novými trenéry, se kterou všichni
souhlasili a tak mohlo dojít k tomu hlavnímu, tedy naplánování zimní přípravy.
Zimní přípravu jsme začali v polovině ledna letošního roku, kdy tréninky dále pokračovaly
v dvoufázovém týdenním cyklu – úterý a pátek. Zimní přípravu jsme absolvovali v celkovém počtu
18 hráčů, přičemž jedním z těchto hráčů byl i Lukáš Mikeška, který se do týmu mužů vrátil po
několika letech. To, že to s návratem myslí vážně, pak nasvědčovala i jeho docházka na tréninky,
kdy do soustředění měl jako jediný 100 % docházku, kterou ještě završil účastí na Rohálovské 10,
které se vyjma něj zúčastnili další 3 hráči týmu (Lukáš Marek, Rudolf Navrátil a František Vybíral).
Během zimní přípravy jsme odehráli 3 přátelské zápasy, kdy jsme porazili Chvalčov a prohráli
s týmy Holešov B a Soběchleby.
Vrcholem zimní přípravy bylo soustředění na Rusavě. Soustředění proběhlo v termínu 11. –
15. března, přičemž v každém dni hráči absolvovali třífázové tréninky. Soustředění se zúčastnili
všichni hráči mužského výběru, přičemž většina
absolvovala jeho celou část a zbytek hráčů dojížděl na jednotlivé tréninkové jednotky. Velkým
plusem soustředění bylo také to, že se ho zúčastnili tři naši dorostenci (Martin Pumprla, Michal
Galatík a Karel Kliment), kteří svým přístupem
i výkony ukázali, že brzy budou velkým přínosem pro náš tým. Během soustředění mělo taktéž dojít k přátelskému utkání s týmem Zahnašovice, které se mělo sehrát na našem hřišti dne
14. 3., avšak k tomuto již nedošlo. Stejně jako
tento zápas a tak i možná celou jarní část, ne-li
i podzimní část, zrušil soupeř, který je nad naše
síly – Koronavirus.
Tímto bychom chtěli popřát všem našim
spoluobčanům především hodně zdraví, soudržnosti a hodně sil v tomto nepříliš pozitivním
období.
Radek Nevřala
Halový turnaj dorostu v Bystřici p. H., 19. 1. 2020:
Na začátku náročné zimní přípravy dorosteneckých mužstev uspořádala pro ně TJ Prusinovice
halový turnaj v Bystřici p. H., kterého se zúčastnilo 7 mužstev. Dvě mužstva na turnaji nepoznala
hořkost porážky a při stejném bodovém zisku rozhodlo o vítězství Opatovic před mužstvem
Skaštic lepší skóre. Všichni hráči sdruženého mužstva Bystřice p. H. a Prusinovic se spravedlivě
střídali v celém turnaji, připsali si jednu výhru a dvě remízy, což ve vyrovnané dolní polovině
tabulky stačilo na konečné 6. místo.
Halový turnaj starších žáků v Holešově, 5. 1. 2020:
Poslední den vánočních prázdnin jsme si zpestřili turnajem pro starší žáky v Holešově, který
pořádal OFS Kroměříž. Hned v prvním zápase jsme trápili pozdějšího vítěze turnaje, mužstvo
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Chvalčova, ale naše převaha a množství nevyužitých šancí nás stály všechny body. Po následujících dvou zápasech, kdy jsme si připsali výhru a prohru, jsme se v závěrečném utkání střetli
s mužstvem Zlobic, se kterým v mistrovské soutěži vysoko prohráváme. Naši hráči podali výborný výkon, proti o hlavu (a někdy i dvě) vyšším soupeřům bojovali a vydřeli těsnou výhru, která
znamenala zisk bronzových medailí.
Halový turnaj starších žáků v Bystřici p. H., 19. 1. 2020:
Halový turnaj pro starší žáky ovládli bez ztráty bodu, bez obdržené branky a s impozantním
skóre 22 : 0 hráči Kozlovic. O další pozice se již sváděly urputné souboje, v nichž bylo nejúspěšnější mužstvo Lípy. Pořádající mužstvo Prusinovic svádělo se staršími a zkušenějšími soupeři
