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Adventní výzdoba

K rozsvěcení vánočního stromu došlo i v letošním roce 

Práce na odkanalizování obce
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Milí spoluobčané, 
ještě pár dnů a společně oslavíme konec roku s magickým číslem 2020, troufnu si říct roku, 

který jsme určitě nikdo z nás nezažili, přesto myslím, pro hospodaření obce Prusinovice a obecní 
pokladnu rok mimořádný. To nám ale ukáže až Závěrečný účet obce, který se bude schvalovat 
zastupitelstvem v červnu následujícího roku. 

I v letošním roce se ukázalo, jakou sílu mají média. V tom dobrém, ale bohužel i v tom zlém. 
V tom dobrém, že máme k dispozici čerstvé zprávy, které můžeme ihned aplikovat v podobě 
opatření do svých životů. Bohužel ale vnímáme s větší intenzitou i tu negativní část médií, kdy se 
novináři snaží zcela úmyslně překrucovat kdo co řekl tak, aby to čitatelé či posluchači pochopili 
pokud možno tak, jak to citovaný určitě nemyslel. A pokud toto překroucené je třaskavé, o to lepší. 
Čert to vem, že pisatel těmito zprávami vyvolá chaos nebo dokonce v letošním roce více strachu. 

Věřím ale, že my všichni máme v hlavě svůj rozum a nenecháme se ovlivňovat těmito zprá-
vami do té míry, aby nám měnily pohled na svět kolem nás a sváděly nás k depresím. Média nám 
v poslední době podsouvala, že letos nebudou například Vánoce a že si je nebudeme moci užít. 
Myslím, že žádné opatření nemá takovou sílu, aby nám Vánoce sebralo. Vánoce a svátky vůbec 
jsme si vždycky dělali sami a uděláme si je i letos. Ano, asi trochu jinak, ale určitě se zase se svými 
blízkými setkáme, či si alespoň zavoláme. Vánoce byly i za války a určitě byly také jiné než ty  
z ostatních let. A tak si svátky konce roku užijme i letos. Stejná média nás straší, že nás v příštím 
roce čekají opět různá omezení. Ale já myslím, že se nemá cenu obávat opatření, které možná 
přijdou a možná ne. Co ale víme určitě je to, že na jaře tak jako každý rok roztají zbytky sněhu, 
zazelená se tráva, rozkvetou třešně a vyletí z úlů první včelky. A rok se zase rozjede plným proudem. 

Dovolte mi, abych Vám všem popřál do příštího roku hodně zdaru a pracovních úspěchů. 
Ať se daří celým rodinám. S daleko větším důrazem přeji nám všem do roku 2021 hodně zdraví. 

  Zbyněk Žákovský, starosta obce

Z OBCE
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Zprávy z obce 
Od posledního vydání Zpravodaje proběhlo jedno veřejné zasedání zastupitelstva a to dne 

22. října 2020 a zastupitelstvo vzalo na vědomí následující Kontrolu usnesení:
• Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 a 7/2020
• Byla ukončena a zkolaudována stavba „ZTV pro 3 RD“ v ulici Lesní. Celková cena nákladů  

2,3 milionu
• V obci byla započata stavba „Kanalizace Prusinovice – podchycení výustí – výtlak do obce 

Tučapy“
• Byla podepsána Smlouva o poskytnutí úvěru ve výši 5 000 000 Kč s Českou spořitelnou.
• Byla podepsána Smlouva o bezúplatném převodu pozemků p. č. 10 089 a 10 090 o celkové 

výměře 3 988 m2 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
• Byl podepsán Dodatek č. 1. a 2. ke smlouvě o dílo na stavbu rekonstrukce hasičské zbrojnice 
• Byl zakoupen dodávkový automobil pro potřeby rozvozu obědů z kulturního domu za cenu 

111 000 Kč bez DPH
• Byla provedena nová elektroinstalace ve sklepě mateřské školy za cenu 143 000 Kč
• Byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč se Zlínským krajem na stavbu 

hasičské zbrojnice 

Zastupitelstvo dále přijalo usnesení: 
• schválili rozpočtové opatření č. 8/2020
• souhlasí s podáním Žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj v podprogramu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova pro rok 2021, dotační titul 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov na stavbu „Rekonstrukce – změna užívání vinárny a masny na obecní knihovnu 
a ordinaci“.    

• obce se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou 
dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 

• souhlasí se zakoupením osobního automobilu za cenu 550 000 Kč pro potřeby obecního úřadu

V Různých proběhla diskuze:
• dotaz paní pí. Lipnerové na přerušování vysílání kabelové televize – vysvětleno starostou – 

postupný přechod vysílačů z formátu DVB-T na DVB-T2
• další dotaz pí. Lipnerové – na odkanalizování v obci a jestli se bude tato stavba dotýkat i ulice 

Plačkov – opět vysvětleno starostou – stavba kanalizace se ulice Plačkov nedotkne
• dotaz pana Mgr. Macha – financování odkanalizování obce, vysvětleno starostou, že financo-

vání rozjetého projektu je v režii VAK Kroměříž. Zastupitelstvo obce bude částečně pomáhat  
s přípojkami dotčeným majitelům rodinných domů tam, kde se bude budovat VAKem nová 
část kanalizace

Zbyněk Žákovský, 
starosta obce
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Rozloučení s Mgr. Antonínem Nedbalem 
Na konci měsíce října nás všechny zasáhla nečekaná a bolestivá zpráva. Dozvěděli jsme se, 

že nás náhle opustil náš dlouholetý spolupracovník Mgr. Antonín Nedbal.
Pan Nedbal vedl kroniku Prusinovic v letech 1992 – 2005. Obec získala v roce 2006 v soutěži 

Vesnice roku ocenění za vzorné vedení obecní kroniky. Toto ocenění je v plné míře zásluhou  
Mgr. Antonína Nedbala. Dlouhá léta byl nejprve spolupracovníkem a následně šéfredaktorem 
prusinovického čtvrtletníku Zpravodaj obce Prusinovice. Poslední léta bylo vycházení Zpravodaje 
zásluhou hlavně právě Tondy. Hodiny, které strávil nad každým číslem, se snad nedají spočítat. 
Tonda byl neuvěřitelně svědomitý a pracovitý člověk. Je zajímavé, že uvědomění si tak velké ztráty 
vždy čeká na dobu, kdy už není návratu. V tomto případě nemluvím jen o ztrátě pro obec Prusino-
vice, ale také, a to hlavně, o osobní ztrátě. Toník byl kamarád, který mi svou pečlivostí a sečtělostí 
neuvěřitelně pomáhal od samotného začátku, kdy jsem ve funkci starosty. Nic nebyl problém. 
Všechno se dotáhlo do úspěšného konce. Chodil a sháněl tak dlouho, dokud nebylo hotovo. 

Myslím, že si všichni vybavíme poletujícího Tondu po kulturních a sportovních akcích v Pru-
sinovicích s foťákem a zápisníkem. Je až nemožné tohoto člověka někým nebo něčím nahradit. 

Tondo, kamaráde, děkuji Ti za obec Prusinovice, za všechny starosty, se kterými jsi ve své 
dlouhé činnosti pro obec spolupracoval, ale hlavně za sebe za Tvoji obětavou práci. Za Tvoji 
obětavost pro nás všechny. Vím, že by ses pro obec a svoje nejbližší rozdal. 

Děkuji všem za tichou vzpomínku na našeho kamaráda. 
Zbyněk Žákovský, 

starosta obce

Nákup a obnova vozového parku
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání 23. července 2020 odsouhlasilo nákup ma-

lého dodávkového vozu pro potřeby kulturního domu, zejména pro potřeby kuchyně k rozvozu 
obědů pro občany Prusinovic. Konečně tedy obec rozváží obědy v odpovídajících hygienických 
podmínkách. Tento vůz značky Dacia Dokker bude také sloužit k nákupům pro kuchyň na akce 
kulturního domu. Tento automobil se zakoupil za cenu 111 000 Kč bez DPH. 

