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Rohálovská padesátka 2020
Sportovní oddíl Vesani.cz s podporou obce Prusinovice a řady dalších pomocných subjektů 

uspořádal v sobotu 19. září již 11. ročník závodu horských kol nazvaný Rohálovská padesátka. 
Tento oblíbený závod se letos poprvé vyznačoval tím, že trasa závodu směřovala do protisměru 
původní trasy, tedy že tento závod se jel „naruby“. Tato, jak se posléze v závodě ukázalo, příznivá 
změna se promítla i do organizace závodu.

Hlavní závod odstartoval v 12,30 hodin. Závodníci měli před sebou trať 45 km dlouhou. Trať, 
na kterou se zaregistrovalo 596 závodníků (z toho bylo 53 žen), měla převýšení necelých 1 000 
metrů. Akční trať má krátká a prudká stoupání, která střídají zajímavé sjezdy a singletraily. Trasa 
závodu vedla hvězdicovitě okolím Prusinovic, přes Holešov, Dobrotice, v blízkosti obce Jankovice, 
přes obce Líšná, Karlovice a Pacetluky do cíle v Prusinovicích. Závodníkům se cestou „otevíraly“ 
nové výhledy na okolní krajinu, což jim přineslo zajímavé zpestření závodu. Závodníci projeli přes 
dva brody, v Holešově a Líšné. Na trati byly dvě občerstvovací stanice, o které se postaraly T.J. 
Sokol Třebětice a oddíl NEKO Prusinovice. V určitých místech trati byla připravena k případnému 
zásahu zdravotní služba, která pak jednala operativně (dle potřeby). Protože cesty byly suché  
a tvrdé, závod byl rychlý. Navíc místy byly prašné cesty, které byly pro závodníky nebezpečné. 
Toho dne bylo krásné slunečné počasí, které závodníkům přálo.

Příznivých podmínek nejvíc využil a celkovým vítězem hlavního závodu se stal Tomáš Strnka 
(PSG Cyklosport Chropyně 1, 1:36:30). Druhé místo vybojoval se sekundovou ztrátou po krásném 
dramatickém spurtu Adam Pilčík (Maloja Rocky Mounthain Team, 1:36:31). Třetí pozici obsadil 
Radovan Holík (Cyklo GaT, 1:36:54).

Mezi ženami dominovala Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín, 1:57:41). Na druhou pozici 
dosáhla Martina Novotná (Tüv Süd Rusava Bike, 2:01:02), třetí místo získala Sabina Macháňová 
(Bikecentrum.cz, 2:01:56).

V kategorii „Rohálovský biker“ se umístili na předních místech tito závodníci z Prusinovic. 
Jsou uvedeni 3 nejlepší muži a 3 nejlepší ženy v celkovém pořadí:

1. Jakub Janda (1:50:50), 2. Radek Vrubel (1:54:01), 3. Dominik Krejčí (1:57.38), 5. Kamila Ne-
dbalová (2:24:34), 12. Darina Krejčí (2:47.16), 13. Nikola Darebníková (2:48:19).

Nejlepší výkony v duatlonu podali tito závodníci: 1. Radoslav Šíbl (4EVER CYKLO BULIS TEAM 
1, 2:49:04.4), 2. Vojtěch Neradil (PSG Cyklosport Chropyně 1, 2:52:25.3), 3. Vladimír Kučera (PSG 
Cyklosport Chropyně 1, 3:02:03.6). (Poznámka: Rohálovský duatlon je součet časů z běžeckého 
závodu Rohálovské desítka, která se uskutečnila již v únoru, a Rohálovské padesátky.)

V rámci Rohálovské padesátky se konaly toho dne dopoledne na fotbalovém hřišti závody 
dětí na horských kolech. Tyto dětské soutěže zorganizovali opět členové cyklistického oddílu  
„Po kalíšku“ z Holešova, kteří v blízkosti hřiště vyznačili závodní okruh, který byl pro mladé zá-
vodníky technicky náročný a zajímavý. Okruh byl dlouhý asi 1,3 km a nejstarší děti jej v závodě 
projely 5x. Nejmladší děti soutěžily v jízdě na odrážedlech. V závodech startovalo 142 dětí. Závody 
byly dokonale připraveny a povedly se. Za tento úspěch patří uznání a poděkování právě členům 
oddílu „Po kalíšku“ i Rohálov bike teamu, který se postaral o občerstvení. 

V 16,30 hodin se konalo slavnostní vyhlášení výsledků hlavního závodu v blízkosti cíle závodu. 
Pořadatelé vyhodnotili a ocenili nejlepší závodníky podle věkových kategorií (muže zvlášť, ženy 
zvlášť). Vyhlášení výsledků závodu se ujal skvělý moderátor Pavel Mrázek, který během dne ko-
mentoval též dětské závody i průběh hlavního závodu. Po vyhlášení výsledků následoval zábavný 
program. Nejprve koncertovala hudební skupina The Rockset a po ní vystoupila a do noci hrála 
další rocková skupina pro zábavu přítomných závodníků a občanů a hostů.
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Z OBCE

S Rohálovskou padesátkou je po léta spojena charitativní činnost. Také letos pořadatelé  
a účastníci Rohálovské padesátky se zasloužili o dobrou věc. Uspořádali peněžní sbírku ve pro-
spěch rodiny Krajcarovy ze Slavkova pod Hostýnem, která se dostala do nešťastné životní situace. 
Dobrovolná sbírka pro tento účel vynesla 36 000 Kč a byla předána zmíněné rodině. Děkujeme 
všem dárcům, kteří svým příspěvkem chtěli pomoci potřebným lidem.

S přípravou a organizací závodu Rohálovské padesátky bylo spojeno mnoho organizační 
práce a starostí, s nimiž se pořadatelé, Vesani.cz s podporou obce Prusinovice a dalších nejme-
novaných pomocníků, úspěšně vyrovnali. O hladký průběh závodu se postaralo 150 pořadatelů. 
Letošní Rohálovská padesátka, byť byla z jara „nuceně“ přesunuta na konec léta, se podařila na 
jedničku. Jejím pořadatelům patří za to veliký dík od spokojených účastníků i návštěvníků tohoto 
již uplynulého 11. ročníku závodu.

        Antonín Nedbal
Poznámka redaktora:
Na první a poslední stránce tohoto časopisu je fotografie ze dne konání Rohálovské padesátky.

Zprávy z obce
Za uplynulé období proběhly dvě veřejné zasedání obecního zastupitelstva. První z nich bylo 
23. července 2020. 
Zastupitelstvo:
• schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2020 uzavřenou dne 14. 5. 2020
• souhlasí s vybudováním kamerového systému v obci za cenu do 100 000 Kč, souhlasí se zpra-

cováním nové knihy o Prusinovicích a vydáním 500 ks výtisků za cenu 260 000 Kč
• souhlasí se zakoupením malého dodávkového vozidla pro potřeby Kulturního domu za cenu 

do 120 000 Kč
• souhlasí s vybudováním nové elektroinstalace ve sklepě mateřské školy za cenu do 150 000 Kč
• schvaluje vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci a přestavbu budovy ve dvoře 

základní školy za cenu 81 000 Kč včetně DPH 
• schvaluje vypracování Projektové dokumentace na řešení dvora a zahrady základní školy v ceně 

36 300 Kč včetně DPH 
• schvaluje Mateřské škole Prusinovice čerpání finančních zdrojů z Rezervního fondu MŠ, až do 

výše 80 000 Kč 
• souhlasí s finančním darem pro Domov pro seniory Radkova Lhota ve výši 5 000 Kč 
• schvaluje finanční příspěvek 15 000 Kč šachovému klubu na nákup digitálních hodin
• schvaluje vybudování vjezdu a chodníku k RD na pozemku p. č. 847. Vjezd i chodník bude vybudo-

ván z rozebíratelné dlažby, tak aby v případě potřeby opravy sítí mohla být tato dlažba odstraněna

Různé:
• starosta přečetl oznámení od Klubu dárců krve Kroměřížska, z. s., ve kterém oznamují, že náš 

občan Milan Nedbal daroval na oddělení Transfuzní služby a hematologie v Kroměřížské ne-
mocnici dne 11. prosince 2019 již 100. odběr krve 
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• starosta informoval přítomné o získané dotaci pro VAK Kroměříž a. s. na stavební akci  „Kanalizace 
Prusinovice – podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy“. Začátek této stavby je naplánován 
na září 2020. Po schůzce s realizační firmou dojde ke schůzce s majiteli pozemků, přes které 
kanalizace povede, tak aby v dostatečném předstihu zajistili prostor pro stavbu  

• pan Strnad upozornil zastupitelstvo na nerovnou komunikaci před jeho rodinným domem  
č. p. 208 v ulici Lesní. V době deště se tvoří na komunikaci kaluže a po projetí automobilu voda 
stříká na fasádu jeho i přilehlých domů

Druhé veřejné zasedání zastupitelstva v uplynulém období se konalo dne 24. září 2020 a přijalo 
následující usnesení: 
Zastupitelstvo 
• schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/2020 uzavřenou dne 14. 5. 2020
• souhlasí s montáží zabezpečovacího systému Jablotroň do budovy mateřské školy za cenu  

do 40 000 Kč
• schvaluje finanční spoluúčast nákupu 20 ks zajíce polního v částce 16 000 Kč. Podmínkou posky-

tované částky je dokončit alespoň tříleté vypouštění Zajíce polního v katastru obce Prusinovice
• schvaluje panu Mlčákovi vybudování dvou stání pro osobní automobily před jeho rodinným 

domem č. p. 49 na části obecního pozemku p . č. 392/6. Stání bude vybudováno z rozebíratelné 
zámkové dlažby. Tak aby v případě poruchy sítí bylo možné toto stání rozebrat

• schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o pronájmu pozemků č. 536/2003 803/2003 2/2018
• schvaluje finanční příspěvek pro Hospic na Svatém kopečku částku 5 000 Kč
• schvaluje předloženou smlouvou evid. č. 51471 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

a o právu provést stavbu „Stavební úprava stanice katodické ochrany – Prusinovice“
• schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/3338/2020/KH ze Zlínského kraje
• starosta seznámil všechny se začátkem prací stavby „Kanalizace Prusinovice – podchycení výustí, 

výtlak do obce Tučapy“. Stavba začíná 1. 10. 2020, rozpočet této akce hrazená VAKem Kroměříž 
je 72 milionů bez DPH. V příštích týdnech se bude do obce navážet stavební materiál