vyrovnané souboje, v nichž urvalo tři cenné remízy, které stačily na sedmou příčku. Jejich snahu
ocenili trenéři zúčastněných mužstev oceněními pro nejlepšího brankáře (Josef Hausknecht)
a nejlepšího hráče (Jan Krejčí).
Halový turnaj starších žáků v Bystřici p. H., 15. 2. 2020:
Na turnaj určený pro starší žáky se bez omluvy nedostavilo přihlášené mužstvo Sokola Lípa.
Po skončení základní části se tak hrála ještě nadstavba o umístění. Naši hráči nastoupili v oslabené
sestavě, podařilo se jim vstřelit jedinou branku, kterou jsme si připsali jedinou výhru, která stačila
na pátou příčku v základní části. V závěrečném utkání o uhájení páté příčky jsme již na svého
soupeře z Chvalčova nestačili. V utkání o bronz otočili průběh zápasu ve svůj prospěch a uhájili
třetí příčku hráči Bezměrova. Ve finále ztratil první body smolnou remízou do té doby stoprocentní
Holešov, když nevyužil své velké šance v průběhu utkání. V penaltovém rozstřelu bylo úspěšnější
sdružené mužstvo Bystřice + Slavkov p. H. a zvítězilo na sobotním turnaji. Nejlepším brankářem
turnaje byl vybrán brankář našeho mužstva Josef Hausknecht.
Halový turnaj mladších žáků v Bystřici p. H., 21. 12. 2019:
Na vánočním halovém turnaji v Bystřici p. H. jsme původně neměli startovat, ale na požádání
pořadatelů z Bystřice p. H. o doplnění účastníků turnaje jsme se na poslední chvíli turnaje zúčastnili.
Turnaj, do kterého jsme vstupovali s velkými ambicemi, jsme nezačali dobře. Do prvního utkání
nemohl zasáhnout Jan Novák, který si zapomněl doma svůj dres a hrubka brankáře Marka Geráta
nás stála důležité vítězství a nakonec i jedinou bodovou ztrátu na turnaji. V dalším utkání jsme
velkou převahu a množství brankových příležitostí zlomili brankou v poslední minutě a připsali si
s výběrem Loukova důležité vítězství. V následujícím utkání jsme přehráli Rusavu a do posledního
utkání jsme nastupovali s vědomím, že můžeme skončit nejhůře na třetím místě a výhra o čtyři
branky by znamenala naše vítězství v turnaji. S těžkým soupeřem v podobě společného výběru
Bystřice p. H. a Slavkova p. H. jsme podali výborný výkon a podařilo se nám zvítězit 3 : 0. Znamenalo to, že jsme dosáhli ve všech ukazatelích shodného výsledku s druhým výběrem Bystřice p.
H. a Slavkova p. H. O vítězi turnaje tak musela rozhodnout střelba pokutových kopů a v dlouhém
rozstřelu byli nakonec úspěšnější naši soupeři. Obsadili jsme tak v turnaji krásné druhé místo.
V dalším tentokrát bleskovém penaltovém rozstřelu se nejlepším střelcem turnaje stal již po první
sérii Jan Krejčí z našeho mužstva.
Halový turnaj mladších žáků v Holešově, 12. 1. 2020:
Viděli jsme velmi napínavý halový turnaj mladších žáků, když o medailových pozicích se
rozhodovalo až v závěrečných zápasech. V posledním utkání hráči Morkovic nevyužili svůj
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mečbol a museli čekat na výsledky zbývajících utkání. Hráči Prusinovic dokázali v dalším zápase
vsítit potřebných šest branek a o jedinou tak předstihli v průběžném pořadí právě Morkovice.
O vítězství bojovalo ještě v posledním utkání mužstvo Bezměrova, ale nedokázalo si v těžkém
utkání připsat vysokou šestibrankovou výhru. Na medailových pozicích jsme tak měli hned tři
mužstva, která si v turnaji připsala 3 výhry a tři remízy a shodný počet 12 bodů. O všech medailových pozicích tak rozhodovalo celkové skóre, které se přiklonilo k pořádajícím Prusinovicím.
