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Z OBCE

Zprávy z obce
Za uplynulé období proběhly dvě veřejná zasedání zastupitelstva. Na prvním, dne 10. 12. 2020, 

proběhlo následující: 
• Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 8/2020
• Byl zakoupen nový osobní automobil pro potřeby obecního úřadu za cenu 540 000 Kč
• Byla získána dotace 709 000 na nákup 85 ks kompostérů (o objemu 2 500 l)  pro občany. Realizace 

proběhne v roce 2021

A byly přijaty následující usnesení: 
• Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 9 a 10/2020
• Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Prusinovice na rok 2021 se závaznými uka-

zateli objem příjmu 17 055 200,- Kč, objem výdajů 17 055 200,- Kč
•  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Prusinovice na rok 2021 se závaz-

nými ukazateli objem příjmu 6 465 700,- Kč objem výdajů 6 465 700,- Kč
•  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Základní školy Prusinovice na rok 2021 se závaz-

nými ukazateli objem příjmu 7 068 000,- Kč objem výdajů 7 068 000,- Kč
•  Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled obce Prusinovice na období 2021  

až 2023
•  Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled Mateřské školy Prusinovice na období 

2022 a 2023
•  Zastupitelstvo schvaluje předložený Rozpočtový výhled Základní školy Prusinovice na období 

2022 a 2023
•  Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný účetní odpisový plán Základní školy Prusinovice 

pro rok 2021
•  Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizovaný účetní odpisový plán Mateřské školy Prusinovice 

pro rok 2021
•  Zastupitelstvo obce Prusinovice schvaluje Dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu Holešovsko, 

jehož členem se nově stává obec Lukoveček

•  starosta přečetl dopis od Klubu dárců krve Kroměřížsko, ve kterém oznamují, že paní Marie 
Pumprlová, Díly 380 darovala na transfuzním oddělení dne 15. 10. svůj již 90 odběr. Paní Pum-
prlovou pozveme na Obecní úřad a předáme věcnou i finanční odměnu

•  starosta dal příkaz k inventarizaci obecního majetku
•  starosta pozval všechny na obecní ples, který se bude konat (??) v sobotu 30. ledna 2021
•  MVDr. Koplík připomněl rozpracovaný návrh řešení úpravy zeleně v okolí pomníku padlých vo-

jáků z 1. světové války. Po realizaci odkanalizování obce v této lokalitě bychom mohli přistoupit 
k řešení zeleně v této lokalitě obce

•  starosta – na návrhu úpravy tohoto místa pracuje zahradní architektka ing. Nedbalová z Tučap. 
Budu se informovat, v jaké fázi rozpracovanosti projekt je

•  starosta popřál všem příjemné prožití adventu, veselé Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví
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Druhé veřejné zasedání za uplynulé období se konalo ve čtvrtek 25. února 2021
•  Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 9 a 10/2020
•  Dne 26. ledna 2021 proběhla kolaudace stavby „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Prusinovice. 

Celkový náklad akce 14,7 milionu, celková dotace 11,5 milionu
•  Byla podána žádost o dotaci na stavbu „Změna užívání vinárny a masny na  obecní knihovnu  

a ordinaci“. Předpokládané náklady 10 milionů. Předpokládaná výše dotace 7 milionů. 

A byly přijaty následující usnesení: 
•  Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 11, 12/2020, 1 a 2/2021
•  Zastupitelstvo souhlasí s konáním zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Poří-

zení cisternové automobilové stříkačky pro potřeby JSDH“ realizované při použití (spolufinan-
cování) prostředků poskytnutých z rozpočtu Zlínského kraje a Ministerstva vnitra, generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.  Veřejná zakázka bude zahájena dne 
26. 2. 2021

•  Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 785 o výměře 104 m2 za cenu 50 Kč/m2. 
Celková cena pozemku bude 5 200 Kč

•  Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním stání pro osobní automobil na obecním pozemku p. č. 
157 před RD č. p. 94. Parkovací stání bude vybudované z rozebíratelné dlažby tak, aby v případě 
potřeby opravy sítí bylo toto stání možno odstranit

•  Zastupitelstvo souhlasí s  vybudováním stání pro osobní automobil na obecním pozemku  
p. č. 1302 před RD č. p. 435. Parkovací stání bude vybudované z rozebíratelné dlažby tak, aby 
v případě potřeby opravy sítí bylo toto stání možno odstranit

•  Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem obecního pozemku p. č. 1584 o výměře 158 m2 a pověřuje 
starostu vyvěsit Veřejný záměr k pronájmu uvedeného pozemku

•  Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem TJ Prusinovice 40 000 Kč na rok 2021
•  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu ev. č. 52278 o zřízení věcného břemene pro stavbu „ Stavební 

úprava stanice katodické ochrany – Prusinovice“
•  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo o zřízení věcného břemene č. OT-014330059652/001
•  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. OT-001030058751/001-ELMO o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene
•  Zastupitelstvo schvaluje předložený Řád veřejného pohřebiště

•  p. Stoklasa upozornil na nebezpečně umístěná svodidla při výjezdu z obce směrem na Pacetluky
•  starosta – svodidla jsou součástí komunikace v majetku Zlínského kraje, v provozování ŘSZK - 

při nejbližší příležitosti na tyto svodidla upozorníme

Starosta obce – Zbyněk Žákovský 
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Hasičská zbrojnice
I na jiném místě se v tomto Zpravodaji píše, jak dlouho se připravovala radikální rekonstrukce 

hasičské zbrojnice v Prusinovicích. Dne 26. ledna 2021 byla udělána velká tečka za jedním velkým 
projektem – proběhla kolaudace přístavby a rekonstrukce hasičské zbrojnice. 

První žádost o dotaci na tuto stavbu jsme podávali v únoru 2017 do evropských fondů IROP. 
Po hodnocení žádostí jsme skončili na 6. místě v republice pod čarou. Tedy na místě, na které již 
nebyly v té době finance. Následné roky jsme podávali žádosti již jen do národních operačních 
programů. A to přes Ministerstvo vnitra celkem 4x (vždy po roce) a na Ministerstvo pro místní 
rozvoj pro rok 2019. V únoru 2020 jsme věděli, že nám vyšlo 4,5 milionu na hasičárnu u Minister-
stva vnitra a rozmýšleli jsme se, jestli s tak malou dotací do tak velkého projektu jít. Naštěstí padla 
volba, že do stavby půjdeme, přestože většina investic zbude na obecní pokladnu.

