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Zprávy z obce
Za uplynulé období proběhly dvě veřejné zasedání obecního zastupitelstva. První z nich bylo 
30. dubna 2020. 
Zastupitelstvo:
• se zavázalo dofinancovat stavbu Rekonstrukce požární zbrojnice Prusinovice. Rozdíl mezi 

cenou, která vzešla z výběrového řízení (12, 3 milionu) a získanou dotací z Ministerstva vnitra  
(4,5 milionu) a Zlínského kraje (0,5 milionu) tedy částku 7,3 milionu

• ruší své Usneseni ze dne 27. 2. 2020 a upouští od svého záměru koupě Domu zahrádkářů č. p. 
171 za cenu 1 Kč

• souhlasí se zpracováním nové knihy o Prusinovicích a vydáním 500 ks výtisků za cenu 260 000 Kč
• souhlasí s výměnou PVC v prostorách výčepu a hospody v budově kulturního domu za cenu 

do 90 000 Kč bez DPH
• schvaluje vybudování stání pro jeden osobní automobil na obecním pozemku p. č. 75 před 

rodinným domem č. p. 61. Stání bude vybudováno z rozebíratelné dlažby, v případě opravy sítí 
bude možnost toto stání rozebrat a provést opravu

• schvaluje panu Krejčímu vybudování rozšířeného vjezdu do jeho rodinného domu č. p. 111. 
Rozšířením vznikne možnost parkování dvou osobních automobilů vedle sebe. Dále zastupitel-
stvo souhlasí s rekonstrukcí chodníku kolem tohoto rodinného domu. Vše bude vybudováno 
z rozebíratelné dlažby, kterou v případě poruchy sítí bude možné rozebrat a provést opravu

• souhlasí s navýšením příspěvku pro Římskokatolickou farnost Prusinovice pro rok 2020 na částku 
50 000 Kč na investici výměny oken na budově římskokatolické farnosti v Prusinovicích

• souhlasí s navýšením příspěvku pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích 
na částku 50 000 Kč pro rok 2020 na investici výměny koberců v kostele v Prusinovicích

• schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330058124/001
• schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynáren-

ského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní pro napojení plynárenského zařízení při stavbě 
zasíťování 3 RD v Lesní ulici a pověřuje starostu k podpisu smlouvy

• schvaluje finanční příspěvek pro ZO ČSOP Buchlovice ve výši 3 000 Kč
• MVDr. Koplík poukazuje na nepořádek v obci na obecních a veřejných prostranstvích. Jedná se 

o skládky dřeva na obecních pozemcích, nedovolené parkování automobilů a jiné – suť, praž-
ce, černé skládky atd. Jednotliví zastupitelé mají danou problematiku s vytipovanými občany 
neprodleně řešit. Dále bude toto projednáno na pracovních zasedáních zastupitelstva. Termíny 
odstranění závad budou řešeny individuálně.

Různé:
• Mgr. Mach poděkoval pí. Smolkové a dalším, kteří se v době koronavirové nákazy aktivně ujali 

pomoci spoluobčanům v podobě šití roušek.
• Starosta pozval všechny na neděli 3. 5. 2020 k pomníku padlých z II. světové války, kde v poledne 

navštíví toto pietní místo spolek motorkářů Nočních vlků k uctění památky padlých ruských 
vojáků.

Z OBCE
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• Starosta informoval přítomné o postavení Májky a dodržení této tradice i v této době vládních 
omezení z důvodu nákazové situace koronaviru.

Druhé veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 11. června 2020.
Zastupitelstvo:
• schvaluje předloženou účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2019. Zároveň schvaluje také 

hospodářský výsledek obce zisk 4 182 723,27 Kč
• schvaluje předložený Závěrečný účet obce Prusinovice za rok 2019 bez výhrad
• schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace mateřské školy 

za rok 2019. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek mateřské školy ztrátu 45 556,64 Kč. 
Zastupitelstvo rozhodlo o úhradě ztráty ve výši 45 556,64 Kč z Rezervního fondu mateřské školy

• schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace základní školy 
za rok 2019. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek základní školy ztrátu 15 483,75 Kč. 
Zastupitelstvo rozhodlo o úhradě ztráty ve výši 15 483,75 Kč z Rezervního fondu základní školy

• schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 5 000 000,- Kč se splatností 5 let a pevnou 
úrokovou sazbou a pověřuje starostu podpisem smlouvy o úvěru

• schvaluje poskytnutí finanční částky 10 000 Kč na Charitní pečovatelskou službu na rok 2020 
pro občany Prusinovic

• schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezu-
jícími podmínkami č. UZSVM/BKM/1687/2020-BKMM

• uděluje výjimku Základní škole Prusinovice z počtu žáků pro rok 2020/2021 na 77 žáků.

Různé:
• starosta předal slovo hostu veřejného zasedání zastupitelstva Vladimíru Sazonovovi
• p. Sazonov poděkoval starostovi obce, cykloturistickému oddílu NEKO (ing. Nedbal Josef, MVDr. 

Koplík Jaroslav) a sboru dobrovolných hasičů (v zastoupení Miroslav Minařík) za ošetřování  
a údržbu pomníku padlých vojáků z konce II. světové války

• p. Sazonov dále poděkoval a vyzdvihl zásluhy pana Františka Sklenáře (rodáka z Prusinovic  
č. p. 305), který se po celou dobu svého života o historii obce zajímal a má lví podíl na tom,  
že se dochovaly autentické předměty z této doby pro příští generace

• p. Sazonov předal všem zmíněným děkovné dopisy od prvního tajemníka velvyslanectví Ruské 
federace v České republice Alexeje Trakina

• starosta postupně poděkoval panu Sklenářovi, hasičům a cykloturistickému oddílu NEKO  
za dlouholetou práci pro udržování a předávání historických faktů z II. světové války mladším 
generacím

• pan Sklenář poděkoval za ocenění a připomněl některé události z konce II. světové války  
ze svých vzpomínek pamětníka těchto událostí

• starosta poděkoval panu Sazonovovi, který se velkou měrou zasloužil o zjištění a identifika-
ci zahynutého devátého padlého u Prusinovic na konci II. světové války kapitána Šiškova.  
Po zjištění této události byla u pomníku padlých v letošním roce odhalena pamětní deska 
tohoto padlého 

• MVDr. Koplík připomněl pořádek v obci, starosta bude se řešit na pracovním zastupitelstvu
• starosta pozval všechny přítomné na taneční zábavu 5. července, na které vystoupí dechová 

hudba Vlčnovjanka.
 Starosta 
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Zadluženost obce Prusinovice
Asi jste zaznamenali, že na posledním zasedání zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo přijetí 

úvěrové smlouvy na částku 5 milionů korun, které by se měly podílet na spolufinancování akce 
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Prusinovice. Dovolil bych si tedy pár vět o zadluženosti respektive 
nezadluženosti obce. Všichni asi vnímáme, že dluh je červené číslo v hospodaření kohokoliv. A i zastu-
pitelstvo to takto vnímá a snaží se o to se nezadlužovat, i přes to, že ekonomové říkají, že dluh je zdravý 
a prospívá to ekonomice společnosti. V tomto případě tedy obce. Myslím, že někdy ano a někdy ne. 

Obec Prusinovice v měsíci dubnu letošního roku doplatila poslední splátku úvěru, který si vzala 
na výměnu sloupů a svítidel veřejného osvětlení v roce 2013. Celkem šlo o částku 4 835 069 Kč. Nyní 
je tedy obec bez úvěrového zatížení. V následujících dnech obec podepíše úvěrovou smlouvu na 
částku až do výše 5 milionů korun. Tak aby mohla dostát svým závazkům a ufinancovala zmíněnou 
stavbu hasičské zbrojnice. Už na začátku roku, kdyžjsme začali mluvit o úvěru, se počítalo s tím, 
že na stavbu budeme mít ze svého a úvěr použijeme, až když by se něco nenadálého stalo. Úvěr 
jako takovou jistotu v zádech. To  „něco“ se stalo v podobě koronaviru a s tím spojený propad 
financí v rozpočtu obce. Až konec roku ukáže, o kolik financí obec přijde. Banka odhaduje až  
o 4 miliony. Ale ani tato horentní částka neohrozí chod obce a ani její rozjeté investice. 

Předání děkovného dopisu pro obec Prusinovice Předání děkovného dopisu Františkovi Sklenářovi

Předání děkovného dopisu pro SDH Prusinovice
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Na rekonstrukci hasičské zbrojnice má obec zajištěno 4,5 milnou z Ministerstva vnitra, dále 
0,5 milionu ze Zlínského kraje a v posledních týdnech se rozhodlo na vládní úrovni, že stát přilije 
finance na investice v koši náhradníků u Ministerstva pro místní rozvoj. V jednom z těchto programů 
má obec projekt hasičské zbrojnice. Zde je výše dotace 7,6 milionu. Po sečtení dotace dojdeme  
k částce 12, 6 milionu. Ne všechny tyto finance jsme schopní podložit uznatelnými náklady akce, 
ale myslím, že se budeme přibližovat k částce 10 milionů. Paradoxně nám v tomto případě koro-
navir pomohl. Vláda by za normální situace zřejmě do náhradníků finance nenalila. Pravda, zase 
obec by nepřišla o svoje rozpočtové peníze. 