Trenéři zúčastněných mužstev vybrali za nejlepšího hráče našeho Petra Janů.
Halový turnaj mladších žáků v Bystřici p. H., 25. 1. 2020:
Halový turnaj mladších žáků v Bystřici p. H. orámovaly dvě remízy našeho mužstva.
Zbývající dva zápasy jsme vyhráli a s nejvíce nastřílenými brankami jsme obsadili na turnaji
krásné druhé místo, když jsme nestačili jen na společné mužstvo Bystřice p. H. a Slavkova p.
H. Trenéři zúčastněných mužstev vybrali za nejlepšího hráče turnaje Jana Krejčího z našeho
mužstva.
Halový turnaj starší přípravky v Bystřici p. H., 15. 2. 2020:
Na turnaji pro starší přípravku v Bystřici p. H. se představilo šest mužstev. Turnaj byl určen
pro hráče ročníku 2010, ale hned čtyři mužstva si špatně přečetla propozice a dojela i s hráči
o rok staršími. Na turnaji se nejlépe dařilo hráčům Slavkova p. H., kteří si jedinou prohru připsali
až v závěrečném utkání. Druhé místo lepším skórem uhráli hráči Vlkoše, na překvapivém třetím
místě po špatném začátku turnaje se po výhře nad vítězem turnaje ze Slavkova p. H. ocitli hráči
pořádajících Prusinovic a odnesli si bronzové medaile.
Halový turnaj starší přípravky v Morkovicích, 23. 2. 2020:
Na turnaji v Morkovicích jsme si připsali dvě výhry a tři prohry a obsadili bramborovou pozici.
Střelecky se z našeho mužstva nejvíce dařilo Markovi Nedbalovi, který zaznamenal 5 z našich
6 branek. Vzhledem ke skutečnosti, že osu našeho mužstva tvoří hráči o jeden rok mladší, musíme být s tímto umístěním spokojeni. Prvenství na turnaji pořádaném OFS Kroměříž si připsalo
mužstvo Koryčan.
Halový turnaj mladší přípravky v Bystřici p. H., 21. 12. 2019:
Na turnaj pro mladší přípravku, která nehraje v letošním ročníku mistrovskou soutěž, jsme
odjížděli se sestavou, kterou ze dvou třetin tvořili hráči patřící věkově ještě do fotbalové školičky,
a část hráčů a hráček začala absolvovat fotbalové tréninky až v posledním měsíci. I přesto se nám
na turnaji podařilo odehrát čtyři vyrovnané zápasy a vsítit našimi nejzkušenějšími hráči, kteří
pravidelně hrají za starší přípravku, i dvě branky. Na halovém turnaji jsme obsadili 8. příčku, když
vítězi se stali zástupci pořádající Bystřice p. H.
Halový turnaj mladší přípravky v Holešově, 12. 1. 2020:
Naše mladší přípravka, která nastoupila s věkově nejmladším mužstvem, si na turnaji v Holešově připsala jedinou branku, kterou vsítil Lukáš Mlčák, a obsadila závěrečnou sedmou pozici.
I zde jsme byli svědky vyrovnaného turnaje, když o vítězství Bystřice p. H. nad Ajaxem Bezměrov
rozhodlo o jedinou branku lepší skóre.
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Halový turnaj mladší přípravky v Bystřici p. H., 25. 1. 2020:
Nově se rodící mužstvo mladší přípravky bylo několikrát blízko své první výhře. Nakonec vsítilo
jednu branku Petrem Lajdou a získalo dva body za dvě remízy, které však stačily jen na osmou
pozici. Většinu mužstva opět tvořili hráči a hlavně hráčky věkově patřící do fotbalové školičky,
kteří trénují svou první zimu. Na turnaji zvítězilo mužstvo Bystřice p. H.
Halový turnaj mladší přípravky v Holešově, 1. 3. 2020:
Na miniturnaj mladší přípravky v Holešově se nedostavilo mužstvo Bystřice p. H., jejíž místo
zaujali vítězové dopoledního turnaje z HS Kroměříž, kteří tak absolvovali oba turnaje a zvítězili
