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Ukliďme Česko

Ukliďme Česko - jde se na to
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Vizualizace kulturního domu

Navrhovaná podoba kulturního domu

Navrhovaná podoba kulturního domu - noční pohled
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Z OBCE
Slovo starosty ke konci roku
Milí a vážení,
rok 2021 se ubírá ke svému konci a my se za ním už jen bezbranně ohlížíme s tím, že si uvědomujeme, že jsme zdaleka nestihli vše, co jsme původně chtěli. Zase! Vždyť minulý rok to bylo
podobné. Ale už jsme něco zažili a víme, že nemá cenu si s tím lámat hlavu. Zcela jistě tu bude
rok následující, ve kterém sice opět nestihneme, co plánujeme, ale určitě budeme dále. A tak
postupně sledujeme rok za rokem a ani si nevšímáme, jak se věci kolem nás mění. Lidi kolem nás
jaksi stárnou, děti rostou a světe, div se, už nestojí o společné chvíle s rodiči. Zájmy se jaksi otočily.
Proto bych nám všem chtěl do dalšího roku popřát, ať toho stihneme ještě méně, než letos,
ale najdeme si čas sednout si a podívat se, jak ta třešeň letos pěkně vykvetla a že vedle ní, potvora
zajíc, okousal kmínek jiného stromku a je potřeba stromek zasadit nový. Ať sledujeme, jak se ten
svět okolo nás mění. Vykašleme se na to, že nám ve zprávách říkají, jakou má fyzickou kondici
Kim Čong-un a starejme se raději o tu svoji. Dnes víme, co se děje na opačném konci světa,
ale že se mění věci kolem nás, nám uniká.
V roce 2022 proběhne v obci Sjezd rodáků. Pevně věříme, že to bude velkolepá akce, plánovaná na 5. a 6. července. Hlavním (ale ne jediným) tématem bude historie obce. Vyjde nová foto
kniha, která bude poskládaná především ze starých fotografií. Zároveň proběhne v kulturním
domě výstava starých fotografií z obce a výstava k historii i současnosti prusinovických spolků.
Snad alespoň v této době budeme mít chvilku času se pozastavit a zavzpomínat na časy minulé
a možná i na osoby, které tyto fotografie připomenou.
Ale před tím, než tyto nové události nastanou, čeká nás závěr roku a vánoční svátky klidu
a pohody. Přeji nám všem klidné a pohodové prožití vánočních svátků. Vydechněme, v klidu
přiberme ta tři kila jako loni a předloni. Víme všichni, že se jich už nezbavíme. Když s námi chtějí
nadále sdílet náš život, tak ať. O to více budeme mít nervy obalené, a tím pádem odolnější. Dětem
bych rád popřál, aby jim Ježíšek přinesl pod stromeček kopec radosti, ať jim jiskřičky štěstí vydrží
v očích po celý příští rok.
Nám všem přeji hodně zdraví a spokojenosti, jak v rodinách, tak v práci.
Přeji všem úspěšný rok 2022!
Zbyněk Žákovský - starosta obce

Zprávy z obce
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce Prusinovice proběhlo ve čtvrtek 25. listopadu
2021 v 17 hodin. Tohoto zasedání se zúčastnili pouze čtyři zastupitelé.
Zastupitelé přijali následující usnesení:
• schválili rozpočtová opatření č. 13, 14, 15, 16 a 17/2021
• schvalují návrh rozpočtu Mateřské školy Prusinovice na rok 2022 se závaznými ukazateli objem
příjmů 6 089 000,- Kč, objem výdajů 6 089 000,- Kč.