Zbyněk Žákovský, starosta obce

Probíhající odkanalizování obce
Ve středu 2. září 2020 proběhla v budově Obecního úřadu schůzka s investorem stavby 

„Kanalizace Prusinovice – podchycení výustí – výtlak do obce Tučapy“ VAK Kroměříž a. s., dále 
pak s firmou, která zvítězila ve výběrovém řízení pro realizaci této stavby. Samozřejmě za účasti 
zástupců obce – starosty a místostarosty. Mimo jiné byla domluvena schůzka ve stejném obsazení 
v hlavním sále Kulturního domu na středu 23. září s obyvateli obce. Tato schůzka byla ze strany 
VAKu nakonec odvolána z důvodu narůstajícího počtu nakažených Covidem 19 i v okresu Kroměříž, 
zejména v okolí Bystřice pod Hostýnem. Záměrem této schůzky bylo seznámit veřejnost s celým 
projektem a hlavně oznámit časový sled prací, tak aby majitelé pozemků, přes které stavba bude 
procházet, měli možnost pozemek uvolnit. Vzhledem k tomu, že schůzka neproběhla a jak se 
zdá v momentální nákazové situaci v brzké době ani neproběhne, budeme se snažit informovat 
jednotlivé ulice pokud možno s dostatečným předstihem, tak aby v místech procházející budoucí 
kanalizace měli možnost zajistit dostatečný prostor. 
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Tak, jak k nám budou přicházet informace s časovým harmonogramem, budeme komuniko-
vat s jednotlivými ulicemi, abychom se sjednotili a zbytečně někomu nebyli se stavbou na obtíž.  
To že budou všetečné otázky, proč je to zrovna takto a proč se kope zrovna tady, když včera pršelo, 
s tím se asi budeme muset smířit. Stavba je termínově daná na 350 dnů a stavební firma se bude 
snažit pracovat s co největším nasazením, tak aby termín stihla. Budeme se všichni snažit, aby 
po odchodu stavařů v obci byly dotčené pozemky dány do původního stavu. Omluvíme absenci 
porostu, ale terén bude srovnaný a z každé zahrady budeme odcházet se souhlasem jejího majitele. 

Dnes každopádně víme, že stavba vyjde na 72 milionů bez DPH. Začátek prací 1. 10. 2020.  
V době, když čtete tento Zpravodaj, jsou určitě práce již v plném proudu. Čeká nás rok, ve kterém 
si budeme muset zvyknout na různé výkopy. Ale rok přečkáme a obec bude konečně odkanali-
zovaná tak, aby splašky z obce nekončily v potoce jako doposud. 

Přeji nám všem co nejhladší průběh této technicky i finančně náročné stavební akce.
        Zbyněk Žákovský, 

starosta obce

Průběh stavby rekonstrukce hasičské zbrojnice
Asi každý z nás zaznamenal měnící se podobu návsi obce za posledních pár let. Ať už se jedná 

o novou výsadbu, zásadní změnu podoby mateřské školy a v letošním roce měnící se podoba 
a rozloha hasičské zbrojnice. I když k dokončení tohoto projektu ještě zbývá nějaký ten měsíc, 
dovolte mi zmínit pár věcí, které za to stojí. 

Na jiném místě tohoto Zpravodaje je uvedeno, že zastupitelstvo obce schválilo už dva Do-
datky ke Smlouvě o dílo k této stavbě. V prvním z nich se upravil konec realizace z 31. 12. 2020 
na 31. 1. 2021 a zároveň vzrostla cena o 1 184 283 Kč bez DPH. V druhém dodatku se zvýšila cena 
o dalších 717 089 Kč bez DPH. Jsme tedy na ceně včetně dvou dodatků stavebních prací 14 700 
092 Kč včetně DPH. 

K navyšování ceny je nutno podat následující vysvětlení. V lednu tohoto ruku jsme věděli, 
že do popisované stavby půjdeme a že máme na tuto investici sehnaných 5 milionů dotací 
a zbývající část budeme muset ufinancovat z obecní kasy. Propočet byl v této době, že cca  
4 miliony zaplatíme z našetřených peněz a zbytek profinancujeme z úvěru. Tedy vytvoříme dluh, 
který bychom do 2 let zase splatili, tak aby se tento dluh nepřeváděl na nové zastupitelstvo, které 
vzejde z voleb v roce 2022. Ruku v ruce s průběhem stavby se vyvíjela i situace ohledně finančního 
zajištění této stavby. Tak jak se odkrývaly jednotlivé stěny stavby, tak se odkrývaly dotační karty. 
Na stavbě se přicházelo na to, co ještě můžeme udělat lépe a v novotě a neponechávat staré, 
nestabilní. Samozřejmě každé takové rozhodnutí znamenalo navyšování rozpočtu. Ale v té době 
jsme měli také informace, že s největší pravděpodobností toto navyšování rozpočtu nepůjde  
v plné míře z obecního rozpočtu, nýbrž z peněz dotačních. Je třeba zdůraznit, že navyšující se 
cena je v plné míře cenou, která nebyla součástí výběrového řízení a je cenou prací, které se 
ukázaly být potřebné udělat až v průběhu stavby. V této souvislosti sem tam poslouchám, proč 
jsme hasičskou zbrojnici raději neshodili a nepostavili v novotě? Důvod je prostý – dotační tituly 
slyší dnes v tomto směru na rekonstrukce a ne na novou výstavbu. A rekonstrukce znamená, že se 
něco rekonstruuje – musí tedy zůstat stát větší část původní stavby. A podle mého by byla škoda 
bezhlavě bourat staré budovy – zbavujeme se tímto historie obce. Samozřejmě nezachraňovat 
nestabilní zdivo, ale snažme se uchovat co nejvíce pro naše potomky. Stará část mateřské školy 
se krásně opravila a je to budova z roku 1906. 
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A že se vyplatí dodržovat dotační podmínky vysvětlím následně. Díky letošnímu překotnému 
roku v dotacích a naší aktivitě v podávání žádostí o dotace se nám na hasičskou zbrojnici sešlo 
několik dotací. Z Ministerstva vnitra 4,5 milionu, ze Zlínského kraje 0,5 milionu, Z Ministerstva 
pro místní rozvoj 7,3 milionu a evropské peníze IROP 9,2 milionu. Ano, když všechno dohromady 
sečteme, je to 21, 5 milionu. Jednotlivá ministerstva mají různá omezení jakým způsobem a jestli 
vůbec se můžou dotace na jednom projektu kombinovat.  A nemůže dojít k dvojímu financová-
ní – tedy nechat si proplatit jednu věc u dvou dotačních titulů. Z toho důvodu jsme byli nuceni 
evropské finance z IROP s díky odmítnout a využijeme na tuto stavbu peníze z národních zdrojů 
ve výši 12, 3 milionu. 

Teď si přejme hlavně pěkný s slunečný podzim, ať nás počasí příliš nebrzdí. Ať po novém 
roku můžeme stavbu zkolaudovat a střed naší obce bude zase o kousek pěknější jako doposud. 
A hlavně, abychom vybudovali hasičskému sboru zázemí, které je odpovídající na 21. století  
a za co se Prusinovice nebudou muset stydět ani za několik let. Vždyť právě hasiči jsou první 
složkou, po které se volá, když přijde něco, s čím jsme nepočítali.

 Zbyněk Žákovský, starosta obce

ZTV PRO 3 RD v obci Prusinovice
Na jaře tohoto roku proběhla v Lesní ulici investice umístění sítí plynu, elektřiny, vodovodní 

a kanalizační potrubí a zároveň výstavba části asfaltové komunikace k třem stavebním parce-
lám. Tato investice stála obecní pokladnu 2,3 milionu. Při absenci vhodného dotačního titulu se 
zastupitelstvo obce rozhodlo jít do této investice čistě z obecních financí. Momentálně dobíhá 
lhůta, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci. Po uběhnutí této 15-tidenní lhůty se může 
první stavebník k těmto zmíněným sítím napojit. Zbývá si jen popřát, aby v této lokalitě se ulice 
doplnila potřebnou výstavbou a tím se nám rozšířila obec.

 Zbyněk Žákovský, starosta obce

Před zasíťováním v ulici Lesní Po zasíťování v ulici Lesní
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Pocta dárci krve
Paní Dagmar Úlehlová, předsedkyně Klubu dárců krve Kroměřížska, z. s., oznámila dopisem ze 

dne 22. července 2020 našemu panu starostovi Zbyňkovi Žákovskému, že pan ing. Milan Nedbal, 
bytem Prusinovice, daroval na oddělení Transfusní služby a hematologie Kroměřížské nemocnice, 
a. s., svou krev již 100 x. Jeho jubilejní stý odběr se uskutečnil dne 11. prosince 2019.

Paní Dagmar Úlehlová požádala o zveřejnění této skutečnosti, která byla oznámena na 
veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 23. července 2020.

V úterý 15. září pan starosta Zbyněk Žákovský výše jmenovaného mnohonásobného dárce 
krve poctil za jeho mimořádný a příkladný postoj tím, že ho přijal v obecním úřadě, kde mu předal 
písemnou gratulaci k jubilejnímu darování krve, knihu Kroměřížsko z nebe, dárkový koš, finanční 
dar a setrval s ním hodinu v přátelském rozhovoru.

Také já si velice vážím obětavého přístupu pana ing. Milana Nedbala, protože mnohonásob-
ným darováním krve přispěl k záchraně zdraví a životů mnoha jemu neznámých pacientů, kteří  
 nemocnici právě jeho krev potřebovali. Přeji mu též hodně zdraví.

        Antonín Nedbal     

ŠKOLA

Nové začátky v mateřské škole
Posledních čtrnáct dnů v měsíci srpnu se dveře mateřské školy po prázdninách opět otevře-

ly. Rodiče nastupovali do zaměstnání, děti si užívaly pobyt ve II. oddělení Koťátek. V I. oddělení 
Sluníček se touto dobou malovalo, uklízelo, montoval se nový nábytek do herny a nosily se 
dezinfikované hračky na svá nová místa.