po dopoledním turnaji i na odpoledním turnaji. Naši hráči, kteří byli věkově jasně nejmladším
mužstvem, nedokázali ve třech zápasech vsítit branku a i přes bojovný výkon obsadili poslední
čtvrtou příčku.
Halový turnaj fotbalové školičky v Morkovicích, 9. 2. 2020:
Na halovém turnaji v Morkovicích se představili naši začínající hráči a hráčky. V mužstvu
hráli vždy tři hráči a po pátečním tréninku jsme nahlásili dvě mužstva. Jelikož následně přistály
na trenérském stole další 4 omluvenky, odjeli jsme jen s pěti hráči, kteří tak museli nastupovat za
oba výběry. Na turnaji, který se po všech stránkách vydařil, se nevyhlašovalo pořadí a byl určen
na herní zapojení všech zúčastněných hráčů.
Halový turnaj fotbalové školičky v Morkovicích, 8. 3. 2020:
Na dalším turnaji fotbalové školičky v Morkovicích jsme postavili opět dvě mužstva našich
začínajících fotbalistů a do hry se zapojil i Tadeáš Nevřala, který byl ve věku 30 měsíců suverénně
nejmladším hráčem turnaje. Na turnaj odcestovalo dalších 10 hráčů, a obě mužstva tak měla i dva
hráče na střídání. Na turnaji, kde se opět neevidovaly výsledky, jsme se neztratili a již se těšíme
na další fotbalové turnaje a zápasy v této nejmladší věkové kategorii.
Halový turnaj ve florbalu v tělocvičně v Prusinovicích, 30. 12. 2019:
Již tradičně se v období vánočních svátků uskutečnil v místní tělocvičně turnaj ve florbalu,
kterého se na pozvání pořadatelů z TJ zúčastnili i zájemci z Loukova. Turnaj se hrál ve čtyřech věkových kategoriích, zúčastnilo se ho na 40 hráčů a naši hráči nevyhráli jen ve věkové kategorii do
16 let. Přátelský mládežnický turnaj se vydařil a můžeme se těšit na společné setkání zase za rok.
Turnaj ve florbalu v Loukově, 8. 3. 2020:
Závěr zimní fotbalové přípravy jsme si zpestřili turnajem ve florbalu, na který nás pozvalo
mužstvo Loukova. Hrálo se ve dvou kategoriích vždy systémem 3 hráči bez brankáře. Ve starší
kategorii jsme v našem doplňkovém sportu přes jednu prohru zvítězili ve čtyřčlenné skupině
a stali jsme se vítězi přátelského turnaje. V mladší kategorii nastoupilo 6 mužstev rozdělených do
dvou skupin, když jsme nasadili dvě mužstva. Ve skupině A nás jedna výhra posunula do semifinálových bojů. Ve skupině B jsme si připsali dvě prohry a nezvítězili jsme ani v posledním utkání
o umístění. První mužstvo zvládlo dramatické semifinále a ve finále bylo rovnocenným soupeřem
mužstvu z Hustopečí. Po nerozhodném výsledku po skončení řádné hrací doby rozhodla o vítězství
našich soupeřů vítězná branka v nadstavení. Nejmladší kategorie do turnaje nezasáhla, když jen
Prusinovice byly schopny postavit výběr i v této věkové kategorii a naši hráči z této kategorie tak
hráli ve vyšší věkové kategorii za oba naše výběry.
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Halový turnaj výběrů OFS Zlínského kraje v Otrokovicích, 7. 3. 2020:
Pravidelně v zimním období se koná v Otrokovicích halový turnaj o pohár předsedy KFS Zlín.
V letošním roce byl do kategorie jedenáctiletých hráčů nominován i zástupce Prusinovic Marek
Nedbal. Na turnaji se tomuto výběru velmi dařilo, připsal si tři těsné výhry s výběry okresu Zlín,
Vsetín a Uherské Hradiště a zaznamenal překvapivé prvenství na tomto výběrovém turnaji, což se
našemu okresu daří v silné konkurenci velmi výjimečně. Náš zástupce Marek Nedbal zaznamenal
na turnaji dvě branky.
Aleš Pumprla