Dalším vozem, které zastupitelstvo odsouhlasilo ke koupi je osobní automobil Ford Kuga pro 
potřeby obecního úřadu. K tomuto schválení došlo na veřejném zasedání dne 22. října 2020. Cena 
tohoto vozu je 542 000 Kč. Ohledně této koupě bylo mnoho živé diskuze. Zprvu jsme uvažovali  
o ojetině, ale pokud jsme mluvili o benzinových motorech a nevelkých najetých kilometrech, vždy 
jsme se dostali na částku kolem 300 000 Kč. Nakonec jsme se tedy po dlouhých diskuzích dostali 
k názoru, že půjdeme raději do auta nového. Výsledek bude ten, že za 5 let bude mít obec stejný 
automobil, který bude mít najeto do 100 000 km a auto bude připravené na dalších 5 let užívání 
pro obec Prusinovice. Pro tento nový Ford se v příštím roce zajistí krytý přístřešek. 
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Odkanalizování obce
Tak a je to tady. Po dlouhém očekávání započaly práce na odkanalizování obce Prusinovice. 

Abych ale byl přesný, započalo podchycení výustí v obci Prusinovice do potoka Kozrálka a výtlak 
do čističky Všetuly. Tedy tato stavba neřeší primárně odkanalizování jednotlivých rodinných 
domů. Ve většině případů se u rodinných domů kanalizace měnit nebude, ale jejich odpadní 
voda v čističce skončí. Co se po realizaci stavby změní pro všechny je to, že se budou moci připojit 
do kanalizace bez použití vyvážecích jímek, čističek či septiků. Tedy zmírní se tak každému z nás 
náklady na likvidaci odpadních vod z našich rodinných domů. Ale to předbíhám.

V nejbližší době nás čeká vyměření a realizace nové kanalizace v zahradách v ulicích Přerovská, 
Novosady, Pacetlucká a K Hrádku. Všichni ti, kterých se tato stavba týká již byli nějakým způsobem 
osloveni ať už při podpisu souhlasu se stavbou, ale také nyní dochází ke komunikaci při realizaci 
samotné stavby. Teprve nyní jsou majitelé pozemků postupně seznamováni s tím, kterými místy 
v jejich zahradách bude přesně kanalizace pro jejich domy procházet.

Jak se k zahradám blížíme, zvyšuje se frekvence telefonátů směrem ke starostovi. Postupně 
vše na místě v zahradách vysvětlujeme. Jasné už při pracích projektantů bylo to, že určitě dojde 
i k nějakému kácení stromů. A že se všichni budeme snažit, aby ho bylo co možná nejméně. 
Všude, kde se buduje nová kanalizace se snažíme o rovnou linii a zahrady nejsou výjimkou.  
Z toho důvodu je jasné, že ke kolizi se zelení dojde. Nikdo z nás nekácí stromy rád. Ba naopak se 
je  snažíme co nejvíce vysazovat tak, abychom byli zelení co nejvíce obklopeni. Prozatím jsme se 
na každé zahradě domluvili a věřím, že se domluvíme i na místech, kde nás domluva teprve čeká. 
Prvořadým úkolem pro nás je nevytvářet zlou krev. A to platí i při kopání. Je jasné, že když se kope 
do země, že se budeme potýkat se zeminou, a když do toho prší, tak máme co dělat s blátem. 
Stavaři ale nemůžou čekat, až vysvitne sluníčko. Když se takový projekt začne, musí se makat, aby 
práce ubývaly. A zase – domluva se stavební firmou je taková, že se při schůdném počasí bude 
následně dávat vše dohromady. Tedy navážet pěkná hlína, urovnávat terén a následně sít tráva.  
Ve vybraných lokalitách dokonce výsadba. Zatím není nic, co by se z domluvy nesplnilo, a tak věřím, 
že i poslední věty budou splněny do posledního puntíku. Každý z nás, kdo podepsal souhlas se 
stavbou, bude nakonec dotčený pozemek svým podpisem od stavební firmy zase přebírat zpět. 
A tak budeme mít hybnou páku k tomu zapůsobit na realizační firmu, aby pozemek uvedla do co 
nejlepší kondice. Je jasné, že nebude vypadat tak jak před stavbou – ten zapojený a hustý trávník 
bude chtít čas, než se obnoví, ale terénní práce a zasetý trávník se dá splnit. 

V místech, kde se buduje nová kanalizace, postupně dochází k domluvám s majiteli rodin-
ných domů, jak že se budou k této nové kanalizaci připojovat. Někdo na kanalizaci čeká, ať už 
se může připojit a někdo má pocit, že novou kanalizací mu děláme příkoří. Časem, ale zjistíme, 
že nová kanalizace je přínosem. VAK bude tlačit na to, aby se ten, kdo se připojuje do této nové 
kanalizace, připojil jen s vodou odpadní a vodu dešťovou si ve většině množství odklonil jiným 
směrem. Ve většině případů se toto dá splnit. Třeba použít dosavadní kanalizaci na dešťovou vodu 
a novou na odpadní. Anebo dosavadní septik využít na záchyt dešťové vody pro potřebu například 
zálivky a až přepad řešit kanalizací. Hodně z nás už dnes odkloňuje dešťovou vodu mimo kana-
lizaci tím, že zachytává tuto vodu do různých beček či jiných nádrží s dalším využitím například 
pro zahrádku. Toto asi budeme v budoucnu všichni využívat a obec to bude určitě podporovat  
i u obecních budov. Už v této době máme u mateřské školy vsakovací jímku, u hasičské zbrojnice 
dvanáctikubíkovou retenční nádrž, která bude zachytávat dešťovou vodu pro obecní zálivku. Další 
tato nádrž se stejným objemem se bude umisťovat u chystané stavby obecní knihovny. Zdánlivě 
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5
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větší kousek přípojek k domům. Na jednotlivých majitelích nemovitostí bude nyní investice svých 
přípojek. Zastupitelstvo je rozhodnuto, že pokud se přípojka zrealizuje v nynější době při hlavní 
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Foto na druhé straně obálky
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Poděkování
Tímto bychom chtěli velmi poděkovat našim 

dobrovolným hasičům, jmenovitě panu Mina-
říkovi, Pumprlovi a Tobolíkovi, za bezprostřední 
pomoc při velké vodě, která nás pořádně potrápila 
ve středu 14. října.

I když jsme byli v karanténě a prozatím jsme 
nevěděli, jestli jsme Covid pozitivní nebo ne, na 
což jsme pana Minaříka, který byl na obhlídce 
celkové situace v obci, a který se zastavil i u nás, 
upozornili, neváhal ani na chvilku a zorganizoval 
během pár minut dovoz pytlů s pískem, abychom 
zabránili tomu, že se nám voda dostane přes za-
hradu až do dvora, do sklepa a dál.

Počasí se nakonec umoudřilo a voda ustoupi-
la „jen“ do poloviny zahrady. Ale byly to nervy! Tak-
že pánové velké díky!!! O to víc si člověk uvědomí, 
že v této nelehké době, má kolem sebe dobré LIDI.

Radek a Monika Kudlovi (Kozinec)
Členové hasičské zásahové jednotky 

M. Minařík, R. Pumprla, P. Tobolík
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Setkání se seniory
Už po mnoho let se vždy na podzim setkávají zastupitelé s dříve narozenými v hlavním sále 

kulturního domu. Tuto dobrou tradici jsme byli letošní podzim nuceni neuspořádat. Otázkou je, 
jaké akce v obci nám budou umožněny v roce příštím. Vy, kteří jste se chystali na zmiňované se-
tkání, ale o nic nepřijdete. Jak jen nám situace umožní, rozešleme pozvánky a setkání se seniory se 
uskuteční v náhradním termínu. Byť by to mělo být až na jaře. Takovou akci si přece nenecháme ujít.