Když to tedy shrnu – s největší pravděpodobností se na 5 milionový úvěr nesáhne. Když ano, 
tak jen na překlenutí půl roku a po proúčtování dotací by se zase zaplatil. Obec Prusinovice by 
měla být tedy na konci roku 2020 opět bez úvěrového zatížení. 

Starosta

Hodnotící zpráva
Na jiném místě tohoto Zpravodaje jste se dočetli, že 11. června na veřejném zasedání za-

stupitelstva bylo zastupitelstvem schváleno hospodaření obce Prusinovice i zpráva auditora, 
který každoročně kontroluje hospodaření obce. Zároveň se dočtete, že vše potřebné ke schvá-
lení hospodaření bylo vyvěšeno na úřední desce obce v době od 22. května až do schvalování.  
A i v této době je vše k nahlédnutí v sekci historie úřední desky a tak má čtenář možnost nahléd-
nout a podrobně se seznámit s jednotlivými položkami. Myslím si ale, že drtivá většina obyvatel 
obce se k tomu, aby zmiňované odkazy otevřela, nedostane z důvodu zaneprázdněnosti či jiných 
určitě zábavnějších činností než pročítáním se změtí čísel. Proto přikládám asi tu nejzajímavější 
část všeho – tedy seznam investic, které se v roce 2019 v obci zrealizovaly. 

Obec Prusinovice v roce 2019 přijala výnosy v rekordní výši 26 585 739,65 Kč. Je zřizovatelem 
základní a mateřské školy a zásahové jednotky JPO III. Na činnost JPO III byla získána v roce 2019 
dotace ve výši 103 967 Kč. Na obnovu lesního porostu byla získána dotace od Zlínského kraje 
ve výši 877 202 Kč. V roce 2019 byla v programu Prioritní osa III. získána základní školou dotace  
461 729 Kč. Na odměnu pracovníka VPP byla z pracovního úřadu získána dotace ve výši  
116 500 Kč. Byla obdržena dotace na stavbu mateřské školy I. etapa v roce 2017 ve výši 2 516 835 Kč. 
Byla získána dotace na stavbu mateřské školy III. etapa provedená v roce 2019 – 3 408 909 Kč. Na 
provoz a údržbu škol přispěla obec částkou 1 150 000 Kč, dále poskytuje příspěvky dle potřeby 
a nutnosti k zabezpečení provozu. Základní škola skončila hospodaření roku 2019 se ztrátou  
15 483,75 Kč, mateřská škola se ztrátou 48 000,54 Kč. V obci pracuje 16 spolků, kterým byla poskytnuta 
celková částka 165 000,- Kč na jejich činnost. Českobratrské evangelické církvi přispěla obec částkou  
30 000 Kč na její činnost a římskokatolické církvi částkou 30 000 Kč na její činnost. 

Byla provedena celková rekonstrukce zasedací místnosti ve 2. patře obecního úřadu  
se zakoupením nábytku a IT techniky za cenu 196 000 Kč. Byla opravena polní cesta ke Kozrálu  
za cenu 393 000 Kč. Byla provedena rekonstrukce tanečního kola s novým povrchem u Kulturního 
domu za cenu 237 000 Kč. V ulici Podzahradí bylo vybudovaná nová parkovací stání pro potře-
by tělocvičny za cenu 1 844 000 Kč. Oprava cesty ve starém družstvě okolo zámečnické dílny  
za cenu 307 000 Kč. V korytě potoka v ulici Kuchyňka byla vybudována zídka v ceně 152 000 Kč.  
V budově mateřské školy proběhla III. a poslední etapa rekonstrukce a přístavby patra v MŠ za cenu  
5 119 780 Kč – na tuto etapu byla získána dotace z Ministerstva financí částka 3 400 000 Kč. 
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ve výši 877 202 Kč. V roce 2019 byla v programu Prioritní osa III. získána základní školou dotace  
461 729 Kč. Na odměnu pracovníka VPP byla z pracovního úřadu získána dotace ve výši  
116 500 Kč. Byla obdržena dotace na stavbu mateřské školy I. etapa v roce 2017 ve výši 2 516 835 Kč. 
Byla získána dotace na stavbu mateřské školy III. etapa provedená v roce 2019 – 3 408 909 Kč. Na 
provoz a údržbu škol přispěla obec částkou 1 150 000 Kč, dále poskytuje příspěvky dle potřeby 
a nutnosti k zabezpečení provozu. Základní škola skončila hospodaření roku 2019 se ztrátou  
15 483,75 Kč, mateřská škola se ztrátou 48 000,54 Kč. V obci pracuje 16 spolků, kterým byla poskytnuta 
celková částka 165 000,- Kč na jejich činnost. Českobratrské evangelické církvi přispěla obec částkou  
30 000 Kč na její činnost a římskokatolické církvi částkou 30 000 Kč na její činnost. 
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se zakoupením nábytku a IT techniky za cenu 196 000 Kč. Byla opravena polní cesta ke Kozrálu  
za cenu 393 000 Kč. Byla provedena rekonstrukce tanečního kola s novým povrchem u Kulturního 
domu za cenu 237 000 Kč. V ulici Podzahradí bylo vybudovaná nová parkovací stání pro potře-
by tělocvičny za cenu 1 844 000 Kč. Oprava cesty ve starém družstvě okolo zámečnické dílny  
za cenu 307 000 Kč. V korytě potoka v ulici Kuchyňka byla vybudována zídka v ceně 152 000 Kč.  
V budově mateřské školy proběhla III. a poslední etapa rekonstrukce a přístavby patra v MŠ za cenu  
5 119 780 Kč – na tuto etapu byla získána dotace z Ministerstva financí částka 3 400 000 Kč. 

5

V obecních lesích bylo vysazeno 61 550 ks dubu letního. Investice do obecního lesa v roce 
2019 byl 1 000 000 Kč. 

Byl zakoupen smykový nakladač Locust 753 za cenu 992 200 Kč. 
Celkem bylo v roce 2019 profinancováno v investičních akcích 10 240 980 Kč.
Zaúčtované dotace celkem pro obec Prusinovice 7 514 142 Kč. 
Výše dotace tedy zapříčinila rekordní rozpočet obce v uvedené výši. 

 Starosta

Osvobození obce
I v letošním roce si 7. května připomínáme osvobození obce. Na letošní rok připadlo půlkulaté 

výročí 75 let od ukončení II. světové války. Oslavy byly, tak jako v celé republice, poznamenány 
vládními opatřeními z důvodu koronavirové nákazy. Ale letošní oslavy, byť se hlavní průvod  
k pomníkům padlých nekonal, tak jako každý rok byly, ozvláštněné více událostmi. 

Už od začátku roku 2020 se připravovaly oslavy osvobození obce, které se nakonec nekonaly 
dle našich představ, ale něco plánovaného proběhlo. Již posledních pár let jsme v kontaktu přes 
pana Františka Sklenáře s panem Vladimírem Sazonovem. Pan Sazonov je ruský občan, který 
pracuje v České republice a zajímá se o pomníky padlých a mimo jiné i o pomník padlých z II. 
světové války v Prusinovicích. Po odtajnění a zdigitalizování archivu v Rusku se panu Sazonovovi 
ve spolupráci s tajemníkem velvyslanectví Ruské federace v České republice Alexejem Trakinem 
podařilo zjistit, že po zásahu samohybného děla na konci II. světové války u Prusinovic padl i ka-
pitán ŠIškov. Celkem tedy u Prusinovic padlo 9 mladých lidí za osvobození Prusinovic. Na základě 
této nové skutečnosti byla zadána výroba pamětní desky u firmy kamenictví Sedláček z Tučap 
kapitána Šiškova a připevněna na kámen umístěný u pomníku padlých vojáků. Myslím, že tím 
jsme si splnili dluh vůči snad už poslednímu padlému u Prusinovic. 