3

• schvalují návrh rozpočtu Základní školy Prusinovice na rok 2022 se závaznými ukazateli objem
příjmů 7 731 000,- Kč, objem výdajů 7 731 000,- Kč.
• schvalují předložený Rozpočtový výhled obce Prusinovice na období 2022 až 2024
• schvalují předložený Rozpočtový výhled Mateřské školy Prusinovice na období 2023 a 2024
• schvalují předložený Rozpočtový výhled Základní školy Prusinovice na období 2022 a 2023
• schvalují aktualizovaný účetní odpisový plán Základní školy Prusinovice pro rok 2022
• schvalují aktualizovaný účetní odpisový plán Mateřské školy Prusinovice pro rok 2022
• schvalují OZV č. 1/2021
• schvalují OZV č. 2/2021
• schvalují výstavbu pergoly u hasičské zbrojnice za cenu do 200 000 Kč
• souhlasí s navýšením ceny rekonstrukce Lesní vily v lese Hrádek o 250 000 Kč
• souhlasí s vypracováním projektové dokumentace firmou Baumas projekt, spol. s r. o. na stavbu
„Revitalizace OÚ Prusinovice“ za cenu do 350 000 Kč
•
• souhlasí s dofinancováním projektu
MPO, nazvaného „VO - Prusinovice - EFEKT 2021“, a to ve
výši 334.719,73 Kč (dotace činí 382.342,- Kč, celkové náklady akce jsou 717.061,73 Kč). Zároveň
schvaluje Smlouvu o dílo na tuto akci a výběr dodavatele E. ON. Energie, a. s.
• souhlasí s podáním Žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj v podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022, dotační titul 117D8210E - Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov, na stavbu „Stavební úpravy obecního úřadu v Prusinovicích“.
• schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 1/2021 (prodlužuje se termín dodání cisternové
automobilové stříkačky)
• souhlasí s uhrazením mimořádné splátky úvěru z úvěrové smlouvy o úvěru č. 0632933159 ze
dne 14. 7. 2020 ve výši do 3,6 milionu Kč
• schvaluje finanční příspěvek pro HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU ve výši 7 000 Kč
• souhlasí s rekonstrukcí vjezdu, přístupového chodníku a stání pro jeden osobní automobil
u rodinného domu č. p. 55 v ulici Plačkov. Vše bude vybudováno z rozebíratelné dlažby, aby
v případě poruchy sítí bylo možné dlažbu odstranit
• souhlasí s vybudováním vjezdu na obecní parcele č. p. 1466 u rodinného domu č. p. 127 v ulici
Přerovská. Vjezd bude z rozebíratelné dlažby, aby byla, v případě poruchy sítí, možnost stavbu
odstranit - ODLOŽENO
• souhlasí s vybudováním parkovacího stání pro dva osobní automobily u rodinného domu č. p.
345 v ulici Souhrada. Stání bude z rozebíratelné dlažby, aby v případě poruchy sítí bylo možné
tuto dlažbu odstranit
• souhlasí s vybudováním rozšířeného vjezdu k rodinnému domu č. p. 256 v Pacetlucké ulici pro
parkování osobních automobilů. Vjezd bude z rozebíratelné dlažby, aby v případě poruchy sítí
bylo možné vjezd rozebrat
• souhlasí s prodejem obecních pozemků p. č. 1413 a 1417 o celkové výměře 157 m2 za celkovou
cenu 7 850 Kč paní Rybářové. Veškeré náklady, spojené s prodejem, hradí kupující
• souhlasí s prodejem obecního pozemku p. č. 11045 o výměře 172 m2 za celkovou cenu 8 600 Kč
panu Krejčímu. Veškeré náklady, spojené s prodejem, hradí kupující
• souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 1584 o výměře 158 m2 za cenu 1 Kč za rok paní Kolaříkové
• Starosta dává příkaz k inventarizaci obecního majetku
Zbyněk Žákovský – starosta obce
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Plánované investice v obci
Máme tady konec roku. Ale v podstatě také konec volebního období. Něco málo máme nachystáno na příští rok, ale většina připravovaných projektů již spadne do následujícího či následujících
volebních období. I na konci minulého volebního období jsem psal, že nechceme zavazovat budoucí
zastupitelstvo, jakou investiční cestou se musí vydat, ale záměrem je spíše mít nachystané projekty,
které jsou v podstatě pro obec nevyhnutelné. V červenci, na pracovním zastupitelstvu, jsem pomocí
videoprezentace předložil zastupitelstvu jakýsi výhled obce Prusinovice, jakým směrem v investicích
by se mohla, či měla, ubírat. Škoda je, že tato videoprojekce není přenosná přes Zpravodaj. Přesto
se pokusím vysvětlit záměr alespoň takto v textu a snad se mi i podaří vystihnout myšlenku pouze
textem, bez toho, abych měl k dispozici videoprezentaci. Pravidelní čtenáři už jistě pochopili, že
takové plány jsou vždy výhledové. Od zadání projektové dokumentace ke kolaudaci vede cesta
zdlouhavá, nelehká a plná otazníků, na které dnes sice nemáme odpověď, ale víme, že ji najdeme
hned, jak budeme znát konkrétní otázku. Vždycky je patřičný projekt především o penězích, ale také
o kapacitě danou stavbu uhlídat administrativně. Aby se nestavěly tři stavby a zbytečně se dělaly
chyby a následně se hasil legislativní požár. Jak už teď říkáme, peníze se na danou stavbu vždycky
najdou – jen ještě nevíme, ze kterého směru přiletí. Samozřejmě se pro to musí něco udělat. A nechce
se to hnát za houfem zajíců, ale vyčíhnout si třeba jen dva. Důkazem toho, že získání dotací pro
Prusinovice není dílem náhody, je to, že za posledních 7 let získala obec Prusinovice 30,3 milionů
Kč jen v dotacích. Celkem s obecními penězi se proinvestovalo 55 milionů Kč. Dovolíme-li si přičíst
stavbu kanalizace za 87 milionů Kč včetně DPH, je to 142 milionů Kč proinvestovaných na území
obce. Ale pojďme oprášit křišťálovou kouli a podívejme se přes ni do budoucnosti.
Zasíťování ulice Na Větřáku
Dlouho plánovanou novou výstavbou je ulice, která má zatím jen pracovní název Na Větřáku,
ale myslím, že jí to tak už zůstane. Spojnicí mezi ulicemi Trávník a Díly získáme tuto novou ulici.
Pokud půjde vše dle plánů, tak na jaře 2022 by mělo proběhnout výběrové řízení na realizátora
zasíťování a snad v průběhu roku 2022 bude i dokončeno. Nové zastupitelstvo v roce 2023 bude
mít za úkol rozprodat 7 stavebních míst a zajistit, aby se v této lokalitě co nejdříve začalo stavět,
tak aby investice, vložená do zasíťování, byla co možná nejefektivnější. Rozpočet této stavby
zatím jen odhadujeme do 8 milionů Kč s tím, že celá částka půjde z obecního rozpočtu. Dotace
do těchto projektů buď vůbec nejsou, anebo jsou tak malé, že nemá cenu se vázat dotačními
podmínkami. Vzhledem k tomuto, čím dřív začne tato stavba, tím lepší.
Rekonstrukce základní školy
Tento projekt nám v čase postupně rostl. Předně je třeba říci, že Ministerstvo financí na
tyto projekty přispívá každoročně 90 % dotací. Víme, že v minulosti rekonstrukce základní školy
proběhla. Ovšem nepodařilo se vyřešit všechno, což ukázal až čas a také vývoj, který kolem nás
neustále probíhá. O rekonstrukci školy jsme začali uvažovat hlavně kvůli stále vlhkému zdivu
v místě uprostřed budovy okolo schodiště. Zde je nutnost provést alespoň chemickou hydroizolaci tak, aby se zabránilo postupu vody výše do nosných stěn základní školy. Vlhkost se objevuje
i v patře v místě záchodů – tady musí dojít k rozbití dlažby a obkladů a musí se najít místo, kde