Zbyněk Žákovský, starosta obce 

Rozsvícení vánočního stromu 2020
Rok nám uplynul jako voda a je zde opět čas adventní. Čas, který nás má přivést snad k nej-

krásnějším svátkům v roce a také, doufám, k veselejšímu, novému roku 2021.
Letošní rok je ze všech stran poznamenán koronavirovou situací a množstvím opatření, 

která ovšem nezabránila tomu, aby byla udržena místní tradice rozsvícení vánočního stromu. 
Tento symbol vánoční doby byl umístěn poblíž Kulturního domu v Prusinovicích a opustil tak své 
dosavadní místo v blízkosti tělocvičny, kde rostl již mnoho let. O zavěšení, ve dne nenápadných, 
ozdob a osvětlení se jako každým rokem postaral hasičský sbor. 

Kvůli stávajícím opatřením nebylo možné rozsvítit strom s tradičním doprovodným progra-
mem, vystoupením dětí z MŠ a ZŠ.

Nicméně, vánoční strom se rozzářil na první adventní neděli, tj. 29. 11. 2020, v 16:00 hodin 
společně s dalšími ozdobami, které byly umístěny na sloupy veřejného osvětlení poblíž kostela 
a obecního úřadu.

Kromě toho se do výzdoby vesnice zapojilo i mnoho spoluobčanů, kteří naši obec rozzářili 
různým osvícením a dekoracemi svých domů.

Co dodat? Snad příští rok dovolí, abychom se všichni sešli u vánočního stromu a abychom si 
užili předvánoční čas, ve zdraví a spokojenosti.

Dana Tobolíková

ŠKOLA

Podzime, podzime, už zas nosíš deště, 
pěkně tě prosíme, počkej chvíli ještě

Školní rok se ve školce úspěšně rozjel. Naši nováčci v oddělení Sluníček si postupně zvykali 
na nové prostředí a paní učitelky. Ustával pláč a stesk po rodičích. Děti postupně poznávaly 
všechny kouty školky a vyzkoušely všechny hračky. V teplém podzimním počasí si užily průlezek 
a pískoviště na zahradě. Třídu jsme dovybavili kobercem do herny, který pěkně doplnil nový 
nábytek a výmalbu z léta.  

V oddělení Koťátek kromě her probíhají i náročnější aktivity, kterými děti postupně směřujeme 
k úspěšnému vstupu do základní školy. Učí se pracovat samostatně, ve dvojicích i ve skupinách,  
a hlavně se učí porozumět zadanému úkolu, který mají vyřešit. V měsíci říjnu proběhl projekt  
„My jsme čtyři kamarádi“, který byl zaměřený na poznávání a určování geometrických tvarů.
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Z plánovaných aktivit tohoto období se stihlo uskutečnit vánoční fotografování a vystoupení 
kouzelníka Rena. Ten uměl vykouzlit nejen úsměv na tvářích dětí, ale i spoustu jiného. Do svých 
kouzel zapojil děti i paní učitelky. A na závěr nechyběl ani králík v klobouku.

třída Sluníčka třída Koťátka

Mnoho dalších akcí muselo být bohužel zrušeno nebo přeloženo díky rozšiřujícímu se vý-
skytu nemoci COVID-19 a s ní souvisejícími opatřeními. Na přelomu října a listopadu jsme museli 
spojovat třídy kvůli nižšímu počtu dětí ve školce i díky karanténě některých paní učitelek. Školka 
však přečkala toto období bez uzavření. 

Již třetím rokem na podzim organizujeme v mateřské škole sběr starého papíru. Tento rok 
se nám podařilo s pomocí rodičů i občanů Prusinovic nasbírat bezmála 4 000 kg. Získané peníze 
využijeme na nákup hraček do školky jako vánoční překvapení pro děti. Moc děkujeme všem, 
kteří nám pomohli a zapojili se. 

Do nadcházejícího období adventu přejeme všem hlavně zdraví a láskyplné prožití vánočních 
svátků s rodinou a dětmi. 

Iva Rozsypalová, Kateřina Koplíková
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Distanční výuka
Pandemie Covid-19 postavila před celou společnost nová, dosud neprobádaná úskalí. 

Ekonomika se třese před tím, co s ní udělají plošné uzávěry, spousta lidí má obavy ze ztráty 
zaměstnání atd. 

Velmi zasaženou oblastí je i oblast školství. Školy byly v jarní i podzimní etapě uzavřeny jako 
jedny z prvních. Vždy nastoupila tzv. distanční výuka. Před všemi články vzdělávání – učiteli, žáky  
i rodiči, stála nová výzva. Jak vzdělávat, když se nemůže chodit do školy? Na tento styl nebyl nikdy 
nikdo z učitelů během studia připravován. Bylo proto nutné hledat řešení. Na úplném počátku 
této výuky stálo zadávání písemných domácích úkolů a samostatných prací. Jak ale řešit jejich 
opravy, jak vysvětlit žákovi učivo, když je patrné, že mu nerozumí, přehodit tuto činnost na rodiče? 
Jak získávat známky, když máme platné klasifikační řády, které nám stanovují minimální počet 
známek u žáka za dané období? Tyto záležitosti by nenašly řešení bez využití nových technologií 
a pomoci MŠMT, které upravilo zejména legislativní rámec. Na školách se postupně začaly rozbí-
hat programy umožňující videokonferenci. Výuka tak mohla probíhat alespoň tímto způsobem, 
učitelé již měli nějakou zpětnou vazbu od žáků, případně od rodičů a mohli učit. V tomto módu 
setrvalo školství až do června. Každý doufal, že od září už bude ve výuce vše v normálu. Bohužel 
zůstalo jen u přání a od října máme opět distanční výuku. 

V různých médiích se často vyskytuje názor, že díky tomu, že děti nechodí do školy, budou 
mít velké mezery a budou hloupé. S tímto názorem nelze souhlasit, protože dle mého vychází 
z pohledu našeho zkostnatělého školství. Změny obsahu v našem školství totiž probíhají velmi 
pomalu a neodpovídají požadavkům doby. Pokud tedy budeme akceptovat současnou náplň, pak 
ano, děti budou hloupé. Nebudou totiž ovládat pravěk, starověk, nebudou vědět, kdo koho kdy 
popravil ve francouzské revoluci, nebudou vědět do jakého řádu patří mandelinka, jaké vlastnosti 
má astat a spoustu dalších. Stejně tak nebudu vědět z českého jazyka některé kategorie, které jsou 
známé pouze badatelům jazyka a v praxi se objeví maximálně jako chyták u příjímacích zkoušek. 
To jsou však věci, které budoucího zaměstnavatele asi moc nezajímají. Budoucí zaměstnavatel 
spíše ocení, zda uchazeč o místo zvládá práci na PC, zda je schopen pracovat samostatně a po-
chopit zadání předložené písemně. A to jsou právě dovednosti, které upevňuje distanční výuka. 
Když se podíváte na současnou situaci, tak spousta firem přešla na práci z domova a zvažuje, 
že u tohoto způsobu zůstane, protože se jeví jako efektivnější. Distanční výuka by proto měla 
znamenat příležitost ke změně ve školství. Jistě, je potřeba mít všeobecný přehled, ale dnes  
v době internetu se vše posouvá do trochu jiné roviny, a to je potřeba akceptovat, a ne se držet 
ve školském skleníku. Vzdělávání nesmí být odtrženo od reálných potřeb pro život. 