Ale i na základě této skutečnosti se v letošním roce zastavila k uctění památky ruských vojáků 
v Prusinovicích skupina motorkářů, kteří si říkají Noční vlci. Tato proruská organizace každoročně 
brázdí půl Evropy a uctívají památku obětí druhé světové války. Ať už jde o památku padlých 
ruských vojáků z této doby, ale i padlých nevinných civilistů, kteří byli zmasakrováni převážně 
jednotkami fašistického Německa. Například při odjezdu z Prusinovic Noční vlci pokračovali na 
Ploštinu – zaniklá pasekářská oblast, kterou nacisté 19. dubna 1945 vypálili a obyvatele za podporu 
partyzánů zmasakrovali. V letošním roce se jízdy Nočních vlků účastnili jen jejich čeští zástupci, 
kteří projížděli „jen“ Českou republikou. Tato motorkářská skupina cca 20 motorek vjela do obce 
od Tučap v neděli 3. května v pravé poledne. Sami účastníci průvodu pak říkali, že byli překva-
pení počtem lidí po celé obci, kteří průvod sledovali tak jak motorky projížděly obcí. Následně 
se motorkáři i s automobilovým doprovodem zastavili u pomníku padlých ruských vojáků, kde 
všichni účastníci položili karafiáty na toto místo. Pan Sazonov – jeden z účastníků moto průvodu 
- pak položil hlavní věnec za tuto skupinu. Okolí pomníku bylo jako vždy perfektně nachystáno, 
za což nutno poděkovat obecním pracovníkům. Jsem rád, že si umíme vážit míst, kde děkujeme 
padlým, ale i našim předkům za to, že nikdy v minulosti nezapomínali na oběti na životech. 
Před příjezdem Nočních vlků přichystal pan František Sklenář – rodák z Prusinovic - výstavu  
z dochovaných památek dotčené doby (pancíř ze samohybného děl, patrona z děla, kterým bylo 
samohybné dělo zasaženo). Obec Prusinovice nechala vyrobit reklamní baner, který znázorňuje 
proběhlé události z konce druhé světové války. 
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Za spolupráci při odhalení desky kpt. Šiškova, za udržování pietního místa a propagaci zásluh 
ruských vojáků předalo obci Prusinovice, cykloturistickému oddílu NEKO, sboru dobrovolných 
hasičů a panu Františku Sklenářovi děkovné dopisy Ruské ambasády v ČR, které byly předány na 
veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 11. června 2020 panem Vladimírem Sazonovem. 

Tímto jsme společně snad už uzavřeli kapitolu padlých u Prusinovic dne 7. května 1945. Chtěl 
bych poděkovat všem zastupitelům, že měli odvahu souhlasit s příjezdem kontroverzní skupiny 
Nočních vlků. Tento spolek motorkářů je každoročně vděčným tématem našich novinářů, tak aby 
měli o čem psát a zvyšovala se jim čtivost. A čím třaskavější článek, tím lepší. Nechtěli jsme ale 
podněcovat názory pražské galerky, která neustále hodnotí, jak se máme chovat, co si máme myslet 
a co si máme pamatovat. Myslím, že pokud už si dobu z konce druhé světové války nemůžeme 
pamatovat, svou historii dobře známe. Víme s naprostou jistotou, že u Prusinovic nebyli američtí 
vojáci, ale ruští. A těm patří náš dík a snad už navždy úcta k těmto mladým životům. Kde vane 
vítr politické Evropy, nás naprosto nezajímá. 

Dovolte mi, abych i na tomto místě mohl napsat a věřme, že tomu tak vždycky bude – Čest 
památce ruských vojáků. 

Starosta

Noční vlci na návštěvě v Prusinovicích

ŠKOLA

Ahoj léto, ahoj prázdniny
Jaro se po zimě přiblížilo mílovými kroky. Všichni jsme se těšili na objevování prvních kytiček, 

pupenů na stromech a keřích, ale také na hřejivé sluneční paprsky. V tuhle dobu k nám bohužel 
zavítal nebezpečný virus COVID - 19 a sním nečekaná karanténa. Dveře mateřské školy se uzavřely 
od 19. března.

Paní učitelky pracovaly střídavě z domova, kde chystaly nové pomůcky pro děti, výzdobu 
do oken a studovaly odborné publikace. Také se scházely v mateřské škole na operativních pora-
dách, plánování dalších činností, ale také zdobily prostory schodiště a ložničky. Nepedagogické 
pracovnice desinfikovaly veškeré prostory a hračky.
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V dubnu odcházela na mateřskou dovolenou paní ředitelka Bc. Gabriela Navrátilová. V den 
konání pohádkového lesa se jí narodil zdravý chlapeček Štěpánek. Oběma přejeme mnoho zdraví 
a spokojenosti. Paní ředitelku nyní zastupuje Mgr. Kateřina Koplíková.

Mateřská škola se znovu otevřela 25. května. Z celkového počtu 51 zapsaných dětí jich na-
stoupilo 25. A postupně přibývaly další.

Tradiční akce obce, mateřské školy a spolků „Pohádkový les“ se tento rok konal v sobotu  
13. června. Paní učitelky v podobě Havajanek přivítaly na startu velké množství malých i velkých 
účastníků. 120 připravených startovních medailí nevystačilo do hodiny po zahájení akce. 

Na konci června se stihl uskutečnit i školní výlet do ZOO Lešná. Obecní úřad dal k dispozici 
dva autobusy, které se zaplnily dětmi z mateřské i základní školy spolu s rodiči a paními učitelkami. 
Počasí nám přálo. Všichni jsme se vrátili plni zážitků. S přestávkami na občerstvení ušly dlouhou 
trasu všechny děti.

Ve středu 24. června se zahrada mateřské školy zaplnila rodiči budoucích prvňáčků. Sym-
bolicky se děti rozloučily se školkou a byly pasovány na školáky. Tento rok odejde do lavic první 
třídy 15 předškoláčků. 
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Koronavirové vzdělávání ve škole a doma
Deset měsíců uběhlo jako voda a my se pomalu loučíme se školním rokem 2019 – 2020, který 

byl pro všechny zvláštní v mnoha ohledech. Žáci, učitelé i rodiče se ocitli ve zcela nové situaci, 
která nebyla pro nikoho jednoduchá. Chceme vyjádřit velkou poklonu rodičům a jejich dětem, 
jak se s danou situací poprali. 

Mateřská škola se v době prázdnin uzavře v období 13. července do 16. srpna. Všem dětem 
i rodičům přejeme příjemné prožití letních dnů a rodinných dovolených. 

Iva Rozsypalová, Mgr. Kateřina Koplíková
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S postupným uvolňováním mimořádných opatření byla od 25. 5. umožněna osobní pří-
tomnost žáků ve školeza předpokladu splnění určitých podmínek, a to jak ze strany rodičů, tak 
ze strany školy. Každý z nás si vytvořil svůj vlastní názor o tom, jak by takový život ve škole pro-
bíhal. Nutnost dodržení pravidel vedla k tomu, že naše škola byla schopna otevřít pouze jednu 
třídu pro výuku 15 žáků. Nakonec se k dobrovolné výuce přihlásilo 6 žáků, tři z 1. ročníku, jeden  
ze 3. ročníku a dva z 5. ročníku. Tyto žáky vyučovala paní vychovatelka podle zadávaných úkolů od 
třídních učitelek. Ostatní žáci, kteří zůstali na domácím vzdělávání, plnili stejné úkoly samostatně 
nebo ve spolupráci s rodiči.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na složité výchovně-vzdělávací práci a umožnili 
tak svým dětemzískat nové znalosti a dovednosti v domácím prostředí. Věříme, že nám tento 
školní rok přinesl také něco dobrého, že nás posílil a umožnil překonávat své hranice. Doufáme, 
že se v září sejdeme ve školních lavicích a na tuto epizodu našeho, nejen školního života, už bu-
deme jen vzpomínat. Všem dětem, rodičům – pedagogům přejeme krásné prázdniny a těšíme 
se v září, tak AHOOOOJ!

       Za ZŠ Prusinovice
Mgr. Michaela Vrubelová

KULTURA

Náš rozhovor
Příznivci kultury jistě zaznamenali, že letos v lednu došlo ke zno-

vuotevření budovy Státní opery Praha. Proč se o této události zmiňuji 
ve Zpravodaji obce Prusinovice? Při pohledu na složení orchestru této 
instituce tam najdeme právě i prusinovickou stopu. V orchestru již dlou-
há léta působí Mgr. Dalibor Tkadlčík se svou manželkou Petrou. Dalibo-
rovi jsem položil několik otázek, které by mohly zajímat i naše čtenáře.

Dalibore, jak se Ti líbí budova po rekonstrukci?
Rozhodně budova Státní opery omládla. Tato budova má už něco 

za sebou. Byla otevřena 5. ledna 1888 jako Nové německé divadlo, 
postavené podle projektů vídeňské architektonické firmy Fellner und 
Helmer z iniciativy pražských Němců. Stala se konkurencí českého 
Národního divadla. V období mezi válkami patřila mezi přední evropské operní scény. Po válce 
v letech 1945 až 1949 se divadlo jmenovalo Divadlo 5. května, v roce 1949 až 1992 bylo součástí 
Národního divadla. Od roku 1992 do roku 2015 existovala Státní opera jako samostatná instituce. 
Následně byla proti přání většiny souboru ministerským rozhodnutím opět včleněna do Národního 
divadla. Ministr kultury byl stomatolog.