voda z odpadní roury prosakuje do zdí v takové míře, že se vlhkost objevuje na zdech zvenku.
Na dvoře ZŠ dlouhá léta stojí dnes už nevyužitá hospodářská budova, která bude zrekonstruovaná na venkovní učebnu, a novým základem se zabrání stále ujíždějící stavbě k sousedům ZŠ.
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Dojde k zateplení budovy tam, kde k zateplení v minulé době nedošlo, a dále k zateplení stropů.
K energetické úspoře by mělo také dojít připojením tepelného čerpadla na systém centrálního
vytápění. V celé škole budou vyměněna svítidla, která taktéž budou šetřit elektrickou energii.
S tím dále souvisí malba v celé budově ZŠ. Zahrada základní školy bude doplněna herními prvky
pro děti. Celý projekt je nyní spočítaný na 15 milionů Kč. Při 90 % dotaci by to znamenalo finanční
spoluúčast obce 1,5 milionu Kč. Výzva k podávání žádostí o dotace na Ministerstvo financí by měla
být vyhlášena na začátku roku 2022 – budeme podávat a doufat, že vyjde. Pokud ne, bude mít
nové zastupitelstvo možnost podat přichystaný projekt zase v roce 2023.
Rekonstrukce obecního úřadu
Čerstvě připravovaným projektem je rekonstrukce obecního úřadu. Pokud čtete tento Zpravodaj až pod stromečkem, tak je již podaná žádost o dotaci na tento projekt. Touto stavbou dojde
k úplně novému rozmístění místností úřadu tak, abychom plnili nynější legislativu. Zejména tedy
legislativu GDPR – ochranu osobních údajů. Pokud ale jdeme do rekonstrukce, nebudeme muset
splňovat jen legislativu GDPR, ale musíme zároveň splňovat stavebně-hygienické požadavky stavby. Tedy vznikne sociální zařízení nejen pro zaměstnance, ale také pro návštěvníky. Bude zajištěna
bezbariérovost v celém úřadu. Vyřeší se zateplení budovy, nové rozvody topení a elektriky. Na
první obecní budově bude umístěná solární elektrárna, která bude sloužit ke snížení energetické
náročnosti budovy. Stavba je spočítána na něco málo přes 8 milionů Kč, a pokud by vyšla dotace
z MMR, bude 80%. Pokud bychom byli úspěšní, stavba by začala někdy přes prázdniny příštího roku.
Knihovna
O knihovně už jsem psal několikrát, a tak se nebudu opakovat. Ale vzal bych to z jiného
pohledu. V minulosti toho bylo více, co hyzdilo náves. Dnes už je to hlavně místo, kde plánujeme
novou knihovnu. I z tohoto důvodu je nutné toto místo ošetřit, ať náves uzavřeme v novotě, či
alespoň toto místo zrekonstruovat. Od začátku na toto místo plánujeme knihovnu z toho důvodu, že obecní knihovna je na stávajícím místě nevyhovující a ruku na srdce, do takové knihovny
moc těch čtenářů nepřilákáme. Pár lidí už mi tvrdilo, že knihovna je k ničemu, a že už se v další
generaci číst prostě nebude. Předně je třeba říct, že ve světě se v knihách točí miliony a lidé jsou
ochotní za knihy dávat peníze. Klasická kniha tedy sice je v útlumu, ovšem ne na odchodu. A naše
okolí nám to potvrzuje. V Holešově chodí do knihovny i mladí lidé. Je to jen o výchově, k čemu
že je to chceme přilákat. Buď si dáme tu práci a budeme děti vychovávat, anebo rezignujeme
a přitáhneme si k sobě vlastní pohodlí a vložíme dítěti do ruky raději tablet, a máme klid. Anebo
přistoupíme k výchově zodpovědněji a vytvoříme k této odpovědnosti podmínky.
A ano, pakliže se za 10-15 let ukáže, že toto byl mylný názor, tak tu bude stále nová budova,
která nehyzdí náves, která bude připravená k jakémukoliv jinému využití.
Ale záměrem není knihovnu využívat „jen“ pro knihovnu. Ale také pro celoživotní vzdělávání.
Jazykové kurzy, posezení pro důchodce s vnoučaty se zajímavým tématem…, je celá plejáda
zájmových i vzdělávacích činností. Bude jen na šikovnosti obce, jak tyto prostory využije.
Každopádně momentálně je tato stavba spočítána na 13 milionů Kč a budeme podávat
žádost o dotace v pololetí roku 2022.
Kulturní dům
Předně si musíme uvědomit, že kulturní dům je obrovská stavba a s tou budou spojené
finance. Stavba, která je každým rokem něco kolem milionu ztrátová. Největší částka na provoz
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padne na energie. A jestli s tímto nic neuděláme, tak se na této skutečnosti nic nezmění. Kulturní
dům má skoro padesát let. Něco na něm už nenávratně odešlo a něco jej teprve čeká. Pokud
„někdo“ do této budovy nenasype peníze, tak se jednou dočkáme toho, že se kulturák shodí. Ne,
nestraším, nebude to příští rok. Ale všichni bydlíme v domech, o kterých víme, že potřebují tu
běžnou údržbu a pak tu, která se dělá jednou za čas, ale ta stojí více peněz. A děláme to proto,
abychom prodloužili životnost dané nemovitosti. Popřípadě chceme snížit energetickou náročnost
a ušetřit tak svoji peněženku.
Můžeme mít samozřejmě i názor takový, že budeme přesvědčení o tom, že chceme nechat
kulturák dožít a pak se prostě shodí, a je to. Myslím ale, že takové zastupitelstvo v Prusinovicích zatím nebylo a pevně doufám, že ani nebude. Za kulturní dům jsme rádi a jsme patřičným způsobem
hrdí na to, co naši předci vybudovali. Na nás je jen maličkost – zachovat KD příštím generacím. Už
v minulosti měla zastupitelstva plány na rekonstrukci, skončilo to ale vždy na financích. Ty vždycky
vyrazily dech. Pokud ale budeme jedno zastupitelstvo za druhým takto postupovat, nakonec ten
kulturák spadne sám. Zastupitelstvo se tedy rozhodlo, že započne kroky k rekonstrukci kulturního
domu v Prusinovicích, i když ví, že se nebaví o pár milionech.
Práce, co se musí udělat, jsou pro záchranu KD nevyhnutelné pro toto i další zastupitelstva.
Hydroizolace ve sklepních prostorech je dávno po své životnosti, zdmi voda neprosakuje, ale
protéká. Zateplení celé budovy je z důvodu tepelných ztrát nezbytné. Nebavíme se jen o stěnách,
ale také o střeše, která musí být udělaná také v novotě. I zde uvažujeme, že by se střecha využila
pro solární elektrárnu pro využití elektrické energie v budově kulturního domu, ale i v některé
jiné obecní budově. Kulturní dům musí dostat novou fasádu a moderní šmrnc celé budovy.
Rekonstrukci se nevyhnou ani vnitřní prostory s novými rozvody, ať už topení, vody či elektriky.
Ještě tento rok by mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace
na rekonstrukci kulturního domu. Víme, že tato rekonstrukce se nevejde pod 50 milionů Kč. Stavba
bude proto rozdělena do několika etap, aby se mohlo postupovat po jednotlivých krocích. Jak
stavebně, tak dotačně. Jsme tedy na začátku velkého úkolu, který toto či následující zastupitelstvo
určitě zvládne. Popravdě, pokud chce zachránit kulturní dům v Prusinovicích, nemá jinou možnost.
Tělocvična a sportovní hřiště
Jedním z dalších záměrů je rekonstrukce hřiště pod tělocvičnou. V plánu je asfaltovou plochu
nahradit umělou trávou a specializovat se tak na tomto prostoru na fotbal, který je u nás nejrozšířenější. Touto specializací ale přijdeme o možnost nastříkání ledové plochy. Zimy za poslední léta
ukázaly, že k tomuto sportu u nás zřejmě už nebudou venkovní podmínky. Jako doplněk by mělo