Florbal

Marek Nedbal

Muži

Školička

Starší žáci

Starší přípravka
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HISTORIE
Z letopisů obce
Na sklonku minulého roku jsme si připomenuli 30. výročí sametové revoluce. K tomuto tématu
jsem v minulém čísle nic nepsal, protože události vztahující se přímo k tomuto datu nebyly v naší
obci v podstatě žádné. Že dochází k drobnému uvolňování poměrů, bylo v naší obci viditelné
již v průběhu roku 1989, kdy tehdejší MNV (místní národní výbor) vydal 18 občanům povolení
k poskytování služeb. Toto však bylo podmíněno faktem, že tuto činnost budou vykonávat až po
příchodu ze zaměstnání.
Teprve rok 1990 přinesl změny i v naší obci. Vlivem celospolečenských změn probíhala spousta
jednání. V obci vzniklo OF (občanské fórum), které jednalo s představiteli MNV o dalším postupu.
Na základě společné dohody nedošlo k odvolání poslanců MNV, ale stávající plénum poslanců bylo
doplněno o 3 kooptované poslance navržené OF. Celkem tak bylo v obci 34 poslanců. Předseda
MNV Josef Nedbal rezignoval na svou funkci z osobních a studijních důvodů. Plenární zasedání
stálo proto před úkolem zvolit nového předsedu MNV, který povede tuto instituci do podzimních
obecních voleb. Předsedou MNV byl zvolen Stanislav Pumprla st., který do té doby vykonával
funkci místopředsedy MNV. Z 9 členné rady odešli 2 poslanci – rezignující předseda MNV a jedna
poslankyně z důvodu dlouhodobé nemoci. Jejich místa obsadili 2 ze 3 kooptovaných poslanců.
Před vedením MNV stál nelehký úkol. Kromě rezignace dlouholetého předsedy, vyvstaly problémy s vedením účetnictví neboť dlouholetá zkušená účetní a hospodářka obce paní Bartošková
vážně onemocněla a nemohla tuto činnost dále vykonávat. Bylo potřeba zajistit náhradu. Do toho
přicházela spousta změn tak, jak to při změně režimu bývá. V tomto roce bylo potřeba uspořádat
dvoje volby a připravit sčítání lidu. Dále bylo potřeba přehodnotit plán stavebních akcí, protože
s pádem režimu padly i tzv. Akce Z a bylo proto potřeba zaktualizovat program výstavby tak, aby
se realizovaly pouze akce finančně zajištěné. Bylo také potřeba předělat dokumenty, jednací řád
pléna, rady i komisí. Změny se dotkly i obou škol neboť zde došlo ke změnám ředitelek. V obci
proběhla první privatizace – soukromou prodejnu masa otevřel pan František Halaška. Změny
probíhaly i v zemědělství. V roce 1990 byl zahájen rozpad JZD Obránců míru Kostelec u Holešova,
kam patřilo i prusinovické středisko. Velmi sledovanou událostí v obci byly komunální volby, které
proběhly 24. 11. 1990. Volby nebyly zajímavé pouze tím, že to po mnoha letech byly opravdu
volby, kde se vybíralo z více kandidátů (dříve bývala pouze 1 kandidátní listina), ale i tím, že dnem
voleb zanikl MNV a kraje (patřili jsme do Jihomoravského kraje se sídlem v Brně). Z instituce předsedy MNV se stal starosta obce a místo poslanců byli do čela poprvé zvoleni zastupitelé. Volební
účast byla vysoká, činila 87,1%. Volilo se 15 členů zastupitelstva, kteří pak mezi sebou volili na
ustavujícím zasedání starostu. Prvním porevolučním starostou obce byl zvolen JUDr. Jiří Videman.
Funkci krajů převzaly okresy, v jejichž čele stál nevolený úředník – přednosta okresního úřadu.
Fungování demokracie si mohli občané Prusinovic vyzkoušet velmi brzy v roce 1990. Již
dříve byl vypracován záměr výstavby skládky domovního odpadu pro Holešov a okolí lokalitě
Skaly u Kozrála. Bylo v plánu, že se sem bude svážet odpad a celá bývalá pískovna bude postupně
zasypána. Je otázka, jestli by zůstalo pouze u bývalé pískovny nebo by později padlo celé údolí
kolem ní. Jelikož se nepodařilo akci realizovat v době, kdy se na názor občanů nikdo neptal,
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museli představitelé Holešova přistoupit k veřejnému projednání záměru s občany Prusinovic. Sál
kulturního domu byl při této příležitosti zaplněn. Výsledkem jednání byl jednoznačný nesouhlas
občanů se zamýšleným záměrem. Na záchranu lokality byla předložena i fakta o výskytu chráněných živočichů v lokalitě.
Na základě tohoto odporu bylo od záměru upuštěno a tato lokalita, která se může zdát
zpustlá, ale v tom je právě její kouzlo pro živočichy i rostliny, byla zachráněna. Možná se našli
někteří lidé, kteří viděli za realizací záměru zisk v podobě poplatků pro obec, ale peníze nejsou
všechno a zdravý rozum zvítězil.
V roce 1990 se naplno rozběhla nová éra v obci i celé republice. Na hodnocení toho, jaká
ta éra je, panují rozdílné názory. Jsou lidé, kteří si změnu chválí a jsou lidé, kteří zastávají názor,
že za bývalého režimu to bylo lepší. Je to v pořádku, protože každý to cítí jinak a každý prožíval
ten minulý režim a prožívá ten současný jinak. Navíc funguje to, co známe všichni – čím starší
vzpomínky, tím více je toho příjemného a to špatné je pamětí potlačeno (znají to jistě všichni
chlapi při vzpomínkách na vojnu – každý se šíleně těšil do civilu, až z té hrůzy vypadne a většina
po letech vzpomíná na vojnu s úsměvem). Tak už to bývá a objektivní zhodnocení přinese až
vzdálenější budoucnost.
Ing. Petr Lipner