1. září jsme přivítali spoustu nových dětí, které osobně přišel pozdravit pan starosta Zbyněk 
Žákovský. V oddělení s menšími dětmi pracuje nově paní asistentka Mgr. Věra Kubová, paní uči-
telka Bc. Žaneta Vrubelová a paní ředitelka Mgr. Kateřina Koplíková. V oddělení starších dětí paní 
učitelky Iva Rozsypalová a Martina Jadrníčková, jako asistentka paní Jitka Šenovská. V novém 
školním roce je do I. oddělení zapsáno 28 dětí, z nichž 16 přišlo úplně poprvé. Do II. oddělení  
24 dětí, z toho rekordních 17 předškoláčků.
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Divadlo s pohádkou „Včelí královna“ v podání Michaely Borošové navštěvuje naši mateřskou 
školu již 3. rokem. Tentokrát se ho zúčastnili i prvňáčci s paní učitelkou Mgr. Jarmilou Kratinohovou. 
Aby všechno bylo, jak má být a pohádka dobře dopadla, museli pomoci diváci i paní učitelky. Pak 
zazvonil zvonec a pohádka měla šťastný konec.

Místní fotbalové hřiště přivítalo v pátek 11.  9. celou řadu sportovců – od nejmenších z mateřské 
školy, až po ty větší ze základní školy. Nechybělo příznivé počasí, stupínky pro vítěze i zasloužené medaile.

V pondělí 21. září jsme s dětmi navštívili zahrádkářskou výstavu „Babí léto“. Děti mohly vidět 
nejrůznější odrůdy podzimního ovoce a zeleniny i stálou výstavu starodávných hraček. 

Jednou z posledních akcí měsíce září byla lekce projektu Malé technické univerzity, která se 
nemohla uskutečnit v jarních měsících, ale jsme rádi, že si ji děti mohly užít nyní. Tentokrát objevovaly 
základy starobylých stavení z Lega a staly se tak na chvíli malými archeology.

Iva Rozsypalová, Mgr. Kateřina Koplíková
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Hurá, začala nám škola!
Téměř po půl roce jsme se všichni sešli ve škole, abychom 1. září slavnostně zahájili školní 

rok 2020/2021. Úspěšný nový školní rok přišli tento den dětem popřát pan starosta Z. Žákovský 
a člen Školské rady Mgr. L. Mach. Největší pozornosti se těšili prvňáčci, kterých jsme letos přivítali 
16. Celkem bude v tomto školním roce navštěvovat místní školu 68 žáků. Stejně tak, jak tomu bylo  
v loňském školním roce, tak i letos se budou učit v pěti samostatných třídách. Žáci 2. a 3. ročníku 
se spojí pouze na výuku tělesné a hudební výchovy.

V letošním školním roce byly žákům školy nabídnuty zájmové kroužky pod vedením SVČ TYMY 
Holešov - Anglická školička, Moderní tance, Atelier Creative. V naší škole měly děti možnost vybrat 
si z dalších kroužků - Práce na PC, Sportovní kroužek a Logopedický kroužek. Z projektu OP VVV 
jsou realizovány kroužky - Doučování a Klub zábavné logiky a deskových her. V prostorách naší 
školy i nadále probíhá výuka Základní umělecké školy Holešov ve hře na flétnu, keyboard a kytaru.

Podle epidemiologické situace uspořádáme ve spolupráci s různými firmami a vzdělávacími 
institucemi alespoň některé besedy a projekty. Začali jsme celoročními projekty -  Ovoce a zelenina 
do škol, Mléko do škol a Recyklohraní (sběr baterií, drobných elektrospotřebičů a prázdných tonerů). 

Dne 7. 9. žáci 1. ročníku navštívili divadelní představení v mateřské škole s názvem „Včelí 
královna“.  Divadlo se dětem moc líbilo. Měly možnost podílet se na vystoupení a zahrát si v něm. 
V pátek 11. 9. jsme prožili krásné dopoledne plné pohybu na fotbalovém hřišti. Program pro děti 

Zahájení školního roku

Sportovní den
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KULTURA

připravila TJ Prusinovice a Obec Prusinovice. Tento den byl plný sportovních zážitků. Program byl 
výborně připraven. Krásné počasí dětem umožnilo dosáhnout ve sportovních disciplínách - hodu 
míčkem, běhu i kopané, pěkných výsledků. O týden později jsme pobesedovali s policií na téma 
„Policista je náš kamarád“, „Markétina dopravní výchova“ a „Bezpečné chování“. A pokračujeme.

Žáci 4. ročníku navštíví dopravní hřiště v Kroměříži, kde absolvují dopravní výchovu. V měsíci 
říjnu 3., 4. a 5. ročník zahájí plavecký výcvik v Přerově. 2. a 3. ročník se účastní Malé technické 
univerzity. V nejbližší době nás čeká program „Nauč se první pomoc“, projektový den mimo 
školu v rámci projektu OP VVV ve svíčkárně Rodas v Olomouci, projektový podzimní den a také 
vystoupení u rozsvěcování vánočního stromku v obci.

Všem žáčkům školy přejeme v tomto školním roce hodně úspěchů, radosti a spokojenosti z nových 
vědomostí a dovedností. Rodičům přejeme hodně trpělivosti a pevné nervy. Věříme, že tento školní rok 
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Dětský karneval
Obec Prusinovice a mateřská škola uspořáda-

ly v sobotu 12. září tradiční dětský karneval, který 
se letos konal za krásného slunečného počasí  
u kulturního domu. Karnevalu se zúčastnilo více než 
50 dětí, které tam přišly oděné ve slušivých a nápa-
ditých kostýmech v doprovodu svých rodičů nebo 
prarodičů. Při příchodu je uvítaly zastupující paní 
ředitelka mateřské školy Mgr. Kateřina Koplíková, 
paní učitelky Iva Rozsypalová a Žaneta Vrubelová, 
které jim předaly balíček sladkostí. Rodiče (nebo 
prarodiče) s dětmi usedli ke stolům pod pergolou 
nebo vedle ní. Občerstvení dle libosti si přítomní 

mohli zakoupit v kulturním domě. Hned od začátku karnevalu si návštěvníci mohli zakoupit k občerstvení 
některé z pěti nabízených grilovaných jídel, která tam připravili paní Alena Šišková a Marek Pumprla.

Zábavný program pro děti, který trval 2 a půl hodiny, vytvořily dvě členky Střediska vol-
ného času TYMY Holešov, které byly oděné v kostýmech kocourka ((Aneta Cenková) a kočičky 
(Karolína Vaclachová). Karneval byl pojat jako maškarní, a proto tam bylo vidět mnoho různých 
pohádkových bytostí v kostýmech. Zábavný program se odehrál pod přístřeškem (slunečníkem) 
na tanečním kole a obsahoval převážně různé rytmické tanečky a různé soutěže, při nichž děti 
předvedly svoji zručnost, rychlost a obratnost. Nechybělo ani úvodní představení masek publiku. 
Původně oznámené malování na tvář bylo po vzájemné dohodě zrušeno z hygienických důvodů. 
Nechyběl však oblíbený skákací hrad, na němž se děti příjemně zabavily. Čas, který byl vyhrazen 
pro program karnevalu, účastníkům karnevalu příjemně a rychle uplynul.

Poděkování patří členkám Střediska volného času TYMY Holešov za to, že uměly příjemně 
pobavit naše děti i jejich doprovod. Dále děkuji pánům Pavlu Žákovskému a Miroslavu Minaříkovi 
za hudebně – technickou spolupráci. Velký dík patří představitelům obce i pedagogickému sboru 
mateřské školy za svědomitou přípravu karnevalu, zaměstnancům kulturního domu děkuji za 
jejich sobotní službu. Díky všem účastníkům karnevalu za to, že se přišli na karneval spolu pobavit 
a přispěli svým dílem k jeho zdaru.

  Antonín Nedbal

Vítání občánků
V sobotu 26. září odpoledne se opět  

v malém sále v kulturním domě konala slavnost 
přivítání nově narozených dětí do společen-
ství obce Prusinovice. Tentokrát to byli 4 kluci  
a 3 děvčátka: Štěpán Adámek z ulice Novosady, 
Lukáš Mikeška z ulice Díly, Lukáš Talach z Hole-
šovské ulice, Zdeněk Nedbal z ulice Polní, Tereza 
Barotová z ulice Díly, Nina Darebníková z ulice 
Polní a Ella Mikešková z ulice Díly.Zleva: Štěpán Adámek a Lukáš Mikeška s rodiči
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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 slav-
nosti v hojném počtu, se podepsali do kroniky.

Doufáme, že to bylo příjemné odpoledne.
 Antonín Nedbal 

CÍRKEV

Zleva: Nina Darebníková, Tereza Barotová 
a Lukáš Talach s rodiči

Zleva: Zdeněk Nedbal a Ella Mikešková 
s rodiči

Duch Svatý vane, kde chce
Už i marxista Laptěv v knize Planeta rozumu tvrdí, že  “jediné, co má význam, jsou hodnoty tak 

nehmotné, jako je krása, moudrost, radost, láska.“ Z toho je vidět, že Duch svatý působí i mezi marxisty. 
Přední marxističtí teoretici mnohdy na sklonku života docházejí k závěrům, starým dva tisíce let. Totéž 
přece říká Kristus Martě:  Jediné je důležité, Marie si dobře vyvolila.“ Opakovaně u nás vychází Exupéryho 
Malý princ. V něm liška praví: „Co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem.“ Vždyť 
je to potvrzení evangelia! Boha nikdo nikdy neviděl. Liščin výrok můžeme říci i obráceně - nesprávně 
vidíme rozumem, co vidíme očima, je nedůležité. Úryvek z knihy Dr. Marie Svatošové - Zapalují.

I svatý Václav, kterého si v měsíci září připomínáme, vsadil na tyto věčné hodnoty. Básník 
Josef Byrtus v knize Dětem Světla je vyjadřuje těmito slovy.

Znovu je vidím, zástup pod korouhví svatováclavskou, prabábu Ludmilu, chudou svatou 
Anežku, Prokopa - mnicha do Sázavy, Vojtěcha - dobrého otce neposlušných dětí a také trpící  
s holýma rukama...

P. Petr Dolák
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Sv. František
Zvolil si, že se zřekne všeho, každé formy osobního vlastnictví. Zvolil to jen sám pro sebe a pro 

toho, kdo chce dobrovolně následovat Pana Ježíše. Zvolil si žít v dokonalém  Jeho následování. 
Miloval Krista, tak, že vymyslel první betlém. Toužil zakusit i Jeho bolesti na kříži, proto byl obda-
řen stigmaty - pěti  krvácejícími ránami na rukou nohou a na srdci.  Šel dokonce i  za sultánem 
aby jej obrátil na křesťanství a za zachránil jeho duši a duše mnohých. Nazýval bratry i všechno  
ze stvoření, vždy byl soucitný a souladu s řádem Bohem stvořeným a chtěným. V osobním v životě 
ukazoval, jak je možno žít evangelium v čistotě, chudobě a v poslušnosti a to v tichosti, bez kritiky 
ostatních a v radostné pokoře. Žil slova našeho Pána: " Nesuďte a nebudete souzeni a usilujte  
o poklad o nebe." Ať  nás  i tento následovník Božího Syna inspiruje. 

