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Z OBCE

Zprávy z obce
Za uplynulé období proběhla dvě veřejná zasedání zastupitelstva. Na prvním dne 6. května 
proběhlo následující: 

Byla přijata následující usnesení: 
• zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3 a 4/2021
• Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu č. 1/2021 na nákup cisternové automobilové stříkačky 

CAS 20/4000/240 S2R na podvozku SCANIA 4x4 za cenu 7.828.700,-Kč s DPH. Zároveň zastupi-
telstvo schvaluje výběr dodavatel tohoto automobilu firmu KOBIT, spol. s. r. o.

• Zastupitelstvo obce souhlasí s úplatným převodem pozemku p. č. 1659 o výměře 75 m2 od 
Státního pozemkového úřadu

• Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení kompostérů v hodnotě 1 624 916,26,- Kč z majetku obce. 
V souladu se smlouvou č. 14182704 ze dne 3. 9. 2014 přechází kompostéry po skončení udrži-
telnosti projektu do majetku občanů a zároveň zastupitelstvo obce schvaluje odpis s pořízením 
kompostérů souvisejícího zápisu na účtu 408 proti účtu 432

• Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vjezdu k rodinným domům č. p. 64 a 376. Vjezd bude 
vybudovaný z rozebíratelné dlažby, tak aby v případě poruchy sítí bylo možné tuto dlažbu 
rozebrat a provést opravu sítí

• Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vjezdu do dvora rodinného domu č. p. 391 v ulici Pod-
zahradí. Vjezd bude ke stávající brance v šíři max. 3 m z rozebíratelné dlažby tak, aby v případě 
poruchy sítí bylo možné tuto dlažbu rozebrat a provést opravu sítí

• Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním rozšířeného vjezdu do šířky 3,5 m k rodinnému domu 
č. p. 265 v Pacetlucké ulici. Vjezd bude vybudovaný z rozebíratelné dlažby, tak aby v případě 
poruchy sítí bylo možné tuto dlažbu rozebrat a provést opravu sítí 

• Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem Charitě Holešov na rok 2021 ve výši 10 000,-Kč
• Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem Centru duševního zdraví Kroměříž ve výši 5 000,- Kč 
• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí Č.: OT-00104002028/002-ADSG 
• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330061337/001
• Starosta připomíná dnešní 20. smutné výročí úmrtí dřívějšího starosty obce Prusinovice Stanislava 

Vybírala

Druhé veřejné zasedání zastupitelstva se konalo dne 10. června.
Byla přijata následující usnesení: 
• zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6/2021
• Zastupitelstvo schvaluje předloženou účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2020. Zároveň 

schvaluje také hospodářský výsledek obce zisk 5 079 971,68 Kč
• Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Závěrečný účet obce Prusinovice za rok 2020 bez 

výhrad
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• Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organi-
zace Mateřské školy za rok 2020. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy 
zisk 23.098,68,-Kč. Zastupitelstvo rozhodlo, že vzniklý zisk ve výši 23.098,68,-Kč bude převeden 
do Rezervního fondu Mateřské školy

• Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organiza-
ce Základní školy za rok 2020. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Základní školy zisk 
105 583,31,-Kč. Zastupitelstvo rozhodlo o převedení zisku ve výši 105 583,31,-Kč do Rezervního 
fondu Základní školy

• Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady-Bystřice 
pod Hostýnem

• Zastupitelstvo obce souhlasí s investicí ve výši 542 000,- Kč včetně DPH na celkovou rekonstrukci 
lovecké vily v lese Hrádek v majetku obce Prusinovice

• Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finanční částky 50 000,- Kč Římskokatolické farnosti  
na výměnu oken na budově fary v Prusinovicích ze strany od zahrady

• Zastupitelstvo souhlasí s prodejem obecního pozemku p. č. 900 o výměře 2 338 m2 za celkovou 
cenu 116 900,- Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující

• Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vjezdu k RD č. p. 356 v ulici K Hrádku. Vjezd bude vybu-
dovaný z rozebíratelné dlažby tak, aby v případě poruchy sítí bylo možné tuto dlažbu odstranit

• Zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí vjezdu k RD č. p. 300 v ulici Holešovská. Vjezd bude vybu-
dovaný z rozebíratelné dlažby tak, aby v případě poruchy sítí bylo možné tuto dlažbu odstranit

• Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vjezdu k RD č. p. 134 v ulici Přerovská. Vjezd bude vybu-
dovaný z rozebíratelné dlažby tak, aby v případě poruchy sítí bylo možné tuto dlažbu odstranit

• Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT-014330062544
• Zastupitelstvo souhlasí: 
 1. S čerpáním rezervního fondu Mateřské školy v roce 2021 na pokrytí zhoršeného výsledku 

hospodaření v roce 2013 ve výši 71.575,- Kč 
 2. S čerpáním investičního fondu Mateřské školy v roce 2021 na pořízení majetku nakoupeného  

v roce 2011 ve výši 56.676,- Kč 
• Zastupitelstvo uděluje výjimku Základní škole Prusinovice z počtu žáků pro rok 2021/2022  

na 68 žáků. Průměrný počet na jednu třídu bude 13,6 žáků
•  Starosta pozval všechny přítomné na taneční zábavu 5. července do venkovního areálu kultur-

ního domu, na které vystoupí dechová hudba Vlčnovjanka
•  Starosta popřál všem příjemné prázdniny a dovolenou
•  Mgr. Mach podal informace, že se tento školní rok nebude konat setkání zastupitelstva obce  

s učiteli obou škol

                                                                                                                      Starosta obce – Zbyněk Žákovský 
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Hodnotící zpráva 2020
Tak jako každý rok se snažím v prázdninovém Zpravodaji po schválení účetní závěrky přinést 

výčet těch nejdůležitějších investic z minulého roku. Pokud by měl kdokoliv z vás zájem o po-
drobnější informace, jsou stále vyvěšeny na webových stránkách obce Prusinovice či k nahlédnutí  
v papírové podobě v budově Obecního úřadu. Zde přikládám to nejzajímavější z roku 2020. 

Obec Prusinovice v roce 2020 přijala výnosy ve výši 25 656 190,17 Kč. Je zřizovatelem základní 
a mateřské školy a zásahové jednotky JPO III. Na činnost JPO III byla získána v roce 2020 dotace 
ve výši 31 474 Kč. Na obnovu lesního porostu byla získána dotace od Zlínského kraje ve výši  
649 349 Kč. Byla získána dotace na stavbu Přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice provedená 
v roce 2020 – 4 500 000 Kč. Obec získala dotaci 1 000 000 Kč na stavbu provedenou v roce 2019 – 
Parkoviště v ulici Podzahradí. Obec Prusinovice získala kompenzační příspěvek ve výši 1 537 500 
jako kompenzaci za snížení rozpočtového určení daní z důvodu vládních covidových opatření. 

Na provoz a údržbu škol přispěla obec částkou 1 350 000 Kč, dále poskytuje příspěvky dle 
potřeby a nutnosti k zabezpečení provozu. Základní škola skončila hospodaření roku 2020 se 
ziskem 105 583,31 Kč, mateřská škola se ziskem 23 098,68 Kč. V obci pracuje 16 spolků, kterým 
byla poskytnuta celková částka 143 000,- Kč na jejich činnost. Českobratrské evangelické církvi 
přispěla obec částkou 50 000 Kč na její činnost a římskokatolické církvi částkou také 50 000 Kč 
na její činnost.

Obec Prusinovice přijala na konci roku 2020 překlenovací úvěr ve výši 4,5 milionu, který má 
v úmyslu v roce 2021 zase splatit. 

Proběhla stavba „ZTV pro 3 RD v ulici Lesní“ – zasíťování a stavba komunikace ke třem staveb-
ním parcelám v Lesní ulici za cenu 2 300 000,-Kč. Byla provedena nová elektroinstalace ve sklepě 
mateřské školy za cenu 143 000,-Kč. V roce 2020 proběhla většina prací na stavbě „Rekonstrukce 
a přístavba hasičské zbrojnice v Prusinovicích“ – celková cena stavby dle Smlouvy o dílo je 14,7 
milionu – dotace na tuto investiční akci od Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra  
a Zlínského kraje 11,5 milionu. Byla provedena oprava sběrného kanálu dešťové vody v ulici 
Díly za cenu 154 000,- Kč. Na rozvoz obědů kulturního domu byl pořízen dodávkový automobil  
Dacia za cenu 111 000 Kč bez DPH. Na konci roku 2020 byl zakoupen osobní vůz Ford pro potřeby 
obecního úřadu za cenu 542 000 Kč.

Celkem bylo v roce 2020 profinancováno 17,9 milionu. 
Obdržené dotace včetně kompenzačního bonusu na snížení rozpočtového určení daní  

z důvodu pandemie covid (1 537 500) celkem 7 749 323 Kč. 
Dalších 6,5 milionu z MMR + 0,5 milionu na hasičskou zbrojnici bude obdrženo až v průběhu 

roku 2021.
V obecních lesích pokračuje zalesňování na vytěžených plochách po smrku postiženého 

kůrovcem. Celoročně dochází k vyžínání a opravě oplocenek obecním pracovníkem. V těchto 
deštivých letech je vyžínání o to náročnější kvůli četnosti provedení. Vše se ale zvládá včas  
a v potřebné kvalitě.    