Jak víme, na jaře minulého roku vypukla covidová pandemie a s ní i snaha vlády napumpovat 
nějakým způsobem do ekonomiky peníze. Mimo jiné se vláda rozhodla, že přilije do dotačních 
programů nemalé finance, a tak se stalo, že i obci Prusinovice nakonec vyšel pokus o získání 
financí od Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsme byli také pod čarou z důvodu, že na nás už 
nevycházely finanční prostředky. Najednou jsme měli 4,5 milionu z Ministerstva vnitra, 0,5 milionu 
ze Zlínského kraje, 7,2 milionu z Ministerstva pro místní rozvoj a dokonce i možnost 9,2 milionu 
z IROPu. Dohromady tedy 21,4 milionu. Samozřejmě tato částka nám převyšovala zamýšlenou 
investici, a tak jsme byli nuceni 9,2 milionu z  IROP s díky odmítnout tak, abychom nešli proti 
podmínkám jednotlivých dotačních titulů.  Ale i tak nám zbylo z  MV, MMR a Zlínského kraje  
12,2 milionu na hasičskou zbrojnici. Najednou se otočila situace. Do této doby jsme se snažili 
náklady co nejvíce škrtit. Od doby, kdy jsme se dozvěděli, že máme možnost čerpání vyšší dotace, 
jsme se nemuseli držet tak u země a mohli jsme v budově trošku více vymýšlet i za cenu, že se 
nám budou zvedat náklady. 

Záměrem celé dlouhé přípravy této stavby byla zejména výstavba dostatečně kapacitní garáže 
pro cisternové vozidlo, které by v budoucnu do obce mělo přijet. Nutno připomenout, že cisternová 
Avie, která je v majetku obce, má již po životnosti. I když vypadá skvěle, přetahuje už přes 10 let. 
A kdybychom koupili jakýkoliv cisternový vůz, do staré garáže by se nevlezl. Proto bylo důležité 
realizovat přístavbu nové garáže. Vše je ale propletené. Pokud jsme chtěli přistavovat garáž, tak 
na základě Stavebního povolení. A pokud jsme měli získat tento stavební dokument, musela 
se zmodernizovat celá hasičská zbrojnice, aby odpovídala dnešním provozním, hygienickým  
i energetickým normám. Proto se také rozpočet nafukoval čím dál více. Už nestačí jedny záchody, 
ale musí být dvoje. Nevyhneme se sprchám, nevyhneme se patřičnému tepelnému zateplení 
celé budovy. Musela vzniknout hygienická smyčka špinavé a čisté šatny, rekuperace vzduchu 
v garáži, kde startuje cisternové vozidlo a za budovou muselo vzniknout odpadové hospodářství 
odpadních i srážkových vod, které hasičská zbrojnice nikdy neměla. 

Občas se setkávám s názorem, že to či ono hodně stojí. Je či není mnoho 14,7 milionu za 
hasičskou zbrojnici? Já vždycky říkám, že není až tak podstatné, kolik stojí investice, ale kolik stojí 
obecní pokladnu. A nás tahle stavba stojí něco málo přes 3 miliony a to se mi zdá dobrou investicí. 

Jsem rád, že se podařil úkol zastupitelstva zajistit obci činnost JPO III v obecní budově ha-
sičské zbrojnice i na další léta. Že hasiči, kteří budou vyjíždět k jakékoliv nenadálé události, ať už 
v obci či mimo ní, mají vytvořené podmínky, které nám už teď závidí okolní obce. Že se budou 
vracet do hasičské zbrojnice, ve které bude teplo a ne vlhko. Že si budou mít kde vysušit unifor-
my a boty, které si na druhý den opět ve svém volném čase přijdou vyčistit a uložit tak, aby byli 
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nachystaní na příští výjezd, který může nastat právě teď. Za účast na těchto výjezdech musíme 
našim hasičům jen děkovat. Našim úkolem bylo „jen“ připravit jim k těmto výjezdům podmínky. 
K výjezdům na pomoc nám všem. 

Velké díky patří minulému zastupitelstvu, které pro tak velkou a zásadní investici zvedlo 
ruku. Nevypadá to, ale až se má zvednout ruka se svou vlastní odpovědností, chce to odvahu. 
Ale samozřejmě poděkování patří i nynějšímu zastupitelstvu, které dalo souhlas s pokračováním 
a dotažením do konce. Je to hold kolektivní rozhodování. 

Ať hasičská zbrojnice slouží nám všem dlouhá léta, ať k práci či zábavě. 

Starosta obce – Zbyněk Žákovský

Nová hasičská zbrojnice
Jak si jistě většina z vás všimla, na návsi nám vyrostla nová dominanta – rekonstruovaná  

a přistavěná hasičská zbrojnice. Z mého pohledu, chválabohu za realizaci tohoto díla. Jelikož se 
pohybuji mezi lidmi v obci a poslouchám jejich názory, tak vím, že kladný názor nesdílí všichni, 
což je v pořádku a normální. Mrzí mne však argumenty, které záporný názor potvrzují. Chci se 
proto k tomu vyjádřit a možná i problematiku trochu objasnit. 

Jedním z argumentů je třeba ten, že se zbrojnice udělala, protože místostarosta je velitelem 
JSDH. Dalším pak je, že se díky zbrojnici nestaví dům, ve kterém by byla ordinace lékaře. K vyjas-
nění problému zajdu trochu do větší šíře.

Hasiči jsou tvořeni v podstatě dvěma složkami SDH a JSDH. SDH je zájmový spolek, stejně jako 
třeba zahrádkáři, hokejisti, koňáci apod. Ti si musí na svou činnost vydělat. Pak je druhá složka,  
a to je JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů). Tuto jednotku musí podle §29 Zákona o požární 
ochraně povinně zřizovat obec. Tento zákon stanovuje pravidla pro činnost této složky a upravuje  
i podmínky členství v této jednotce. Rovněž nařizuje obci povinnost jejího kompletního financová-
ní. Uvedený zákon také nařizuje krajům povinnosti v požární ochraně a jednou z těchto povinností 
je stanovení plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Proč to vše tak dopodrobna? 
Zlínský kraj ve svém rozhodnutí o pokrytí zařadil JSDH Prusinovice jako JSDH III, což znamená 
jednotka s působností i mimo katastr své obce. Na základě toho povolává naše hasiče v případě 
potřeby k zásahům v širokém okolí. Na tyto výjezdy pak kraj nějakou částkou přispívá. Pro kvalitní 
činnost jednotky a zvýšení její účinnosti však požadují výkonnější techniku. Stávající vozidlo, které 
pojme cca 1 m3 vody, tento požadavek nenaplňuje. Je proto potřeba většího vozidla, které se 
však nemohlo do stávajících prostor zbrojnice vejít. Tento problém jsme řešili v zastupitelstvu již 
v době mého funkčního období. Rekonstrukci zbrojnice jsme několikrát plánovali, ale nebyly v tu 
dobu vypsány žádné dotační tituly, které by pomohly s financováním. Podotýkám k té výtce 1, že 
v tu dobu nebyl v zastupitelstvu žádný člen JSDH a přesto jsme to řešili. Možnost financování se 
naskytla až v nynější době a zastupitelstvo ji (podle mě zcela správně) využilo. Díky tomu máme 
dnes v obci krásnou moderní zbrojnici, která poskytuje hasičům důstojné zázemí. Nevím, jestli 
si dokážeme všichni představit, jak je hasiči, který se vrátí ze zásahu v mokrém oblečení, špinavý  
a unavený, do prostor, kde je chladno a není se pomalu ani kde osprchovat. Členové jednotky jsou 
ti, kteří vyrazí k pomoci, kdykoliv jsou požádáni – vzplane oheň - vyjedou hasiči, vylije se potok - 
vyjedou hasiči, vítr vyvrátí stromy – opět vyjedou hasiči. To vše na úkor svého volného času a bez 
nároku na odměnu. Nezáviďme jim proto jejich novou budovu a buďme rádi za to, že jsou ochotni 
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Starosta obce – Zbyněk Žákovský