To jsem ale odbočil z původní otázky do historie. Budova je krásně zrekonstruovaná, vybavená 
moderní technikou. Pro diváky jsou instalované na každém místě tablety, které poskytují překlady 
cizojazyčných oper a další informace. Jak už to u nás chodí, v předvečer otevíracího koncertu jsme 
nevěřili, že koncert bude. Stavební práce finišovaly do poslední chvíle. Nakonec se to povedlo  
a opera byla 5. 1. 2020 za účasti členů vlády a významných osobností otevřena. 

Mgr. Dalibor Tkadlčík
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Hudební těleso jistě nevystupuje pouze na domovské scéně, ale vyjíždí i do jiných 
končin. Kam až Tě hudební vystoupení zaválo?

No kromě Jižní Ameriky, Austrálie a Arktidy snad všude. Nejdůležitější štací Státní opery jsou 
zájezdy do Japonska. Japonci milují klasickou evropskou hudbu, mám pocit, že víc než Evropané. 
Zájezdy bývají obvykle v délce jednoho měsíce. Napřed se těšíte, kdy už tam budete, a po pár 
dnech, kdy se vrátíte domů. To je asi ale normální. Přesto japonské zájezdy miluji, je to úplně jiný 
svět, jiná komunikace s lidmi, úžasná města, vynikající kuchyně. A jelikož je vaření jednou z mála 
činností, která mi jde, snažím se vařit japonské jídla i doma.

Předpokládám, že basa je Tvůj vysněný nástroj. Je i jiný nástroj, na který bys rád hrál?
Já začínal jako spousta jiných dětí s klavírem, samozřejmě proti mé vůli, z rozhodnutí rodičů. 

Který kluk v raném dětství by chtěl cvičit na hudební nástroj? Žádný. Dříve všichni kluci běhali 
s radostí venku, dnes se nehnou od počítače. Ta doba zájmu o hudbu přichází až v pozdějším 
věku. Když se ale dítě nevede ke hře na hudební nástroj od útlého věku, může být v době, kdy už 
to dítě baví, pozdě. To samozřejmě mluvím o přípravě na profesionální kariéru hudebníka. Začít 
dělat hudbu pro radost jde v každém věku.

Interpreti vážné hudby jsou často laickou veřejností považováni za takové zadumané 
a do vážné hudby plně ponořené osoby. Jaké jiné hudební žánry rád posloucháš?

S tím názorem určitě nesouhlasím, mám spoustu kolegů, u kterých by nikdo nepoznal, že se 
věnují vážné hudbě. Rozhodně nejsou „zadumaní“, ale možná jsou živější než průměr populace. 
Hudbu v médiích většinou vypínám, můj spolužák z bratislavské Vysoké školy muzických umení 
mi často říká: „ myslíš, že murár doma muruje pre radost?“ Ale když to musí být, tak si určitě rád 
poslechnu folklór, nejraději cimbálovku někde z Moravy.

Mnoho prusinovických občanů si jistě vzpomene na krásný koncert v katolickém 
kostele, na kterém jste vystoupili zcela zdarma v rámci podpory oprav kostela se svou 
manželkou Petrou, švagrem Tomášem Vinklátem a varhaníkem Františkem Šťastným. Jaký 
je Tvůj vztah k Prusinovicím?

Vztah k Prusinovicím mám velmi kladný. Na úvodní obrazovce mého mobilu mám fotografii 
Prusinovic z kopce od Pacetluk. Je to krásný pohled. Prusinovice miluji. Mrzí mě, že v občanském 
průkazu nemám napsáno místo narození Prusinovice, ale Přílepy. V době mého narození se už 
povinně rodilo v Přílepích. Moji rodiče pocházejí z Prusinovic, takže skoro celou rodinu mám 
tu. Jelikož jsem tu nikdy trvale nebydlel, žádná opera ani symfonický orchestr tu není, doufám 
a těším se, že se vrátím do své milované obce na penzi. A na závěr nemůžu nevzpomenout na 
mé oblíbené prusinovské restaurace „Na kultůře a Vrchní“. Čepují vynikající Přerov. Objektivně 
nemůžu posoudit kvalitu piva, ale když si na něco zvyknete od mládí a máte příjemnou obsluhu, 
je to super. Pivo není podchlazené jako v Praze. To jen na okraj. Dnešní doba není úplně ideální, 
coronavirus způsobil spoustu problémů. Držme si palce, ať vše dobře dopadne. S pozdravem 
Dalibor Tkadlčík.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně krásných vystoupení. Ing. Petr Lipner.
Rozhovor byl veden prostřednictvím emailu.
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Kácení máje
Ani v „době rouškové“, kdy byly  

v platnosti vládou nařízené hygienické 
předpisy a omezení, se společenský  
a kulturní život v obci zcela nezastavil. 
Přičinila se o to naše mládež, která i letos 
připravila slavnost kácení máje, což je  
v naší obci lidová slavnost s dlouholetou 
tradicí, která se koná obvykle v poslední 
sobotu v květnu. Letos se konala v sobotu 
30. května. Už ve čtvrtek 30. dubna stál 
vysoký máj na prostranství mezi mateř-
skou školou a hasičskou zbrojnicí. Mládež 
střežila máj po celý měsíc, protože platí 
nepsaný zákon, že máj se musí hlídat.

V sobotu 30. května odpoledne začala na návsi slavnost kácení máje. Byly tam pouťové atrakce 
(3 kolotoče, střelnice, skákací hrad, trampolíny), na nichž se především děti příjemně zabavily. Pro 
návštěvníky slavnosti tam byly v provozu stánky s občerstvením (grilovaným masem, limonádou, 
pivem a podobně). Pan Radek Pumprla na místě přehrával různé hudební skladby k poslechu  
a zábavě přítomných občanů. Počasí však pořadatelům i účastníkům slavnosti moc nepřálo. Vál 
poměrně chladný vítr a a nad krajem se přehnala i dešťová přeháňka. Teprve později (v 19 hodin) 
byl máj skácen. Když spadl na zem, mladí lidé se snažili získat jeho vršek jako obvykle. 

Prusinovická mládež tímto děkuje návštěvníkům slavnost kácení máje za podporu této akce, 
kterou projevili právě svou účastí na této lidové slavnosti.

Naše mládež si zasluhuje pochvalu za dodržování tohoto starobylého obyčeje v obci.
        Antonín Nedbal

Zájezd do divadla
Obec Prusinovice uspořádala v pátek 12. června autobusový zájezd do Uherského Hradiště. 

Herci Slováckého divadla tam sehráli divadelní představení, situační komedii, která bavila divá-
ky 2 hodiny a 40 minut. Tuto hru napsal Ray Cooney a nazval ji 1 + 2 = 6 (Jeden a dvě je šest).  
O toto divadelní představení měli naši občané zájem. V předprodeji bylo zakoupeno 55 vstupenek, 
které si občané objednali. Tím se naplnila kapacita zájezdového autobusu. Jedna vstupenka na 
představení stála 350 Kč.

Celá hra se odehrála v jedněch kulisách a s předními herci Slováckého divadla ji nastudoval 
režisér Robert Bellan j.h. Obsahem této situační komedie byl příběh hrdiny frašky – taxikáře 
Johna Browna, který se (dříve) připletl k potyčce teenagerů s důchodkyní a zasažen kabelkou 
do hlavy uvedl v nemocnici dvě různé adresy – bydliště svých dosud utajovaných existencí. Tím 
začal kolotoč vyšetřování a infarktových situací. Hrdina jednal, pózoval, vymlouval se, vysvětlo-
val, lhal a zdůvodňoval, skrýval se, ale vždy marně, manévroval a taktizoval. Když mu došel dech  
a argumenty, pak prchal. V první polovině hry se hrdina snažil utajit před manželkami i policejními 
orgány existenci druhého manželství, v druhé části inscenace se snažil utajit totéž před dětmi  
z obou manželství a zabránit jim, aby se setkaly.
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Naši občané (i jiní diváci) se touto hrou dobře pobavili a odjeli domů spokojeni. Všichni 
účastníci tohoto zájezdu do Slováckého divadla byli rádi, že se představení uskutečnilo navzdory 
stále ještě probíhající „doby rouškové“. Všichni diváci, kteří v divadle seděli „natěsno“, museli mít 
na obličejích roušky, které jim jistě nebyly moc příjemné. Bohužel.

I tak jsme vděčni představitelům naší obce, že zájezd do Slováckého divadla připravili a zajistili. 
Děkujeme jim za hezké kulturní zážitky toho večera i za bezplatnou dopravu autobusem. Těšíme 
se na příští obecní zájezd na divadelní představení do některého z okolních městských divadel. 

        Antonín Nedbal

CÍRKEV

Pokoj a Dobro! Vážení spoluobčané.
Dne 8. května jsme si připomínali Den vítězství. Za padlé osvoboditele naší obce z dru-

hé světové války jsme v našem farním společenství obětovali mši svatou. Je velmi smutné,  
že na některých místech se odstraňují památníky našich osvoboditelů.