dojít k vybudování workoutového venkovního hřiště pro posilování všech partií. Rekonstrukce
zahrne i tenisové hřiště a snad se po čas vytváření projektové dokumentace také přijde na využití
přilehlých travnatých ploch.
K zateplení by mělo dojít i u tělocvičny a taktéž snad i k využití solární energie.
Popsal jsem jen ty nejpálivější plány zastupitelstva. Je toho daleko víc, co by se mělo v obci
řešit, a bude se řešit tak nějak za běhu. Určitě se bude zastupitelstvo věnovat estetice obce – tedy
výsadbě pro pasivní i aktivní odpočinek. Starost o skoro 90 hektarů lesa samozřejmě bude muset
být součástí. Vše se bude odvíjet od rozpočtu a vypsaných dotačních titulů. Nová vláda slibuje
šetření – uvidíme, na kom šetření bude aplikovat. To se necháme překvapit. My musíme ale po
malých krůčcích postupovat krok za krokem.
Zbyněk Žákovský – starosta obce
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Stavba kanalizace v obci ukončena
Na začátku tohoto shrnovacího článku je třeba podat čtenáři přesný název stavby, která za
uplynulý rok v obci proběhla. Celý název této největší stavební akce poslední doby v Prusinovicích dle projektové dokumentace je „Kanalizace – podchycení výustí a výtlak do obce Tučapy“.
Ale pojďme na začátek příběhu. V roce 2015 proběhla schůzka s VAKem Kroměříž, kde jsem
se chtěl dozvědět, jestli VAK uvažuje o tom, že by se kanalizace v Prusinovicích nějakým způsobem dotáhla do konce tak, aby ani v Prusinovicích nedocházelo nadále k vypouštění odpadní
vody do potoka Kozrálka. Byl jsem příjemně překvapený, že VAK Kroměříž má enormní zájem
jednu z největších obcí v okrese Kroměříž v tomto směru vyřešit. V té době byla na stole projektová dokumentace řešení odkanalizování. Po neshodách s tvůrci této projektové dokumentace
a zjištění, že jimi navrhované technické řešení není v Prusinovicích realizovatelné, VAK od tohoto
technického řešení upustil. Dosavadní práce na tomto řešení byla tedy hozena do koše a vše se
rozjíždělo opět od startovní čáry.
Následovalo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Toto „výběrko“ vyhrála
brněnská projektová kancelář AQUATIS. A začal projektový sprint, ve kterém muselo být vymyšleno
fungující řešení nejen pro samotnou stavbu, ale hlavně pro pozdější provozování. Sprintovalo se
proto, aby se stihla žádost o dotaci na ministerstvu zemědělství, které vyhrožovalo, že dotace na
kanalizace ukončí. Tehdejší zastupitelstvo vydatně pomohlo s podpisy majitelů pozemků, kterých
bylo 90. Vše se ale podařilo a mohlo být podáno na stavební úřad k vydání stavebního povolení.
V průběhu této fáze byla spousta věcí, které se musely měnit, křivit a následně narovnávat. Došlo
i k tomu, že se 90 majitelů dotčených pozemků obcházelo podruhé – to už ale pomáhalo obcházet nynější zastupitelstvo. Píši o projektantském sprintu, abychom pochopili, že rychlé řešení byl
požadavek VAKu, aby byla stavba zrealizovatelná. V takovém případě se sice získal čas, ale zase na
druhou stranu po čas stavby se přicházelo na nedořešené detaily stavby, které se prostě musely
vyřešit za průběhu prací. Je to prostě něco za něco. Chceš získat čas? No tak ale počítej s tím, že
při stavbě budeme dolaďovat spoustu detailů. Pravdou je, že kdyby projektanti měli více času
na projektování a obcházení dotčených pozemků, tak jsme dnes ještě se stavbou nezačali a dotace
by byly také s velkým otazníkem. Tedy závěrem této pasáže je, že je dobře, jak vše proběhlo, ať už
kvalitativně i časově. Troufám si říct, že kdyby se vše zdrželo, skončila by stavba zase odložením
na neurčito. To už jsme ale nemohli dopustit. Od toho tady nejsme.
Papírování před stavbou skončilo a stavba se fyzicky mohla rozjet. Začátek prací byl stanoven
na říjen 2020. Na prvním kontrolním dnu nám stavební dozor oznámil, že v Prusinovicích je většinou suchý podzim i zima a když už jsou mrazy, tak do -5°C. Od té doby pršelo a přes zimu bylo
i -15°C. Letošní podzim je opět suchý a jsem zvědavý, jaké budou letos mrazy. Každopádně práce
pokračovaly, ať pršelo nebo mrzlo. Tak velká stavba nemohla stát kvůli počasí. Termín dokončení
prací byl necelý rok, a tak se muselo od prací postupně ukrajovat.
Po čas stavby bylo mnoho debat o prospěšnosti kanalizace v obci. Přesvědčování se navzájem,
že kanalizace v obci je pozitivní záležitost, a že nám nikdo stavbou kanalizace nedělá úmyslně
nějaké příkoří. Ale že právě naopak, stavbou nám přináší přidanou hodnotu, a to zcela vědomě.
Chápu to, že pro majitele zahrad, kteří měli najednou rozježděnou zahradu, bylo těžké se s tímto
vyrovnávat, ale zase, na druhou stranu, měli vybudovanou kanalizaci, do které se můžou připojit,
a tak nakonec jsou v zisku, byť to nebylo zadarmo. Tedy, myslím tím, že přiložili také ruku k dílu.
Finančně tyto páteřní kanalizační větve šly plně za VAK Kroměříž. Na druhou stranu, byly zahrady,
které byly rozježděné a několikrát překopané a majitelé získali jen ty nervy se stavbou. Ale bez
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kopání v těchto místech by nebylo možné vůbec tuto stavbu zrealizovat. Děkuji tímto majitelům
pozemků u potoka, že strpěli provedení stavby na svých pozemcích a přežili nelehkou dobu rozdrancovaných zahrad. Vím, že jsou to lidé, kteří si potrpí na pořádek a na celkovou uhlazenost – o to
tato stavba pro ně musela být hroznější. Snažil jsem se tlumit rány, které se na tyto majitele valily,
aby trpěli co nejméně. Ne všechno se podařilo zachytit, ale myslím, že dnes jsou už pozemky dány
do původního stavu a majitelé si odechli, že je to za námi. Díky vám za celou obec Prusinovice.
Nyní jsme na konci stavby. Když čtete tento článek, tak systém už skoro 3 měsíce funguje a po
čas roku se budou vychytávat nastavení. VAK bude nastavovat šoupátka v šachtách. Ladit čerpadla
tak, aby vše fungovalo, pokud možno, automaticky. Tlak VAKu Kroměříž nyní bude, aby se majitelé
rodinných domů do stávající kanalizace přepojili napřímo – tedy bez septiků nebo čističek. Cílem
je dosáhnout toho, aby do přečerpávací stanice dotekla surová odpadní voda bez předešlého
překvašení. Toto bude asi na delší dobu, ale všichni nakonec zjistíme, že propojením se přímo do
kanalizace nám ubyde starost o vyvážení septiku a placení dalších nemalých peněz za jeho vyvážení.
Celá akce vyšla VAK Kroměříž na 72 milionů Kč bez DPH. Proto píši o největší stavbě za poslední roky v Prusinovicích. Ale nejenom finančně největší, ale také rozlohově. Nezbývá, než všem
dotčeným poděkovat. Ať už projektantům, VAKu, vám všem, kteří jste měli se stavbou nějaké
omezení. Poděkování patří i dvěma zastupitelstvům, která pomáhala s podpisy na smlouvách, ale
také s vysvětlováním, jak vše bude probíhat. Bohužel totiž, kvůli covidu neproběhla plánovaná
seznamovací schůzka v kulturním domě na začátku stavby.
Přejme si tedy, aby nová kanalizace v Prusinovicích fungovala dlouhé roky a stávající generace
se kanalizací už nemusela zabývat.
Zbyněk Žákovský – starosta obce