ZOO ZLÍN
Historie zámku Lešná
Historie zámku Lešná je úzce spojená s historií dříve slavného moravského hradu Lukova.
V roce 1724 získal hrad a celé lukovské panství rakouský hraběcí rod Seilernů. Na Moravě však
téměř nepobývali, hrad chátral a v roce 1793 byl už neobyvatelný. Seilernové proto začali hledat
prostor pro stavbu nového sídla. Zvolili si návrší na dohled od původního hradu Lukova, místo
zvané Lešná.
Výstavba celého areálu začala v roce 1804 a budovy rostly postupně. Vznikla zde stavba
určená k chovu bažantů, která sloužila i jako obydlí správce bažantnice. Do roku 1807 byl dokončen původní lešenský zámek. Šlo o dvoupodlažní budovu, která měla v přízemí i v horním
patře jednadvacet oken. Hraběcí rodině zde sloužilo pět pokojů. Boční užší průčelí zámku bylo
obráceno k silnici směřující od Lukova do Štípy, která v těchto místech vedla těsně kolem zámecké budovy. Osmdesát let využívali Seilernové Lešnou pouze jako letní sídlo. V zimě pobývali na
svých statcích v Rakousku.
Lukovské panství a zdejší zámek si oblíbil čtvrtý v generaci lešenských Seilernů, František
Seilern. Nejdřív uvažoval o vylepšení sídla, aby se stalo pro jeho rodinu pohodlnějším. Zahájil
přestavbu zámku, ale staré zdivo pukalo a práce vázly, a tak se hrabě kolem roku 1885 rozhodl
starý zámek zbourat a na jeho místě vybudovat zcela novou stavbu. Na projektech nového zámku
pracoval vídeňský architekt Johann Mick. Vytvořil postupně celou sérii návrhů. Poslední Mickovu
verzi ještě upravil jiný vídeňský architekt, napajedelský rodák Viktor Siedek, který řešil zejména
reprezentační interiéry v přízemí zámku, knihovnu či halu.
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Johann Mick jako autor projektu zámku a celkového řešení lešenského areálu předložil ještě
v únoru 1890 návrh parkové úpravy kolem budovy, řídil stavební práce od zahájení v roce 1887
do své smrti v roce 1890. Viktor Siedek poté převzal stavbu a dovedl ji k dokončení v roce 1893.
Podle historika umění Pavla Zatloukala rozvinul architekt na projektu zámku celý stylový vějíř.
Kombinoval neorenesanci s neogotikou a švýcarským stylem, to vše v neskrývaně pompézních,
barokně vzrušených gestech. Zdůraznění pozdně romantických tvarů tu mělo zřejmě předobraz
v Hasenauerově vídeňské vile Hermes.
Nový zámek se pyšnil přepychovým vybavením interiérů i vším komfortem své doby, včetně
ústředního topení a elektřiny. Nechyběl vodovod s teplou a studenou vodou, domácí telefon,
prostorné koupelny a splachovací toalety. V suterénu zámku byly hospodářské a provozní
místnosti, přízemí zahrnovalo reprezentační prostory a obytné místnosti, v prvním patře byly
obytné pokoje rodiny majitele, a ve druhém, podkrovním patře se nacházely hostinské pokoje.
Na přelomu devatenáctého a dvacátého století byl lešenský areál se zámkem, přilehlými budovami, parkem a oborou dotvořen do podoby jedinečného architektonického a přírodního celku.
Skvěle vybavené sídlo sloužilo hraběcí rodině, k níž zajíždělo i uherské příbuzenstvo, přijímaly se
tu návštěvy sousedů z okolních zámků i aristokracie ze všech končin monarchie, desítky hostů
se sem sjížděly k velkolepým podzimním honům. Nový zámek se stal hlavním sídlem Seilernů,