…vděční jsou elitou lidstva.
 
Krásný a skutečný příběh nám ukazuje, co stojí někdy takováto vděčnost. Na jaře roku 1945, 

již po osvobození, ještě stále umírali sovětští vojáci. A to i ve Strážnici na tyfus a volali popa 
(pravoslavný kněz), nenašel se nikdo, kdo by je opatroval. Zdejší pan farář vyzval věřící, aby se 
přihlásili ti, kteří chtějí ošetřovat tyto umírající osvoboditele. Zároveň je upozornil, že je to velmi 
nebezpečné a mohou být přitom také od nich smrtelně nakaženi. Přihlásilo se tehdy pět mužů, 
mezi nimi byl i dědeček pana arcibiskupa, který se jmenoval Jan Graubner. V srpnu 1945 zemřelo 
i těchto pět dobrovolníků. Jistě tito hrdinové i mnozí neznámí to mají na věčnosti velmi dobré.

V květnových dnech jsme si v kostele četli na pokračování velmi dobře zpracovaný životopis 
o sv. Janu Sarkandrovi, který jako kněz sloužil v nedalekém Holešově. Letos si připomínáme čtyři 
sta let od jeho smrti. Takový normální člověk, který toužil plně sloužit Bohu, ale potom se zami-
loval do luteránky Anny Plachetské a 3. 9.1606 ve Velkém Meziříčí dokonce podepsali svatební 
smlouvu, ale než se setkal rok s rokem, Anna zemřela.

Těžce zkoušený Jan se opět vrátil na cestu duchovní, směřoval ke kněžství a 22. 3.1609 byl 
vysvěcen. Opava, Uničov, Charváty, Zdounky, Boskovice, Holešov - to jsou místa, kde působil. 

Začátkem února 1620 táhli lisovčíci k Vídni přes Slezsko a Moravu. Jejich cesta byla značena 
řadou vražd a požárů. Ve Valašském Meziříčí přepadli svatbu a hosty oloupili. V Bystřici pod Sva-
tým Hostýnem drancovali a na faře nelidsky usmrtili bratrského faráře. Dne 6. 2. 1620 hlouček 
holešovských věřících s farářem Janem a se Svátostným Ježíšem šli vstříc žoldákům lisovčíkům, 
kteří se nad nimi slitovali a Holešov tak byl zachráněn. Nepřáteli byl ale Jan vzápětí obviněn,  
že je původcem onoho kozáckého vpádu na Moravu a následně byl zatčen, tvrdě vyslýchán, 
mučen a 17. 3.1620 umírá.

Jsou před námi významné státní i církevní svátky svatých Cyrila a Metoděje. Těch, kteří nás za-
řadili mezi kulturní národy, vymysleli pro nás písmo, předali nám životní pravidla, přeložili částečně 
bibli, vyučovali žáky nejen po stránce náboženské, ale to nejdůležitější - předali víru křesťanskou.
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I Jan Hus nám v mnohém může být příkladem - jako katolický kněz uctíval Matku Boží a než 
umřel, vyzpovídal se a přijal svátosti.

Sv. Cyrile a Metoději a sv. Jane, přimlouvejte se za nás!
 Ať Vám Bůh žehná. 

P. Petr Dolák

Evangelická církev v Prusinovicích
V červnu 2020 jsme v evangelickém kostele vyměnili koberce díky finanční podpoře obce 

Prusinovice. Děkujeme za sponzorský dar.
       Mgr. Leoš Mach, farář

Kostel jak jej neznáte - kazatelna a lavice, 
které se stěhují jednou za 30 let

Pokládání nového koberce

Konfirmace 28. června 2020 – naše budoucnost (Konfirmace je závěrečná zkouška 
z náboženství, přiznání se ke křtu, první přijímání Večeře Páně)
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SPOLKY

Jarní akce NEKA
Dne 9. 5. se uskutečnila tradiční 1. jarní 

vyjížďka na kolech, tentokrát jsme si vyzkoušeli 
síly na trati Rohálovské padesátky. Řada z nás 
poznala, že se jedná o trať krásnou ale také 
náročnou. Lze jen vyjádřit obdiv nad závodníky, 
kteří celých 50 km sprintem projedou za necelé 
2 hodiny. My jsme na to měli celý den, s řadou 
přestávek, kocháním se přírodou. To nejlepší 
nás však čekalo na úplný závěr. Na Dubině jsme 
společně oslavili 130 let NEKA (Koplík, Nedbal 
2 x 65). U ohně jsme zavzpomínali na 20 let  
v oddílu, na 20 let zážitků ve společenství opravdových kamarádů, kde věk nehraje roli. Vždyť na 
poslední Alpské dovolené nás bylo skoro 70 včetně 23 dětí, ale i zasloužilých důchodců. Letos 
nás čeká dovolená na kolech v Česku – v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Počet přihláše-
ných – 75 – hovoří za vše.

1. sobota v červnu má v našem kalendáři taktéž stabilní místo. Každoročně vyrážíme bez 
kol. Letos jsme vyrazili vlakem do Rajnochovic. Pak nás čekal dosti náročný a přece krásný den. 
Přes Podhradní Lhotu jsme šli na zříceninu hradu Zubříč a pak na nejvyšší bod Hostýnských vr-
chů – Kelčský Javorník, se svojí novou, krásnou rozhlednou. Ne každý si troufl vylézt až nahoru…

Po dobrém špekáčkovém obědě jsme se vydali přes Jehelník až do Chvalčova. Trasa byla 
náročná, přesto ji v pohodě zvládli i ti nejmenší. V 17 hodin nás rozvezl domů objednaný autobus. 
Poznali jsme – včetně dětí – že za krásami naší přírody nemusíme cestovat stovky kilometrů…

Všech 42 účastníků krásného výletu obdrželo tentokrát pamětní „zlatou“ minci, která nám 
bude připomínat poklad, který se našel letos na jaře na zřícenině hradu Zubříč – v tomto případě 
to byl poklad opravdu zlatý.

Závěrem mého příspěvku vzpomenu něco málo z historie. Náš oddíl byl založen 2 kamarády 
v roce 1999. Byli jsme na devatenácti týdenních dovolených, uspořádali jsme 80 jednodenních 
cyklovýletů, řadu pěších výletů, řadu přednášek, slavnostních výročních členských schůzí a mimo 
jiné jsme se starali o pomník padlých sovětských vojáků. V dobách před rokem 1989 se konaly 
„povinné“ průvody k pomníku padlých. Po roce 1989 jako když utne. O pomník se nikdo nestaral, 
historie byla zapomenuta… Tak jsme si řekli, že si to ti padlí nezaslouží. Několik brigád stačilo, 
abychom toto místo uvedli do stavu, za který by se obec nemusela stydět. Každoročně NEKO 
pořádalo malou vzpomínkovou slavnost, kdy jsme uctili památku padlých, bez ohledu na dobu, 
která po válce a po roce 1948 následovala. Následně si obec Prusinovice uvědomila, že tato oběť 
prostých vojáků si zaslouží náležitou pozornost a oslavy osvobození naší obce jsou již důstojné  
a hodné obětí padlých. A tak se stalo, že obec Prusinovice, František Sklenář a cykloturistický oddíl 
NEKO obdrželi na poslední veřejné schůzi děkovný dopis od ministerstva obrany Ruské federace 
za to, jak pečují o památník padlých sovětských vojáků. Z pohledu NEKA se jednalo o mimořádný 
akt, kdy byla naše práce oceněna. V tomto případě jsou u mne velmocenské šachy světových 
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SPOLKY

Jarní akce NEKA
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síly na trati Rohálovské padesátky. Řada z nás 
poznala, že se jedná o trať krásnou ale také 
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nás však čekalo na úplný závěr. Na Dubině jsme 
společně oslavili 130 let NEKA (Koplík, Nedbal 
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velmocí v poválečném období až do dnešní doby zcela bezvýznamné. U bran naší obce zemřelo 
7 rudoarmějců 1 den před koncem největšího masakru v historii lidstva. V mých očích jsou to 
hrdinové, kteří si zaslouží naši úctu v každé době, ať je u moci ta či ona strana. Tak to cítili i naši 
předkové v roce 1945 – pohřbu padlých osvoboditelů se zúčastnila prakticky celá obec. I proto 
je cyklooddíl NEKO oddíl apolitický, hrdý za ocenění, kterého se mu dostalo.

       Dr. Koplík

Pohádkový les
V sobotu 13. června odpoledne se konal v lese Hrádek další ročník zábavné akce pro děti  

a jejich doprovod nazvané „Pohádkový les“. Stejně jako vloni se na přípravě a realizaci této akce 
podíleli členové místních spolků a organizací. K nim patřili obec Prusinovice, mateřská škola, 
Myslivecký spolek Vranov Prusinovice, sbor dobrovolných hasičů, ZO ČZS Prusinovice a Chovatelé 
a přátelé koní Prusinovice.