Nová hasičská zbrojnice
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udržovat techniku a zdokonalovat se ve své činnosti formou školení, na která jezdí do Kroměříže 
apod. a obětují často celou sobotu. Nedělají to pro sebe, dělají to pro ochranu a pomoc všem 
občanům. A co se týká výtky ohledně zdravotnického střediska? Bylo by to jistě krásné mít v obci 
lékaře, ale bohužel zatím pro to nejsou podmínky. Dotace k této stavbě zatím nejsou a nevím, jak 
by to bylo s obsazením ordinace nebo zda by se našel další ochotný lékař jako MUDr. Šindler, aby 
do obce alespoň občas zajížděl. Věřím tomu, že pokud by se naskytly příhodné podmínky, tak to 
kterékoliv zastupitelstvo (ať to stávající nebo budoucí) bude realizovat.

Ing. Petr Lipner

Plánované investice
Knihovna

Na konci minulého roku podala obec Prusinovice Žádost o dotaci na stavbu „Rekonstrukce – 
změna užívání vinárny a masny na obecní knihovnu a ordinaci“. Tato stavba by se měla realizovat 
vedle garáže hasičské zbrojnice a tato budova by měla končit až v místě spodní štítové zdi bývalé 
masny. Tímto by se dokončilo zmodernizování celého bloku a výrazně by se zlepšila estetika celé 
návsi. Celkové náklady na tuto stavbu včetně vybavení je něco málo přes 10 milionů. Požadovaná 
dotace byla necelých 7 milionů. Částí této stavby bude nová ordinace lékaře a v těchto prostorách 
by měl nadále ordinovat jednou měsíčně pan doktor Šindler.

Už jsem také zaslechl, že jsme neměli rekonstruovat hasičskou zbrojnici a udělat raději or-
dinaci pro doktora. Tato varianta nebyla nikdy na stole, že bychom se rozhodovali mezi zbrojnicí 
a ordinací. Vše postupuje dle plánů, jedno po druhém, a na konci bude to i to. Samozřejmostí 
je využít dotačních titulů v maximální možné míře. A na hasičskou zbrojnici prostě dotace vyšla 
dříve. A samozřejmě všichni víme, že když se budeme honit za třemi zajíci, nakonec nechytíme 
ani jednoho. A tak se zaměřme na jednoho a toho ulovme. Zatím se to daří a v osvědčené taktice 
budeme pokračovat. Navíc bohužel představa, že se udělá nová ordinace pro praktického lékaře 
a že nějakého seženeme, je prostě scestná. Lékaře nemůžou sehnat obce se třemi tisíci obyvateli. 
Taková je prostě smutná realita. A tak záměr ordinace vedle knihovny je ten, umístit dětského 
doktora do lepších podmínek a i pro přijíždějící maminky s kočárky vytvořit lepší podmínky tak, 
aby kočárky v případných plískanicích nemusely mít venku, jak je tomu doposud. 

Ve větší polovině budovy bude umístěná knihovna, která je momentálně zcela nevyhovující. 
Nová knihovna by měla sloužit i k částečné výuce mateřské i základní školy a snažit se přitáhnout 
děti ke čtení tak, jak se tomu děje v našem okolí. Pokud neuděláme krok první, nemůže nikdy 
nastat ten druhý. 

Vystěhováním doktora a knihovny z obecního úřadu se nám otevře zamýšlený záměr zrea-
lizovat rekonstrukci obecního úřadu. To ale asi předbíháme. 

Tato stavba „Rekonstrukce – změna užívání vinárny a masny na obecní knihovnu a ordinaci“ 
by mohla začít letos kolem začátku velkých prázdnin v případě, že vyjde u Ministerstva pro místní 
rozvoj dotace. Výsledek žádosti bychom se měli dozvědět někdy na konci měsíce dubna. Pokud 
by nevyšla, budeme zkoušet tento projekt podat na MMR zase pro příští rok. 

Držme si tedy palce, ať můžeme na jaře roku 2022 kolaudovat novou stavbu.

Starosta obce – Zbyněk Žákovský 
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Hasičská cisternová stříkačka
Druhou velkou investicí pro rok 2021 je „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro po-

třeby JSDH“. Pozorný čtenář Zpravodaje už ví, že bylo vyhlášeno Výběrové řízení na tuto zakázku. 
Nákupem tohoto vozu bude mít obec Prusinovice splněnou povinnost zabezpečení požární 
ochrany obce na dlouhé roky. 

Odhadujeme, že cena tohoto automobilu by se měla pohybovat do 8 milionů. S touto in-
vesticí nám pomůže Ministerstvo vnitra částkou 2,5 milionu a Zlínský kraj částkou 0,5 milionu. 
Necelých pět milionů tedy zbude na obecní pokladnu. Jestli nebude letošní rok rozpočtově 
nějak nepředvídatelně katastrofální, měly by se investice Knihovny a tohoto cisternového vozu 
ufinancovat bez použití úvěru. Na konci dubna 2021 by už měl být znám vítěz Výběrového řízení 
a snad na konci roku by mělo být hasičské auto již zaparkované v nově přichystané garáži, která 
se pro tento účel stavěla. 

Tento dlouho připravovaný projekt, již od roku 2017, se tedy naplní v roce 2021. Tady by 
nás nemělo už nic překvapit. Získané dotace na toto auto jsou již jasné a tak, jestliže knihovna je 
ještě s otazníkem, hasičské auto nemá prakticky kde uhnout. Stačí si jen počkat, až to úřední šiml 
dokluše a pak maličkost – už jen automobil vyrobit. 

Starosta obce – Zbyněk Žákovský

Odpadové hospodářství v obci
Dlouho jsem nepsal o odpadech v obci. Ať už o komunálním, tak o tříděném či velkoobje-

movém. Slibuji, že se polepším a v následujících Zpravodajích bude vždy nějakým způsobem 
zmínka o odpadech, byť jen třeba jednou fotografií. 

Myslel jsem si, že všichni chápeme, jak odpadové hospodářství v  dnešní době funguje,  
ale jeden ukřičený telefonát mě vyvedl z omylu. Zkusím tedy tento článek odstartovat od tohoto 
telefonátu. 