  P. Petr Dolák

Evangelíci po stopách školství za dob 
Jana Ámose Komenského

V neděli 15. listopadu 2020 si připomeneme 350 let od úmrtí Jana Ámose Komenského. 
Ten byl nejen „Učitelem národů“, ale především knězem a posledním biskupem Jednoty bratrské.
Jednota bratrská byla vrcholem české reformace, v jejímž odkazu se v roce 1918 sloučily sbory luterského 
a reformovaného vyznání v Českobratrskou církev evangelickou. Dnešní Evangelíci nezapomínají na 
své prameny, ale stále se jimi nechávají povzbudit, proto se v neděli 30. srpna 2020 vypravili bratři 
a sestry z Prusinovického sboru do nedalekého Přerova. Společně s bratry a sestrami z Přerova 
a Kroměříže tam slavili bohoslužby k oslavě a cti Páně. Na sborové besedě si připomenuli společné 
kořeny. Přerovští až do začátku 20. let minulého století patřili do Prusinovického sboru. Až s rozvojem 
průmyslu a dopravy v Přerově vzniká nový samostatný sbor.

S Přerovem nás ale pojí i historická minulost, kdy v Prusinovicích stál kostel Jednoty bratrské.  
Na jeho základech dnes stojí ŘK kostel sv. Kateřiny Alexandrijské. 

Jaká to byla ale doba? Jak se stal z kněze a biskupa Učitel národů? 
Jednota bratrská po svém vzniku r. 1457 odešla do ústraní od zkaženého světa. Ve vesničce Kunvald 

ve východních Čechách se věnovala zemědělství, modlitbám a studiu Písma. Pro svou opravdovost  
a čistotu ale začala být vyhledávána a v církvi vznikla složitá diskuze, zda se otevřít světu, nebo studi-

em Písma, či biblických jazyků, se snažit působit 
na svět kolem. Po mnoha modlitbách, diskuzích 
a půstech prosadil zejména Lukáš Pražský,  
že se církev má vzdělávat i na vyšších školách 
a přijímat měšťany a nižší šlechtu, pokud žijí  
v souladu s Božími pořádky (Desatero přikázání) 
a spořádaným životem před Bohem i bližními. 
Toto rozhodnutí vedlo k velkému nárůstu sborů 
a současně k budování církevních škol. Škol, kde 
se ve vzájemné solidaritě měla formovat nová 
generace lidí vnitřně hledajících Boha, měnících 
své životy a snažících se žít podle příkladu Ježíše 
Krista. O školství se zasadil i rodák z nedalekého Účastníci zájezdu u pomníku Jana Blahoslava
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Přerova Jan Blahoslav (1523- 1571). Sám se vyučil v bratrské škole, dbal krom všeobecného základu 
latiny a biblických jazyků i na rozvoj hudební přípravy a vytříbenost českého jazyka. Dodnes si připo-
mínáme jeho Gramatiku českou a otevíráme zpěvník s jeho úpravami písní. Zejména pak otevíráme 
Kralickou Bibli, kde se podílel na překladu Bible svaté do českého jazyka, zejména Nového zákona.  
Bible kralická svým vytříbeným jazykem se stala vzorem pro českou i slovenskou mluvnici po mnoho 
následujících staletí. 

Jak to vypadalo v takové bratrské škole? Můžeme se to dočíst např. v dopise Šimona Bohumila 
Turnovského, kde líčí několik dní ze své návštěvy v Ivančické vyšší bratrské škole v únoru 1570. „Časně 
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a upřímná víra, touha po souladu s Boží vůlí nás může dovést ke šťastnějším zítřkům – ke království 
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Mgr. Leoš Mach, 
evangelický farář
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SPOLKY

Vítání prázdnin
I když děti už delší dobu neusedaly do 

školních lavic, tak i přesto bylo potřeba přivítat 
ty pravé prázdniny. Jako každoročně, tak i letos, 
pro děti připravil tým mužů TJ Prusinovice spo-
lečně se svými partnerkami akci Vítání prázdnin, 
která se odehrála na našem fotbalovém hřišti. 

Z fotbalového hřiště znělo odpočítávání 
moderátora akce Leoše Mareše revival (Miro-
slav Šiška), který společně se zúčastněnými 
dětmi přivítal prázdniny, kdy z dětských hlásků 
bylo patrné, že se na prázdniny velmi těšily. Po 

zahájení akce se děti přesunuly na jednotlivá stanoviště, kde na ně čekaly různé dovednostní 
soutěže, za jejichž splnění dostaly sladkou odměnu. Mimo tyto soutěže byl pro děti nachystán 
nafukovací hrad a jako každý rok i soutěž o Rohálovského borečka a Rohálovskou borečku. Tato 
soutěž byla rozdělena na dívčí a chlapeckou kategorii. Soutěžní disciplíny pak spočívaly v hodu 
tenisovým míčkem do dálky, skákání na fitness míči, či oslíkovi a slalomová dráha. Mezi děvčaty 
byly nejúspěšnější Elenka Tobolíková, Kristýna Urbancová a Julie Gerátová. V kategorii chlapců se 
nejlépe umístili Václav Utěkal, Miroslav Tobolík, Matouš Nedbal a Jakub Utěkal, avšak skutečnými 
vítězi byly všechny děti, které se této soutěže zúčastnily a předvedly skvělé výkony. Odměnou 
pro všechny děti byl „sladký déšť“. Nad fotbalovým hřištěm několikrát přelétlo letadlo, jehož pilot 
z nebe shazoval bonbóny s barevnou stužkou.

Rovněž pro dospěláky byla přichystána tradiční soutěž o Rohálovského borce, borku, které 
se přes počáteční ostych zúčastnilo více než dvacet závodníků. Tato soutěž startovala disciplí-
nou – vrhem koulí, a to koulí, se kterou dříve trénoval pan Bohumil Ježdík. Po této disciplíně 
následovala v pořadí druhá disciplína, a to převalování pneumatik z nákladního vozu a na závěr 
byl přichystán tradiční slalom, kdy muži museli nést dva kýble naplněné pískem, a ženy běhaly 
s prádelním košem plným fotbalových dresů. Závěr tohoto slalomu představovalo přeběhnutí 
dětského bazénku s vodou, který tuto soutěžní disciplínu vyšperkoval. V tomto úseku totiž došlo  
i k několika pádům, které rozesmály nejen soutěžící, ale také přítomné diváky. Po skončení soutěže 
došlo k vyhlášení výsledků, kdy v obou kategoriích byli shodně vyhlášeni tři nejlepší závodníci, 
kteří obdrželi živé ceny – za 1. místo  huso-kačenu, za 2. místo sumečka a za 3. místo králíka. Mezi 
ženami se na prvním místě umístila Lenka Nevřalová, na druhém místě Daniela Talachová a na 
třetím místě Dana Nevřalová. Mezi muži obhájil první místo Honza Talach, druhé místo obsadil 
Martin Adámek a na třetím místě skončil Jiří Talach.

Po vyhlášení výsledků si děti postavily stany a následně se přemístily před filmové plátno, kde 
pro ně organizátoři opět připravili letní kino, přičemž se promítaly dva filmy za sebou. Pro děti byla 
připravena animovaná pohádka Ledové království 2 a pro dospělé pak česká komedie Ženy v běhu.  

Po ukončení filmů, se všichni zúčastnění mohli uložit do svých stanů, které pokryly část fot-
balového hřiště. Ráno pro nocležníky pak čekala hromadná snídaně, po které se všichni odebrali 
spokojeně domů.

Soutěž dvou družstev
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Po celou dobu akce byly pro návštěvníky připraveny grilované speciality.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří akci podpořili, především 

obci Prusinovice, Radkovi Pumprlovi a manželům Bečkovým, kteří tradičně do soutěže věnovali 
živé ceny.

Tým mužů TJ Prusinovice

BIKE  ROHÁLOVSKÝ  ORIENŤÁK  2020
Po Bike plesu, který proběhl začátkem ledna v kulturním domě v Prusinovicích, Rohálov bike 

team uspořádal v sobotu 18. 7. 2020 další úspěšnou akci zaměřenou na děti a jejich rodiče. Celou 
akci si vzal na starost Libor Pumprla, který spolu s celým týmem vytvořil zábavný program pro celou 
rodinu. Myšlenka prvního ročníku orientačního závodu na horských kolech byla ukázat dětem  
a jejich doprovodu kouzlo cyklistiky a krásu prusinovického okolí.  Na start se v 10 hodin postavilo 
okolo 50 dvojic ve složení dítě do 15 let v doprovodu dospělého. Závodnici byli rozděleni do šesti 
kategorií (podle věku dítěte) a každá kategorie měla za úkol projet určitý počet stanovišť, podle 
vlastního výběru. Každá dvojice po obdržení mapy vyrazila na trať, vždy samostatně v časových 
rozestupech 2 minut. Na nejstarší kategorii čekalo 10 stanovišť a asi 20 km jízdy, podle šikovnosti 
v plánování nejkratší cesty. Naopak nejmladší ročník (2015) měl před sebou asi 5 km a stanoviště 
byla umístěna především přímo ve vesnici. Některé děti trasu absolvovaly s úsměvem i na od-
rážedle. Aby bylo zachováno hlavní pravidlo ve sportu fair play, tak všechny stanoviště a mapu 
znal pouze ředitel závodu Libor, který pouze vybraným lidem, kteří se starali o chod a překvapení 
na stanovištích, řekl až v daný den, kde budou umístěni. Jak už bylo napsáno, bez překvapení to 
by nebyl Rohálov bike team, a proto na stanovištích mohli účastníci najít mexičany, dinosaury, 
čarodějnice, černošky, jeleny a další postavy převlečené vždy tematicky k okolí. Navíc zde dostali 
i drobné občerstvení k danému tématu. O překvapení v cíli se pro změnu postarala Ivana Nedba-
lová v kůži klokana Ríši, který se staral o zábavu a smích dětí. Každý účastník dostal dvě medaile, 
jednu pamětní a druhou perníkovou na dobrou chuť. Celý závod vtipně okomentovala dvojice 
Martin Koplík a Pavel Vybíral, a ti také vyhlásili 3 nejlepší závodníky v každé kategorii. Úspěšní 
závodníci dostali zajímavé trofeje od Truhlářství Pumprla a ceny od Force. Závod opanovali asi 
díky znalosti okolí především závodníci domácího týmu. Ve svých kategoriích vyhráli: Marie a Petr 
Krejčí, Václav Pumprla a Dan Stibor, Agáta Mlčáková a Lukáš Krejčí, Radim Ptáček a Pavel Ptáček, 