Starosta obce – Zbyněk Žákovský
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Kompostéry
Obec Prusinovice získala v letošním roce přes 600 000,- Kč dotaci na pořízení 85 ks kom-

postérů na bioodpad o objemu 2 000 l. Tyto kompostéry jsou určeny pro potřeby občanů  
k uložení biologicky rozložitelných odpadů. Již v roce 2013 získala obec Prusinovice dotaci přes  
2 miliony korun na tyto kompostéry. Ty jsou však již na zahradách v obci a z majetku obce tak byly 
do této doby vyřazeny. Stalo se tak na základě usnesení zastupitelstva na posledním zasedání. 
Nové kompostéry jsou nyní nachystané u tělocvičny a čekají na zájem občanů. Kdo by uvažoval  
o doplnění kompostéru u sebe na zahradě, kontaktujte obecní úřad. Do vyčerpání zásob budeme 
tyto potřeby pokrývat.  

Starosta obce – Zbyněk Žákovský

Lovecká vila Hrádek
Pozorný čtenář si určitě všiml, že zastupitelstvo obce schválilo na svém posledním veřejném zase-

dání investici na rekonstrukci lovecké vily na Hrádku v majetku obce Prusinovice ve výši 542 000,- Kč. 
Postupně budou odstraněny veškeré staré nátěry na budově, tedy nátěry střechy, trámů 

a zdiva. Vše bude následně natřeno nátěry novými. Uvnitř dojde k odstranění starých maleb  
a nového zamalování.

Po zkušenostech s venkovním schodištěm, které bylo vždy brzy zničeno povětrnostními vlivy, 
se od něj upustilo a bude nahrazeno schodištěm vnitřním. Dojde k probourání stropu v přízemní 
místnosti a bude vybudováno vnitřní schodiště tak, abychom obě patra propojili. Truhlářské práce 
budou potřebné i na venkovních dřevěných konstrukcí – shnilé dřevo bude nahrazeno novým. 
Samotných prací se chopili prusinovští myslivci.

Věřím, že společnými silami tuto památku, na kterou máme proč být hrdí, uchováme dalším 
generacím. 

Starosta obce – Zbyněk Žákovský
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Odpadové hospodářství
Již v minulém Zpravodaji jsem sliboval, že se čas od času budu věnovat na tomto místě 

odpadům. A tak tento slib plním. Doba covidová nám přinesla spoustu věcí, které se nám nelíbí,  
a všelijak nás omezovala a dál omezuje, i když teď přes léto méně. Co nám ale přinesla pozitiv-
ního je to, že jsme začali mít zájem o okolní přírodu v podobě procházek. Najednou zjišťujeme,  
že i kolem nás je spousta pěkných míst, a že abychom se dostali na tato místa tak nepotřebujeme 
letadlo, ale stačí si jen vyjít a za pár minut jsme tam, kde jsme nebyli třeba už několik let. Anebo 
vůbec nikdy. A je dobře, že chodíme – jednak pohyb prý prospívá zdraví a jednak se nám otevírají 
obzory. Bohužel v těchto obzorech neutkví jen ta krásná příroda, ale také černé skládky, které 
postupem času kolem naší obce rostou.

Jedna taková skládka byla letos zlikvidována za fotbalovým hřištěm u studny Olšůvka. Zde 
bude vysazena tráva a na podzim vysazeny ovocné stromy. Co je ale do nebe volající, že na tomto 
místě tato černá skládka vznikla a obec ji musí teď likvidovat. Každý z nás, pokud vytvoří nějaký 
odpad, ať už je jakýkoliv, má za povinnost tento odpad zlikvidovat. Likvidace, ale nespočívá  
v tom, že jej zavezu sousedovi na zahradu, ale postarám se o to, aby byl řádně uložen dle platné 
legislativy zákonů v ČR.

Nepředpokládám, že by toto nikdo nevěděl. Je to jen o flingovství jedince, který zcela úmyslně 
ničí přírodu a okolí kolem nás. Ne někde daleko, kde to nevidíme. Promyšleně zapřáhne vlečku, 
naloží na ni svůj odpad a vyveze jej někomu jinému na pozemek. Nenapadá mě žádné slušné 
slovo pro takového člověka. Sami sobě ničíme svoje životní prostředí, ve kterém žijeme a budou 
žít i naše děti. A tohle jim chceme přenechat? Tohle je chceme učit? Aby si řekli, že tohle nám 
předali rodiče a takto bezohledně se chovali ke svému okolí? Jsou lidi, kteří posečou trávu a jdou 
a za svojí zahradou ji vysypou na polní cestu. Vždyť přece všichni víme, že tam ta tráva nepatří  
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článek patří pár jedincům. Že většina z nás by po okolí nic nesypala a tak, jestli se tyto řádky dotkly 
nějakého slušného člověka, se omlouvám. Cílem ale bylo oslovit ty, kterým je jedno, co po nich 
tady na místě pozemském zůstane.

Přeji nám všem spoustu příjemných procházek po okolí Prusinovic. 

Starosta obce – Zbyněk Žákovský
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Osvobození obce
Tak jako každý rok i letos jsme vzpomněli na oběti z 2. světové války. Bohužel letos nemohl 

proběhnout průvod od jednoho pomníku ke druhému z důvodu covidových opatření. I přesto ale 
byla u pomníků a vzpomínkových desek umístěna výzdoba, tak jako každý rok. V tichosti alespoň 
vzpomeňme na padlé vojáky, kteří před 76. lety položili za nás to nejcennější. 

3. května se měla u pomníku obětí sovětských vojáků poklonit skupina motorkářů – Noční 
vlci, kteří naši obec navštívili již minulý rok. V roce 2020 byl vidět velký zájem obyvatelů Prusino-
vic, kteří se vyšli před své domy na tyto motorkáře a také jejich motorky podívat. Letošní pietní 
akce se ale nekonala. Po zprávách vyhození dvou muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 
právě ruskou stranou byla tato akce zrušena. Asi až čas ukáže, jak se tyto události staly a kdo  
za celou věcí vlastně stál. Otázkou je, jestli se tyto skutečnosti dozví nynější generace. Ale i tímto 
byla dnešní vzpomínka na smrt mladých vojáku u Prusinovic poznamenaná. Bohužel ti za dnešní 
situaci nemůžou a tak věřím, že příští rok se u pomníku obětí sejdeme v hojném počtu. 

Starosta obce – Zbyněk Žákovský

Rozloučení s paní Olgou Kopcovou 
Poslední dubnový den nás zastihla smutná zpráva. Opustila nás nejstarší rodačka z Prusino-

vic, paní Olga Kopcová. Paní Kopcová se narodila 29. listopadu 1917, zemřela tedy ve svých 103 
letech. Paní Kopcová byla vždy usměvavá s pozitivním myšlením. Možná toto je pro nás všechny 
receptem na dlouhověkost. Rozsévala kolem sebe radost, měla stále jiskru v oku. Když jsem  
se s paní Kopcovou bavil, jako by všechny problémy nebyly, vše bylo malicherné. Uvědomíte 
si, že se pořád za něčím ženete a to podstatné, co máte a nevidíte to, to vám utíká před očima. 
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Paní Olga Kopcová se narodila z našeho pohledu 
v romantické době, kdy se jezdilo v kočárech, na voze, 
nebo se chodilo pěšky. Pole se oralo kravkama, děti lítaly 
po dědině bosky a vlastně jim nic nechybělo. Byly krásné 
zasněžené zimy. Prostě romantika. Byla to ale doba tvrdá 
a neúprosná. Do toho dvě světové války. Na poli dřina, 
která vlastně nikdy nekončila. Nebyla možnost „já si 
dneska vezmu dovolenou“, dobytek ani pole nepočkalo. 
I paní Kopcová zažila dřinu na polích od raného mládí, 
kdy pracovala u „žida“, jak se říkalo místu u pana Winklera, 
který se po válce z koncentračního tábora nevrátil. To jen 
dokresluji to, jak tato doba byla i po psychické stránce 
náročná. Člověk prostě musel jít dál za každých okolností. 
Paní Kopcová byla u založení družstva v Prusinovicích. 
Dodnes se říká mezi dříve narozenými, že měla obrov-
skou zásluhu nad přivedením vodovodu do obce. Byla 
prostě pracovitá a houževnatá po celý její život.

Myslím, že všichni budeme vzpomínat na paní Olgu 
Kopcovou s lehkým úsměvem na tváři, kdy se nám vybaví ten její úsměv, když vyprávěla své 
příběhy ze života, které se staly v Prusinovicích před mnoha desítkami let. 

Děkuji Vám všem za tichou vzpomínku… 
Starosta obce – Zbyněk Žákovský

ŠKOLA

V mateřské škole od jara do léta
Naše jarní přání, ať se všichni brzy shledáme ve školce, bylo vyslyšeno a po březnovém 

uzavření všech školek se v dubnu postupně začala i ta naše školka otvírat. Nejprve pro děti plnící 
povinné předškolní vzdělávání a od konce měsíce již pro všechny děti. Bohužel jsme i letos kvůli 
opatřením proti šíření nemoci Covid-19 přišli o některé tradiční akce, ale mnoho se jich uskutečnit 
mohlo a všichni jsme si je o to více užili. Pojďte se s nimi seznámit…

 Den Země 22. 4. - zapojili jsme se do celosvětové oslavy Dne Země. S dětmi jsme si povídali 
o tom, jak je důležité chránit naši planetu a čím k tomu každý z nás může přispět. Na závěr 
jsme s dětmi vytvořili dva plakáty, které byly vystaveny v areálu školní zahrady. 