Veřejné osvětlení v obci
V roce 2013 začala v obci revitalizace veřejného osvětlení. V první fázi těchto prací byla i výměna svítidel. V obci byla použita úsporná ledková světla, kterým po 10 letech dochází životnost.
Proto jsme se rozhodli, že využijeme dotační titul EFEKT 2021.
V příštím roce dojde k výměně 54 ks svítidel na hlavních tazích obcí Prusinovice. Cena za výměnu svítidel byla stanovena výběrovým řízením na 717 061,73 Kč a dotace na tuto akci ze zmíněného dotačního titulu je ve výši 382 342 Kč. Nová svítidla budou ještě úspornější, než ta dosavadní
a budou umět využívat střídavou intenzitu světla v nočních hodinách. Výsledek je ten, že v době
například od 23 do 5 hodin ráno budou světla svítit ve snížené intenzitě a dojde tak k úspoře energie.
Zbyněk Žákovský – starosta obce

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 8. a 9. října proběhly v České republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Kandidovalo celkem 22 subjektů – 20 politických stran a 2 volební koalice.
V naší obci se tentokrát tyto volby konaly v prostorách Velkého sálu Kulturního domu. Voliči
mohli volební místnost navštívit v pátek 8. října v čase od 14:00 do 22:00 a poté následující den,
v sobotu, 9. října od 8:00 do 14:00.
Okrsková volební komise měla celkem 6 členů a tvořili ji tito občané v zastoupení různých
politických stran v obci: František Sklenář (předseda OVK), Anežka Stoklásková (místopředsedkyně
OVK), Irena Tkadlčíková (zapisovatelka OVK), Jana Páleníčková, Milan Janík a Petra Nováková.
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V naší obci se voleb zúčastnilo celkem 965 voličů z celkem 973 občanů zapsaných do seznamu
voličů. Z toho bylo celkem 657 platných hlasů. Volební účast byla 68,29 %.
Výsledky voleb v Prusinovicích:
ANO – 181 hlasů, Spolu – 147 hlasů, SPD – 99 hlasů, Piráti + STAN – 74 hlasů, ČSSD – 37 hlasů,
KSČM – 35 hlasů, Přísaha – 33 hlasů, Trikolóra – 25 hlasů, Strana zelených – 9 hlasů, Volný blok – 8
hlasů, Moravané – 6 hlasů, Švýcarská demokracie – 3 hlasy.
Více informací na www.volby.cz
Účast voličů těchto voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla velmi vysoká
a výsledky byly velmi napínavé.
Celostátní výsledky voleb:
Spolu – 27,79 %, ANO – 27,12 %, Piráti + STAN – 15,62 %, SPD – 9,56 %, Přísaha – 4,68 %,
ČSSD – 4,65 %, KSČM – 3,60 %
Dana Tobolíková