Distanční vzdělávání klade nároky na individuální disciplínu žáka. Samozřejmě je jiná situa-
ce u žáků 1. a 2. třídy, u zbytku prvního stupně, na druhém stupni a na střední škole. Tady hraje 
velkou roli motivace, proč se to mám učit. Pokud žák vidí, že se učí věci, které v životě nevyužije, 
jakou má motivaci? Smysl této motivace je v našem školství často nahrazen známkou. Většina 
dětí se učí pouze pro známky. Na tom máme podíl i my rodiče, protože slýchám často větu  
u rodičů předškoláků: „Když se budeš ve škole učit, budeš nosit jedničky“. Neměli bychom říkat, že 
když se bude učit bude něco umět a něco dokáže? Často pokládám žákům otázku, proč dokážou 
získat řidičský průkaz i ti, kteří třeba ve škole propadli? Protože chtějí řídit auto a tomu podřídí 
vše i svou disciplínu, mají jasnou motivaci.

Teď by mohlo někoho napadnout, že tedy na vině jsou učitelé. Samozřejmě, že učitel může 
motivovat žáka k vyšším výkonům. Zažili jsme to všichni, že u oblíbených učitelů nám to šlo samo, 
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V různých médiích se často vyskytuje názor, že díky tomu, že děti nechodí do školy, budou 
mít velké mezery a budou hloupé. S tímto názorem nelze souhlasit, protože dle mého vychází 
z pohledu našeho zkostnatělého školství. Změny obsahu v našem školství totiž probíhají velmi 
pomalu a neodpovídají požadavkům doby. Pokud tedy budeme akceptovat současnou náplň, pak 
ano, děti budou hloupé. Nebudou totiž ovládat pravěk, starověk, nebudou vědět, kdo koho kdy 
popravil ve francouzské revoluci, nebudou vědět do jakého řádu patří mandelinka, jaké vlastnosti 
má astat a spoustu dalších. Stejně tak nebudu vědět z českého jazyka některé kategorie, které jsou 
známé pouze badatelům jazyka a v praxi se objeví maximálně jako chyták u příjímacích zkoušek. 
To jsou však věci, které budoucího zaměstnavatele asi moc nezajímají. Budoucí zaměstnavatel 
spíše ocení, zda uchazeč o místo zvládá práci na PC, zda je schopen pracovat samostatně a po-
chopit zadání předložené písemně. A to jsou právě dovednosti, které upevňuje distanční výuka. 
Když se podíváte na současnou situaci, tak spousta firem přešla na práci z domova a zvažuje, 
že u tohoto způsobu zůstane, protože se jeví jako efektivnější. Distanční výuka by proto měla 
znamenat příležitost ke změně ve školství. Jistě, je potřeba mít všeobecný přehled, ale dnes  
v době internetu se vše posouvá do trochu jiné roviny, a to je potřeba akceptovat, a ne se držet 
ve školském skleníku. Vzdělávání nesmí být odtrženo od reálných potřeb pro život. 

Distanční vzdělávání klade nároky na individuální disciplínu žáka. Samozřejmě je jiná situa-
ce u žáků 1. a 2. třídy, u zbytku prvního stupně, na druhém stupni a na střední škole. Tady hraje 
velkou roli motivace, proč se to mám učit. Pokud žák vidí, že se učí věci, které v životě nevyužije, 
jakou má motivaci? Smysl této motivace je v našem školství často nahrazen známkou. Většina 
dětí se učí pouze pro známky. Na tom máme podíl i my rodiče, protože slýchám často větu  
u rodičů předškoláků: „Když se budeš ve škole učit, budeš nosit jedničky“. Neměli bychom říkat, že 
když se bude učit bude něco umět a něco dokáže? Často pokládám žákům otázku, proč dokážou 
získat řidičský průkaz i ti, kteří třeba ve škole propadli? Protože chtějí řídit auto a tomu podřídí 
vše i svou disciplínu, mají jasnou motivaci.

Teď by mohlo někoho napadnout, že tedy na vině jsou učitelé. Samozřejmě, že učitel může 
motivovat žáka k vyšším výkonům. Zažili jsme to všichni, že u oblíbených učitelů nám to šlo samo, 
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učili jsme se dokonce rádi. Ale je potřeba vědět, že učitel má omezené pole působnosti, co se týče 
obsahu. Pořád se mluví o tom, že školy si mohou dělat svůj školní vzdělávací program. Už však 
nikdo neřekne laické veřejnosti, že v cíli cyklu (5. a 9. třídě) se musí ty znalosti kompletně sejít  
v celé republice. Takže si můžeme udělat jakkoliv krásný program, ale z obsahu moc neuhneme, 
ten je dán a kontrolován shora. Můžeme to učit zajímavější formou, ale pořád do žáků musíme 
hustit pravěk apod. Chápu úděs některých rodičů, kteří teprve díky distanční výuce zjistili, co se 
jejich děti učí a kladli si otázku proč, na co? Věřte, že my učitelé si ji klademe mnohokrát také, ale 
moc s tím nenaděláme, protože až přijdou přijímačky a žák bude testován, nechceme, aby pohořel.

Abych se vrátil k distanční výuce. Mínusem je nepřipravenost žáků a společnosti na tuto 
formu práce, a to zejména v oblasti kyberbezpečnosti a znalosti zákonů v této oblasti. Účastníci 
této komunikace vstupují do rizika, že někdo z toho pořídí záznam, se kterým bude dál pracovat 
a postaví zúčastněné do ne zrovna dobrého světla. Dalším velkým nedostatkem je odloučenost 
dětí. Najednou nejsou v kolektivu, nemusí se přizpůsobit, nemusí naslouchat. V této oblasti 
mohou nastat nevratné škody. Může nám vyrůst generace silných egoistů, což může být pro 
budoucí společnost velkým problémem. Naopak kladem, kromě těch již dříve vyjmenovaných, 
je i skutečnost, že většina žáků už touží po návratu do školy. Znamená to možná, že již pochopili, 
že škola není jen otravná instituce, kam se musí bohužel chodit, ale že jim vlastně tato instituce 
chybí, což je zajisté dobrý signál. Je však potřeba tuto situaci využít. Budou z toho mít prospěch 
všechny složky vzdělávacího procesu.

Závěrem lze říci, že distanční výuka není zlo, je to příležitost a záleží na společnosti, jak ji 
využije. Průšvih je to v této podzimní etapě pro žáky I. tříd, kteří sotva zjistili během září, co kde 
ve škole je a už tam nesmí. Ti nejvíce potřebují právě tu osobní přítomnost na výuce. Přes PC se 
správné tahy rukou nenaučí.  

A snad jeden malý dovětek pro ty, kteří říkají, jak se ti učitelé během distanční výuky mají dobře, 
že jsou doma a nic nedělají. Zkuste se s někým připojit přes videokonferenci a dejte si za cíl, že udr-
žíte 45 min jeho pozornost, a ještě ho něco naučíte. Jde to, ale s dost velkým vynaložením sil, proto 
věřte, že všichni učitelé se těší na běžnou výuku a chození do práce. Dokonce jsem slyšel názory 
z řad učitelů, že pokud by měla být distanční výuka častěji, tak budou hledat práci mimo školství.  

Přeji všem hodně energie, pevné nervy a hlavně, aby se už zklidnila situace a distanční výuka 
byla spíše pouze doplňkem té prezenční. 

Lipner Petr

Podzim v naší škole
Školní rok je v plném proudu. Jsou za námi už tři měsíce, v nichž se žáci naší školy naučili  

a dozvěděli zase spoustu nových věcí. Ráda bych také napsala o úžasných akcích, které se konaly, 
a že děti mají spoustu zážitků. Ale … bohužel, od 14. 10. nám opět začala distanční výuka.

Pojďme si tedy připomenout alespoň pár posledních akcí, které jsme stihli zažít. Na konci 
září, 24. 9., žáci 4. ročníku navštívili Dopravní hřiště v Kroměříži. Seznámili se jak s teorií dopravní 
výchovy, tak si potrénovali samotnou jízdu na kole.

Začátkem měsíce října, 5. 10., absolvovali žáci 3., 4., a 5. ročníku první hodinu plaveckého 
výcviku v bazénu v Přerově. Bohužel zároveň i poslední, v letošním roce se do plaveckého bazénu 
již nedostaneme.