 Pálení čarodějnic – poslední dubnový týden se nesl v duchu kouzel, čarodějnických aktivit, 
zábavy, kreslení a převleků. Ve čtvrtek si děti prošly čarodějnickou vědomostní stezku od 
mateřské školy po fotbalové hřiště, kterou poté využili i žáci základní školy. V pátek vypukl 
na školní zahradě čarodějnický rej. 

 Svátek maminek – druhou květnovou neděli se slaví Svátek matek, ale vzhledem k pokra-
čujícím opatřením proti pandemii  Covid-19, se již druhým rokem nemohla konat tradiční 
besídka. Děti vyrobily pro maminky přáníčka, náramky a video s písničkou.
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 Fotografování dětí - závěrečné fotografování obou tříd proběhlo na školní zahradě. Od-
cházející předškoláci mají svoje tablo vyvěšené na obecní tabuli u hlavní cesty na téma „ČÍM 
BUDU…“.

 Návštěva družstva 25. 5. - i přes nepřízeň počasí jsme uskutečnili dlouho plánovanou exkurzi 
místního družstva Agrova. Pan Marek Bečka nás provedl areálem a řekl zajímavé informace 
o kravičkách, jalůvkách, telátkách i býcích. Děti se mohly podívat i do dojírny, pohladit  
si kravičky a telátka. Ti nejstatečnější se mohli na závěr projít mezi hlučnými býky. 

 Malování s malířem – aneb namalovat se dá úplně všechno. Se známým přerovským ma-
lířem panem Lubomírem Dostálem, který k nám opět zavítal a ukázal dětem jak jednoduše 
nakreslit nejrůznější zvířata.

 Výlet do Zoo Lešná - Den dětí jsme letos oslavili výletem do Zoo Lešná. Výletu se zúčastnilo 
47 dětí. Prošli jsme celou zoo, shlédli krmení tučňáků a na závěr se osvěžili točenou zmrzlinou. 
Výlet se uskutečnit i díky finanční podpoře obecního úřadu, který zaplatil autobus, za což 
moc děkujeme. 

 Pohádkový les - teplé a slunečné počasí přivítalo malé i velké návštěvníky z blízkého i vzdá-
leného okolí. Na startu je čekala „Karkulka“ s „Myslivcem“ a ukázka výcviku loveckého psa. 
V lese pak další pohádkové postavy, u kterých za splněný úkol dostali otisk pohádkového 
razítka. V cíli pak „Vosa“ s „Beruškou“ rozdávaly oplatky, bombóny a lístky na občerstvení. Děti 
se mohly svést na koni, zkusit trefu hasičskou hadicí a užít si melounové osvěžení a opékání 
špekáčků. Akce se zúčastnilo asi 150 malých účastníků.

 Sokolníci – pan Oszelda s kolegou předvedli dětem svou sbírku vzácných dravců. Ukázali 
jim, jak dravci létají, loví a jak se o ně starají. Děti si mohly některé dravce pohladit a nechat 
přistát na ruku. 

 Sportovní den na hřišti – ve středu 9. června jsme si s dětmi užili sportování na fotbalovém 
hřišti. Děti plnily spoustu disciplín a úkolů, které pro ně nachystali členové TJ Prusinovice.  
Za odměnu dostaly občerstvení a zmrzlinu. Děti i paní učitelky si velmi chválili, že měli celé 
hřiště jen pro sebe. Moc děkujeme za organizaci!

 Zápis – v termínu od 2. do 16. května proběhl zápis k předškolnímu vzdělávání. Tento rok bylo 
o volná místa tak velký zájem, že jsme bohužel museli skoro polovinu zájemců odmítnout. 
Celkem bylo přijato 12 nových dětí, které nastoupí od 1. září. V červnu proběhla schůzka  
s rodiči nových dětí a byly vyhrazeny dva pondělky, kdy se mohly děti s rodiči přijít podívat 
do školky a seznámit se s novým prostředím i paními učitelkami, aby pro ně nástup v září 
byl jednodušší. 

 Prázdninový provoz – po dohodě se zřizovatelem bude přerušen provoz mateřské školy  
v době od 12. 7. do 15. 8. V ostatních dnech měsíce července a srpna bude provoz omezen 
na jednu třídu tak, aby se zvládl úklid celé školky a příprava nového školního roku. 

Přejeme všem krásné léto plné sluníčka, zmrzliny, zážitků a zdraví. 

kolektiv MŠ
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Přejeme všem krásné léto plné sluníčka, zmrzliny, zážitků a zdraví. 

kolektiv MŠ
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Zpátky v lavicích
12. dubna nastal den D, kdy se na pokyn vlády znovu otevřely brány škol a žáci se mohli 

přivítat se svými kamarády ve třídě. Vše se dálo za zpřísněných hygienických požadavků pod 
podmínkou testování, nošení roušek, větrání a všudypřítomné dezinfekce. Když pomineme 
omezující opatření, život školy se tak pomalu vrátil do normálních kolejí. Začala normální výuka  
a pozvolna se rozběhly i kroužky a naskytla se i příležitost pro mimoškolní aktivity, které považu-
jeme za významnou součást vzdělávacího procesu. 

Měsíc květen byl ve znamení preventivních programů. Žáci 1. - 3. ročníku absolvovali pro-
gram Zdravý životní styl, a aby toho nebylo málo, prvňáčci si ještě zopakovali správnou péči  
o svůj chrup v programu Veselé zoubky. Žáci druhého ročníku přidali poslední setkání pandemií 
přerušeného projektu Malá technická univerzita s tématem Malý zpracovatel odpadů, což bylo 
jen vyvrcholením celoškolní akce sběru starého papíru, která probíhala po celý květen. Všem 
zúčastněným děkujeme za skvělou sběrovou aktivitu. Měsíc květen býval v době předcovidové 
tradičně spojen s vystoupením pro maminky v den jejich svátku. V loňském roce však byla tato 
tradice přerušena a ani letos nebylo možné dát maminkám dárek v podobě alespoň krátkého 
vystoupení. Děti jim tedy za jejich lásku a obětavost poděkovaly drobným vlastnoručně vyrobeným 
keramickým dárkem a přáníčkem. Prvňáčci přidali i malé videopřání. 

Ani první červnový den, který je věnován dětem, neproběhl úplně tak, jak bývalo v minulých 
letech zvykem, tedy nějakou větší akcí. Dárkem pro děti bylo písničkové přání ve školním rozhlase, 
nějaké sladkosti a pro zpestření bylo na chodbách školy instalováno několik skákacích panáků, 
na kterých si v průběhu dne děti vyzkoušely svůj skokanský talent. Ten pravý dárek na žáky čekal 
až 4. června, kdy se všichni vypravili na projektový den mimo školu prozkoumat život vodních  
a afrických živočichů v Zoo Zlín. Tento výlet byl součástí projektu EU a veškeré náklady byly hrazeny 
z projektových peněz Evropské Unie. Ze stejných prostředků byl hrazen i poslední letošní výjezd 
za vzděláním mimo školu, jehož cílem byla svíčkárna SoyCa v Olomouci. Vybraní žáci ze všech 
ročníků se tam 15. června vypravili, aby si vyzkoušeli výrobu svíček a mýdel. Po návratu byli plni 
dojmů a hlavně dobrého pocitu z toho, že v tamním obchůdku mohli utratit celé své kapesné za 
dárky pro své blízké. 

Protiepidemická opatření se pomalu uvolňují a s uvolňováním jde ruku v ruce i chuť vrátit se 
k tradičním akcím. Závěr roku vždy patří páťákům, kteří se s naší školou a s ostatními žáky loučí. 
Pro své mladší kamarády si připravili dopoledne plné her, soutěží a dobré nálady. Na naše nejstarší 
nezapomíná ani zřizovatel školy. S drobným dárkem a povzbudivými slovy na rozloučenou přijde 
za páťáky 28. června pan starosta. 
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tedy všem školákům, jejich rodinám i školním zaměstnancům prázdniny naplněné novými zážitky 
a protkané zaslouženým odpočinkem.

Za kolektiv ZŠ Mgr. Jarmila Kratinohová
 

Zprávy ze školní družiny:
Jaro je tu

Čekání na krásné jarní počasí jsme si u nás ve škole trochu zpříjemnili. Připravili jsme pro děti 
výtvarnou soutěž s výstavou Jaro je tu, která proběhla od 29. března do 11. dubna.

Děti měly možnost tvořit jarní obrázky, které se staly součástí výstavy. Jelikož jarní období 
nepřálo pořádání akcí za účasti veřejnosti, výstava byla přesto zrealizována a zpřístupněna všem 
kolemjdoucím. Obrázky dětí si všichni mohli prohlédnout ve „Výstavní galerii“, která byla vytvořena 
v oknech 1. třídy a školní družiny.