Jeden pátek, samozřejmě po 15 hodině, jsem měl od jednoho spoluobčana telefonát,  
ve kterém na mě řval, že MI už nezaplatí za popelnice ani korunu, protože mu popeláři nevyvezli 
popelnici. Odmysleme řev – myslím, že umíme taky řvát – i když víme, že taková komunikace 
nikde nevede a nikam nás neposune. Ale zarazila mě myšlenková pokřivenost, že si někdo myslí, 
že za popelnice před domy platíme starostovi 500 Kč a ten si s těmito penězi nakládá podle svého.  
Já pevně věřím, že drtivá většina občanů ví, že 500 Kč neplatíme starostovi, byť tyto peníze tečou 
přes obec. Přece je jasné, že všichni platíme určitý obnos peněz za likvidaci našeho odpadu. My 
naším životním stylem vytváříme odpad a někdo ho musí odvést a nějakým způsobem zlikvidovat. 
Obec Prusinovice využívá skládku Bystřice pod Hostýnem. Do obce přijede auto, naloží odpad, 
tento odpad zváží a pošle na obec fakturu za odvoz a likvidaci, v tomto případě komunálního 
odpadu. Finanční výsledek je ten, že obec vybere od každého svého občana 500 Kč, následně 
ke každé této pětistovce přidá 318 Kč a výsledná částka 818 Kč je ta částka, která je na každého 
občana potřebná k uhrazení poplatku za likvidaci odpadu. Tato částka je již výsledná po odečtu 
vrácených peněz za tříděný odpad. 

Jestli tedy chápeme - obec Prusinovice doplácí na každého občana 318 Kč za likvidaci jeho 
odpadu. Já doufám, že toto všichni chápou a vysvětluji to jen zmíněnému křiklounovi. 

Co ale asi mezi veřejnost prosakuje málo je to, že se odpadové hospodářství mění a s ním 
samozřejmě i ceny. Zmiňované částky vychází z vyúčtování roku 2020. Tytam jsou doby, kdy jsme 
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platili za uložení 1 tuny odpadu 900 Kč. Pro rok 2021 je tato částka navýšena na 1 140 Kč/t. Pro 
příští rok 2022 se mluví o celorepublikových 1 800 Kč/t. Z toho určitě bude plynout, že i 500 Kč 
na jednoho občana se za likvidaci jeho odpadu bude do budoucna navyšovat. Vzhledem k tomu, 
že je to roční poplatek, tak to zřejmě rodinné rozpočty nezruinuje, ale k navyšování určitě během 
dvou let dojde. Doplácení obce na občana 300 Kč ročně – dejme tomu, že to obec utáhne. Měla-
-li by se tato částka ale radikálně zvyšovat, tak i obec musí s poplatky za komunální odpad něco 
dělat. Bohužel tak jak se navyšuje téměř vše, roste i likvidace odpadu. 

Covid všechno zpomalil, ale před ním se mluvilo o tom, že se skládky budou zavírat a vše 
pojede přes spalovny. Ale tím se dostáváme na 2 500 Kč/t likvidace. Toto se bude řešit určitě 
za několik let. Momentálně nemá republika pro svůj odpad dostatečný počet spaloven, a tak 
mluvme spíše o pětiletkách. 

A jak to dopadlo s naším křiklounem? Neměl vytaženou popelnici před domem v čase, kdy 
kolem jeho domu projížděli popeláři. Někdy je to k popukání.

Starosta obce – Zbyněk Žákovský

ŠKOLA

Informace k zápisu do MŠ
V  souvislosti s  protiepidemickými opatřeními proběhne přijímací řízení k  předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, pouze vhozením 
příslušných dokumentů do poštovní schránky mateřské školy vedle vstupních dveří.

TERMÍN ZÁPISU
2. - 16. 5. 2021

K zápisu prosím doložte:
Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem 
Kopii rodného listu dítěte
Kritéria přijetí (seznámení s nimi stvrzené podpisem)

Všechny potřebné dokumenty najdete ke stažení na webových stránkách MŠ 
www.msprusinovice.cz

V týdnu od 17. - 23. 5. 2021 Vám budou do emailové schránky odeslány informace s přidělením 
registračního čísla Vašeho dítěte, pod kterým budou zveřejňovány výsledky přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách MŠ a na nástěnce 
před MŠ od 24. 5. 2021.



8

Školo, stýská se mi!
Je to přesně rok, co jsme se poprvé setkali s pandemií COVID-19. Rok od toho, co jsme museli 

přehodnotit svůj dosavadní způsob života, kdy nastala zcela nová situace nejen v českém školství. 
Po uplynutí náročného roku již víme, že nic není nemožné. Museli jsme se vyrovnat se spoustou 
nových skutečností.

Nejnáročnější je tato situace zejména pro naše nejmenší - žáky 1. a 2. ročníku. Proto jsme 
byli všichni rádi, že po vánočních svátcích se mohli do školních lavic vrátit alespoň oni. Pro takto 
malé děti je nesmírně důležitý sociální kontakt a nápomoc paní učitelky. Pro naše starší žáky se 
kontakt snažíme udržet alespoň prostřednictvím online výuky, která je mnohdy náročná z hlediska 
technického vybavení a připojení.

Když si vzpomeneme na loňský rok, tak jsme si vůbec nedokázali představit, jak takové 
vzdělávání může vypadat. Jak se máme s dětmi setkávat v online prostředí? Jak jim budeme 
vysvětlovat dané učivo přes monitor počítače? V té době jsme ještě neměli žádné zkušenosti 
s distanční výukou. Neměli jsme také přehled o kvalitních platformách pro online výuku.

V současné době jsem ráda, že již máme vytvořený systém, který alespoň částečně nahrazuje 
školní setkávání. I když tomu se nikdy nic nevyrovná. Stále čerpáme spoustu nových zkušeností, 
nových poznatků, jak vést distanční výuku co možná nejefektivněji. Zde také patří velká pochvala 
dětem, které se velmi dobře naučily s danými prostředky pracovat. Z práce na PC by všechny děti 
obdržely jedničku.

V online hodinách se snažíme s dětmi komunikovat, pracovat na zadaných úkolech, ale také 
se bavit. Občas nám vznikají úsměvné situace, kdy naší práci brání technika, či nedostatečné 
internetové připojení. Často se setkávám s větou: „Paní učitelko, já vás nevidím.“ nebo „Paní uči-
telko, vy jste se mi zasekla.“ Avšak ani to nás od naší práce neodradí a směle pokračujeme dál na 
zadaných úkolech. Věřím a stále doufám v to, že jednou na takové situace budeme jen vzpomínat.