Agáta Mlčáková a Lukáš Krejčí na startu závodu Martina Smolková a Anička Smolková



18

všichni z Rohálov bike teamu. Další dvojice, kterým se podařilo vyhrát své kategorie: Martinovi 
a Martinovi Koplíkovi za tým Vesani.cz, Tobiášovi a Martinovi Pěčkovi z Kroměříže. Po vyhlášení 
následoval bohatý program, který kromě kola štěstí a závodnické tomboly dopřál dětem pěnu 
od hasičů, skákací hrad, přehlídku modelů letadel nebo kinderbikovou trať s překážkami. Dále 
byl otevřen i bufet a ten nabízel bohaté občerstvení od dezertů, řízků až po obří steaky, o které se 
staral samotný předseda týmu Lukáš Krejčí. Všichni účastníci navzdory nepříliš přejícímu počasí 
byli spokojeni a to je hlavní. Proto se můžete těšit příští rok na druhý ročník v novém termínu 
15. 5. 2021, ale to až po Bike plese, který by měl proběnout znovu 9. 1. 2021. Pro více informací 
sledujte instagramové a facebookové stránky Rohálov bike teamu. Na svých stránkách se tým 
snaží stále motivovat mladé závodníky a ukazovat zmíněné kouzlo cyklistiky. V případě zájmu  
o přidání se do týmu se nebojte kontaktovat Rohálov bike team, přijmeme každého, koho sport baví.

     
Lukáš Podola

Činnost oddílu NEKO
První týden v srpnu jsme absolvovali naši tradiční letní dovolenou. Tentokrát jsme navštívili 

a na kolech projeli CHKO Kokořínsko. Dovolené se zúčastnilo celkem 70 členů oddílu, z toho bylo 
23 dětí do 12 let. Vytvářet program pro všechny věkové skupiny (3 – 75 let) je úkol věru nelehký, 
přesto se nám dařilo připravit takový program pro všechny, který zaujal a potěšil. Pro děti při-
pravovaly celodenní činnost Katka Mikešková, Marcela Pumprlová a Martina Adámková. Děti se 
opravdu nenudily, program měly od rána do večera. Po výjezdu na kolech měly připravený odpo-
lední program až do nočních hodin. Na nějaké zlobení či nudu opravdu nebyl čas. Každý večer se 
uskutečnil asi hodinový brífink, který pobavil a určil program na další den. Kemp v Mělníku jsme 
měli zamluvený již od listopadu loňského roku, protože takové množství zájemců o dovolenou 
s NEKEM nelze jen tak lehce ubytovat. Ubytování bylo na velmi dobré úrovni. Každá chata měla 
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vlastní sociální zázemí, kuchyňku, ledničku atd. V kempu funguje též vyhlášená restaurace. Mělník 
je známé vinařské centrum, kde se daří zvláště bílým vínům. Nejznámější je vynikající odrůda 
LUDMILA. Historická část města je velice malebná. Nelze opomenout krásný výhled na soutok 
našich mateřských řek – Labe s Vltavou.

Během dovolené jsme využívali také náš autobus. Velice působivé byly cyklostezky podél 
obou řek. Náročnější etapy nás zavedly do CHKO Kokořínsko. Tato zvlněná a lesnatá oblast  
s hrady Kokořín, Bezděz, Houska, s Máchovým jezerem je opravdu nádherná a ideální pro cyklo-
turistiku. Počasí nám 1. den nepřálo a tak jsme navštívili muzeum automobilky ŠKODA v Mladé 
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Jezdecké závody 2020
Letošní jezdecká sezona je také poznamenaná Koronavirem a začala se zpožděním, a tím 

došlo k nahuštění a kolizím termínů závodů. Toto se dotklo i pořádání 17. ročníku jezdeckých 
závodů v Prusinovicích. Původní termín poslední červencová neděle 26. 7. musel být nahrazen  
a závody se tak trochu netradičně konaly v sobotu 1. srpna.

Soutěže začaly ve 12 hodin. V parkuru do 50 cm na limitovaný čas pro nejmladší jezdce  
se utkalo devět dvojic a vítězství si odvezla Anna Býmová a Sirius. Následovala soutěž na výšce  
60 cm také na limitovaný čas, kde měli domácí již jedno zastoupení, a to Adélu Žákovskou s klisnou 
Alexis, která získala třetí místo. 

Následovala přestavba překážek a změna kurzu pro dvoufázové skákání na výšce 75/85 cm. 
V této soutěži se představilo deset dvojic a pořádající klub zde měl čtyři zástupce. Nejrychleji 
zvládla parkur domácí Adéla Žákovská se Sagánou, druhé místo získal Roman Dostálek na koni 
Hedvika z Luhačovic, třetí skončila jezdkyně také reprezentující domácí klub, a to Nikola Kruzová 
s Vigantem, čtvrtá příčka patřila opět Adéle Žákovské tentokrát v sedle Alexis. Z domácích jezdců 
se ještě parkuru zúčastnila Kateřina Krůťová s Lerrikem, kteří společně obsadili deváté místo. 

Poslední skokovou soutěží dne byl parkur 100 cm s návazným rozeskakováním. Bezchybná 
a nejrychlejší byla Valerie Kohoutová s běloušem Nikandro z SK Allmetal Martinice, druhé místo 
zůstalo opět u domácích, tentokrát u Lucie Bortlové na koni Coral Cargo, třetí místo putovalo do 
Pravčic Anitě Poláchové s Armány P, čtvrtá byla Nikola Kruzová a Viganto, pátá Adéla Žákovská 
se Sagánou. Kateřina Krůťová s Lerrikem skončili na osmém místě.

Westernové disciplíny tyče a barely začaly ve tři hodiny. Tradičně se jely dvoukolově a o vítězi 
rozhodoval rychlejší čas. V obou soutěžích nenašla přemožitele Vladislava Burischová s koněm Sid.

Závěr jako vždy patřil mistrům opratí, i zde byla účast poznamenaná kolizí termínu, kdy se 
v Tlumačově konaly třídenní vozatajské závody.  Diváci měli možnost zhlédnout čtyři spřežení. 
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Letošní ročník jezdeckých závodů i přes menší účast jezdců, lze považovat za vydařený, pro-
tože počasí přálo a nebylo nutné vytahovat deštník. Tento rok tedy připisujeme na stranu slunce 
a dotahujeme bilanci deště 11:6.

Pořadatelé děkují všem sponzorům, jezdcům, divákům za pomoc a podporu této tradiční 
sportovní akce a těšíme se zase za rok na viděnou.

        Petra Žákovská

Rybářské závody dětí
Sdružení rybářů na ochranu přírody Prusinovice pořádalo v sobotu 8. 8. 2020 rybářské závody 

dětí na rybníku Petrův zdar. Pro zájemce bylo umožněno stanování na rybníku již z pátku na sobotu, 
což se setkalo s velkým ohlasem a na rybníku se sešlo hodně dětí, které si užily i noční atmosféru 
v přírodě, kterou dokresloval oheň a zpěv táborových písní za doprovodu kytary. Dlouho se však 
neponocovalo, protože ráno všichni museli být čilí a připraveni k závodu.

Další závodníci se začali scházet na rybník už od časných ranních hodin. Závod začínal v 08:00 
hod. a ukončení závodu bylo plánováno na 13:00 hod.  K závodu se zapsalo 64 soutěžících dětí 
z řad domácích i ze širokého okolí. Počasí nám přálo, ryby braly a tak byl závod dramatický od 
začátku až do samotného konce. Po celou dobu se chytaly velké ryby a pořád přibývaly úlovky, 
které trumfovaly ty předchozí. 

Mladí rybáři a jejich doprovod, a také všichni příznivci rybářského cechu se  mohli občerstvit chla-
zenými nápoji a vynikajícími specialitami z grilu. Letos mohli zájemci ochutnat i sumce velkého, nebo 
sumečka afrického, což byly opravdové lahůdky. Samozřejmě nechyběly makrely, ani uzený kabanos. 

Při závodu se chytilo celkem 19 kaprů větších 40 cm a jeden amur. Závodilo se o nejdelší 
chycenou rybu, přičemž bylo celkem 8 bodovaných míst, které byly oceněny hodnotnými cenami  
díky velké podpoře ze strany sponzorů.

Výsledková listina:
• 1. místo – amur 62 cm – Hanák Ondřej
• 2. místo – kapr 60 cm – Jašová Denisa
• 3. místo – kapr 59 cm – Šiška František
• 4. místo – kapr 57 cm – Mlčák Lukáš
• 5. místo – kapr 56 cm – Petružela Martin
• 6. místo – kapr 50 cm – Hynčica Rostislav
• 7. místo – kapr 45 cm – Nevřalová Karolínka
• 8. místo – kapr 44 cm – Jašová Sabina

Další hodnotnou cenu si si odnesl náhodně vylosovaný účastník závodu. Všichni mladí rybáři 
si od vody odnesli spoustu krásných zážitků a nových zkušeností, které uplatní v budoucnu při 
dalších výpravách na lov ryb. 

S poděkováním všem zúčastněným, všem sponzorům, obci Prusinovice a také všem členům 
Sdružení rybářů na ochranu přírody Prusinovice se těším na další ročníky této skvělé akce, která 
se těší čím dál většímu ohlasu. 

Petrův zdar!
Jan Utěkal
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Motokrosové závody
V sobotu 22. srpna 2020 se konal již 11. ročník motokrosových závodů v Ovčí debři u Pru-

sinovic. Tyto závody uspořádal Motokrosový klub Prusinovice, jehož předsedou je pan Martin 
Bartošek a místopředsedou pan Rostislav Servus starší. V současné době má motokrosový klub 
7 členů. Závody se konaly za horkého slunečného počasí.