Jednotlivé práce byly očíslovány a každý měl možnost hlasovat pro obrázek, který se mu 
nejvíce líbil. Hlasů, které jsme sečetli, byla spousta. Za to všem, kteří se zastavili, podívali a ocenili 
dětské výtvory, moooc děkujeme. 

Jednotlivé hlasy jsme přidělili k očíslovaným výkresům a výsledky dopadly takto. V první 
kategorii (1. - 2. třída) nejvíce hlasů získal Patrik Odehnal z 1. třídy, Marie Otépková z 1. třídy  
a Adéla Ležáková ze 2. třídy. Ve druhé kategorii (3. - 5. třída) nejvíce hlasů získala Julie Sklenářová 
z 5. třídy, Kamila Podolová z 5. třídy a Karolína Nevřalová ze 3. třídy.

Co je nového u nás ve školní družině
Větší část tohoto školního roku byla ve znamení školy bez dětí. Jakmile to bylo možné, těšili 

jsme se aspoň na žáky 1. a 2. třídy, kteří měli možnost prezenční výuky. Kolektiv školní družiny se 
tak omezil pouze na tyto děti a i celý měsíc po návratu ostatních žáků, byli všichni rozděleni do 
skupin podle ročníků. Práce v družině nebyla touto nepříjemnou situací až tak narušena a děti se 
měly možnost zapojit do činností jako „Pomáháme zvířátkům“, „Chráníme své životní prostředí“, 
„Čarodějnice“, a především do činností spojených s přírodou a okolím naší vesnice. 

Více, jak kdy jindy, jsme využívali venkovních prostorů – školní dvůr a vycházky po vesnici  
a blízkém okolí. Uspořádali jsme vycházku k lesu, ke krmelci. Zvířátkům jsme přinesli pár dobrot 
v podobě kukuřice, jablek a mrkve.

V období svátku Dne Země jsme s dětmi uklízeli naši obec a její okolí. Vycházky byly zaměřeny 
na sběr a třídění odpadků.

Připomněli jsme si také jarní svátky, tradice a zvyky spojené s Masopustem a Pálením čaro-
dějnic.

Pro všechny žáky naší školy jsme uspořádali výtvarnou soutěž s výstavou Jaro je tu. Okna 
naší školy se tak na chvíli proměnila ve výstavní síň a všichni kolemjdoucí měli možnost prohlídky  
a ohodnocení dětských prací.

Děti dokázaly svou šikovnost ve výtvarné soutěži pořádané Centrem volného času VČELÍN 
v Bystřici pod Hostýnem. Soutěž se jmenovala Včelí království a děti ze ŠD získali 1. místo a žáci 
2. ročníku 3. místo.

Závěr školního roku máme tady a doufáme, že ten další školní rok už naše škola bude jen  
a jen plná dětí.

Martina Smolková
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KULTURA

Kácání Mája
Tradiční akce Kácání Mája proběhla jako obvykle poslední sobotu v květnu, v letošním roce 

konkrétně 29. května. Bohužel byla celá událost doprovázena aprílovým počasím, kdy se slunečno 
střídalo s prudkými dešti a větrem, který zapříčinil poškození jednoho ze stanů, pod kterými se 
dalo schovat před nepříznivým počasím i slunečními paprsky. I přesto se tato akce velmi vydařila 
a zúčastnilo se jí mnoho občanů různých věkových kategorií, nejen z naší obce.

Děti si užily mnoho zábavy, ať už na kolotočích (pro malé i odvážnější), trampolíně, vláčku 
nebo skákacím hradě. Návštěvníci si mohli také zkusit vystřelit růži či jinou kytku pro svou milo-
vanou osobu na střelnici.

Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení, například výborné, velmi chutné makrely 
či dobře vychlazené točené pivo.

V podvečer, okolo půl osmé, za vydatné pomoci pana starosty, skácela místní mládež Májku 
k zemi. Následně vypukl tradiční boj o vlajku. Komu se nepodařilo vlajku vyhrát, ulomil si alespoň 
větévku ze špičky Májky, anebo si vzal kousek barevné mašle.
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V pozdějších hodinách proběhla dražba Máje, ve které zvítězil Vladislav Dobrovolný, alias 
Pier, z Brusného. Přispěl tak částkou 3500 Kč organizátorům této akce.

Dále se pokračovalo formou volné zábavy, poslechem písní DJ Achyla, které mimo jiné zvučil 
Pavel Žákovský.

Děkujeme všem pořadatelům této akce za příjemně strávenou poslední květnovou sobotu, 
bylo to velmi srdečné setkání a těšíme se zase na příští rok!

Dana Tobolíková

Návštěva Svatého Hostýna
Pomalu se začíná v obci „rozjíždět“ kulturní život. Mezi prvními vlaštovkami to byl například 

skupinový výlet občanů, nejen z Prusinovic, v doprovodu pana faráře P. Petra Doláka na poutní 
místo, nám všem dobře známé, Svatý Hostýn.

Tento zájezd již mnoho let organizuje paní Eva Barotová (s výjimkou minulého roku, kdy 
pandemická situace tuto akci znemožnila). V letošním roce se výlet na Svatý Hostýn uskutečnil 26. 
května, kdy domluvený autobus, jehož řidičem bývá pravidelně pan Ondřej Urc, odjížděl celkem 
ze dvou nástupních míst v Prusinovicích, a to v čase 15:30 hod. z dolní zastávky v ulici Pacetlucká, 
dále pak pokračoval na autobusové nádraží, kde již netrpělivě čekali další poutníci.

Po příjezdu na místo podala paní Barotová potřebné informace o průběhu návštěvy Hostýna. 
Domluvila rovněž mši svatou (v čase od 16:15 hod.), na které se podílel i pan farář P. Petr Dolák. 

Odjezd z místa byl stanoven na 17:30 hod., tudíž ihned po mši svaté si návštěvníci mohli projít 
okolí tohoto významného poutního místa, zakoupili si různé suvenýry na památku či pro členy 
rodiny anebo pro přátele. Mnoho z účastníků si také načepovalo z pramene léčivou hostýnskou 
vodu do lahví s sebou domů.

Vzhledem k tomu, že bylo velmi vydařené a bezmračné počasí, a tím pádem byla možnost 
nezastřeného vidění do širokého okolí, se návštěvníci mohli pokochat krásou naší přírody, dokonce 
bylo možno v dáli spatřit město Olomouc.

Všichni účastníci byli jako každým rokem velmi spokojeni, a tímto by chtěli poděkovat paní 
Evě Barotové za uspořádání a organizaci nejen tohoto výletu. Všichni se těší na září, kdy by měl 
proběhnout další zájezd na toto poutní místo.

I my bychom chtěli na tomto místě poděkovat paní Evě Barotové zejména za to, že uskutečňuje 
tyto zájezdy na Svatý Hostýn, protože tímto umožňuje lidem, kteří nemají jen tak možnost se na 
toto krásné poutní místo dostat, aby si odpočinuli od starostí a strastí všedního života.

Dana Tobolíková

Pohádkový les
V sobotu 5. června odpoledne patřil nedaleký les Hrádek nejen pohádkovým postavám,  

ale především dětem. Pořadatelé Obec Prusinovice, MS Vranov Prusinovice, SDH Prusinovice, 
Prusinovští zahrádkáři, Chovatelé a přátelé koní a MŠ Prusinovice si pro ně totiž připravili tradiční 
akci s názvem Pohádkový les.

Této akce se zúčastnilo okolo 150 dětí se svými rodiči či s babičkou a/nebo dědečkem. Če-
kala na ně spousta stanovišť, ve kterých u jednotlivých pohádkových postav plnily různé úkoly 
či soutěže. Při procházení trasy celého lesa dostávaly na stanovištích za úspěšné splnění úkolů 
razítko na svou kartičku.



18

Hned na začátku, po přehlídce loveckých psů, se účastníci setkali s Karkulkou a myslivcem, 
kteří všem rozdali kartičky, dále mohli spatřit například vodníky, čarodějnice, Bílou paní, Měsíčníka 
a Slunečníka, víly, královnu s princeznou apod. Na konci celé tratě se děti mohly svézt na koních 
nebo si vyzkoušet trefu hasičskou hadicí na terč.

Na závěr na ně v posledním stanovišti čekaly Berušky, které dětem rozdávaly sladkosti  
a poukázky na občerstvení za odměnu v podobě pití, špekáčků či melounového osvěžení. Toto 
závěrečné posezení se uskutečnilo v blízkých prostorách okolo Lovecké vily.

Děkujeme všem pořadatelům za připravení tohoto pohodového a příjemného odpoledne 
a těšíme se zase na příští rok!

Dana Tobolíková
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Vítání občánků
V sobotu 19. června proběhlo v prostorách malého sálu Kulturního domu Vítání občánků.
Do naší obce jsme přivítali celkem 9 dětí, jmenovitě Sokolovou Rozárii z ulice Plačkov, Hro-

madu Christiana z ulice Kuchyňka, Zlámalovou Julii z ulice Pacetlucká, Juřicovou Editu z ulice  
U Potoka, dvojčátka Bakalovou Innu a Laru z ulice Přerovská, Sklenářovou Rozálii z ulice Přerovská, 
Šťastného Vojtěcha z ulice Lesní a Lipnera Šimona z ulice Pacetlucká.