Před uzavřením škol proběhl také preventivní program Nauč se první pomoc, který se usku-
tečnil 8. 10. a jako každoročně ho pro nás připravil Červený kříž.
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Děkujeme všem, kteří se podílíte na tomto složitém výchovně – vzdělávacím procesu a umož-
ňujete tak svým dětem posouvat své hranice. Rodiče, věřte, že čas a energii, které do svých dětí 
momentálně vkládáte, se Vám určitě v budoucnu vrátí. Já pevně věřím, že toto pro nás všechny 
nelehké období brzy překonáme.

A protože se blíží také čas Vánoc, chceme všem popřát krásné prožití těchto svátků  
a do nového roku 2021 mnoho zdraví, rodinné pohody a spokojenosti.

Ing. Eva Benešová, zástupce ředitelky školy

Z ředitelny…
Mimořádná opatření byla uvolněna 18. listopadu, kdy se do školních lavic mohli vrátit žáci 

1. a 2. ročníku – sice za přísných protiepidemických opatření, ale zajisté jsme za to všichni rádi. 
Ostatní žáci se vrátí pravděpodobně 23. listopadu (návrat bude potvrzen až po uzávěrce tohoto 
vydání). Všem se jistě hodně uleví a konečně nám znovu začne školní rok, který snad již nebude 
narušen dalším uzavřením škol.

K poděkování za úsilí věnované dětem po celý rok a k přání prožití co nejhezčích vánočních 
svátků i všeho dobrého všem v novém roce se připojuji. 

Děkuji všem z vás, kteří se podíleli na fungování jak vzdělávání, tak obecně všeho v tak náročné 
době, kterou si letos procházíme. Velmi si vážím kvalitní spolupráce s rodiči i s naším zřizovatelem.  

Děkuji také všem našim dětem za jejich práci – byli jste skvělí, šikovní, tak v tom příští rok 
pokračujte .

Všem přeji pevné zdraví a hodně radosti a štěstí.
Mgr. Ivona Kratochvílová

Zprávičky z naší školní družiny
Po dlouhém odloučení se v září mohly děti konečně setkat i ve školní družině. Z důvodu 

velkého počtu žáků byla družina rozdělena do dvou oddělení, ale i přesto se oddělení zabývají 
stejnými tematickými okruhy a úzce spolu spolupracují. První dny jsme zaměřily na začlenění 
prvňáčků do školy, seznámili jsme je s novými školními prostory a zavzpomínali jsme společně 
na strávení letních prázdnin. 

Dále jsme průběžně plnili školní vzdělávací plán pro ŠD a zabývali se různými výtvarnými, 
praktickými a přírodovědnými zájmovými činnostmi. Ze společenskovědních témat jsme si při-
pomněli Den české státnosti, tzn. svátek svatého Václava.
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11

Za pěkného podzimního počasí jsme co nejvíce času trávili na školním dvoře a využili ho  
k pohybu na čerstvém vzduchu. Děti si tak mohly užít krásného babího léta, avšak ne na dlouho, jeli-
kož jsme byli nuceni z důvodu pandemie v České republice provoz naší družiny od 14. října přerušit. 

Naštěstí se mimořádná opatření zmírnila a náš provoz mohl být 18. listopadu obnoven a my 
jsme se mohli vrátit k naší práci.

Jitka Šenovská

CÍRKEV
Pokoj a Dobro!

Vážení spoluobčané,
Svatý Mikuláš nám již nastiňuje vánoční atmosféru. Jeho dobrota, velkorysost, láska k Bohu  

i k bližnímu byla tak velká, že si jej lidé hned po jeho smrti roku 335 snažili připomínat, napodobo-
vat. Vždyť byl mistr v obdarování. Víme, že svatý Mikuláš je bez konkurence, co se týče všeobecné 
úcty, tak i v zásluhách o ekumenické hnutí. Vždyť Jeho každý čin zrcadlí něco krásného z Bible svaté.

Nedávno (včera) mi jedna paní vyprávěla příběh, který se Vám nyní pokusím předat.  
Ze Spojených států amerických byl do Vietnamu poslán vojenský výsadek. Část vojáků se ocitla  
v zajetí. Jeden z bojovníků byl těžce zraněn a umíral. Jeho kamarád mu slíbil, že až se vrátí zpět do 
vlasti, předá osobně jeho rodině poslední pozdrav. Dotyčný spolubojovník byl také amatérským 
malířem, tak jej nakreslil, jak nejlépe dovedl. Po strastiplném návratu do své vlasti snažil se co 
nejdřív splnit daný slib. Vyhledal rodinu zemřelého kamaráda a předal jim navíc portrét jejich syna, 
který sám zhotovil. Rodina vlastnila obrazovou galérii se vzácnými obrazy od umělců světových 
jmen. Tatínek si však nejvíce cenil onen amatérský „obraz svého syna“. Když časem tatínek, majitel 
této obrazové galérie, zemřel, byla vyhlášena aukce. Sjelo se mnoho zájemců. Šlo o velká jména 
i o velké peníze. První obraz k dražbě byl nazván „Obraz mého syna.“ Začalo reptání, že to nestojí 
ani za starou belu, ať už vytáhnou ty umělecké skvosty. Do aukční síně nahlídl nějaký zahradník 
a když viděl, co se děje, zvedl ruku a řekl, že za nabízený obraz dá dvacet dolarů. Jenom se suše 
ozvalo: „Aukce skončila… “.  V závěti stálo: „Kdo koupí ‚Obraz mého syna‘, získává vše“.

Nebeský Otec nám také se svým Synem Ježíšem Kristem dává vše. To, co oko nevidělo, ucho 
neslyšelo ani na mysl nevstoupilo, to, co Bůh připravil těm, kdo jej milují. A od srdce si zazpívejme 
Narodil se Kristus Pán!                      Požehnané Vánoce a Nový rok vyprošuje Vám všem P. Petr Dolák.
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Ráj se opět otvírá
„Tak ode dneška toto vše máte na starosti. Bedlivě studujte, poznávejte a opatrujte každou 

rostlinku, každého živočicha.“  Ještě že měli jeden druhého jako pomoc sobě rovnou. Říkejme těm 
dvěma mladým lidem třeba Adam a Eva. Jsou ve velikém zahradnictví, spíše takové zoologické 
zahradě. Říkají tomu ráj. Bezpečný hrazený prostor, dobré místo pro soužití tolika rostlin a živo-
čichů. Adam zajásal, když spatřil Evu. Ale co to teď vidíme? Eva je sama, poté s někým rozmlouvá 
u toho velikého stromu.

„Slyšel jsem, že nesmíte jíst ovoce v zahradě“, ptá se ten divný tvor, had, který se plazí po 
zemi, nohy nepotřebuje. „Můžeme jíst ovoce, jen se nemáme ani dotknout dvou stromů upro-
střed zahrady, abychom nezemřeli“, odpovídá Eva hadovi. „A to on jen nechce, abyste byli jako 
on. Abyste nepoznali dobro a zlo.“ A Eva viděla, že je to na pohled lákavé ovoce, a tak utrhla  
a jedla a dala také Adamovi, který se mezitím trochu prospal pod sousedním stromem. Ale ouha, 
poznali dobro a zlo? Poznali jen, že jsou nazí, že mají důvod se stydět. Není tu nic, co by zakrylo 
jejich činy. A už slyší, jak je volá ten, který jim tu zahradu svěřil. Co teď? Rychle natrhali listí, aby 
se přikryli a schovali se do houští. 

Ano, vyprávím Vám tu příběh z Bible. Knihy, která nás už přes dva tisíce let chce inspirovat, 
tedy nejen poučit či pobavit, ale nastavit zrcadlo i našemu chování, a především nás vést k pro-
měně a nápravě.