Členové OVK, zleva Irena Tkadlčíková (zapisovatelka OVK), Anežka Stoklásková (místopředsedkyně OVK),
František Sklenář (předseda OVK), Jana Páleníčková, Milan Janík

Dárce krve
V dobách minulého režimu odjížděl z Prusinovic v pravidelných intervalech autobus plný
lidí, kteří dobrovolně darovali svou krev nebo plazmu pro potřeby lidí, kteří se dostali do krizové
situace ve svém životě. I díky těmto dobrovolníkům bylo zachráněno mnoho lidských životů,
a tito lidé by bez této pomoci jednoduše nepřežili. Samozřejmě, i v dnešní době existují dárci
krve. Dnes to ale, bohužel, není organizováno například z družstva, tak jako v minulosti, ale dárci
navštěvují odběrná centra individuálně.
Jedna z těch, která zažila dárcovství doby minulé i současné, je Marie Pumprlová z ulice Díly.
Dále i v dnešní době navštěvuje zařízení, aby darovala svou krev potřebným, aby bylo možné
překonat okamžitý nedostatek krve potřebného člověka. Tak nějak bereme i tuto činnost samozřejmě, ale ani zdaleka toto samozřejmé není. Paní Marie Pumprlová absolvovala již 90 odběrů
krve. Znamená to navštěvování odběrů několik desítek let.
Maruško, děkuji Ti za nezištnou záslužnou činnost pro společnost a vlastně své nejbližší. Kéž
je tato záslužná činnost příkladem těm nejmladším a paní Pumprlová má své nástupce.
Zbyněk Žákovský – starosta obce
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Poděkování
Vážený pane starosto,
konec roku je často spojen s bilancováním uplynulého období. I já se k tomuto rituálu připojuji
a chci Vám moc poděkovat.
Chci Vám poděkovat za hodnoty, které žijete, protože jsou zřetelné ve Vaší práci i ve Vašem
jednání a jste nám tak dobrým příkladem.
Děkuji, že ve své práci pro blaho obce ctíte poctivost a slušnost.
Děkuji, že trpělivě nasloucháte lidem kolem Vás.
Děkuji, že ochotně a vstřícně řešíte požadavky nás, občanů obce.
Děkuji, že s úctou přistupujete k dědictví předků.
Děkuji, že se k Božímu stvoření chováte s pokorou, ať jde o přírodu, která nás obklopuje, či o živé
tvory, se kterými sdílíme tento svět.
Děkuji, že podporujete vytváření společenství v obci.
Děkuji, že nás vedete k odpovědnosti a ke vzájemné ohleduplnosti.
Děkuji, že nás posilujete v naději, že má smysl být jeden druhému bližním.
A děkuji, že nás učíte hrdosti na obec, v níž žijeme.
Vrátila jsem se před cca třemi roky na „zralá“ kolena do Prusinovic. I díky fortelnosti, s jakou
děláte Vaši práci, je pro mě život v Prusinovicích příjemný a pestrý. Děkuji Vám.
Hana Sklenářová, Hlavní 14, Prusinovice