Ještě než se děti vydaly na cestu lesem, zhlédly u lesa Hrádku ukázku cvičenosti a práce 
loveckého psa, kterou jim slovy vysvětlil myslivec - pan MVDr. Michal Pumprla. 

Na začátku cesty u rybníka pod Hrádkem se děti zaregistrovaly u paní učitelek mateřské 
školy a vydaly se v doprovodu rodičů (prarodičů) na cestu „Pohádkovým lesem“. Pohádkové 
bytosti se letos zaměřily na rozvoj pohybových dovedností dětí. Děti skákaly, střílely šípy, házely 
míčky a kladivem, skákaly přes švihadlo, běhaly slalom okolo hříbků a podobně. V lese je uvítali: 
Krakonoš – Anče – Racochejl, Ivánek s Nastěnkou, 2 lesní víly, víla Amálka s Královnou ohně,  
2 Pindruše, 2 Šmoulové, Garganel a Azrael (kocour), Vochomůrka s Křemílkem, Obelix a Asterix. 
Do „Pohádkového lesa“ přišlo 160 soutěžících dětí.

V cíli cesty (u vily na hrádku) dostaly děti od paní učitelek mateřské školy pití, sladkosti  
a poukázku na občerstvení. Myslivci tam připravili pro děti a dospělé posezení s dobrým občer-
stvením. Děti se tam povozily na osedlaných koních a zblízka si prohlédly dravé ptáky, které jim 
předvedli pozvaní sokolníci z okolních obcí.
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Na Hrádku byla dobrá příležitost k dobré zábavě a sousedské besedě. Lákavé slunečné počasí 
se postupně proměnilo v deštivou přeháňku, která narušila odpolední program slavnosti, takže 
návštěvníci slavnosti předčasně odcházeli domů, což bylo pochopitelné.

Poděkování patří všem pořadatelům, kteří přípravě a realizaci této akce věnovali svůj volný 
čas, svou práci a své nadšení pro dobrou věc. Chválím pořadatelské subjekty, které se podílely  
na uspořádání „Pohádkového lesa“, za dobrou spolupráci.

Jsme rádi, že se daří pořádat akci, ve které se děti podívají do okolního lesa a buduje se tak 
tolik potřebná vazba k přírodě, která musí v nich léta přetrvat.

        Antonín Nedbal

Rybářské závody 
Ještě před hodnocením letošních rybářských závodů, bych se chtěl zamyslet nad smyslem 

pořádání takovýchto akcí. V první řadě jde o příležitost k setkávání lidí z obce a blízkého okolí, kdy 
se spolu vidí kamarádi a známí, kteří v dnešní uspěchané době během roku ani nemají příležitost se 
v klidu setkat a užít si společné chvíle bez starostí a problémů každodenního života. Velmi důležitá 
je také pravidelnost takové akce, ze které se časem stane tradice a tím nesmazatelná součást dějin 
naší obce. V neposlední řadě jde také o presentaci pořádajícího spolku a jeho životaschopnost.

Rybářské závody v tomto roce byly v něčem výjimečné, ukázalo se, že lidé se setkávat chtějí 
i přes všechny omezení, které nám toto jaro přineslo. 

K samotnému závodu se mi bude vyjdřovat velmi lehce, vydařilo se totiž všechno, co jsme 
si mohli přát. I přes průtrž, která se v noci před závodem přehnala přes rybník, bylo ráno krásné 
počasí a nic nebránilo, aby přišla spousta závodníků. A taky že ano, k závodu se zapsalo rekordních 
89 rybářů všech věkových vrstev. Ryby braly, rybáři si to užívali a během závodu vytáhli mnoho 
krásných ryb. Diváků a příznivců rybářského cechu přišlo také mnoho a mohli si pochutnat  
na perfektně připravených specialitách z grilu a udírny, a využít bohatého občerstvení.
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SPORT

Průběh závodu byl velmi napínavý, protože se rybáři předháněli v krásných úlovcích, chytilo 
se 15 ryb větších 45 cm, ale jak to bývá, závod může mít jen jednoho vítěze. Hodnotné ceny si 
odneslo prvních pět rybářů.

Na 5. místě s kaprem 57 cm se umístil zdejší Jan Pumprla, na 4. místě s kaprem 59 cm se 
umístil Martin Přadka z Chvalčova, na 3. místě s kaprem 60 cm se umístil Černohorský Marek  
z Bystřice pod Hostýnem, na 2. místě s kaprem 62 cm se umístil Jiří Gregor z Bystřice pod Hostý-
nem a celkovým vítězem se stal místní rodák a každoroční účastník rybářských závodů František 
Šiška, který ulovil kapra o délce 63 cm. 

Ti, kteří neměli to štěstí a neuovili si nějakou tu rybu, si mohli odnést kapra, nebo jiné věcné 
ceny z kola štěstí, které jako každý rok roztáčel Karel Pospíšilík, jenž svým humorem dokáže pobavit 
návštěvníky a vylepšit tak zážitek z celého dne.

Byl to opravdu úžasný závod. Nebylo by však možné tuto akci tak dobře zajistit, nebýt všech 
sponzorů a obce Prusinovice, kteří nás podpořili. Títmo bych jim chtěl upřímě poděkovat.

Co dodat? Snad jen, že se těším na další ročník, na tu spoustu skvělých lidí, kteří se vypraví 
brzo ráno, jestě v blátě na ryby, aby zde odložili své starosti a užili si společných chvil jednoho 
dne na našem krásném rybníce Petrův Zdar.

Jan Utěkal 

TJ Prusinovice - kopaná
Muži:

Do jarních odvet mistrovských okresních 
soutěží zasáhla Pandemie Covidu 19, která 
zrušila celou jarní část okresních fotbalových 
soutěží a zastavila sportovní dění v celé ČR. 
Naše mužstva tak mohla sehrát jen několik přá-
telských zápasů. První mužstvo se představilo 
ve čtyřech utkáních, v nichž si připsalo 3 výhry. 
Začíná se projevovat naše roční spolupráce  
s Bystřicí p. H. a fungování společného doroste-
neckého mužstva, když dva hráči ročníku 2001 
– Michal Galatík a Martin Pumprla – přecházejí 
do mužstva mužů. V přátelských zápasech na-
stupovali i naši ostatní dorostenečtí hráči, kteří mohou ve společném mužstvě dorostů působit  
i v příští sezóně a též dva naši šestnáctiletí dorostenečtí odchovanci Michal Jurčík a Marek Pirkl, 
kteří v současné době hostují v mužstvu Holešova a jejichž návrat by trenéři i naši příznivci přivítali.

Dorost:
Společné dorostenecké mužstvo,v kterém nastupovali hráči ročník 2001 a mladší absolvo-

valo jen několik společných tréninků. Spolupráce v prvním soutěžním ročníku s Bystřicí p. H. byla 

Muži
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vyhodnocena jako velmi prospěšná. Vzhledem ke zrušení aktuálního ročníku fotbalových soutěží 
budeme i v příštím roce nastupovat v kvalitní krajské soutěži a pravidelně budeme tréninky  
i mistrovské zápasy absolvovat jak v Bystřici p. H. tak i u nás v Prusinovicích.

Starší žáci:
Starší žáci ročník 2005 a mladší nastupovali do své úvodní sezóny v okresních soutěžích. Přes 

svůj výškový i věkový handicap bojovali a předvedená hra zanechávala u našich příznivců velmi 
dobrý dojem. V letošní zimní velké fotbalové přestávce se naskytla příležitost pro naše hráče zahrát 
si kvalitnější krajskou fotbalovou soutěž. Museli bychom nasadit do soutěží dvě mužstva (starších 
žáků hrajících již na celé hřiště a mladších žáků). I přesto, že s takovým počtem hráčů nedisponu-
jeme, objevila se příležitost na založení sdruženého mužstva s Kostelcem u Holešova. Společně 
jsme sehráli dva přátelské zápasy s též sdruženým mužstvem Bystřice + Slavkov p. H. Po druhém 
utkání se na schůzce, které se bohužel zúčastnil jen zlomek rodičů, výboru a trenérů, rozhodlo,  
že této nabídky nevyužijeme. Až budoucnost ukáže, jestli jsme učinili správné rozhodnutí, případně 
zdali budeme mít podobnou příležitost i v budoucnu. Dalším velkým problémem, který nejsme 
schopni dlouhodobě vyřešit, je obsazení trenérů. S časových důvodů končí současní trenéři Ja-
roslav Jura a Zdeněk Krejčí, kterým za jejich působení a odvedenou práci patří velké poděkování. 
Štěstí na trenérské židli zkusí najít Martin Pumprla, který však současně hraje za mužstvo mužů,  
v příštím roce ho čeká maturitní zkouška a přijímací zkoušky na vysokou školu, proto nemůže  
v této funkci zůstat sám a znovu se tedy obracím na všechny bývalé fotbalové hráče a přízniv-
ce, kterým není jedno budoucnost prusinovské kopané, aby přiložili ruku ke společnému dílu  
a přihlásili se u některého z členů výboru TJ s nabídkou na pomoc.