Závodní dráha byla před závody upravena 
buldozerem a byla prodloužena. Předpolí dráhy, 
odkud závodníci vyjížděli k finálovým jízdám, 
bylo přesunuto na jih od závodiště. Byla pro-
vedena úprava přístupové cesty a stromových 
porostů k závodišti. Během dne bylo nutné 
opětovné kropení závodní dráhy, protože dráha 
brzy vysychala. Určitou výhodou bylo to, že vál 
jižní vítr, který při závodech odnášel zvířený 
prach směrem pryč od diváků. Na přilehlém 
poli bylo vyhrazeno depo pro závodníky a jejich 
doprovod. Bylo tam zajištěno též občerstvení 
pro závodníky i diváky. V nabídce byla grilovaná  

a uzená jídla, pivo a nealko. Byla zajištěna též zdravotní služba pro závodníky, kterým se letos 
vážné zranění vyhnulo. Při tréninku se stal jen jeden úraz, když si závodník zlomil zápěstí.

Závody se konaly v těchto kategoriích: AMATÉR, HOBBY, OPEN, VETERÁN, PITBIKE a DÉTI. 
Závodů se zúčastnilo 52 závodníků, což je dost vzhledem k tomu, že týž den se konalo více závodů 
na jiných místech. Toto soustředění závodů do jednoho termínu zavinila koronavirová krize. Zá-
vody se letos vydařily. O jejich úspěch se kromě výkonů závodníků zasloužila řada dobrovolných 
pořadatelů. Na závodní dráze byli rozmístěni signalisté, kteří se starali o bezpečnost závodníků 
při jejich tréninkových i soutěžních jízdách. Od 8,30 hod. se jely tréninkové jízdy a od 12 hodin se 
jely finálové jízdy. O motokrosové závody projevili ne malý zájem místní i přespolní diváci, které 
od návštěvy závodů neodradilo ani veliké letní horko. 

Pořadatelé závodů (z motokrosového klubu) touto cestou děkují všem závodníkům za účast, 
mladým dobrovolníkům z Prusinovic děkují za jejich pořadatelskou službu. Zvláště pak děkují 
ochotným sponzorům za jejich podporu a činnost na závodišti a v zázemí, k nimž patřili: hospo-
da u Bělíčků (Radka Bělíčková), Sanita Car Holešov, Agrova, a. s., Prusinovice, obec Prusinovice  
a Majstr REKLAMA (Marta Majstryszinová).

Následuje stručný přehled výsledků závodů v jednotlivých kategoriích:
DÉTI (kategorie 85 ccm): 1. místo – Petr Daňa (Trnava)
DÉTI + PITBIKE: 1. místo – Ondřej Klimeš
AMATÉR: 1. místo – Miloš Vaněk, 2. místo – Jiří Belfín z Prusinovic, veliký úspěch v jeho 1. závodě vůbec
HOBBY: 1. místo – Josef Obadal
PITBIKE: 1. místo – Michal Ostrý
VETERÁN: 1. místo – Vítězslav Pražák
OPEN: 1. místo – Tomáš Pala

Závodníci na startu finálového závodu
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Výsledky závodníků z místního klubu v uvedených kategoriích:
AMATÉR: Pavel Mejstřík nedojel v závodě do cíle kvůli pádu.
HOBBY: David Juráň obsadil 7. místo v závodě.
OPEN: Martin Bartošek obsadil 6. místo v závodě. Radek Servus mladší a Rostislav Servus mladší 
nedojeli v závodě do cíle kvůli technickým problémům.

Na závěr své zprávy přeji členům motokrosového klubu v Prusinovicích jejich další úspěšnou 
činnost v motoristickém sportu, bezpečné jízdy v terénu, hodně štěstí a zdraví.

 Antonín Nedbal

Sokolnický lov
Myslivecký spolek Vranov Prusinovice 

uspořádal v sobotu 5. září sokolnický lov. Ráno 
v 10 hodin se začali scházet u kulturního domu 
první lovci se svými ptačími dravci a také první 
návštěvníci a účastníci sokolnického lovu, 
rodiče (nebo prarodiče) se svými dětmi (nebo 
vnoučaty).

Přibližně v 11 hodin lovci se svými dravými 
ptáky nastoupili do řady u kulturního domu. 
Bylo jich celkem 13. Předseda místního mysli-
veckého spolku, pan František Mikeška, přivítal 
všechny přítomné na této akci a seznámil je  
s programem toho dne. Pak předal slovo ve-

doucímu lovci, panu Martinu Urbánkovi z Pivína, který stručně seznámil přítomné s oborem 
sokolnictví a se základními pravidly bezpečnosti při vlastním lovu. Následně se všichni lovci 
představili a podali stručné informace o svých dravých ptácích, které měli na svých levicích. Lovci 
byli z okolních měst a obcí. Jeden lovec byl až z Brna. Z místních lovců se představili Ing. Roman 
Vrzal se samičkou krahujce, František Vybíral s krahujcem a paní Štěpánka Březinová s puštíkem.

Po úvodní oficiální části akce všichni účastníci lovu, to znamená lovci s dravci i laická veřejnost, 
přešli za vesnicí do polí. V blízkosti kapličky za katolickým hřbitovem se uskutečnily první útoky 
dravých ptáků na lovenou zvěř. Orel pana Urbánka tam ulovil nemocné srnče a krahujci, které 
vlastnili František Vybíral a ing. Roman Vrzal, s jistotou ulovili k tomu účelu na místě vypuštěné 
malé bažanty. To byly pro všechny lovce i laickou veřejnost první názorné ukázky sokolnického 
lovu, který dále úspěšně pokračoval za krásného letního větrného dne. Lovci i ostatní účastníci 
lovu se prošli v naší pěkné přírodě. Hezké letní počasí k procházce přímo lákalo. Po polních cestách 
všichni přešli velikým obloukem zpět ke kulturnímu domu. Tam posléze se konal po mysliveckém 
způsobu výřad ulovené zvěře, které jí tímto byla vzdána myslivecká pocta. Toho dne bylo uloveno: 
1 srnče, 5 králíků a 5 bažantů. Králíci a bažanti byli zakoupeni k tomu účelu. Úspěšní lovci byli 
slavnostně vyhodnoceni a byly jim předány pamětní listy.

Po oficiálním ukončení sokolnického lovu následovala společenská a přátelská beseda lovců, 
domácích myslivců a laických účastníků lovu spojená s pohoštěním. K občerstvení se podával 
chutný zvěřinový guláš.

Nástup lovců s dravci
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Na závěr je nutné napsat, že to byl krásný spolkový den. Tento letošní sokolnický lov se vyda-
řil. Nešlo v něm o množství ulovené zvěře, ale šlo především o současnou ukázku starodávného 
způsobu loveckého umění, o ukázku vztahu člověka – lovce k dravému ptáku, který při lovu 
předvedl své letové a lovecké umění, které má od narození ve svých genech. Toho dne byla všem 
k prospěchu krásná procházka v naší přírodě.

Ještě se sluší poděkovat za účast na sokolnickém lovu místním i přespolním lovcům a též 
účastníkům lovu z řad veřejnosti. Poděkování patří všem pořadatelům lovu z řad mysliveckého 
spolku Vranov za organizační zajištění lovu a za přípravu občerstvení.

        Antonín Nedbal 

Zábavné odpoledne
Členové tenisového klubu Prusinovice 

uspořádali v sobotu 5. září ve svém areálu  
v Židově zahradě zábavné odpoledne pro děti, 
které tam přišly v hojném počtu v doprovodu 
svých rodičů nebo prarodičů. Pořadatelé při-
pravili pro děti různé soutěže a děti tam měly  
k dispozici pro svou zábavu skákací hrad, obytný 
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soutěžích a hrách dětem příjemně ubíhal čas. Pro jejich doprovod (rodiče nebo prarodiče) bylo tam 
připraveno posezení u stolů a občerstvení. V závěru programu si přítomní opékali špekáčky nad 
ohništěm. Zábavná akce (s programem) trvala od 15 do 20 hodin. Byla to pěkná společenská akce, 
která se vydařila. Její příznivý ohlas umocnilo krásné slunečné počasí, které v ten den panovalo.

Poděkování patří všem přítomným za účast a též pořadatelům slavnosti za organizační 
zajištění této úspěšné akce.

        Antonín Nedbal

Výstava BABÍ LÉTO
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Prusinovicích uspořádala ve dnech 20.  

a 21. září ve svém domě na Plačkově výstavu výpěstků (ovoce a zeleniny) z letošní sklizně nazvanou 
BABÍ LÉTO. Letošní rok byl poměrně bohatý na vláhu a tak se v našich zahradách a zahrádkách 
urodilo hodně ovoce a zeleniny. Na výstavě vystavovali své výpěstky členové i nečlenové zahrád-
kářského spolku. Všichni na výstavě se rádi pochlubili tím, co vypěstovali ve svých zahrádkách.  
A bylo se tam opravdu na co dívat. Návštěvníci mohli zhlédnout běžné i méně obvyklé druhy ovoce 
a zeleniny. Byly vystaveny švestky, jablka, hrušky, cukety, rajčata, patizony, okrasné dýně, cibule, 
česnek, papriky, broskve, melouny, dýně Goliáš, dýně Hokaido, ořechy, řezané květiny, olivovník, 
kiwi, zelí, mrkev, kedlubny gigant, celer, meloun vodní, petržel, brambory, řepa, ačokca, hrozny 
a další. Z bylinek tam byly: saturejka, wasabi, rozmarýn, jedlá chryzantéma. U exponátů bylo 
napsáno, kdo a jaký druh ovoce nebo zeleniny na výstavu přinesl, aby se tak veřejně pochlubil 
svým pěstitelským úspěchem.
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Výstava byla společným dílem členek  
a členů místního zahrádkářského spolku. 
Exponáty (výpěstky) byly v domě rozmístěny 
podle návrhu paní Marie Mikulíkové. Přestože  
i tato výstava byla připravena pro naši veřejnost  
s velikou láskou a péčí a měla obvyklou vysokou 
úroveň, navštívilo ji jen 56 občanů. V pondělí  
21. září výstavu zhlédly paní ředitelka, paní 
učitelky a děti z mateřské školy. Malý počet 
návštěvníků výstavy svědčí o nezájmu naší 
veřejnosti o činnost místního zahrádkářského 
spolku. Můžeme si jen přát, aby tato jistě poli-

továníhodná skutečnost neodradila naše zahrádkářky a zahrádkáře od další spolkové činnosti, 
neodradila je od chuti do další osvětové práce ve prospěch našich občanů.