Měsíc březen je měsícem, kdy se pomalu loučíme se zimou a vítáme jaro, ale také měsícem, 
který do našich životů vnesl spoustu změn. Abychom se mohli vrátit zpět k normálnímu životu, 
aby mohly děti usednout do školních lavic, tak je zapotřebí dodržovat vládní nařízení, která jsou 
mnohdy pro všechny chaotická. Proto si i přes všechny tyto negativní zprávy snažme udržet 
alespoň trochu pozitivní náladu. Všem přeji krásné prožití jarních měsíců a snad již v příštím čísle 
budeme psát o tom, jak se spolu s dětmi bavíme ve škole. 
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A po čem se nejvíce stýská dětem? 
„Stýská se mi po kamarádech, po paní učitelce a také se mi stýská po výletech. Vadí mi, že nemáme 

tělocvik a družinu. Prostě mi chybí celá škola a všichni v ní.“ (A. Lajdová, 3. ročník)

„Nejvíc se mi stýská po kamarádech, po družině a po kroužcích, taky po učitelkách. A už se těším 
do školy.“ (A. Sklenářová, 3. ročník)

„Nejvíce mi schází že se nemůžu vidět se spolužáky na živo. Že nemáme TV, VV a PČ.“ (S. Jašová, 
4. ročník)

„Na škole mi chybí kamarádi, všechny paní učitelky, rozvrh hodin, jak můžeme chodit s taškou 
do školy i jídelna, všechny školní akce. PROSTĚ CELÁ ŠKOLA“ (P. Lajda, 4. ročník)

„Je to rok, co nás postihla epidemie covidu. Celý svět se obrátil vzhůru nohama. Uzavřely se školy. 
Co mi chybí? Chybí mi spolužáci, učitelé, prostě osobní kontakt, neboť elektronika toto nenahradí. 
„ (T. Pumprla, 5. ročník)

„Chybí mi kamarádi a zážitky s nimi. Také mi chybí povídání s paní učitelkama.“ (K. Podolová, 
5. ročník)

Za ZŠ Prusinovice
Mgr. Michaela Vrubelová

Zimní radovánky v mateřské škole
Mikuláši, Mikuláši, kdopak tady děti straší?

I přes zvýšené hygienické podmínky a omezení navštívil Mikuláš v doprovodu čerta děti  
v naší mateřské škole. Hodné děti pochválil a předal jim balíček sladkostí, čert pohrozil zlobidlům, 
která nakonec slíbila, že se polepší.
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Máme krásný stromeček, pod ním najdeme dáreček…
Vánoční stromečky si děti v každém oddělení samy nazdobily a netrpělivě očekávaly, co jim 

Ježíšek tentokrát naloží. Dárků a dárečků bylo opravdu mnoho: sedací souprava do herny, stolní 
hry, kočárek, poníci, auta, Barbie, pomůcky na cvičení, maxi kostky a další.

Paní učitelky nazdobily okna, rozsvítily betlém a seznámily děti s legendou o narození Ježíška  
a s postavičkami v betlémě. Celá školka voněla cukrovím, které s dětmi společně upekly paní učitelky.

Také jsme se vypravili na tradiční vánoční koledu.

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
V rámci plnění sokolského projektu jsme navštěvovali tělocvičnu, kde si děti vyzkoušely 

různé pohybové aktivity. 

Padá sníh, pojedeme na saních…
A začala pravá zima. Z nebe padala jedna vločka za druhou a za chvíli bylo všude bílo. Sněhové 

nadílky jsme využili k bobování, lopatování, koulování a ke stavbě sněhuláků.
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To je paráda, bude olympiáda
Olympijské hry se konaly tentokrát v Prusinovicích. Účast byla hojná. Nechyběl ani slavnostní 

zahajovací průvod sportovců s vlajkou a „zapálenou“ pochodní. Úspěšní sportovci si odnesli jak 
jinak, než zlaté medaile.

My jsme kamarádi, my se máme rádi…
Společně jsme oslavili svátek svatého Valentýna. Děti vyráběly skřítka Valentýnka, čelenky, 

obrázky ze srdíček a na konci týdne se konala velká slavnost spojená s hostinou a diskotékou. 
Všichni účastníci měli stejnou barvu oblečení. Jakou? Přece červenou!

Masopustní karneval
Tentokrát medvěd po obci chodit nemohl, tak jsme si na tradiční masopust zahráli sami. Děti 

si průběžně do MŠ nosily kostýmy. V pátek měli kostýmy i všichni zaměstnanci mateřské školy  
a karneval mohl začít. Nechyběl rej masek, karnevalové hry, diskotéka, občerstvení a tombola, 
ve které vyhrál úplně každý.
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CÍRKEV

  COVID
Aktivity dětí by probíhaly i nadále, kdyby vláda neuzavřela všechny školy, tentokrát včetně 

těch mateřských od 1. března. I když statistiky uvádí vysoký počet osob nakažených covidem, 
docházel do obou oddělení mateřské školy po celou dobu vysoký počet dětí.

V době uzavření školy paní učitelky ani zaměstnanci nezahálí. Opět se dezinfikuje celá školka 
včetně hraček, provádí se generální úklid. Paní učitelky se účastní on-line školení, vyrábí výzdobu 
do oken, nejrůznější pomůcky a chystají předškoláčkům úkoly pro jejich povinnou distanční 
výuku doma.

Přejeme všem hodně zdraví a hezké dny strávené v rodinném kruhu naplněné prvním jarním 
sluníčkem a nadějí, že se již brzy všichni zase sejdeme v naší školce. 

Iva Rozsypalová, Věra Kubová, Kateřina Koplíková

Požehnané velikonoční svátky
Milí spoluobčané.
Letos je tomu sto let, kdy službu arcibiskupa přijal Antonín Cyril Stojan, a to 3. 4. 1921. Jako 

biskup působil velmi krátce, jelikož za dva roky zemřel. Narodil se kousíček od nás, nedaleko 
v Beňově. Pocházel z osmi dětí z velmi chudé rodiny. Od chlapeckého věku působily na něho dva 
momenty - úcta k Panně Marii a úcta ke sv. Cyrilovi a Metodějovi, která pak jej provázela po celý 
život. Díky jeho svobodnému strýci, který mu financoval studia, mohl se stát knězem. 

Jako kněz působil ve Štítech, v Příboru, ve Svébohově a v Dražovicích.  Na celé Moravě 
pořádal sbírky na obnovu poutního místa svatého Hostýna, ale i Velehradu. Zde založil tradici 
unionistických kongresů – spolupráce se slovanskými národy. Jako senátor zachránil mnoho 
mladých mužů, zejména otců rodin tak, že jim zprostředkoval propuštění z 1. světové války. Měl 
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velké sociální cítění. Chudí ho brali jako svého „Tatíčka“, jelikož byl vždy rád mezi nimi. Když 29. 9. 
1923 zemřel, i komunistické noviny jej vyzdvihovaly jako vzor. 

Arcibiskupa Cyrila Stojana od mládí doprovázely vlastnosti jako pracovitost, mravnost, 
angažovanost a zbožnost. Potvrzuje to i jeho životní heslo: „Buď můj život jedna Boží chvála.“

Z jeho závěti: „Duši Bohu, tělo hrobu a dluhy konzistoři.“ Z toho plyne, že nejdůležitější v našem 
životě je třeba zachránit si nesmrtelnou duši.

Doba Velikonoční je pro nás vždy povzbuzením.

Bez smrti Krista Pána,
nebylo by Zmrtvýchvstalého vidět z rána.
Vždyť Jeho utrpení nás spasilo,
aby po smrti i v nebi nám Slunce svítilo.