Mladší žáci:
Mladší žáci ročník 2007měli uplynulou sezónu velmi dobře rozehranou a z druhého místa 

dotírali na vedoucí Elko Holešov. V nadcházející sezóně budou stejně jako jejich starší spoluhráči 
hrát v okresní soutěži. I zde nás trápí obsazení postu trenéra, který i po oslovení několika desítek 
lidí zeje prázdnotou. V kádru starších a mladších žáků máme v současné době 18 šikovných hráčů 
a hráčku a doufáme, že se nám společně podaří zajistit jim kvalitní fotbalové tréninky a zápasy  
i v nadcházejících letech. Na rozdíl od okolních vesnic, kde často nemají žádný mládežnický 
oddíl, máme to štěstí, že mládež v Prusinovicích na hřišti je, což je ovšem jen jeden předpoklad 
pro fotbalovou budoucnost u nás.

Starší přípravka:
Starší přípravka, která hrála již sročníkem 

2010, jenž bude nastupovat v následující fot-
balové sezóně, odehrála několik přátelských 
zápasů, v nichž pravé prusinovské srdce pro-
kázala hlavně v tom závěrečném, když s kva-
litním mužstvem Vlkoše bojovala po celý zápas  
a obě mužstva nám předvedla kvalitní utkání.  
V novém soutěžním ročníku budeme nastupo-
vat opět pod vedením Marka Dudíka a pokusí-
me se navázat na loňský úspěšný ročník a zisk 
titulu okresního přeborníka mladší přípravky. Mladší přípravka
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vyhodnocena jako velmi prospěšná. Vzhledem ke zrušení aktuálního ročníku fotbalových soutěží 
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dotírali na vedoucí Elko Holešov. V nadcházející sezóně budou stejně jako jejich starší spoluhráči 
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kázala hlavně v tom závěrečném, když s kva-
litním mužstvem Vlkoše bojovala po celý zápas  
a obě mužstva nám předvedla kvalitní utkání.  
V novém soutěžním ročníku budeme nastupo-
vat opět pod vedením Marka Dudíka a pokusí-
me se navázat na loňský úspěšný ročník a zisk 
titulu okresního přeborníka mladší přípravky. Mladší přípravka
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Z letopisů obce
V letošním roce si připomínáme půlkulaté výročí osvobození obce. Většina z nás si pamatuje 

filmy, ve kterých je ve sluncem zalitém kraji vítána Rudá armáda kyticemi šeříků. Když se podívá-
me do kroniky naší obce, tak mělo počasí k této idylce daleko. Jak popisuje kronikář, již v neděli  
6. května pršelo a bylo velmi chladno. Nejinak tomu bylo i v pondělí 7. května 1945. Když k tomu 
přidáme skutečnost, že silnice tehdy nebyly ještě pokryty krásnými asfaltovými koberci, ale byly 
spíše blátivé nebo zpevněné kameny a tak mohla atmosféra vypadat celkem ponuře. To co však 
nastalo – konečně svoboda, přehlušilo i špatnou náladu způsobenou počasím. V kronice se může-
me dále dočíst, že osvobozování obce nebyla nijak idylická záležitost zejména pro všechny muže  
z obce. Tito byli rozkazem nahnáni již v neděli 6. května do budovy místní školy. Zajisté si dokážeme 
představit ty obavy, které tuto situaci provázely. Nebyly sice v tu dobu ještě takové informační 
toky, jako je známe dnes, ale přesto se zprávy také šířily. Zajisté již věděli nejen o Lidicích, ale třeba 
i o Ploštině a jiných podobných místech, kde se nacistický teror projevil krutým způsobem. Navíc 
v obci pracovala i odbojová skupina vedená řídícím učitelem Jindřichem Večeřou a v nedalekých 
hostýnských lesích působili partyzáni. To všechno by mohlo být záminkou k nacistické akci proti 
civilnímu obyvatelstvu. Naštěstí k ničemu takovému nedošlo a muži se opět shledali se svými 
rodinami. Němci stihli při ústupu zničit „tank“ (ve skutečnosti samohybné dělo) Rudé armády  
a vyhodili do povětří most přes potok, aby zabrzdili postup Rudé armády. Dle dobové fotky, která 
se zachovala a je na ní zachycen zničený most, to musela být pořádná nálož, protože byly poško-
zeny domy i dále od mostu, v soupisu škod je dokonce i budova římskokatolického kostela. Škoda 
na všech budovách poškozených tímto výbuchem byla vyčíslena na 475 989,- Kčs. Dne 9. května 
proběhl na římskokatolickém hřbitově pohřeb rudoarmějců zasažených německým dělem. Obec 
se dočkala svobody a nastalo období očekávání návratu členů rodin, kteří byli v době války mimo 
obec, ať už v pracovním nasazení nebo v koncentračních táborech. Bohužel ne všichni se vrátili.

Napadlo vás někdy, odkdy je v obci elektřina? Vězte, že od roku 1930. Tehdejší zastupitelstvo 
obce schválilo elektrifikaci obce. Občané museli, pokud měli zájem, přihlásit svou nemovitost 
k provedení elektrické přípojky. Na celou akci přispěla obec hotovostí ve výši 157 800 K, dále 

HISTORIE

Mladší přípravka a fotbalová školička:
Do mistrovských soutěží v následující sezóně zasáhne i naše nově se tvořící mladší přípravka 

ročník 2012. Pod vedením Honzy Utěkala a Radka Najdekera budou sbírat své první zkušenosti 
v mistrovských zápasech. Doufáme, že jim fotbalový elán a zápal pro fotbal vydrží a brzy začnou 
sbírat cenné branky a body do tabulek okresních soutěží.

Fotbalová školička ročník 2014 bude doplňovat v zápasech mladší přípravku a v případě 
vyššího počtu zájemců v našem klubu si zahraje proti svým vrstevníkům z okolních vesnic i několik 
přátelských zápasů, případně turnajů. 

Závěrem bych si dovolil pozvat všechny zájemce z řad hráček, hráčů, rodičů, trenérů i ostat-
ních spolupracovníků, aby přišli do Prusinovic na hřiště a přispěli tak ke zkvalitnění naší práce  
a záchraně fotbalu v Prusinovicích.

        Aleš Pumprla
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půjčkou 158 650 K a zaplacením přípojek do 228 domů ve výši 54 720 K. Dále se obec zavázala 
vstupem do akciové společnosti SME a upsáním 67 akcií v celkové hodnotě 41 540 K. Při realizaci 
akce obec přispívala materiální a technickou pomocí.

Další zajímavostí z roku 1930 je provedené sčítání samostatných zemědělských podniků.  
V tomto roce působilo v obci celkem 276 samostatných zemědělských podniků. Zajímavé jsou  
i výměry těchto podniků v porovnání se současnými lány. Výměru od 10 do 50 arů mělo 38 pod-
niků, od 50 arů do 1 ha také 38, 1 – 2 ha dosahovalo 51 podniků, 2 - 5 ha 110 podniků, 5 – 10 ha 
23 podniků a 10 – 20 ha 13 podniků. V kategorii 20 - 30 ha byl 1 podnik, obec patřila do kategorie 
50 – 100 ha a dvůr byl v kategorii 100 – 200 ha. Celkem se hospodařilo na 101 428 arech. Jistou 
zajímavostí je, že na 4 arech byl pěstován len. Počty zvířectva bychom všichni mohli závidět.  
V obci bylo 78 koní, 683 ks skotu, 7 ks skopového, 149 ks kozího, 276 ks prasat a 3 565 ks drůbeže.

Rovněž byly v tomto roce sčítány živnosti. Jejich výčet i počet je také bohatý. V obci byly  
3 kovářství, 2 kolářství, 4 truhlářství, 4 obuvnictví, 3 krejčovství, 2 švadleny, 2 holičství, 3 řeznictví, 
1 pekařství, 2 hostince, 1 autodoprava, 1 pálení cihel, 1 výroba kořalky, 1 šrotování obilí, 1 mlácení 
obilí, 4 smíšené obchody, 1 střižní, 1 galanterní, 1 s ovocem a zeleninou, 2 s máslem, 1 krupařství,      
3 výměna mouky, 2 prodej piva v lahvích, 2 obchody s dobytkem, 2 trafiky a 2 záložny. Jak je vidět 
byly Prusinovice i v tehdejší době plné podnikavých a pracovitých lidí.