Veřejná pochvala a poděkování patří všem, kteří se svým dílem zasloužili o uspořádání této 
pěkné výstavy.

Antonín Nedbal

SPORT

Další úspěch v bezmotorovém létání naší rodačky 
z Prusinovic Petry Pískaté roz. Papežíkové

Ve dnech od 2. 8. 2020 do 13. 8. 2020 
proběhla ve slovenské Prievidzi prestižní mezi-
národní soutěž v bezmotorovém létání Flight 
Challenge Cup Gliding 2020.

Petra obsadila na této prestižní meziná-
rodní soutěži nádherné 2. místo. Spolu tak  
s dvěma dalšími reprezentanty České Republiky 
Lubomírem Motlem a Lumírem Motykou, kteří 
obsadili 1. a 3. místo, nechala za sebou řadu 
reprezentantů ze Slovenska, Polska, Maďarska 
a dalších zemí. Během soutěže Petra nalétala 
stovky kilometrů a ve svém kluzáku strávila 
desítky hodin na dlouhých tratích, a to od 200 
km až po 300, 400 i 500 km.

Popřejme tímto rodačce z Prusinovic Petře 
mnoho dalších úspěchů, jak v tomto nádher-
ném sportu a reprezentaci České Republiky, tak 
i v osobním životě.

  Redakce
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Memoriál Bohumila Ježdíka
Starší páni z TJ uspořádali v sobotu 29. 8. sportovní a společenskou akci, kterou nazvali 

Memoriál Bohumila Ježdíka. Tato spolková akce se konala v areálu tenisového klubu v Židově 
zahradě. Akce se zúčastnilo asi 20 osob.

Malý fotbálek se začal hrát v 16 hodin po 
rozlosování hráčů do dvou družstev na malém 
travnatém hřišti s malými brankami, které je 
hned vedle tenisového dvorce. Hráči obou druž-
stev tam předvedli své fotbalové umění a při hře 
těžili ze svých letitých fotbalových zkušeností.

Nebylo moc důležité, kdo ve fotbalovém 
zápase zvítězil. Nejdůležitější byla skutečnost, 
že se tam starší páni a další příznivci kopané  
z Prusinovic sešli a pobavili se spolu. Při přátel-
ském posezení u stolů v rozhovorech společně 
vzpomínali na pana učitele, sportovce, trenéra, 

přítele a kamaráda – Mgr. Bohumila Ježdíka, který ve sportovní a kulturní oblasti v naší obci 
zanechal významnou stopu. K uctění jeho světlé památky byla uspořádána tato společenská  
a sportovní akce, při níž nechybělo ani chutné občerstvení (guláš a pivo) pro všechny účastníky 
akce. Krásné letní počasí této akci přálo.

    Antonín Nedbal

TJ Prusinovice - kopaná
Muži:

Bohužel i nová fotbalová sezóna se odehrává ve stínu pandemie Covid-19 a žijeme každý 
den v nejistotě, jestli se o následujícím víkendu budou moci hrát plánované mistrovské zápasy 
jednotlivých kategorií. Zatím je tedy největší výhrou, že můžeme trénovat a můžeme hrát své 
zápasy dle naplánovaného programu.

Naše mužstvo mužů naskočilo v průběhu letní přípravy do poháru OFS Kroměříž. Zde se utkalo 
s dvěma kvalitními soupeři z okresního přeboru. Po výhře v prvním kole nad mužstvem Komárno 
- Osíčko podlehlo těsně v následujícím kole  
i přes vynikající závěr, v němž vsítilo tři branky 
Žalkovicím, a se soutěží jsme se rozloučili.

V mistrovské soutěži třetí třídy okresu Kro-
měříž se nám start vydařil, v úvodních zápasech 
jsme si připsali jedinou těsnou prohru s muž-
stvem Ludslavic a po 7. kole jsme se vyhoupli  
ve vyrovnané tabulce na první místo. I když 
jsme vsítili již 21 branek v soutěži, v každém 
utkání se potýkáme s velkým počtem nepro-
měněných šancí. Naším nejlepším střelcem 
(a druhým nejlepším kanonýrem po Tomáši 
Topičovi z Rajnochovic) je Radek Nevřala, který Muži
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vsítil již 12 branek. Kladem našeho mužstva je velký počet hráčů přítomných na každé utkání.  
V 6. kole jsme přivítali v souboji vedoucích mužstev na svém hřišti Bystřici p. H. B, která se nedo-
kázala vyrovnat s faktem, že má hrát současně jako A mužstvo Bystřice p. H. a sehrála na našem 
hřišti divadlo, které není hodno jména FK Bystřice p. H. Přijeli jen s 8 hráči, utkání bylo ve 3. mi-
nutě po „zranění“ dvou hráčů Bystřice p. H. pro malý počet hráčů hostujícího mužstva ukončeno 
a následně zkontumováno ve prospěch domácích Prusinovic. Mužstvo mužů v letošní sezóně 
trénují Martin Darebník a Radek Nevřala.

Dorost:
V krajské soutěži nastupuje sdružené mužstvo Bystřice p. H./Prusinovice. Výsledkově se nám 

nedaří a v úvodních zápasech jsme ještě nezískali bod a nevsítili jedinou branku. Též hráčská 
základna je malá a k utkání tak musí pravidelně jezdit i starší žáci z Bystřice p. H. V letošním roce 
se všechny tréninky i mistrovské zápasy v podzimní části hrají jen v Bystřici p. H. K vůdčím osob-
nostem mužstva patři Karel Kliment, který již pravidelně hrává i za mužstvo mužů Prusinovic.

Starší žáci:
Naši starší žáci nastupují v okresní soutěži 

a po úvodních zápasech atakují ve vyrovnané 
tabulce horní příčky. V utkáních navazujeme 
na svou pěknou kombinační hru z minulých let  
a jsme schopni hrát vyrovnané zápasy případ-
ně i porážet o hlavu větší soupeře. Do tabulky 
střelců se zapsalo již 6 našich hráčů.

Mladší žáci:
Mužstvo mladších žáků bylo před úvodním 

utkáním doplněno o 5 hráčů z Rusavy, kde mu-
seli mladší žáky pro malý počet hráčů odhlásit 

ze soutěže. I v této kategorii atakujeme nejvyšší příčky v tabulce. Zatím žádný soupeř nás nepřehrál  
a můžeme se tak těšit, na jakou pozici nás naše výkony vynesou. Střelecky se prosazují Václav Pumprla s 6 
brankami a Daniel Mašta s 5 brankami. Obě mužstva žáků vedou trenéři Martin Pumprla a Zdeněk Krejčí.

Starší přípravka:
Starší přípravka se po úvodních dvou těsných 

prohrách výsledkově zvedla a v druhé polovině 
podzimní soutěže se bude snažit získat celkové 
druhé místo v tabulce, které by znamenalo po-
stup do jarní finálové skupiny. Mužstvo střelecky 
táhnou Jiří Adámek (12 branek), Tomáš Novák 
(10 branek) a Jan Dudík (8 branek). V trénování 
starší přípravky pokračuje Marek Dudík z Roštění.

Mladší přípravka:
Naše mladší přípravka hraje svůj první 

soutěžní ročník. V úvodních zápasech jsme 

Starší žáci

Mladší přípravka
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si připsali jediný bod za remízu s mužstvem Slavkova p. H. V jednotlivých zápasech postupně 
sbíráme tolik cenné zkušenosti a snažíme se postupně zlepšovat v každém následujícím zápase. 
Nejvíce branek zatím vsítil Matouš Nedbal (6 branek), ale je potřeba pochválit za bojovnost, na-
sazení a snahu se učit a zlepšovat celé mužstvo. Trenéry naší nejmladší kategorie jsou Jan Utěkal 
a Radek Najdekr.

Fotbalová školička:
Na tréninky dochází i naši nejmenší hráči, kteří trénují společně s mladší přípravkou a nejši-

kovnější z nich dostávají prostor zahrát si za mladší přípravku své první mistrovské zápasy. Dovo-
loval bych si tímto pozvat všechny zájemce z řad hochů i dívek již od 4 let na sportovní tréninky, 
které budou probíhat od listopadu, jestli to epidemiologická situace v ČR dovolí, v tělocvičně  
v Prusinovicích každou středu a pátek od 17 hodin.

Sportovní den:
V pátek 11. 9. 2020 uspořádala TJ Prusinovice ve spolupráci s obcí Prusinovice pro všechny žáky 

místní mateřské a základní školy na fotbalovém hřišti Sportovní den. Žáci byli rozděleni dle věku 
do pěti kategorií a utkali se v hodu do dálky  
a přespolním běhu. Nejúspěšnější závodníci si 
odnesli zasloužené medaile a všichni účastníci 
byli odměněni malou pozorností od obce. 
Dvě zlaté medaile vybojovaly Julinka Krejčí 
a Kateřinka Kovaříková z MŠ, z žáků ZŠ se to 
pak povedlo jen Kryštofovi Mlčákovi. Na závěr 
předalo vedení TJ Prusinovice dar v podobě 
házenkářských míčů a judistických pásků, které 
budou sloužit naší základní škole při hodinách 
tělesné výchovy.

     
  Aleš PumprlaSportovní den

HISTORIE

Z letopisů obce
Letošní rok se nám zdál nějaký deštivý. Zvykli jsme si na pěkná teplá až horká léta a když 

přišel takový normální rok, tak se nám zdá, že je moc deštivý. Pokud bychom chtěli rok označit 
opravdu jako velmi mokrý, museli bychom třeba prožít to, co prožívali naši předci v roce 1930, 
jak o tom píše tehdejší kronikář pan Kostlán.  „Po mírné zimě a pěkném jaře nastalo deštivé léto 
a podzim. Koncem července začalo pršeti a pršelo s krátkými přestávkami skoro až do zimy. Polní 
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Deště vyvrcholily v neděli 27. září. V noci na neděli po silném lijáku spoustou vody vystoupila 
voda z potoku a zatopila níže položené části při potoku na Dolním konci, pole, louky a vnikla do 
chalup při potoku. Zátopa byla způsobena též tím, že potok procházející vesnicí není doposud 
regulovaný a jeho úzké koryto pod mostem nemohlo odvésti hrnoucí se vodu od Hlinska. Zátopa 
by nabyla většího rozsahu, kdyby nebyl příval vody zadržen hrází na hlinských loukách.“ Jak vidno, 
málo vody problém, mnoho vody ještě větší problém.