ŠKOLA
Přišel podzim do zahrady, všechny barvy namíchá,
s každým lístkem ví si rady, barvy na něj nadýchá.
Konec léta je tu, děti, podzimní už přišel čas,
listí k zemi s větrem letí, plno zlata je tu zas.
Letošní podzim nám ukázal svou přívětivou tvář, a tak jsme mohli na procházkách pozorovat
nádherně zbarvené stromy, sbírat listy, kaštany, kukuřici i šišky. Z nich pak děti vytvořily podzimní
vílu, skřítky podzimníčky a broučky. Svými výrobky vyzdobily nejen třídy a šatny, ale také prostor před
školkou. Přírodninami děti naplnily i hmyzí domeček nově umístěný na školní zahradě, který pro nás
vyrobilo Stolařství Pumprla. Díky slunečnému počasí jsme zahradu využívali do poslední chvíle. Nejen
ke hrám a dovádění na průlezkách, ale i k práci. Děti se ochotně zapojily do sběru ořechů a samy
shrabaly všechno spadané listí. Velké poděkování patří rodině Darebníkové, která školce věnovala
spoustu dětského zahradního nářadí a umožnila tak zapojení všech dětí.
Pozorování pestré podzimní přírody vyvrcholilo projektem nazvaným TÝDEN V BARVÁCH PODZIMU.
V týdnu od 18. do 22. října jsme sladili svá trička každý den v jedné z„podzimních“ barev - - pondělí patřilo
zelené, úterý žluté, středa červené a čtvrtek oranžové. V pátek si všechny děti i zaměstnanci školky oblékli
trička, která si v průběhu týdne nabarvili. V tento den jsme také zpěvem přivolali Podzimní vílu a společně
zaříkávadlem a kouzelným klíčem symbolicky zamkli zahradu a uložili všechny broučky k zimnímu spánku.
S podzimní tematikou jsme se rozloučili v úterý 26. 10. „DÝŇOVÁNÍM“ - společnou akcí se ZŠ.
Odpoledne se na prostranství před školkou sešly děti v doprovodu rodičů, aby si z dýně vydlabaly
originální strašidýlko a opekly špekáčky. Paní kuchařky připravily čaj na zahřátí. Všechny děti byly
odměněny medailí a po setmění si své výtvory odnesly domů.
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Podzim na zahradě

Hmyzí domeček
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Barvy podzimu

Barvy podzimu
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V měsíci říjnu vybrané děti nacvičily básničky, kterými potěšily rodiny nedávno narozených
dětí na Vítání občánků.

Vítání občánků

Již třetím rokem pokračujeme v projektu Se Sokolem do života. V pátek 12. listopadu nás
sportovci pozvali do tělocvičny a opět si pro nás připravili mnoho zajímavých aktivit, které nadchly všechny děti. TJ Sokol děkujeme nejen za skvělou organizaci, ale i za medaile a adventní
kalendáře pro děti.
Během tradičního podzimního sběru papíru, do kterého se zapojily téměř všechny děti
se svými rodiči a prarodiči, se podařilo naplnit celý kontejner a získat tak přes šest tisíc korun.
Za utržené peníze byly nakoupeny dárky, které rozzáří dětská očka u vánočního stromečku.
Srdečně děkujeme všem, kteří nás ve sběru papíru podpořili.
Že od podzimu do Vánoc zbývá jen malý krůček, nám připomnělo vánoční focení s panem
Gebauerem z Přerova. Kvůli velké nemocnosti a zhoršující se epidemiologické situaci byla bohužel zrušena vánoční besídka u příležitosti slavnostního rozsvícení stromu u kulturního domu na
první adventní neděli a některé další akce v mateřské škole. Vánoční strom jsme alespoň ozdobili
a rozsvítili s dětmi před mateřskou školou v pondělí 29. listopadu. Tento rok zdobí strom obzvláště
hezké vánoční baňky s úsměvy všech našich dětí.
Do nadcházejícího období adventu, vánočních svátků a celého nového roku Vám přeje kolektiv
mateřské školy hodně zdraví, radosti a společných chvil.
Za celý kolektiv MŠ – Mgr. Kateřina Koplíková
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Cvičení v tělocvičně

Cvičení v tělocvičně
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Vánoční strom