Slavnostní projev k rodičům i dětem pronesl pan starosta Zbyněk Žákovský, popřál malým 
občánkům mnoho rodičovské lásky. Mezi jednotlivými částmi projevu proběhlo vždy krátké 
vystoupení dětí z MŠ i ZŠ Prusinovice, které přednesly mnoho krásných tematických básniček 
spolu s doprovodem hry na flétnu paní Martiny 
Smolkové.

Vítání se zúčastnil také pan Mgr. Leoš 
Mach, který je členem obecního zastupitelstva 
a je předsedou školského a kulturního výboru.

Rodičům i občánkům byly předány věcné 
dary na památku, maminky dostaly nádhernou 
kytičku, následoval podpis do kroniky a focení 
u kolébky.

Doufáme, že se všem zúčastněným toto 
odpoledne líbilo.

Dana Tobolíková
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CÍRKEV

Českobratrská církev evangelická v Prusinovicích
Následující kázání zaznělo ještě v lockdownu, ale myslím, že by mohlo potěšit a povzbudit 

i jindy a nejen evangelíky.
Pán Ježíš Kristus praví: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude 

vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem 
přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj 
život za ovce. Jan 10,9-11

Už se to nedá poslouchat, číst, když otevřeme ranní zprávy, stále se to na nás valí, pořád to 
samé. Covid, podivné politické hry a zastrašování, výbuchy a ultimáta. „Trvá to strašně dlouhou 
dobu,“ říkají právem mnozí bez ohledu na jejich věk a profesi… Ta slova vyjadřují naši únavu  
a vyčerpání, frustraci i rezignaci a hlavně pocit osamocenosti. To jsou chvíle, kdy člověk ze všeho 
nejvíc potřebuje dvě věci. To první je být ujištěn, že ho má někdo rád a že je milován. A to druhé: 
že sám bude někým opečováván, že mu někdo dá příjemný pocit bezpečí. Jenže - kdo nám to 
teď může dát? Kdo nám to teď může říct, když už jsou unaveni skoro všichni? Jednu odpověď 
ale přece známe: 

„Má Pán Ježíš, má mne rád, dí to Písmo nastokrát“, zpíváme v evangelické písni. Písmo, Bible, 
má stovky obrazů, stovky příměrů a slov o tom, že nás Pán Bůh má rád. A že o nás pečuje. Možná, 
kdybychom někomu měli jednou větou říci, o čem že je Bible, tak o tom, že nás má Pán Bůh rád. 
Vím, že to někomu může znít jako fráze, ale já to tak nevnímám, je to skutečnost, o které když 
víme, a když ji zažijeme, tak má moc nás léčit, dát novou sílu, vnést radost. „Má Pán Ježíš, má mne 
rád, dí to Písmo nastokrát.“ Jedno z toho nastokrát, jak nám Písmo vypráví o Boží lásce, je obraz 
Pána Boha jako laskavého Pastýře. Tak jako se dobrý Pastýř stará o své ovečky, stará se Pán Bůh  
o lidi. Tento obraz najdeme na několika místech Bible. Nejvíce je asi známý 23. žalm, Bůh ale slíbil 
také skrze proroky, že dá světu dobrého pastýře, z masa a kostí, a tím se stal Pán Ježíš. On sám  
o sobě říká: „Já jsem dobrý pastýř.“ Tento pastýř každou ovečku zná jménem. O každé ví, ví jaká je, 
a každou má rád, i přesto že ví, jaká je. Má s ní osobní vztah. Stará se, aby měla tu nejlepší stravu, 
a také nejlepší péči. Stará se, aby měla dost vody. Chrání ji před nebezpečím, provede ji i nároč-
ným terénem. Takže ovečka se nemusí nikdy ničeho bát. A když náhodou některá uteče, nebo 
se zatoulá nevědomky nebo vlastním rozhodnutím, pastýř se ji vydá hledat, aby ji zase přivedl 
zpět k celému stádu. Tomuto pastýři záleží na každé jedné, dokonce i na té, kterou ostatní nemají 
rády, nebo ji neznají, nebo na ni už zapomněly. „Já jsem dobrý pastýř“, říká Tobě i mně dnes Pán 
Ježíš. Tím nám říká to, co nejvíc potřebujeme slyšet: Já tě mám rád a v mé blízkosti budeš vždycky 
opečováván. Se mnou se nemusíš ničeho bát, u mne si můžeš odpočinout, já se o tebe postarám, 
i kdyby se stalo cokoli. Abychom tuto lásku a péči mohli zakusit, pěkně užít, musíme si nejprve 
uvědomit, že my jsme těmi ovcemi. 

Možná teď namítnete, že ovce jsou tupé a do toho se my zrovna stylizovat nechceme, máme 
přece svůj rozum, svou vůli. Přiznám se Vám, že mne ta má tupost tady vůbec neruší. Naopak 
mi přijde celkem osvobodivá, vždyť i my občas potřebujeme alespoň na chvíli všechno pustit  
z hlavy. Všechny ty starosti, co kde ještě musíme. Všechny obavy o sebe a o své blízké, o náš 
sbor a o další směřování naší církve, země. Není to úžasné, mít čistou, prázdnou hlavu od všech 
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starostí a myšlenek? Ovce není tupá, to se jen o ní říká, to se zažilo, ovce je především důvěřivá, 
lne ke svému pastýři, pozná ho po hlase, jeho hlas ji vede dobře na nejlepší místa, a ta ovce ví,  
že ostatní hlasy, ty co přichází zvenčí, odjinud, ale i ty, co se rodí vevnitř v nás, tedy že tyhle ostatní 
hlasy jsou jen zloději, lupiči, manipulátoři, kteří nás okrádají o důstojnost, důvěru, o duši. Ale hlas 
pastýře je hlas toho, který zná mne, a pro mé dobro, pro mou záchranu je ochoten položit vlastní 
život. Dovolme si být ovečkou.

Pán Ježíš, dobrý pastýř, zároveň každou jednu ovečku shromažďuje spolu s ostatními do 
jednoho ovčince, do jednoho stáda. Těžko si to asi teď představíme, když mnozí kvůli pandemii 
covidu zůstávají doma, ale i přesto, díky Duchu svatému, jsme jedno společenství, jeden ovčinec 
našeho Pána. I na dálku o sobě víme, můžeme prožívat svoje radosti i starosti, pomáhat si, tvořit 
spolu, modlit se spolu, zpívat. Modlit se také jeden za druhého. Vždycky to takhle pěkné, idylické 
není, i v tom ovčinci jsme každý jiný a zcela odlišný. Ve stádu bývají vedle tichých a rozverných 
oveček taky pěkně tvrdohlaví berani. U někoho se s jeho jinakostí dokážeme snadno vypořádat, 
s jiným to pořád dokola skřípe, sebemenší slovo, pohled, se stanou důvodem ke sporu, i takhle 
to v božím ovčinci, v církvi chodí a bolí to celé stádo. V takových situacích je potřeba přilnout 
k pastýři, poslouchat jeho hlas, jeho slovo, učit se od něj lásce, trpělivosti, snášenlivosti anebo 
jinak - uvědomit si v jeho blízkosti, jak já - ovce - jsem jím milován (milována), jakou on se mnou 
má přímo božskou trpělivost, jak on mne nesoudí, ale zve k novému životu a společenství. Prostě, 
když prožiji jeho lásku sám na sobě, věřím, že se mi pak podaří dát trochu lásky i tomu otravnému 
paličatému beranovi. 

Když Pán Ježíš o sobě mluví jako o dobrém pastýři, říká při tom ještě jiný příměr. „Já jsem 
dveře, kdo vejde skrze mne do ovčince, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne 
pastvu.“ Pán Ježíš nám je současně dveřmi, které vedou do jeho ovčince, ale vedou také i ven  
z něj. My smíme skrze něj vcházet do ovčince, kde jsme spolu, kde se necháme opečovávat, kde 
můžeme spočinout v jeho lásce, v jeho náruči, kde se jím necháme upokojit a třeba i rozmazlit, 
kde načerpáme nové síly, a tak si takový ovčinec můžeme představit jako nedělní bohoslužby. 
Nebo nějaké shromáždění, kdy jsme spolu, kdy se společně modlíme, ale my také smíme a máme 
z tohoto ovčince svobodně jít ven. Do světa, do otevřeného prostoru, který je krásný a pestrý, 
ale současně je nejistý, nebezpečný, někdy i divoký. Máme jít do světa, ve kterém hledáme pas-
tvu pro sebe a své děti, a kde také sloužíme, pracujeme, žijeme své všední životy. Pán Ježíš ví,  
že obojí potřebujeme pro svůj život, pro svou celistvost, potřebujeme vcházet do Božího ovčince 
i z něj vycházet ven. Vcházet a vycházet, je v tom rytmus, pravidelnost, vyváženost mezi jedním 
a druhým, jak to máme vyvážené, to vycházení a vcházení? Někdo možná víc času tráví venku, 
shání pastvu, stará se, a až už nemůže, zastaví se v ovčinci načerpat novou sílu, aby pak zase rychle 
mohl vyběhnout ven. Jiný zase raději setrvává v ovčinci, a ten pobyt v něm co nejvíce prodlužuje. 
Ven, do toho divokého světa se moc nechce, možná v současné době pod vlivem únavy cítíme 
větší touhu vcházet do ovčince a být v něm, každý to má jinak. Každopádně pro život v hojnosti 
potřebujeme oboje. Vcházet dovnitř i vycházet ven, skrze Pána Ježíše Krista, který svůj život dal 
za tebe i za mě.