Výše uvedená čísla jsou jistě velmi zajímavá, zejména v kontextu dnešní doby. Pokud se 
týká počtu podnikatelů a živností, mohli bychom snad říci, že jsme i v současnosti srovnatelní.  
V zemědělství je však situace diametrálně odlišná. Nemusíme chodit ani tak daleko (do roku 1930), 
stačí horizont, kam dosahují moje vzpomínky, aby byla vidět ta obrovská změna. Pamatuji si dobu, 
kdy místní řezníci zahájili někdy říjnu domácí porážky prasat a byli v podstatě zadaní každý pátek 
a sobotu až skoro do konce března. Dnes? Zkuste spočítat chovatele prasat, možná vám budou 
stačit pouze prsty na obou rukách. Doba a návyky se mění, někdy možná ke škodě lidí. 

Přeji všem čtenářům krásné a klidné léto, užívejte pohody, kterou nám nabízí naše krásná obec.
        

Ing. Petr Lipner 

ZOO ZLÍN

Další chovatelský úspěch
Máme radost z dalšího chovatelského úspěchu. Skupina 19 klokanů rudokrkých se význam-

ně rozrostla, v současné době zde uvidíte 10 mláďat. Devět má typické tmavohnědé zbarvení,  
1 mládě je sněhobílé. Právě klokaními albíny je zlínská ZOO mezi návštěvníky proslulá. Malí klokani 
se narodili na začátku letošního roku, nyní už postupně opouštějí bezpečí mámina vaku. Počet 
10 mláďat však zdaleka nemusí být konečný. Některá mláďata jsou stále velmi malá a zůstávají 
schovaná v mámině vaku.

Klokan rudokrký patří ke středně velkým klokanům. V dospělosti měří kolem 90 cm a váží 
necelých 30 kg. Je dosti otužilý a snáší nízké teploty díky husté srsti na celém těle i na ocase. 
Své jméno dostal podle narudlého zbarvení na plecích a na krku. Jeho původní domovinou 
je Tasmánie a jihovýchodní Austrálie. V Anglii však v roce 1940 unikla skupina těchto klokanů  
do volné přírody, kde na dvou místech žije dosud.
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Klokani žijí většinou v malých rodinných skupinkách, které však nemají žádného vůdce. 
Potravu tvoří výlučně traviny a byliny. Březost u klokanů trvá pouhých 30 až 40 dnů. Mládě 
klokanů je při narození velmi maličké, slepé a holé. Váží méně než jeden gram, měří 3 cm. Jeho 
vlastní vývoj probíhá až v matčině vaku, kam se co nejrychleji po narození vyšplhá po matčině 
srsti. Ve vaku zůstane po dobu 6 měsíců, zhruba od čtvrtého měsíce vyráží na první výpravy do 
okolí. Několik měsíců po narození začíná malý klokan žrát trávu a listí, mateřské mléko však saje 
až do stáří 18 měsíců.

Současnou chovnou skupinu klokanů rudokrkých jsme získali v srpnu 2004 z anglické ZOO 
Woburn. První mláďata přišla na svět v roce 2005, k našemu velkému překvapení se narodili  
i albínci. Od tohoto roku se u nás, včetně těch letošních, narodilo 213 klokanů, 20 z nich byli 
albíni. Stejně jako předchozí ani všechna letošní mláďata ve zlínské ZOO natrvalo nezůstanou.  
V rámci spolupráce s ostatními zoologickými zahradami najdou nový domov v některé evropské 
nebo světové ZOO.

Klokany rudokrké můžete z bezprostřední blízkosti obdivovat v průchozí australské expozici. 
Zlínská ZOO je jedinou českou ZOO, ve které lze zavítat přímo mezi klokany.

        Ing. Roman Vrzal

VZPOMÍNÁME

Zemřel Mgr. Bohumil Ježdík
Po krátké těžké nemoci zemřel 6. května ve věku 80 let  

Mgr. Bohumil Ježdík, významná osobnost prusinovické tělovýchovy.
Středoškolský pedagog Bohumil Ježdík pocházel ze Sedlčan  

a do Prusinovic se přistěhoval v roce 1962.
Byl výborným všestranným atletem, následně se začal věnovat 

i kopané a lednímu hokeji. Z počátku jako aktivní hráč, později jako 
trenér. Za svoji dlouholetou dobrovolnou činnost v kopané byl v roce 
2019 oceněn cenou Dr. Václava Jíry.

Pohyb byl pro Bohumila Ježdíka na denním pořádku, tenis, kolo, 
v zimě lyže.

Nesmíme zapomenout také na jeho dalšího velkého koníčka – 
fotografování. Od chvíle, kdy se této zálibě začal věnovat, nechyběl 
na žádné akci v Prusinovicích a zanechal po sobě archív, který docení 
až čas.

Čest jeho památce.
  Ondřej Němec

Mgr. Bohumil Ježdík
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Ve II. čtvrtletí 2020 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let Šálek Jiří  55 let Pumprlová Alena 60 let Talachová Růžena    
 Sklenářová Ivana  Zeťková Ludmila  Indruch Josef                               
 Hoblová Dagma  Bečka Josef                          
 Krejčí Karel
 Vrublová Marcela          
 Lipnerová Zdeňka
 Nedbalová Olga
 Hudeček Dušan
 Mikeška Ladislav
 Měrka Tomáš             
                                                                                                  
65 let Navrátil František 70 let Krejčí Jan 75 let Vybíralová Marie  
 Koplík Jaroslav  Nedbal Antonín                 Barotová Marie
 Jurová Dana  Zavadil Petr                      Sklenářová Marta 
 Hašová Růžena  Krejčí Emilie                 Krejčí Alois
   Ležák Zdeněk                    Dohnal František
                                                                                                             Mlčák Karel                         

80 let Bečková Libuše 85 let Gaždová Marie     
              Pechalová Ludmila   
                                                           
Narodili se:
 Talach Lukáš
 Darebníková Nina
 Mikešková Ella
 Nedbal Zdeněk
         
Sňatek uzavřeli:
 Rosincová Lucie, Prusinovice a Pumprla Petr, Prusinovice  
 Karásková Leona, Prusinovice a Kazda Tomáš, Jinačovice
 Melková Pavla, Dědkovice a Svršek Bohumil, Prusinovice
                    
Rozloučili jsme se:
 s panem Josefem Nedbalem, panem Petrem Klimentem, panem Petrem Lipnerem,
 panem Bohumilem Ježdíkem, panem Aloisem Sklenaříkem a paní Vlastou Říhovou.
              

                                                                                                   A vzpomínky zůstanou ... 

ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
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Ve II. čtvrtletí 2020 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let Šálek Jiří  55 let Pumprlová Alena 60 let Talachová Růžena    
 Sklenářová Ivana  Zeťková Ludmila  Indruch Josef                               
 Hoblová Dagma  Bečka Josef                          
 Krejčí Karel
 Vrublová Marcela          
 Lipnerová Zdeňka
 Nedbalová Olga
 Hudeček Dušan
 Mikeška Ladislav
 Měrka Tomáš             
                                                                                                  
65 let Navrátil František 70 let Krejčí Jan 75 let Vybíralová Marie  
 Koplík Jaroslav  Nedbal Antonín                 Barotová Marie
 Jurová Dana  Zavadil Petr                      Sklenářová Marta 
 Hašová Růžena  Krejčí Emilie                 Krejčí Alois
   Ležák Zdeněk                    Dohnal František
                                                                                                             Mlčák Karel                         

80 let Bečková Libuše 85 let Gaždová Marie     
              Pechalová Ludmila   
                                                           
Narodili se:
 Talach Lukáš
 Darebníková Nina
 Mikešková Ella
 Nedbal Zdeněk
         
Sňatek uzavřeli:
 Rosincová Lucie, Prusinovice a Pumprla Petr, Prusinovice  
 Karásková Leona, Prusinovice a Kazda Tomáš, Jinačovice
 Melková Pavla, Dědkovice a Svršek Bohumil, Prusinovice
                    
Rozloučili jsme se:
 s panem Josefem Nedbalem, panem Petrem Klimentem, panem Petrem Lipnerem,
 panem Bohumilem Ježdíkem, panem Aloisem Sklenaříkem a paní Vlastou Říhovou.
              

                                                                                                   A vzpomínky zůstanou ... 

ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
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PROMĚNY

Pergola dříve

Pergola dnes
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CO JE NOVÉHO V OBCI

Před demolicí

Po demolici

Průběh přístavby a rekonstrukce hasičské zbrojnice



Pohádkový les Koronavirové vzdělávání doma a ve škole

Ahoj léto, ahoj prázdniny Rybářské závody

Společná fotografie pohádkových bytostí na Plačkově Poslední den školního roku 2019/2020

Děti z MŠ a ZŠ na výletě v ZOO Lešná Pan František Šiška, vítěz závodů (vpravo)
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CO JE NOVÉHO V OBCI

Před demolicí

Po demolici

Průběh přístavby a rekonstrukce hasičské zbrojnice
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