Jak to tenkrát dopadlo s Adamem a Evou a s tím lstivým hadem? Adam a Eva dostali první 
kožené sukně, aby se nemuseli stydět, ale museli odejít z ráje, z té krásné zahrady. Měli chránit 
všechny tvory a místo toho neuchránili ani sebe, ani jeden druhého. Adam se před Bohem 
vymlouvá, že on nic, to Eva, kterou mu Bůh dal k pomoci, mu dala jablko a on jen jedl. A Eva se 
brání, že ji had podvedl. Říkal, že budou jako Bůh. Poznali dobro a zlo, ale tím zlo vystoupilo do 
jejich světa a životů.

Říkáme tomu hřích, když neposloucháme, co nám Bůh říká, když chceme být jako On.  
A důsledek zla, hříchů, pak nese celé lidstvo, všichni tvorové. Katastrofy, války, nemoci jsou dů-
sledkem hříchů. Dopadu toho, že lidé chtěli mít vše ve svých rukách, postavili si sebe na místo 
Boha. Nepotřebují nikoho, a zjišťují, že nic nemají ve svých rukách, ani své zdraví. 

„Proč to jen Bůh dopustil?“ Tak se vyčítavě ptají. Ale Bůh není ani policajt, ani sluha. Andělé 
by se ulítali, kdyby nás měli ode všeho chránit. Bůh stvořil člověka k obrazu svému, aby s ním 
člověk žil, mluvil, radil se. Ale člověk nečekal na Boha.

Proč Eva nešla pro Adama? Proč nepočkali na Boha? Proč se nechali svést? Hřích je, když hada, 
který tu představuje Satana, toho zlého svůdce, posloucháme a necháme se jím oddělit od Boha. 
Bůh je náš nebeský Otec. Vždyť tak miloval svět, že Syna svého dal – poslal k nám, aby žádný, kdo 
věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16)

A nebeský Otec stejně jako naše pozemské rodiče nás sledují, jsou připraveni s pomocí  
a radou, ale nemohou nás chránit od všech našich zbrklostí, boulí a průšvihů. A když na nás přijdou 
nemoci a pohromy, věřte, že Bůh se tím trápí s námi. Ty nemoci a průšvihy, všechno trápení nás má 
vést o to blíže k Bohu, a k sobě navzájem, jako lidé si máme být pomocí sobě rovnou. Jenže my se 
ohlížíme žárlivě, zda soused nemá víc než já, zda není více zdravější, zda mu snad Bůh nedal více 
požehnání? Zda nemusím trpět právě kvůli sousedovi, zda náhodnou nepřinesl tu novou nemoc 
on… A trápíme se, zoufáme si, propadáme depresím, samotě, bezradnosti. Ano, nic nemáme ve 
svých rukách. Jsme před Bohem i před sebou navzájem nazí. Jak jsme to ale před chvílí říkali? „Aby 
žádný, kdo věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Nebeský Otec Bůh nás spojuje, přišel ve svém 
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Synu za námi, za mnou, ale i za Tebou, za každým, kdo uvěří, kdo pochopí a přistoupí na vztah 
k Bohu, kdo s ním bude ochoten žít, kdo bude chtít naslouchat Bohu, a nejen sobě či tomu, co 
kdo kde povídal. Teorií je na světě mnoho, a těch, co tvrdí, že mají tu svou pravdu, taky. Ale cesta 
zpět do ráje, prostoru, kde bude Bůh a jeho stvoření, kde nebudou nemoci a trápení je jen jediná. 
Vložit svou ruku do ruky Božího Syna, Ježíše Krista. Jen ten, kdo uvěří, že přišel pro nás, kdo mu 
dá svůj život, bude mít život věčný, vrátí se do ráje.  

Blíží se opět svátky vánoční. Svátky jedné velké svaté noci, kdy se Bůh stal člověkem, narodil 
se, jako se rodí všichni lidé, matce Marii a Josefovi. To jedinečné v tom malém děťátku, narozeném 
v Betlémě, položeném do jeslí, krmelce pro zvířátka, protože nikde neměli pro těhotnou Marii 
místo. To jedinečné je, že v něm za námi přišel sám Bůh, aby nám opět otevřel cestu do ráje, cestu 
k sobě, abychom na životě, slovech a činech jeho Syna poznali Boha a jeho lásku.  

Bratři a sestry, vážení spoluobčané, „Ráj se opět otvírá“. Tak to zpíváme ve vánočních koledách. 
Kéž to nejen zpíváme, ale prožíváme Boží blízkost skutečně osobně každý z nás. Přeji Vám radost 
z toho, že se opět otevírá cesta pro nás všechny, cesta k Bohu. Využijme této doby k zastavení 
a nalezení, obnovení našeho vztahu k Bohu. Boží láskou posíleni obnovujme i své pozemské 
vztahy v rodinách, obci. Kéž nás všechny provází Bůh na všech našich cestách nejen o Vánocích 
a v Novém roce 2021, ale po všechny naše dny.         

  Mgr. Leoš Mach – evangelický farář

Náš rozhovor 
Jakub Janda, sportovec, který reprezentuje Prusinovice především na běžeckých 

závodech všeho typu. Borec z Prusinovic, který je schopný zaběhnout Rohálovskou desít-
ku s náročným profilem tratě pod 36 minut, mj. vítěz závodu - Noční běh Rusava (součást 
seriálu Night Trail Run), v  kategorii dvojic, který spočíval ve dvanáctihodinovém běhu 
v okolí Rusavských kopců. 

Někdo běhá od základní školy, někdo začal až v pozdějším věku. Co tebe osobně  
k běhání přivedlo? Co tě motivuje?

Ke sportu jsem byl vedený odmalička a čím jsem starší, tím víc jsem za to vděčný, protože 
si myslím, že z toho těžím do teď. Ve škole jsem běhal, ale vůbec jsem to nebral vážně, spíš jako 
výhodu, jak se vyhnout učení, když byla ta možnost.

V roce 2015 jsem měl vleklé zdravotní potíže, které vygradovaly operací oka (v lednu 2016), 
celý ten rok byl pro mě docela převratný, dost jsem (nejen) při čekání u všech těch doktorů pře-
mýšlel, kam a jak se bude můj život dál ubírat. Taky jsme si v tom roce pořídili s přítelkyní psa a tím 
odstartovala naše láska k přírodě, turistice a pohybu. Jelikož jsem už v té době jezdil po okolních 
lesích na kole a v zimě se mi nechtělo tak zmrzat, začal jsem místo toho běhat. A vzhledem k tomu, 
že se u nás běhá Rohálovská desítka, kterou jsem běžel kdysi ve 12 a 13 letech, řekl jsem si, že 
do toho půjdu a zase si ji zaběhnu. Takže měsíc a něco po zmiňované operaci jsem stál na startu 
Rohálovky. Zpětně to určitě nehodnotím jako nejlepší nápad, ale odstartovalo to celkem slušnou 
závislost. Motivuje mě to známé a otřepané, ale pravdivé heslo: „Stále se zlepšovat a posouvat 
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se dál“, ale taky příroda. Většinu tréninků absolvuju v terénu okolo Rohálova nebo v Hostýnkách  
a je to opravdu osvobozující a naplňující, navíc skoro vždy právě se zmiňovaným psem, takže  
o to víc mě to baví. Motivací je pro mě taky tým, do kterého jsem byl přizván při jeho zakládání, 
a to ROHÁLOV bike team a především děti v něm, myslím, že jsme si motivací navzájem.

Když jsi vyběhnul poprvé, napadlo tě, že by se úspěchy mohly dostavit tak brzy?
Vůbec jsem nečekal, že se nějaké „úspěchy“ můžou dostavit a ani jsem si nedělal žádné sny 

a cíle. Když jsem si řekl, že začnu opravdu trénovat a brát to vážně, nejen tak popobíhat, bylo mi 26. 
Asi od šestnácti, kdy jsem přestal hrát fotbal, jsem se sportu spíše vyhýbal, taky jsem měl za sebou 
pěkných pár let kouření a o pití ani radši mluvit nebudu. Byl jsem jen zvědavý a odhodlaný zjistit, 
co ze svého těla dokážu ještě vymáčknout a vydolovat. Hlavní přínos pro mě ale bylo, že jsem 
díky spoustě a spoustě času, co jsem trávil někde v lesích a kopcích, měl čas poznávat sám sebe 
a přicházet na to, co opravdu v životě, nejen ve sportu chci dělat a kým chci být.