Přeji Vám požehnané velikonoční svátky a ať Vám Bůh dobrotivý žehná.
P. Petr Dolák

Tříkrálová sbírka tak trochu jinak
Tříkrálová sbírka je spojena se svátkem Tří králů a v současnosti je také největší charitativní, 

chcete-li dobročinnou, sbírkovou akcí v České republice. Tato sbírka se v novodobé historii koná 
již od roku 2000, kdy byla tato tradice obnovena v Olomoucké arcidiecézi a o rok později byla 
zorganizována již na celorepublikové úrovni po více než padesáti letech.

Tato tradice obvykle zahrnuje žehnání darům (voda, kadidlo a křída) při páteční mši svaté, kde 
se také uděluje požehnání koledníkům a jejich vedoucím. Následující den se skupinky koledníků, 
oděných do kostýmů tří králů, vydávají do ulic měst či obcí, aby předávaly lidem radostné posel-
ství o narození Ježíše Krista. Součástí tohoto koledování je žehnání příbytků nápisem K+M+B+  
(a příslušný rok) svěcenou křídou na dveře domů či bytů, dále rozdávání cukru, kadidla a také zpí-
vání známé koledy „My tři králové“. Lidé mohou tříkrálovým koledníkům přispívat do zapečetěné 
kasičky s logem Charity libovolným obnosem. Částka, která je při této příležitosti vybrána, putuje 
dále na hospicovou péči nemocným a umírajícím lidem, dále na pomoc pro handicapované osoby, 
seniorům, matkám s dětmi v tísni apod.
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Letošní tříkrálová sbírka ale proběhla v  úplně jiné podobě. Z  důvodu pandemie nemoci 
covid-19 a současně s přijatými protiopatřeními na pátém stupni PES nebylo možné tuto sbírku 
pojmout tradičním způsobem. Skupinky koledníků nesměly chodit po městech ani po obcích 
v počtu více jak 2 osoby, tudíž byly kasičky pro výběr příspěvků umístněny, konkrétně v naší obci, 
v obchodech (COOP družstvo HB, Potraviny Alfa a Agrodružstvo Roštění – smíšené zboží) u po-
kladen a také v katolickém kostele v období od pondělí 11. ledna 2021 do neděle 24. ledna 2021. 
Každý měl tedy možnost přispět libovolnou částku, obdržet cukr, malý kalendář s logem tříkrálové 
sbírky i posvěcenou křídu pro nadepsání symbolického nápisu na dveře. Přispět mohl také kdokoliv 
prostřednictvím online kasičky na pomoc lidem v nouzi umístněné na webu tříkrálové sbírky.

V letošním roce byla v naší obci vybrána úctyhodná částka 30 566 Kč  (pro srovnání, minulý 
rok se vybralo rekordních 45 066 Kč). Velký DÍK tedy patří nejen všem dárcům, kteří přispěli na 
dobrou věc, protože jak zní motto tříkrálové sbírky: „Každá koruna pomáhá“, ale také těm, kteří 
se postarali o bezpečné uložení kasiček v místech k tomu určených.

Dana Tobolíková 

SPOLKY A SPORT

Masopust 2021
Vodění medvěda patří v naší obci k dlouholeté tradici. Místní hasiči každoročně obcházejí 

obec v průvodu s hudbou a se spoustou masek. K hasičům se přidávají menší i větší děti, příznivci, 
kamarádi a sousedé. Někdy zabere vymýšlení a příprava kostýmu mnoho času, jindy se použije 
nějaká ověřená klasika. Medvěd, ten nechybí nikdy. Kominíci přinášející štěstí jsou také povinnou 
součástí průvodu. Ostatní masky už jsou na inspiraci každého, kdo se rozhodne zúčastnit. Tak 
bylo možno potkat v průvodu například krávu, slípku, vláček, krále i královnu, čtyřlístek, klauny, 
neandrtálce, kosmonauta, piráty, upíry, Kleopatru, velké hlavy a nepřeberné množství dalších 
masek, které nejdou snad ani všechny vyjmenovat.

Začátek roku 2021 byl ale úplně jiný. Žádný průvod, žádná hudba, žádné masky. Žádné vodění 
medvěda. Z důvodů celosvětové pandemie a spousty vládních nařízení jsme tento rok od tradič-
ního průvodu upustili. Těšíme se tak na rok příští a věříme, že se už zase vydáme průvodem obcí 
a opět navážeme na staré tradice.

Připomeňte si ostatky alespoň z několika starých fotografií.
 

Pumprla Radek
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28. ročník Rohálovské 10
Letošní 28. ročník Rohálovské 10, která se pravidelně koná již od roku 1994 vždy koncem 

února, byl ovlivněn epidemiologickou situací, která v současné době komplikuje život v celé ČR.
Uspořádat závod v tradičním formátu nepřicházelo v úvahu, nakonec se našla možnost 

uspořádat závod virtuálně. 
Martin Koplík a Lukáš Podola vytvořili aplikaci, která umožnila proběhnout si trať všem 

zájemcům kdykoliv od 6. února do 27. února 2021. Svůj výsledný čas poté běžci poslali pořada-
telům, kteří jej zařadili do výsledkové listiny. Jaké bylo pro nás překvapení, když konečná podoba 
výsledků měla 297 startujících! A protože se povětrnostní podmínky průběžně měnily, mohl  
si každý účastník proběhnout trať i vícekrát, maximálně však 10x, a započítal se mu nejlepší čas.

Každý účastník obdržel v „cíli“ originální medaili a nášivku.

Pro závod bylo vypsáno celkem 5 věkových kategorií.
Nejrychlejšími závodníky byla Petra Kamínková ze Svatého Kopečka (čas 38:58), která v Pru-

sinovicích vyhrála již po čtrnácté!!, a Tomáš Navrátil z AK Kroměříž (čas 34:27).
Vítěz obdržel kromě věcné ceny také krásný pohár od kamarádů z Dřevohostic (Dr.a.cy.).
Jakub Janda z Rohálov bike teamu prokázal, že je v Prusinovicích nejlepším běžcem, doběhl 

druhý v kategorii a čtvrtý celkově (čas 36:21)! Jeho přítelkyně Nikola Darebníková byla nejrychlejší 
z žen z Prusinovic (čas 51:52).  Pěknými výkony se prezentovali rovněž Kamila Nedbalová (55:40) 
a Erika Petříková (57:47) v kategorii žen; Lukáš Krejčí (39:11) a Lukáš Podola (42:18) v kategorii 
mužů. Ve startovním poli se neztratily ani naše fotbalové naděje, které se o nejlepší čas snažily až 
do posledního dne. Nejlepšího času nakonec dosáhl Matěj Pumprla (44:45), Marek Pirkl (44:51) 
a Filip Jura (44:53). Určitě bych také ocenil výkon 12letého Václava Pumprli, který při druhém 
pokusu zaběhl 10 km za 52:36!