Tak si dnes, bratři a sestry, dovolme být ovečkou, anebo alespoň občas si dovolme být dů-
věřivou ovečkou, prožijme Kristovu lásku a nechme se jím opečovávat, a až to půjde, až budeme 
zase my mít víc sil, běžme za někým druhým a řekněme mu, že ho máme rádi. A opečovávejme 
trochu my jeho.

Mgr. Leoš Mach, farář
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Pochybnost i nevíra, někdy rychle umírá
Píše se rok 1263, český kněz Petr je trápen velkými pochybnostmi, zda v chlebu, nad kterým 

jsou pronesena slova Kristova: „Toto je moje Tělo“, je skutečně opravdové tělo Pána Ježíše.
Při mši svaté v italské Bolseně začne kapat z proměněného chleba – Eucharistie krev, která 

prosákla plátna na oltáři a vsákla i do oltářního kamene. Tento zázrak vidí mnoho svědků a sám 
kněz se přiznává biskupovi o svých pochybnostech. Po náležitém vyšetřování je zázrak uznán  
a zanedlouho je určen svátek Těla a Krve Páně, lidově Božího Těla, kdy se Eucharistie nese v mon-
stranci v průvodu a žehná se obcím nebo městům.

Od té doby bylo eucharistických zázraků několik, jeden z posledních se stal Legnici v Polsku 
v roce 2013, kdy upadla Eucharistie při podávání na zem. Proto se dala do nádoby s vodou, aby 
se proměněný chléb rozpadl, ale za několik dní ke svému údivu zjistili, že voda je krvavá a na 
Eucharistickém chlebu je hnědočervená tkáň. Bylo to nahlášeno biskupovi, který svolal komisi, 
která rozhodla dát to na výzkum a to na institut soudního lékařství do nejbližší univerzity.

Několikrát provedené zkoušky potvrdily, že se jedná o tkáň srdečního svalu a zkoušky DNA 
také potvrdily, že tkáň má zcela lidský původ. Odborníci, kteří výzkum prováděli, nevěděli, odkud 
tkáň pocházela. Na výzkumu se pracovalo dva roky. V roce 2016 Vatikán tento zázrak oficiálně 
potvrdil.

Kde je víra, tam radost neumírá.
Žije-li se v naději, těžkosti se nesou snadněji.
A lásku kdo dá, všechno má.
Ježíši, Ty za nás umíráš na kříži,
díky Ti za všechno náš Pastýři…

P. Petr Dolák
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Prusinovický kostel sv. Kateřiny
Ve své církevní topografii zmiňuje se o tom Bedřich Volný. Jedná se o nejstarší záznam  

o duchovní správě v Prusinovicích i první zprávu o patronátu nad kostelem. Proto s velkou jistotou 
můžeme tvrdit, že náš kostel, původně gotický, po početných přestavbách zde stál již kolem roku 
1320, takže je zde více než 700 let.

Léta Páně 1386 Dětřich z Prusinovic prodal v dědičný majetek alodiální dvůr i patronátním 
právem kostela i se vším ostatním k tomu přináležejícím, co tam měl, i ve vsi Lhotě a Kolkově, 
Tadeášovi z Prusinovic.

Patronát nad kostelem zde dědili a vykonávali Vladykové z Prusinovic. Po Dětrichovi převzal 
patronát Tas-Tadeáš zvaný Podstatský z Prusinovic. V roce 1437 převzal patronát jeho syn Prokop 
a v roce 1460 zde přichází slavný starodávný rytířský rod Pánů z Víckova, který zde sídlí 160 let a to 
až do roku 1620. Zde pod kostelem měli svou rodovou hrobku. Po nich zde převzali patronát páni 
z Lobkowizc, kteří měli v majetku Holešov a v roce 1650 prodali Bystřici i Prusinovice hrabatům  
z Rotalů. Poslední z nich hr. František Antonín z Rotalu postavil faru v roce 1755.

Nyní částečný patronát vykonává obec i mnozí z Vás, kteří finančně přispíváte na opravy  
a provoz, aby kostel byl chloubou naší obce. 

Politicko-náboženské napětí rozdělilo stavy, rodiny i věřící, kteří často i nedobrovolně byli nu-
ceni přijmout jako poddaní danou víru svého pána. Tak se stalo, že i náš slavný rod Pánů z Víckova 
byl rozdělen. Biskup Vilém Prusinovský (*1572) měl na druhé straně svého bratrance Jana Viléma  
z Víckova (*1583), jeho otec byl Přemek Prusinovský (*1561), komorník práva menšího rytíře Božího 
hrobu, který byl v Jeruzalémě. Jan z Víckova kostel předal Českým bratřím. Jeho syn Arkleb (*1608) 
nechal postavit věž a zcela obnovil kostel, ke konci svého života přešel k luteránskému sboru. Měl 
dokonce manželku katoličku, Lukrecii Nekešovnu z Landeka, která se po jeho smrti vdala za budou-
cího císařského generalissima Albrechta z Valdštejna.

 V letech 1618-1648 řádila třicetiletá válka a po švédské válce v letech 1672 zde byla polovina used-
lostí opuštěna a farní budova zbořena. V roce 1866-67 byl kostel rozšířen o dvě boční kaple a radikálně 
přestavěn, byla upravena věž, v roce 1904 byla položena nová dlažba a byly zhotoveny vitrážní okna  
v presbytáři Dobrý pastýř a Panna Sedmibolestná, roku 1916 byly odebrány zvony k válečným účelům, 
padesát místních mužů padlo v první světové válce a je krásné, když na slavnost sv. Kateřiny hasiči 
vždy pietně uctí tyto své padlé spoluobčany a jsou tam i přes rok zapálené svíčky či čerstvé květiny.

Pořízení zvonů, opravy kostela v 80. letech minulého století, nedávná generální oprava varhan…
Ozdobou kostela jsou pozdně gotické renesační náhrobky pánů z Víckova, kteří pod kostelem 

měli svou hrobku, která byla před rokem 1838 zrušena. Deset náhrobních kamenů, šest bylo vsazeno 
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Svatí – nesvatí
Blíží se svátek sv. Petra a Pavla, svátek našich přímluvců, ochránců v nebi.
Petr rybář podnikatel, Pavel vzdělaný a starozákonný krutý pronásledovatel křesťanů, které 

nechával zavřít do vězení.
Až na zásah shůry, kdy Pavla z koně srazilo světlo, a na pár dnů oslepl, slyšel hlas: „Proč mne 

pronásleduješ?“ Po zázračném uzdravení stává se horlivým hlasatelem ukřižované Boží Lásky – 
Ježíše Krista. Všechno ostatní považuje za nic, za bláto, a touží, aby co nejvíce jich uvěřilo, a tak 
by byli zachráněni a dosáhli na věčnosti nekonečného štěstí. A má radost, když lidé dostávají se 
z otroctví hříchu a zakoušejí Boží milosrdenství, odpuštění a začínají žít dobrým životem a umějí 
se obětovat i pro druhé.

Petr se svým rodným bratrem Ondřejem jsou vyzváni samotným Pánem Ježíšem k násle-
dování. Petr se jej časem zeptá i za ostatní apoštoly: „Co za to budeme mít? Vždyť jsme opustili 
rodinu, dům, lodě…?“ a dostává odpověď, že i přes pronásledování, stokrát víc a život věčný.

Kristovi učedníci jsou vybaveni mimořádnými dary, schopnostmi uzdravovat, vyhánět zlé 
duchy a hlásat Boží království. A když se vracejí z prvních apoštolských cest, jsou plni nadšení  
z mnoha zážitků, že i zlí duchové je poslouchají. Dostává se jim poučení, že se spíše mají radovat 
z toho, že jejich jména jsou zapsána v nebi.

Když náš Pán jde do Jeruzaléma se ukřižovat, Petr mu říká, ať tam nechodí. Dostává tvrdou 
odpověď: „Odejdi pokušiteli, satane!“ Těsně před ukřižováním se náš Pán modlí zvlášť i za Petra. 
„Ty, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.“ Dobře víme o sebejistém Petrovi, který při poslední večeři 
říkal, že nezradí, že půjde až na smrt a jak to dopadlo. Třikrát zapřel, utekl od Ukřižovaného… 
Litoval, hořce oplakával své zrady, ale vždy miloval. Ze suveréna stává se pokorný, z ambiciózního 
služebník. Potom se mu může svěřit úkol - být v čele těch, kteří šíří kolem Boží Pokoj a Dobro!

Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás, naše rodiny i obec.
Žehná Vám P. Petr Dolák

SPOLKY A SPORT
Činnost TJ Prusinovice na jaře 2021
Muži:

Stejně jako v loňském roce nebyla jarní sezóna okresních fotbalových soutěží kvůli pande-
mii nemoci Covid 19 bohužel dohrána. Naši hráči tak absolvovali pouhé dva přátelské zápasy,  
v nichž se představili v kombinované sestavě a svým soupeřům z Hulína a ze Soběchleb podlehli. 
Pevně věříme, že následující fotbalová sezóna se již podaří dohrát podle plánu a uvidíme, jaké 
problémy nám v našem kádru, ale i v kádrech našich soupeřů v okresní soutěže, zanechala cca 
roční nečinnost a nedohrání uplynulých dvou mistrovských soutěží.