Máš nějaký tréninkový plán? Vedeš si přehled, kolik toho měsíčně naběháš? Kdo ti po-
máhá s tréninkovým plánem?

Můj tréninkový plán je velice jednoduchý, dělám to, co se mi zrovna v ten den chce. Takže 
jdu třeba jeden den na delší klidnější běh do terénu, další den si dám kolo, pak zase rychlý běh 
na silnici a o víkendech dlouhé túry po horách s přítelkyní a teď už se dvěma psy. Měsíčně nabě-
hám většinou tak kolem 200 km, což je samo o sobě na běžce dost málo, ale k tomu tak 500 km 
na kole a do 100 km turistiky. Měl jsem ale i měsíc, kdy jsem naběhal 250 km, na kole jsem měl 
1000 km a na túrách skoro 200 km, takže je každý měsíc jiný, pestrý, a to se mi na tom líbí. Trénink 
si sestavuju vždy na týden dopředu, když se nepřipravuju na nějaký specifický závod. Nepomá-
há mi s ním nikdo, všechno je to stylem pokus omyl a věcí co jsem odpozoroval, nebo zjistil od 
zkušenějších. Jediný, kdo se na mé přípravě a tréninku podílí je přítelkyně, díky které jsem tam, 
kde jsem. Ono nejde dost dobře skoro nic dělat takhle „naplno“ bez zázemí, pomoci a podpory, 
což já doma mám a jsem za to moc rád.

 

Tvoje úspěchy? Na který výkon jsi nejvíce pyšný? Po jaké době jsi byl poprvé na bedně?
Rozhodně jsem rád za to, že i po letech dost nezdravého života jsem schopný takhle spor-

tovat a skoro každý absolvovaný závod je pro mě úspěch. Jsem rád, že se mi podařilo zaběhnout 
Rohálovskou 10 pod 36 minut, taky rád vzpomínám na své první vítězství na 30 km běhu Velkou 
Moravou. Velký zážitek pro mě byl, když jsme společně s přítelkyní a psem běželi v Hostýnkách 
dog-trekingový maraton (47 km). Z poslední doby jsme letos v červenci, ve dvojici s kamarádem, 
absolvovali dvanáctihodinový noční závod na Rusavě, kdy jsme se střídali po kole na rozbahněné 
kopcovité trati a za noc každý naběhal 60 km. Na bedně jsem byl poprvé v říjnu 2018 na Hradčan-
ských vlnkách, takže asi rok po tom, co jsem začal opravdu makat, proto se taky z tohoto závodu 
pro mě stala srdcovka.

Na který závod rád vzpomínáš?
Mám většinou závody spojené s konkrétními místy, takže na ně většinou vzpomínám, když 

jsem někde poblíž místu, kde se konaly. Nejsilnější vzpomínky mám asi na Hostýnskou osmu 
2018, kdy jsem uběhl zatím nejdelší vzdálenost 72 km v Hostýnských kopcích. Běžel jsem to přes 
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10 hodin a sáhl si fakt na dno, ale taky zažil tolik zážitků, pocitů, dojmů, radosti a bolesti, že se 
mi tento závod navždy vryl hluboko do paměti. Taky je to ale tím, že Hostýnky prostě miluju  
a trávím v nich spoustu času – jen na Hostýně jsem, ať na kole nebo po svých, víc jak 50krát do roka.

Změnil jsi životní styl, byla to velká změna?
Byla to změna přímo obrovská a do té doby pro mě absolutně nepředstavitelná. Nic moc 

mě nezajímalo kromě hudby, chlastání, kouření a vymetání všech možných akcí, koncertů a fes-
ťáků. Moc rád na tu dobu vzpomínám, a i kdybych mohl, neměnil bych. Ale taky s sebou tenhle 
životní styl nese stinné stránky, což určitě zná každý, kdo do něj třeba jen na chvíli nakoukl. Mě 
to přivedlo až do bodu, kdy už jsem byl absolutně nespokojený a zklamaný sám ze sebe, hledal 
jsem nějakou změnu a východisko, ale nevěděl jsem, kudy se dát. Dokud jsem nezačal běhat, 
jezdit na kole a chodit po horách. Velice rychle mi došlo, že tohle je přesně to, co chci dělat a jak 
se chci cítit. No a od té doby to ve mě jen sílí a roste. Rozhodně to není lehké a nestane se to ze 
dne na den, když chcete změnit téměř vše, co je ve vašem životě rutinou. Musíte za sebou nechat 
spoustu věcí, které byste si chtěli vzít do další životní etapy s sebou, ale nejde to. Hned jak jsem si 
uvědomil, že je to jen moje cesta a mám na ni jen jeden život, došlo mi, že musím být sám sebou, 
bez ohledu na to, co si o tom budou myslet ostatní. Když se naučíte být spokojení a šťastní sami 
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Máš i jiné koníčky nebo záliby? Nebo všechen volný čas věnuješ běhání?
Můj volný čas se točí jen kolem běhu, kola, turistiky, přítelkyně a psů. A pořád je ho málo.

Jakub Janda při závodu Rohálovská 10 Jakub Janda při závodu Rohálovská 50
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SPOLKY

Jak se připravuješ na závody?
Záleží, jaký typ závodů to je. Na klasické „přespoláky“ do 15 km nijak zvlášť, takové jsou totiž 

většiny mých tréninků. Na rychlé silniční běhy začnu pár týdnů před závodem v tréninku zrych-
lovat a přidávat asfalt, na dlouhé závody nad 30 km naopak týdny před závodem spíše zpomaluji 
a přidávám na vzdálenosti tréninků. Před závodem pak pár dní spíše odpočinek a regenerace.

A co tvoje sportovní cíle do budoucna?
Momentálně jsem se 3 měsíce hrabal z prvního velkého zranění, což mi dost otevřelo oči 

a paradoxně jsem se i díky tomu naučil o tělo lépe starat a vracet mu to, co po něm chci, takže 
hlavně bezbolestně a bez zranění dál sportovat. Ty zážitky a pocity jsou tak individuální a růz-
né, že můžete klidně skončit třeba desátý a ze závodu si odvezete lepší dojmy, než když jste 
na  bedně. Na každém závodu je tolik příběhů, kolik je účastníků a každý je hlavním hrdinou 
v tom svém, proto se dá tak těžko někomu vysvětlit, co vše při něm člověk zažívá a proč to dělá. 

Jak si vybíráš a plánuješ závody? Je nějaký závod, na který se rád vracíš?
Závody si většinou vybírám podle toho, kde se konají a jak jsou daleko. Moc rád objevuju 

nová místa, takže se snažím vybírat takové, kde jsem ještě nebyl. Ale jsou i takové, na které se 
vracím moc rád, ať už kvůli přírodě, atmosféře závodu nebo tomu, že ho pořádá někdo známý, 
u koho vím, kolik ho to stojí práce, a že do toho dává srdce. Samozřejmě nesmím zapomenout 
na Rohálovskou 10 i 50, a taky Drásala, což jsou závody, které chci absolvovat, dokud to půjde.

Souhrn sezóny TJ Prusinovice
Amatérské soutěže v České republice se vinou pandemie nemoci Covid-19 zastavily v po-

lovině měsíce října. Všechny fotbalové soutěže tak zůstaly nedohrány a pokud to situace dovolí, 
budou sehrány v jarní části. V té nás tak čeká rekordní porce zápasů a mistrovské soutěže by 
měly začínat již první březnový týden. Ovšem ještě jednou musíme zopakovat, že vše záleží  
na epidemiologické situaci v ČR.