kteří jej vlastnili až do jara 1945.
Zajímavé budovy v okolí zámku Lešná:
Tyrolský dům (1823)
Takzvaný Tyrol byl postaven naproti původnímu lešenskému zámku a sloužil jako obytná
budova. Jedná se o lehčí stavbu zbudovanou v tzv. švýcarském slohu, přízemí bylo zděné, první
patro z velké části ze dřeva. Ve výši prvního patra obíhala kolem celé budovy otevřená galerie.
V přízemí bylo dvanáct místností pro sloužící a v prvním patře dvanáct místností pro panstvo.
V šedesátých letech 19. století byl Tyrol upraven. Ztratil dlouhé dřevěné galerie kolem celého prvního patra, které byly nahrazeny na obou průčelích dřevěnými krytými balkóny. Nyní
je v přízemí umístěna restaurace, v prvním patře výukové sály ZOO.
Zámecké muzeum (konec 19. století)
Zámecké přírodovědné muzeum na Lešné vzniklo díky hraběti Josefu Seilernovi, který už
před první světovou válkou přivážel na zámek řadu sbírkových předmětů z cest po Evropě, nebo
i z Dálného Východu. Sbírky v muzeu pečlivě ukládali, ale zároveň k nim měla přístup i veřejnost.
Skupiny školních dětí chodily do muzea už v roce 1900. Dnes se zde nachází Chocolaterie, restaurace Limpopo a veřejné toalety.
Doškárna
Sroubená stavba krytá došky se nacházela (a dosud zde stojí) v zámecké oboře poblíž
rybníka. Sem chodily hraběcí děti na svačiny, tady se zastavovalo i panstvo, když přišla chuť na
čerstvé mléko, smetanu nebo právě stlučené máslo a podmáslí. V současné době zde mají zázemí
nosorožci a africké antilopy.
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Zámecké stáje (1894)
Reprezentativní stáje vznikly v letech 1892 – 1893. Velké prostory v levém a pravém křídle se využívaly jako kočárovny, horní část sloužila k uskladnění krmiva sena. V místnosti, kde
je nyní restaurace Neapolitáno, byla umístěna sedlovna. V novodobé historii ZOO byly stáje
v 70. letech 20. století upraveny a vznikla v nich expozice pro nosorožce. Ti zde žili až do roku
1998. V roce 1999 prošly stáje kompletní rekonstrukcí. Do roku 2014 zde bylo ustájení pro lipické
koně. V současné době slouží tato část budovy jako technické zázemí ZOO.
Ing. Roman Vrzal

ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
V I. čtvrtletí 2020 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let

Sklenář Jaromír
Červenka Josef
Stará Alice

55 let

Nedbalová Eva

65 let

Šťastná Anna
Nedbalová Alena
Novák Milan
Mrázková Soňa
Utěkalová Hana
Krejčí Eva

70 let

Lipnerová Božena
Herudek Oldřich
Kopečná Svatava

60 let Nedbal Svatopluk
Mikešková Dagmar

Narodili se:
Mikeška Lukáš (prosinec 2019)
Barotová Tereza
Rozloučili jsme se:
s paní Eliškou Nedbalovou.

A vzpomínky zůstanou ...
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Co je nového v obci

Dílo vandalského sprejera na ani ne rok staré fasádě MŠ

Dílo zřejmě stejného vandala na kapličce z 18. století
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Ekumenické bohoslužby

Zleva: Mgr. Leoš Mach a P. Petr Dolák

Vítání občánků

Zleva: Vojtěch Belfín, Beáta Ševelová
a Alexandr Bakala s rodiči

Lektorky Ladislava Mlčáková
a Marie Červenková (u mikrofonu)

Tereza Jakubcová s rodiči

Masopustní vodění medvěda

Účastníci průvodu společně

Indiánská rodina
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