Před sedmdesáti lety, v roce 1950 začal platit zákon, který poznamenal na spoustu let podobu 
svatebních obřadů. Od 1. ledna 1950 bylo uzákoněno právoplatné uzavírání manželství pouze 
před oddávajícím úředníkem místního národního výboru. Jinde pronesený manželský slib nebyl 
platný. Nastala tak doba, že kdo chtěl mít uzavřený i církevní sňatek, musel během svatebního 
dne absolvovat 2 obřady – nejprve na MNV a potom v kostele.  Naší obci byla v daném roce pře-
dána matrika, matrikářem se stal pan Stanislav Pumprla a proto mohly obřady probíhat přímo na 
MNV v Prusinovicích. Tyto obřady probíhaly v zasedací místnosti MNV. Oddávajícím úředníkem 
byl předseda MNV a byla nutná přítomnost matrikáře. Prvním sňatkem v naší obci uzavřeným 
podle tohoto nového zákona byl sňatek snoubenců Františka Hradila a Bohuslavy Pešákové dne 
16. dubna 1950. Oddávajícím byl předseda MNV Alois Pumprla a matrikářem Stanislav Pumprla. 
Novomanželé dostali darem od MNV radiopřijímač v hodnotě 10 500 Kč. Do matriky se však 
nezapisovaly pouze sňatky, ale také narození a úmrtí. Prvním zapsaným narozeným dítětem do 
matriky vedené MNV Prusinovice byl Zdeněk Adámek, syn Zdeňka a Milady Adámkových. Prv-
ním zapsaným zemřelým byl František Vrubel, rolník z č. p. 259, který byl i dlouholetým členem 
zastupitelstva obce. Místní národní výbor Prusinovice vedl matriku i pro obec Pacetluky. Tato byla 
vedena samostatně. V současné době je matričním úřadem pro naši obec MěÚ Holešov.

Jistě máme všichni ještě v paměti veřejné osvětlení, které bylo v obci do nedávné doby. 
Osvětlení bylo vybudováno v roce 1970 a bylo na tehdejší dobu velmi moderní, jak uvedl tehdejší 
kronikář, „Vesnice byla osvětlena stejnou intenzitou, jako jsou města“. Při realizaci této stavby se 
zapojili občané tím, že každý před svým domem vykopal rýhu pro položení kabelu. Stavba si 
vyžádala celkové náklady ve výši 384 082 Kčs. V daném roce proběhla i rozsáhlá rekonstrukce 
rozvodů nízkého napětí v obci, neboť současné rozvody již přestávaly stačit potřebám občanů. 
Vlivem nárůstu elektrospotřebičů, zejména televizorů docházelo často k podpětí v síti. V tomto 
roce proběhla také elektrifikace samoty Kozrál. Dnes si život bez elektřiny nedokážeme představit 
a každý výpadek je pro spoustu občanů velkým problémem neboť si v podstatě ani nezatopí. 
Závislost na elektřině se bohužel neustále zvyšuje. 

Přeji všem čtenářům krásný barevný podzim a dobrou náladu v tomto období. S prodlužu-
jícími se večery máme více času zamyslet se nad různými věcmi, které život přináší. V dřívějších 
dobách, kdy lidé ještě neměli elektřinu, se scházeli a besedovali při svíčkách u kamen a vyprávěli 
si různé historky a pohádky a zároveň se zamýšleli nad tím, co jim rok přinesl a co mají příště 
udělat jinak. Podzimní období končí adventem, což znamenalo vždy velké zklidnění činností 
(nebývaly ani tancovačky apod.) a hlubokým zamyšlením nad sebou samým i nad svým vztahem 
k blízkým, okolí a Bohu. Toho dnes už povětšinou nejsme schopni a necháváme se bavit jinými 
a zamyšlení se posouvá do roviny, co mi to vynese. Když pak nastane situace, že jsme omezeni 
v pohybu (např. v souvislosti s COVID-19), najednou jsme vykolejeni. Mnozí si nedokážou odříct 
dovolenou u moře apod., ať je riziko jaké chce. Zkusme se zamyslet, jestli zrovna tato epidemie 
není poselstvím k zamyšlení nad způsobem našeho života, který se zdá být slušně řečeno ne-
střídmý – nebo to tak není?

       Ing. Petr Lipner
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Výběh v Karibuni
Všechny tři slonice si již každý den užívají nový rozlehlý výběh v Karibuni. Po několikaměsíční 

usilovné práci našich chovatelů, kterým pomáhal i kolega ze ZOO Rhenen Con Mul, se konečně 
podařilo slonice Kali, Zolu a Ulu zvyknout na průchod koridorem, který spojuje stávající expozici 
s novým výběhem. Slonice tráví v tříhektarovém travnatém výběhu většinou podvečerní hodiny 
a celou noc. A my máme velkou radost, že Vás v pátek 21. srpna můžeme pozvat na první ochut-
návku Karibuni a nabídnout zcela nový pohled na slony.

Zmiňovaný výběh v Karibuni jsme 
kompletně dokončili v loňském roce.  
S výstavbou výběhu nám velmi výrazně 
pomohl Zlínský kraj, bez jehož příspěvku 
ve výši 10 milionů Kč bychom výběh 
nikdy nedokončili. Od letošního jara pak 
chovatelé postupně zvykali slonice na 
průchod koridorem. Největší výzvou byl 
přechod přes můstek nad potokem, který 
je součástí koridoru. Minulý týden koneč-
ně přišla ta chvíle, kdy si chovatelé s úle-
vou oddychli. Přes naše veškeré možné 
pobídky, přes pomoc kolegy Cona Mula 
ze ZOO Rhenen Ula dlouho s můstkem 

„bojovala“. Nakonec jsme ponechali vše pouze na ní a toto rozhodnutí se ukázalo jako správné.
Nic už tak nebránilo zpřístupnit nový výběh i návštěvníkům. Máme opravdu velkou ra-

dost, že v pátek 21. srpna všechny pozveme na první „ochutnávku“ Karibuni. Pro přístup do 
Karibuni bude sloužit stejný koridor, jaký používají sloni. Nejdříve jím přejdou sloni do nového 
výběhu, pak koridor zpřístupníme pro návštěvníky. Koridor bude pro lidi otevřen vždy od 13.00  
do 17.00 hod., pokud samozřejmě nebude nutné z provozních důvodů řešit případnou úpravu. 
Přístup k novému výběhu bude přehledně značen, návštěvníkům také prostřednictvím tabulí 
představíme celý projekt Karibuni.

Zlínská ZOO původně plánovala pouštět slonice do výběhu pouze v noci, nakonec se však 
rozhodla vše změnit. Lidé nás během uzavření ZOO neskutečně podpořili, svou přízeň nám svojí 
návštěvou, příspěvky i sponzorskými dary vyjadřují neustále. Všem chceme poděkovat právě zpří-
stupněním Karibuni. Uvidět slony v takřka nekonečném výběhu, uvidět je v jezírku při sprchování 
nebo při krmení v přístřešku bude určitě mimořádný zážitek.

        
Ing. Roman Vrzal 

ZOO ZLÍN
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

Ve III. čtvrtletí 2020 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:

50 let Nelešovská Věra 55 let Gažda Josef                60 let Piškula Lubomír    
 Bartošek Jiří  Pumprlová Erika  Kovář Jaroslav                               
 Záhorszká Hradilová Martina Utěkal Květoslav  Školoud Jiří
                                                               Nedbalová Eva  Mlčáková Helena
   Sklenář František                           
                                                              Bíla Hromadová Martina
   
                                                                                               
65 let Navrátilová Jana 70 let Barotová Danuše 85 let Žákovská Anna
 Vaculík Jaromír     Petříková Zdenka
 Dubenská Milena
 Mejstříková Hana
 Bělíčková Radmila        
             

95 let Kubíčková Marie          
                                                                         
                          
Narodili se:
  Sokolová Rozárie 

Sňatek uzavřeli:
 Hradilová Martina, Prusinovice a Záhorszki Petr, Prusinovice
 Brázdilová Jana, Zlín a Lutonský Milan, Prusinovice
 Vančurová Emilie, Prusinovice a Zlámal Radek, Prusinovice 
 Pumprlová Lucie, Prusinovice a Mizera Vlastimil, Holešov
 Procházková Radka, Ludslavice a Krejčí Lukáš, Prusinovice
                             
Rozloučili jsme se:
 s panem Stanislavem Kotasem, paní Marií Starou, paní Marií Gaždovou
 a paní Helenou Nelešovskou.
              

                                                                                                   A vzpomínky zůstanou ...



30

ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

Ve III. čtvrtletí 2020 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:

50 let Nelešovská Věra 55 let Gažda Josef                60 let Piškula Lubomír    
 Bartošek Jiří  Pumprlová Erika  Kovář Jaroslav                               
 Záhorszká Hradilová Martina Utěkal Květoslav  Školoud Jiří
                                                               Nedbalová Eva  Mlčáková Helena
   Sklenář František                           
                                                              Bíla Hromadová Martina
   
                                                                                               
65 let Navrátilová Jana 70 let Barotová Danuše 85 let Žákovská Anna
 Vaculík Jaromír     Petříková Zdenka
 Dubenská Milena
 Mejstříková Hana
 Bělíčková Radmila        
             

95 let Kubíčková Marie          
                                                                         
                          
Narodili se:
  Sokolová Rozárie 

Sňatek uzavřeli:
 Hradilová Martina, Prusinovice a Záhorszki Petr, Prusinovice
 Brázdilová Jana, Zlín a Lutonský Milan, Prusinovice
 Vančurová Emilie, Prusinovice a Zlámal Radek, Prusinovice 
 Pumprlová Lucie, Prusinovice a Mizera Vlastimil, Holešov
 Procházková Radka, Ludslavice a Krejčí Lukáš, Prusinovice
                             
Rozloučili jsme se:
 s panem Stanislavem Kotasem, paní Marií Starou, paní Marií Gaždovou
 a paní Helenou Nelešovskou.
              

                                                                                                   A vzpomínky zůstanou ...

31

Proměny hasičské zbrojnice
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Pocta dárci krve Dětský karneval

Vítání prázdnin Výstava BABÍ LÉTO

Ing. Milan Nedbal, stonásobný dárce krve Karolína Vaclachová s dětmi

Pořadatelé slavnosti společně Část vystaveného ovoce
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