Dorost:
Bohužel dvouleté společné působení ve sdruženém mužstvu s Bystřicí p. H. skončilo. Do-

rostenečtí hráči se neodpoutali od posledního místa v tabulce a jen dvě nedohrané sezóny bez 
sestupujících je ponechali v krajské soutěži. V následující sezóně by ve společném mužstvě zůstali 
pouze dva kmenoví hráči Prusinovic, a proto se Bystřice p. H. rozhodla spolupráci ukončit. Naši 
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dorostenečtí hráči v současnosti úspěšně působí v týmu Holešova, kde pravidelně nastupují Mi-
chal Jurčík, Marek Pirkl, Pavel Zdráhal, Daniel Uhlíř a ze žáků jdou do dorosteneckého mužstva na 
zkoušku další dva naši hráči. Z tohoto pohledu by pro nás bylo prospěšnější uzavření sdruženého 
mužstva s Holešovem, o čemž bohužel Holešov v současnosti nechce slyšet.

Starší žáci:
Asi nejkritičtější situace je v kategorii starších žáků. Dlouhodobě bojujeme, nejen v této ka-

tegorii, s obsazením místa trenérů. Potřebujeme, aby se aktivně do výchovy našich začínajících 
fotbalistů zapojili končící hráči A-mužstva se zkušenostmi s tímto sportem a rodiče od mládež-
nických hráčů. V následujícím ročníku budou nastupovat za starší žáky hráči ročníků 2007 a 2008, 
z nichž štěstí ve vyšších soutěžích zkouší Marek Gerát (Holešov), Nikola Jadrníček (Ostrava), Pavel 
Vrubel (Zlín), František Večeřa (Kroměříž) a nově i Daniel Mašta (Přerov) a Jan Novák (Bystřice 
p. H.). V podstatě po roční koronapauze zřejmě s fotbalem skončí i několik dalších hráčů, kteří 
v minulých sezónách nastupovali za naše mládežnická mužstva. I přes tyto velké problémy se 
chceme pokusit mužstvo starších žáků zachovat a hrát v okresní soutěži i nadále důstojnou roli.

Mladší žáci:
Mládežnickým mužstvům bylo umožněno sezónu dohrát dvěma turnaji o okresního přebor-

níka ve všech kategoriích. Hned tři naše mužstva se probojovala úspěšně kvalifikačním turnajem 
do finále. V kategorii mladších žáků jsme finálový turnaj pořádali na domácím hřišti ovšem jsme 
nedokázali navázat na úspěšné působení z kvalifikačního turnaje, v němž jsme zaznamenali tři 
výhry a bez ztráty bodu turnaj v Bezměrově vyhráli. Na finálovém turnaji jsme prohráli s mužstvy 
Zdounky/Zborovice a Chvalčov a remizovali jsme s mužstvem Kroměříže, které nahradilo na po-
slední chvíli hráče Koryčan. V novém soutěžním ročníku povede mladší žáky Marek Dudík z Roštění.

Starší přípravka:
Starší přípravka odehrála svůj kvalifikační turnaj v Roštění a tříčlennou skupinu vyhrála.  

Na finálový turnaj do Zdounek jela však v pozici, kdy mohla vzhledem k podzimním výsledkům  
s ostatními soupeři jen překvapit. Odehrála se silnými soupeři krásné zápasy a za úmorného vedra 
je jediná branka dělila od druhého místa. I přesto je krásná bronzová příčka v turnaji o přebor-
níka okresu Kroměříž velkým úspěchem na nějž se budeme snažit v následující sezóně navázat.  
Od nové sezóny povede mužstvo starší přípravky Jan Utěkal.

Mladší přípravka:
Mladší přípravka se úspěšně vypořádala s kvalifikačním turnajem v Prusinovicích a z pozice prvního 

náhradníka se probojovala na finálový turnaj do Všetul. V něm jsme na starší a zkušenější soupeře již 
nestačili a obsadili jsme v soutěži o přeborníka okresu Kroměříž konečnou čtvrtou příčku. I přesto je po-
třeba naše nejmladší fotbalisty pochválit za přístup k tréninkům a každým zápasem zlepšující se výkon.

Fotbalová školička:
Hráči věkově patřící do fotbalové školičky trénují a hrají za mladší přípravku. V případě,  

že se v průběhu roku zvýší počet zájemců z řad našich začínajících fotbalistů a fotbalistek, budeme 
jezdit na přátelské zápasy a turnaje s okolními vesnicemi, kde budou mít stejně malé začínající 
fotbalisty. Dovolím se tedy tímto pozvat na sportovní tréninky na fotbalové hřiště všechny zájemce 
z řad kluků a děvčat již od pěti let věku.
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Odchovanci:
V červnu po finálovém turnaji mladších žáků se na našem hřišti představili naši odchovanci 

působící ve vyšších soutěžích proti starším žákům HS Kroměříž. V chladném odpoledni jsme byli 
svědky kvalitního vyrovnaného utkání, v němž bylo úspěšnější hostující mužstvo z Kroměříže. 
Nezbývá nám než se těšit, až naši odchovanci dřív nebo později nastoupí v mistrovském zápase 
za naše A-mužstvo mužů nejen v přátelských utkáních, ale i v zápasech o mistrovské body.

Valná hromada:
V neděli 20. 6. se nezvykle na fotbalovém hřišti uskutečnila Valná hromada TJ Prusinovice, která 

minutou ticha uctila v uplynulých 18 měsících zemřelé členy TJ. Následně zhodnotila své působení 
nejen při mistrovských zápasech a hodnocení bylo veskrze pozitivní, když většina našich mužstev 
bojovala v horních patrech svých mistrovských soutěží. I na kulturním poli jsme v naší obci vidět 
pořádáním nejrůznějších akcí především pro naše mladé spoluobčany. Hlavním problémem je  
v současné době malý počet trenérů a funkcionářů, který se snažíme neustále řešit, ovšem bohužel 
sehnat kvalitního a odpovědného trenéra je v dnešní době velikým problémem nejen v našem 
mužstvu. I přesto nás naše široká mládežnická základna nutí se o to neustále pokoušet.

Dětský den pro Mateřskou školku:
Ve středu 9. června uspořádala TJ Prusinovice pro místní mateřskou školku dětské dopoledne 

na fotbalovém hřišti. Zábavného dopoledne pod vedením mládežnických trenérů Jana Utěkala, 
Radka Najdekera  a Evy Sklenaříkové se zúčastnilo přes 30 žáků a žaček z MŠ Prusinovice, kteří si 
středeční dopoledne užili a věříme, že se s většinou budeme setkávat na fotbalovém hřišti častěji.

Celoroční soutěž Rohálov v pohybu:
V letošním roce vyhlašuje TJ Prusinovice každý měsíc soutěž „Rohálov v pohybu“, v nichž 

mají žáci naší ZŠ a MŠ za úkol ujet, uběhnout, případně ujít co největší počet kilometrů. V březnu  
a dubnu jsme soutěžili v jízdě na kole, v květnu v běhu a v měsíci červnu pak v jízdě na kolečkových 
bruslích. Zatím nejúspěšnějším měsícem s největším zapojením hráčů této celoroční soutěže byl 
duben, kterého se zúčastnilo 16 účastníků, těsně dokázal vyhrát Petr Lajda, který jezdil pravidelně 
a ujel přes 193 km. Pro všechny účastníky je připraven za účast v soutěži balíček sladkostí a pro 
nejúspěšnější poukaz do sportovního obchodu.

Aleš Pumprla

Mateřska školka Mladší přípravka
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Mladší přípravka

Odchovanci

Starší žáci

Mladší žaci

Starší přípravka

Turnaj Zdounky



28

2. ročník Bike Orientačního závodu
Dne 12. června se uskutečnil druhý ročník Bike Orientačního závodu. Toho dne se na start 

postavilo 146 závodníků, kteří měli za úkol najít dle vyznačené mapy určitý počet stanovišť dle 
kategorie v co nejkratší době.

Na každém stanovišti čekalo bajkery milé překvapení v podobě různých bytostí (loupežníci, 
fotbalisté, prodavačky, král, princezna, lesní divoženky, mnich atd.) a samozřejmě něco dobrého 
za škraň, např. perníčky, linecké, melouny, zmrzlina apod.

Obcí Prusinovice a okolním světem se to jen hemžilo startovními čísly s napjatými sportovně 
bojovnými závodníky. Vyhlášených kategorií bylo celkem šest.

Výherci obdrželi Bike poháry a hodnotné ceny značky Force, Enapo, Truhlářství Pumprla, 
2DR Vladan Daněk.