Moderní technologie nabízejí celou řadu možností (díky aplikacím napojených na GPS). Letos 
to byla „Rakeťácká“ prémie = kdo nejrychleji zaběhne úsek 580 m kolem Plačkova. Tato prémie 
se stala kořistí Jakuba Jandy, jenž dosáhl času 1:42 min. 

Možná tomu nebudete věřit, ale jeden běžec běžel letošní R10 desetkrát! Byl to Martin Koplík, 
který přijal výzvu Jiřího Zlámala z Roštění a navzájem se předháněli. Při stejném počtu startů 
rozhodoval nejlepší dosažený čas. Jiří měl dlouho navrch (43:44), ale když Martin zaběhl rychlejší 
čas (42:36), tak Jiří desátý pokus vzdal.

Vůbec prvním účastníkem, který virtuální R10 absolvoval, byla Markéta Ležáková z Bystřice 
pod Hostýnem, která na trať vyběhla 6. února 2021 dvě minuty po půlnoci.

Jiří Prokop ze Zlína nechyběl ani letos a je jediný, kdo má všech 28 účastí. Miroslav Švihel 
ze Slopného chyběl jedenkrát. Oba běžci obdrželi z rukou pana starosty Zbyňka Žákovského 
dárkový balíček.

Nejstarším účastníkem letošního ročníku byl pan Jaroslav Velička z Bystřice pod Hostýnem, 
r. n. 1944 s časem 66:21.

Výsledky 28. ročníku virtuální Rohálovské 10
Ženy do 39 let:
1. Novotná Martina, O. Němec tým 42:32
2. Ryšánková Kateřina, Klimatex running team  44:06
3. Fritscherová Jana, Liga 100 Olomouc 44:17
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Ženy nad 40 let:
1. Kamínková Petra, Svatý Kopeček  38:58
2. Kotopulu Helena, Titan sport club 41:31
3. Grulichová Simona, AK Drnovice 47:36

Muži do 39 let:
1. Navrátil Tomáš, AK Kroměříž  34:27
2. Janda Jakub, Rohálov bike team 36:21
3. Tomanec Filip, 2B Winner team 36:22

Muži 40 – 49 let:
1. Šíbl Radek, Ekodrill Zlín 35:50
2. Kučera Petr, Grymov 36:15
3. Kábela Jan, SP Malenovice 36:54

Muži nad 50 let:
1. Matouch Bronislav, Jisva Zlín 38:37
2. Martínek Jarda, Trisk Olomouc 39:05
3. Horák Pavel, AHA Vyškov 42:42

Jiří Prokop (28 účastí celkem) Lukáš Krejčí Martin Koplík (10x běžel 
letošní R10) a Jiří Zlámal (9x)

Jaroslav Velička 
(nejstarší účastník závodu)
spolu s Ondřejem Němcem
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Rozloučení s panem ing. Jiřím Mrázkem
Dne 1. února 2021 nás navždy opustil, po komplikacích způsobených koronavirem, náš 

dlouholetý přítel, pan ing. Jiří Mrázek.
Narodil se 7. září 1951. Již od mládí měl lásku ke sportu a ta mu vydržela po celý život.  

Aktivně se zapojoval do sportovního dění v obci, nejprve jako fotbalista, který byl schopen hrát 
na jakékoliv pozici v týmu, později se stal trenérem prvního mužstva Prusinovic.

V 90. letech působil jako trenér TJ Holešov. Po ukončení sportovní činnosti, pracoval ve výboru 
fotbalového oddílu a v letech 2007 - 2008 zastával funkci předsedy TJ Prusinovice.

Při výročí 100 let TJ Sokol Prusinovice (2019) se stal hlavním autorem knihy, která mapuje 
historii TJ. Díky svému nasazení a pečlivosti za sebou zanechal významnou publikaci pro budoucí 
generace. 

Jiří Mrázek byl rovněž činný v práci pro obec Prusinovice a v letech 2014 až 2018 byl členem 
zastupitelstva.

Jiří, za Tvou obětavou práci Ti děkujeme.
Pavel Vrubel st. - TJ Prusinovice

TJ Prusinovice v době koronaviru
Bohužel i začátek roku 2021 zrušila amatérské sportování v České republice pandemie viru 

Covid 19. Žádné naše mužstvo tak nemůže trénovat v kolektivu, což pro kolektivní sport jako 
je fotbal začíná být velkým problémem, protože zavření amatérského sportu trvá s minimální 
přestávkou již celý rok.

V  roce 2021 jsme tak zatím nestihli uspořádat Valnou hromadu TJ Prusinovice, která se 
uskuteční ihned, jakmile to pandemická situace dovolí. Vzhledem k pozdějšímu datu vyměníme 
prostory kulturního domu za areál fotbalového hřiště v Prusinovicích.

Nezbývá nám nic jiného, než zatím trénovat individuálně. Dvěma jedinými vhodnými sporty 
se tak jeví běh a cyklistika. Muži pravidelně posílají výsledky své běžecké aktivity trenérovi a udržují 
se tak alespoň částečně v kondici pro snad brzký začátek mistrovských okresních soutěží. Potě-

Ing. Jiří Mrázek s kamarádem 
Mgr. Bohumilem Ježdíkem

Ing. Jiří Mrázek při práci 
s mládeží
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Lajdovi Lajdovi

Muži R10 Pumprla Václav R10

šitelným zjištěním je, že pravidelně běhá většina hráčů prvního mužstva a většina se zúčastnila  
i virtuálního silničního běhu „Rohálovská 10“.

Pro mládež jsme v měsíci únoru vyhlásili soutěž v běhu, do které se zapojilo šest dětí. Nejvíce 
téměř 50 km naběhal a zaznamenal Václav Pumprla, který se tak stal nejúspěšnějším účastníkem 
únorového kola. Naši mládežničtí hráči se zúčastnili i běžeckého závodu „Rohálovská 10“, kterou 
kromě Václava uběhli ještě Matouš a Marek Nedbalovi a Petr Janů.

Po dlouhých letech jsme měli v obci krásnou zimu se sněhem, tak doufáme, že si ji všichni 
užili a tyto zimní radovánky byly hlavním důvodem menší účasti v této soutěži „Rohálov v pohybu“.

Na měsíc březen jsme pak vyhlásili druhé kolo této soutěže, které bylo cyklistické, a věříme, 
že se do ní zapojí kromě všech mládežnických hráčů TJ Prusinovice i ostatní žáci a žačky naší 
mateřské a základní školy.

Bohužel nemoc Covid 19 nám přinesla i další smutnou zprávu. Dne 1. 2. 2021 nás navždy 
opustil pan ing. Jiří Mrázek. Bývalý hráč, trenér, funkcionář a v  letech 2007 a 2008 i předseda  
TJ Prusinovice. V roce 2019, při příležitosti stého výročí založení TJ Prusinovice, se stal hlavním 
autorem knihy mapující historii sportu v Prusinovicích. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Aleš Pumprla
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KULTURA

HISTORIE

Rok 2020 v knihovně
Uplynulý rok v knihovně, tak jako veškeré dění v naši zemi, ovlivnila virová pandemie. Půjčovní 

doba byla několikrát zrušena úplně nebo upravena. Statistická čísla jsou tím zkreslená, tak jen 
zkráceně – 421 čtenářům bylo vypůjčeno celkem 1 083 knih.