Naši muži hrají v letošním roce okresní soutěž a v současné době okupují 2. místo. Naším 
nejlepším střelcem je, v posledních letech tradičně, Radek Nevřala s 13 brankami.

V krajské soutěži nastupuje společný dorostenecký výběr Bystřice p. H. a Prusinovic, který stihl 
odehrát jen 4 zápasy, ve kterých ještě nevsítil branku a nachází se na poslední 12. příčce v tabulce.

Ostatní naše mládežnická mužstva nastupují v okresních soutěžích.
Starší žáci jsou na 7. příčce a jejím nejúspěšnějším střelcem je se 6 brankami Jan Krejčí. Mladší 

žáci stihli odehrát nejvíce utkání ve své skupině a zatím ji vedou. Nejlepšími střelci jsou se 6 bran-
kami Daniel Mašta a Václav Pumprla, 5 branek vsítily posily z Rusavy, David Hudec a Milan Zachara.

Starší přípravka se nachází na 4. příčce, nejlepšími střelci jsou Jiří Adámek (20 branek), Tomáš 
Novák (13 branek) a Jan Dudík (11 branek).

Mladší přípravka je se ziskem jednoho bodu na 6. příčce a jejím nejlepším střelcem je s deseti 
brankami Matouš Nedbal. Za mladší přípravku se dokázali střelecky prosadit i Kryštof Mlčák, Václav 
Utěkal, Petr Krejčí a Adélka Lajdová.
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Dovolil bych si tímto zároveň pozvat všechny zájemce o pohyb a kopanou do naší tělocvičny, 
kde se již rozbíhají tréninky všech věkových kategorií, které respektují platná nařízení vlády České 
republiky v souvislosti s vydanými omezeními.

Závěrem bych Vám jménem celé TJ Prusinovice chtěl popřát klidné a spokojené prožití svátků 
vánočních a v novém, snad klidnějším roce 2021 hlavně pevné zdraví.

Aleš Pumprla

HISTORIE

Z letopisů obce
Čas letí jako bláznivý zpívá K. Gott v jedné písni a má naprostou pravdu. Uběhlo další čtvrtletí 

a opět je zde zpravodaj obce a s ním i zajímavosti z historie naší krásné dědinky.
Perlou všech hasičských oslav v obci je vždycky ukázka činnosti automobilové stříkačky Tatra. 

Tento automobil nebyl vždycky hasičskou stříkačkou. Obec jej zakoupila v roce 1949 jako osobní 
automobil pro hasičský sbor. V roce 1950 byla provedena přestavba na hasičskou stříkačku. Ka-
rosérii provedl mistr kolářský Pavel Vašík za pomoci svého strýce Martina Uruby. Montáž pumpy 
provedla firma Hrček – Neugebauer z Brna Králova Pole. Celou sestavu autostříkačky realizovala 
autodílna  firmy Vladimír Grund ze Zábřehu na Moravě. Dne 18. června 1950 se konalo slavnostní 
svěcení stříkačky za účasti 147 bratří a 45 sester krojovaných z okolních sborů. Svěcení provedl 
kanovník P. Křivák z Olomouce za asistence P. Stojaspala, prusinovického faráře a P. Pleváka, dě-
kana z Holešova. Kmotrami při svěcení byly Š. Pumprlová a Š. Neradílková. Odevzdání stříkačky 
hasičům provedl předseda MNV Adolf Kopec. Sbor byl koupí a realizací přestavby auta finančně 
zcela vyčerpán – celkový náklad činil 350.000,- Kčs. Finanční tíseň sboru byla tlumočena pány 
Aloisem Pumprlou a Josefem Sedlaříkem ONV v Holešově a KNV v Gottwaldově  a s jejich sou-
hlasem byl rozdíl MNV doplacen. Zajisté to byla výborná investice, která zvýšila akceschopnost 
sboru při zdolávání požárů. Díky obětavým členům sboru je tato stříkačka v provozuschopném 
stavu i ve svých 70 letech a věk jí na kráse rozhodně neubral. Nezbývá než jí popřát hodně dalších 
nadšených pečovatelů, aby mohla svou krásu a umění předvádět ještě hodně let.

V roce 1950 rozhodl MNV o zřízení kulturního domu. V obci chyběl větší sál pro pořádání 
různých akcí. Kulturní dům byl realizován přestavbou stávající budovy bývalé stáje velkostatku. 
Pracovníci se s velkou chutí vrhli do práce. Nově vzniklý sál měl 300 m2. Nešlo však vše hladce. 
Rekonstrukce byla zahájena bez schválení nadřízených úřadů a našla se nějaká „dobrá duše“, která 
to těmto úřadům oznámila. Rozhodnutím nadřízených úřadů byla stavba okamžitě zastavena  
a pokračovat mohla až po vydání stavebního povolení. Jak vidno letopočty se mění, chování 
lidí a byrokracie moc ne. Tento kulturní dům pak sloužil až do 28. února 1965, kdy zcela vyhořel.  
Na stávajícím místě nebyl už nikdy obnoven. Později byl postaven nový, který známe dodnes.

V současné době se řeší záležitosti týkající se sucha. Před 50 lety se zase řešilo spíše mokro.  
V roce 1970 byla zahájena velká vodohospodářská úprava potoka Kozrál. Úprava se týkala dlou-
hého úseku od splavu u fotbalového hřiště až k mostu u trati „Podmlénisky“. Došlo k narovnání 
toku, aby se zlepšily odtokové podmínky a odvodnily se tak některé močály. Vida, uplynulo pár 
let a řešíme jak změnit odtokové podmínky ve směru přibrždění odtoku a tím dosáhnout udržení 
vody v krajině. Kdybychom více poslouchali přírodu, mohli jsme si ušetřit starosti i peníze.
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Před 20 lety ztratila obec velkého znalce její historie. V roce 2000 zemřel pan Ladislav Zmeškal, 
který měl velké znalosti o historii obce a dokázal o ní poutavě vyprávět. Byl také velkým fandou 
fotografování a díky svému bohatému archívu uspořádal k 650. výročí obce krásnou a obsáhlou 
výstavu fotografií. 

To je pro letošek z historie obce vše, těším se na další setkání s čtenáři v příštím roce.
        

Lipner Petr

Z archivu Ladislava Zmeškala
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Automobilová stříkačka Tatra

Hasičská stříkačka v akci
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

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

50 let Měrková Ladislava 55 let Pechalová Dana 60 let  Bradík Milan    
 Krejčí Michal                            Vrubel Tomáš  Darebník Zdeněk                               
 Pumprla Marek                         Trnčák Josef   Nedbal Jiří
 Záplatová Olga                          Vybíralová Hana  Chytilová Ivona
 Kliment Karel                            Večeřa Miroslav  Mlčák Milan          
 Bečková Ludmila                                                           
 Sklenařík Radek
   
                                                                                               
65 let Solař Petr 70 let Bartošková Vlasta 75 let Krejčí Lubomír   
 Nedbal Milan  Stoklasa František
              Mlčáková Eliška  Krejčí Jarmila                         
             

80 let Mlčák Zdeněk 85 let Utěkalová Helena     
 Hlobilová Ludmila  Stehnová Růžena
                                                            
                          
Narodili se:
               Hromada Christian
               Zlámalová Julie

              
Sňatek uzavřeli:
               Karásková Ivana, Prusinovice a Minařík Radek, Turovice
               Nedbalová Petra, Prusinovice a Darebník Martin, Prusinovice  
             

Rozloučili jsme se:
               s panem Milanem Dvořákem, panem Rostislavem Mrázkem, paní Vlastou   
               Sklenaříkovou, panem Antonínem Nedbalem, panem Františkem Ležákem
               a paní Marií Karolovou.
              

       A vzpomínky zůstanou ...



Adventní výzdoba

K rozsvěcení vánočního stromu došlo i v letošním roce 

Práce na odkanalizování obce
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