Výsledková listina:
Kategorie 2006 – 2007: 1. místo Marie Krejčí + Petr Krejčí (Rohálov Bike Team), 2. místo David 

Spáčil + Milan Benešovský, 3. místo Anna Smolková + Martina Smolková (Rohálov Bike Team)
Kategorie 2008 – 2009: 1. místo Pavlína Servusová + Jaroslav Kopřiva (Pacetluky Team), 

2. místo Agáta Mlčáková + Lukáš Krejčí (Rohálov Bike Team), 3. místo Václav Pumprla + Daniel 
Stibor (Rohálov Bike Team)

Kategorie 2010 – 2011: 1. místo Tobiáš Pěček + Martin Pěček (Team Bráchové), 2. místo Vikto-
rie Urcová + Ondřej Urc (Team Nešlapeto), 3. místo Matěj Posolda + Roman Posolda (Šuligaťa Team)

Kategorie 2012 – 2013: 1. místo Radim Ptáček + Dominik Krejčí (Rohálov Bike Team),  
2. místo Tomáš Nedbal + Dalibor Večeřa (Rohálov Bike Team), 3. místo Tereza Nováková + Jiří 
Novák (Cyklo Fryšták)

Kategorie 2014 – 2015: 1. místo Anna Talová + Tomáš Tala (Želátovice), 2. místo Kryštof 
Mlčák + František Mlčák (Rohálov Bike Team), 3. místo Martin Koplík ml. + Martin Koplík st. (Vesani)

Kategorie 2016 – 2017: 1. místo Adéla Ptáčková + Pavel Ptáček (Rohálov Bike Team), 2. místo 
Filip Kolomazník + Petr Kolomazník (Úžasňákovi), 3. místo Nikol Zemánková + Aleš Zemánek 
(Force KCK Cyklo Team)

Každá soutěžní dvojice pak v samotném cíli obdržela Rohálovské bidon, Rohálovské otvírák  
a  medaili perníkového Rohálka. V samotném zázemí závodu byl vyskákaný skákací hrad a osvěžení 
v podobě hasičské pěny. O mlsné jazýčky se postaraly na grilu steaky, kabaňór, o žízeň se na pípě 
starala točená malinovka a pivko značky Kanec a sladkou tečkou bylo 140 ks palačinek a 130 ks 
koblížků na másle smažených a na okénku chlazených. Velké napětí bylo u tomboly s 245 cenami 
a jako bonus bylo losování startovních čísel o hodnotné ceny.

Děkujeme opravdu všem za přiložení ruky k dílu a hlavně našim aktivním členům za to,  
že  jsou takoví Úžasňáci, dále pak všem nadšencům a sponzorům, např. FORCE, Zlínský kraj,  Obec 
Prusinovice, Hasiči Prusinovice, dokonalé foto Polida Ludmila Polišenská, a řadě a zástupům dalších 
velmi dobrých duší … díky Vám byl závod zvládnutý perfektně a s úžasnou sportovně pohodovou 
atmosférou pěkně po Rohálovsku.

Ivana Nedbalová
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11,5. ročník – samozávodní Rohálovská padesátka
Nechtěli jsme se přes zákazy vzdát klasického jarního termínu, tak přišlo rozhodnutí uspořádat 

v roce 2021 Rohálovské padesátky rovnou dvě. Na jaře 3. dubna až 1. května proběhl Rohálovské 
samozávod.

Už delší dobu nás nenechávala spát roky nevyužitá trafika v bezprostřední blízkosti startu,  
a když se k tomu přidalo uzavření hospod, našli jsme pro trafiku nové využití. Velmi ochotná paní 
majitelka nám trafiku poskytla a s kamarády jsme ji postupně vybavili – stal se z ní Samobůůůfet 
Rohálov. Každoročně se při předzávodní projížďce trati potkáváme ve Vesanské rokli, která je 
zhruba v polovině Rohálovky. Do cíle je to stále daleko, tak byl druhý lesní samobůůůfet doslova 
zapuštěn právě zde. Pivo z lehce přístupné zemní šachty má vždy ideální teplotu.

Závodníci měřili svůj čas zadáváním přiděleného kódu na klávesnici na Samobůůůfetu. 
Celkem se samozávodu zúčastnilo 410 účastníků, z toho 56 běžců dokončilo první Rohálovké 
ultramaraton, z toho 25 Rohálovskou padesátku jelo jak na kole, tak běžecky a celkem měla trasa 
Rohálovské padesátky 536 zdolání (protože někteří ji absolvovali vícekrát).

Vítězem samozávodního ročníku se stal Tomáš Strnka s časem 1:44:59, mezi běžci ultramara-
tonci pak David Pelíšek po krásném souboji s Ondřejem Veličkou s neuvěřitelným časem 3:34:28. 
Nejlépe obě disciplíny zkombinoval Petr Kučera.

Přehled výsledků je dostupný na webové adrese: https://www.vesani.cz/445-rohalovs-
ka-50ka-2021-vysledky-samozavodu.html

 
Rohálovská padesátka pokračuje

Obec Prusinovice nám od začátků poskytuje ideální zázemí a pomocnou ruku. Tato spolupráce 
je pro závod stěžejní. Děkujeme závodníkům velkým i malým, partnerům, partnerské běžecké 
Rohálovské desítce. Děkujeme každému, kdo se podílí na pořádání, všem povzbuzujícím na trati 
a hostům bavících se v zázemí. Oficiální 12. ročník je naplánován na 18. září 2021 s kapelami  
a společnou zábavou.

Ing. Martin Koplík
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Rybářské závody
Sdružení rybářů na ochranu přírody Prusinovice pořádalo v sobotu 26. června rybářské 

závody na rybníku Petrův Zdar. Místo tradičního květnového termínu jsme již druhým rokem 
zvolili červnový termín a udělali jsme dobře. Na rybník přišlo celkem 66 závodících rybářů a velká 
spousta diváků.

Závod začínal v 06:00 hod. a do samotného závěru v 13:00 hod. bylo co sledovat. Ryby měly 
už dávno po tření a nástrahy, které si pro ně připravili rybáři, jim náramně chutnaly. Hned v prvních 
minutách závodu se vytáhlo několik velkých kaprů a začaly se naplňovat předpoklady, že letošní 
závody budou velmi atraktivní a soutěžící rybáři si užijí spousty krásných zážitků při zdolávání ryb.

Mezitím, co se rybáři předháněli ve snaze vytáhnout z vody možná největší ryby, mohli se 
ostatní návštěvníci občerstvit chlazenými nápoji a vynikajícími specialitami z grilu a udírny. Naši 
mistři měli připravené skutečné lahůdky z udírny a rybí speciality na grilu. Návštěvníci mohli 
ochutnat vyhlášené makrely a pstruhy, ale také tradičního kapra a steaky ze sumce. 

Při závodu se chytilo celkem 48 kaprů a jedna krásná štika, která se nakonec stala vítěznou 
rybou. Závodilo se o nejdelší chycenou rybu, přičemž bylo celkem 8 bodovaných míst, které byly 
oceněny hodnotnými cenami díky velké podpoře ze strany sponzorů.

Výsledková listina:
1. místo – štika 69 cm – Milan Bradík
2. místo – kapr 62 cm – David Hudec
3. místo – kapr 60 cm – Barbora Horáková
  – kapr 60 cm – Vojtěch Bradík
4. místo – kapr 57 cm – Josef Hausknecht ml.
5. místo – kapr 55 cm – Vojtěch Sklenář
6. místo – kapr 54 cm – Daniel Mašta
  – kapr 54 cm – Martin Blechta
7. místo – kapr 53 cm – Jan Hobl
8. místo – kapr 52 cm – Lenka Kouřilová
  – kapr 52 cm – Jiří Kiedroň

I přes velký počet rybářů a návštěvníků rybářských závodů je na rybníku Petrův Zdar vždycky 
klidná a pohodová atmosféra, kterou přináší do tohoto překrásného kouta přírody v naší obci 
skvělí lidé z Prusinovic a z blízkého okolí.

S poděkováním všem zúčastněným, všem sponzorům, obci Prusinovice a také členům Sdru-
žení rybářů na ochranu přírody Prusinovice se těším na další ročníky tohoto vyhlášeného závodu. 

        Petrův zdar
        Jan Utěkal
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

Ve II. čtvrtletí 2021 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:

                                                           
50 let Hudečková Jarmila 55 let Lipner Jiří 60 let Hlavizňová Magda    
 Šíma Marian  Bakala Jiří  Petrskovská  Jaroslava                               
 Stojaníková Petra  Vrubel Radomír  Šild Dušan
   Stehnová Dana  Belfín Lubomír
   Bílý Ivan          
   
                                                                                               
 65 let Mlčák Evžen 70 let Barot Stanislav 75 let Barotová Milada 
 Neradilová Pavla                    Papežík Lubomír  Hlavizňa Ladislav
 Zicháček Jaroslav        Mikeška Ladislav
 Mlčáková Hedvika
 Vrubel Karel
 Kopec Pavel
 Nelešovský František                            
             

80 let Kopečná Jana 85 let Trhlík Vladimír 90 let Sklenářová Věra  
                                                            
                          
            
Narodili se:
 Krausová Valerie
 Lipner Šimon
 Bradíková Tereza
 Tkadlčík Matěj 

              

Rozloučili jsme se:
 s panem Milanem Chytilem, panem Karlem Klimentem a panem Ladislavem Strnadem.
              

                                                                                                   A vzpomínky zůstanou...    
                                                   



Pohádkový les

Kácání Mája

K článku Odpadové hospodářství

K článku Odpadové hospodářství
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