Volný výběr knih byl opět rozšířen o dva a dva výměnné soubory z kroměřížské knihovny  
v počtu 240 výtisků a několik knih bylo zapůjčeno i z holešovské knihovny na základě jednotlivých 
požadavků čtenářů. Obě knihovny nám vždy ochotně vyšly vstříc a v rámci dobré spolupráce, 
prosím o vracení nepoškozených knih a včas. 

Knihovna má elektronický katalog knih Tritius, kde si můžete najít, zda kniha, kterou hledáte 
je v naší knihovně. Odkaz na katolog https://kromeriz.tritius.cz/library/prusinovice můžete najít  
i na stránkách obce - www.prusinovice.cz - pod odkazem Volný čas – knihovna.

Obecní knihovna zůstává v prostorách obecního úřadu a je otevřena každé úterý od 16.00 
do 19.00 hodin.  Knihy je možné si vypůjčit a vrátit i v jiné dny v době úředních hodin obce.

Závěrem Vám všem přeji hlavně pevné zdraví a věřím, že kniha může i Vám zpříjemnit volné 
chvíle v dnešní nelehké době.

                                                                                                                                  knihovnice

Z letopisů obce
V letošním roce slaví kronika obce půlkulaté výročí. Přesně před 95 lety založil první svazek 

obecní kroniky tehdejší ředitel místní základní školy Jaroslav Kostlán. V tomto prvním svazku je 
popis historie obce, tak jak jej bylo možno získat z různých dostupných zdrojů. Kroniku vedl až 
do roku 1939, kdy se datuje jeho poslední zápis. Od roku 1940 až do roku 1951 nebyla kronika 
vedena. V roce 1951 bylo MNV rozhodnuto, že zápis chybějících let zajistí tajemník MNV Antonín 
Krejčí. Ten pro tuto činnost ustavil pomocný sbor, jehož členy byli František Vrubel, Josef Šamánek, 
Josef Kadlík a Cyprián Krejčí. Výsledkem bylo stanovení konceptu kroniky pro zmíněná léta a byl 
jmenován nový kronikář obce. Tímto kronikářem se stal pan Stanislav Pumprla, který se stal nejdéle 
sloužícím kronikářem v naší obci. Dopsal zápis z let 1940 – 1951 a potom vedl kroniku až do konce 
roku 1991. Od roku 1992 do roku 2006 vedl kroniku Antonín Nedbal. Jeho vedení kroniky bylo 
oceněno hodnotící komisí soutěže Vesnice roku diplomem Za vzorné vedení kroniky obce. Od 
roku 2006 se ujímá vedení kroniky paní Pavla Zmeškalová, po které přebrala v roce 2011 štafetu 
paní Irena Hlavizňová. Od roku 2015 vedl kroniku ing. František Stoklasa a od roku 2019 ing. Petr 
Lipner. V kronice se můžeme dočíst spoustu zajímavostí a také často zjistíme, že problémy které 
se v současnosti řeší, už řešili v nějaké podobné verzi i naši předci.
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Jednou z těchto situací je například přerušení výuky ve školách. V roce 1941 začaly zimní 
prázdniny 19. 12., a jelikož nebylo v té době dostatek paliva, trvalo přerušení výuky nepřetržitě až 
do 4. 3. 1942. Nebylo to sice tak dlouhé přerušení, jako zažíváme nyní, ale zase neměli možnosti 
online výuky, tudíž to bylo ještě více na žácích a rodičích, jak učivo doženou.

V současné době vidíme všude v obci práci na odkanalizování obce. Dle zápisů v kronice byla 
první kolaudace kanalizace v obci provedena v roce 1931. Náklad na stavbu byl cca 29 tisíc Kč.

V souvislosti se současnou pandemickou situací se řeší její dopady na ekonomiku a zejména 
pak na zaměstnanost. V roce 1931 dopadaly na ekonomiku vlivy hospodářské krize a s tím spojená 
nezaměstnanost, která se dotýkala i občanů naší obce. Firma Thonet v Bystřici pod Hostýnem 
propustila 30 dělníků z Prusinovic a uzavřela i filiálku v Prusinovicích, ze které také propustila 
většinu žen. Pouze některé získaly místo v  Holešově. Práce byly v  této firmě zkráceny pouze  
na 4 dny v týdnu. Malá část nezaměstnaných našla práci u firmy Baťa ve Zlíně, zbývající pak byli 
nuceni využívat pouze příležitostných prací zejména v zemědělství a stavebnictví. Podporu formou 
poukázek ve výši 10 a 20 Kč získali pouze ti nejpotřebnější, ostatní nedostávali nic. Jen pro ilustraci 
dodávám, že při tehdejším snížení platů byl týdenní výdělek dělníka cca 70 Kč. 

Jak je vidět, neměli to naši předci nijak jednoduché, a přesto všechno zvládli. Samozřejmě 
byly také případy, kdy se z toho někdo zhroutil, ale více bylo těch, kteří s nastalou situací bojovali 
a zvládli ji. Nevím, jak by se tito lidé tvářili, kdyby viděli žehrání naší generace, která hlavně řeší, 
jestli se dostane na hory nebo na dovolenou k moři, a když je to omezeno, řeší to jako obrovskou 
katastrofu. Asi by se hodně divili.

Přeji všem klidné jaro a hlavně pevné zdraví a v případě, že už tu virózu chytíte, tak co nej-
lehčí průběh. 

Ing. Petr Lipner
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Průběh odkanalizovaní obce
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

V I. čtvrtletí 2021 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:

50 let Sklenářová Jana 55 let Krejčí Karel 60 let Pumprla Emil    
 Krejčí Josef                               Navrátil Václav                       Solařová Libuše                               
                                                            Večeřová Zdeňka  Barot Jaroslav
           
   
65 let Macková Ludmila 70 let Mrázek František 75 let Navrátilová Jaroslava
 Páleníčková Jana  Pavelka Drahomír                  Pavelka Jindřich
 Krutilová Zdeňka  Vybíralová Ludmila               Nedoma Jan    
 Pavelková Marie  Mlčáková Zdeňka                  
                                                                Mlčák Josef                     
             
90 let Vaculíková Josefa
                                         
                   
                    
Narodili se:
 Juřicová Edita (prosinec 2020) 
 Sklenářová Rozálie
 Bakalová Inna
 Bakalová Lara
 Šťastný Vojtěch
               

                    
Rozloučili jsme se:
 s panem Karlem Krejčím, paní Marií Kubíčkovou, panem Jiřím Mrázkem,      
 panem Karlem Krejčím a panem Františkem Mlčákem.

                                             

A vzpomínky zůstanou ...
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