Vánoční strom
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Střípky ze života školy
Školní rok se rozběhnul svým tempem. Nejmladší žáci se postupně vžili do role školáků
a přivykli novému prostředí, objevili první písmena. Nejstarší žáci zasedli do školních lavic, aby
kolektivně nasávali co nejvíce znalostí pro život nezbytných.
Navzdory všudypřítomné zesilující pandemii se podařilo zorganizovat několik pěkných akcí
a výchovných programů.
Na konci září žáci absolvovali výchovný program Etiketa a školní řád. Osvěžili si tak základní
pravidla chování ve školním prostředí. Na vážnější notu zabrnkal na začátku října program Nauč
se první pomoc. Pod taktovkou odborného zdravotnického personálu si děti cvičily dovednosti
z oblasti poskytování první pomoci. Čtvrťáci pak koncem října navázali na problematiku zdraví
a bezpečnosti dalším programem tentokrát z oblasti dopravní výchovy. Program byl náhradou za
výuku na dopravním hřišti. Zkrátka, když nemohou děti na dopravní hřiště, musí dopravní hřiště
za dětmi do školy. Získané poznatky jistě žáci zúročí na jaře při zkouškách mladých cyklistů, kdy
budou na dopravním hřišti usilovat o svůj první řidičský průkaz.
V samotném závěru října, těsně před podzimními prázdninami, se uskutečnilo Dýňové
odpoledne se špekáčkem, které společně pro děti a jejich rodiny uspořádaly ve spolupráci obě
prusinovické školy – mateřská a základní. Počasí nám přálo, vyřezávání dýní šlo pěkně od ruky
a komu byla zima, ohřál se se špekáčkem u ohně nebo si dopřál šálek horkého nápoje, který
připravily obětavé paní kuchařky.
Začátek listopadu se ještě nesl v pozitivním duchu. Dle hesla „ve zdravém těle zdravý duch“
dosportovali žáci prvního, třetího a čtvrtého ročníku dopoledne v tělocvičně. TJ Prusinovice si pro
ně připravila mnoho sportovních aktivit, za které byli odměněni medailemi a sladkostmi. Druhý
ani pátý ročník se této akce nezúčastnily, neboť se nad nimi už pomalu začala stahovat mračna
karanténních opatření. Všemi tolik obávaná karanténa či izolace se nakonec dotkla většiny našich
žáků a paralyzovala tak normální chod školy na více než týden. Plánované vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu v obci a tvoření výrobků na adventní jarmark tak vzalo za své. Koncem
listopadu se vše začalo pomalu vracet do starých kolejí. Ve vzduchu však stále visí obavy, že se
podobná situace může kdykoliv opakovat.
Den 23. listopad se stal významným pro naše nejmladší školáky. Po splnění zatěžkávací
zkoušky složené z několika čtenářských úkolů byli všichni slavnostně pasováni na čtenáře
a dostali slabikář.
V současné velmi nejisté době lze jen těžko předvídat, co přinesou dny příští a co z dalších
naplánovaných aktivit se nám podaří uskutečnit. V průběhu prosince tedy budeme jen pomalu
procházet adventem a připravovat se na Vánoce.
Jedno je jisté, Vánoce budou. A ani zavřené obchody a nákupní centra či jakákoliv vládní
opatření na tom nic nezmění. Možná nebudou okázalé, přeplácané a uštvané, jak jsme byli zvyklí.
A dost možná, že tím největším letošním vánočním dárkem nám bude objevení toho pravéhovánočního kouzla, které nespočívá v počtu, velikosti či ceně dárků a ani v bohatosti prostřených stolů.
Závěrem si dovolím jménem kolektivu pracovníků a žáků ZŠ Prusinovice popřát všem pohodové klidné Vánoce strávené v kruhu blízkých a zahalené tím pravým vánočním kouzlem. Nechť
vánoční hvězda rozsvítí světlo víry a naděje v poklidný, úspěšný a bohatý přicházejícínový rok.
To všem ze srdce přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ Prusinovice.
Mgr. Jarmila Kratinohová
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Družinové odpoledne

Družinové odpoledne
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Zprávičky z naší školní družiny
Prvního září se otevřela základní škola i se školní družinou, kde z původních 30 nahlášených
žáků stoupl počet na 46. Jako obvykle byli žáci rozděleni do dvou oddělení. První oddělení vede
paní vychovatelka Martina Smolková a druhé paní vychovatelka Jitka Šenovská.
Oddělení mají stejné tematické okruhy a průběžně plní školní vzdělávací plán pro školní družiny
a zabývají se různými výtvarnými, praktickými a přírodovědnými zájmovými činnostmi. Vedle těchto
činností jsme často vykonávali sportovní aktivity na fotbalovém hřišti a za nepříznivého počasí
jsme rozvíjeli pohybové dovednosti v místní tělocvičně, do které nadále docházíme každý pátek.
Na konci září jsme si připomněli svátek sv. Václava. Vyráběli jsme meče, štíty a malovali, jak si
svatého Václava představují žáci. Dále jsme zahájili celoroční zeměpisnou hru, kterou jsme odstartovali
v České republice. Vyrobili jsme si cestovatelské kufry, kde si postupně budeme značit navštívená místa.
V říjnu jsme se zúčastnili výtvarné a literární soutěže s názvem „ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“, kterou vyhlásil Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky, v rámci, které
si děti připomněly základní pravidla a bezpečnost chovaní v silničním provozu. Také jsme vyrobili
drobné dárečky pro seniory, které jim byly předány během večerního posezení s představiteli obce
v kulturním domě.
V těchto dnech se připravujeme na adventní čas a doufáme, že nám školní družinu předčasně
neuzavřou jako minulý rok z důvodu protiepidemických opatření.
Za školní družinu Jitka Šenovská

Pozdrav z ředitelny
Vážení rodiče,
v souvislosti s koncem kalendářního roku 2021 vám touto cestou z celého srdce děkuji
za celoroční nasazení v tak náročných časech.
Děkuji vám za veškerou péči o vzdělávání svých dětí, za spolupráci a vstřícnost vůči škole při
řešení problematických situací, kterých bylo v tomto roce nepočítaně.
Zajisté jste touto dobou již neskutečně unaveni. O to více si vážím vašeho přístupu.
I přes nepříjemnosti doby si však naplno užijme ten nejkrásnější čas v roce, kdy zejména díky
dětským rozzářeným očím a společným chvílím se všemi svými blízkými pravidelně zapomínáme
na vše špatné a s nadějí hledíme do budoucna.
Přeji vám všem krásné svátky vánoční, nový rok lepší než ten stávající, a především hodně
zdraví a spokojenosti v osobním životě.
***
Děkuji také Školské radě a našemu zřizovateli za pomoc a spolupráci za účelem zajišťování
co nejkvalitnějších podmínek pro vzdělávání našich dětí i za ochotu pomáhat v krizových situacích.
Děkuji též TJ Prusinovice, zejména p. Aleši Pumprlovi, za nezdolnou energii při zajišťování
sportovních aktivit pro děti – ve škole i ve volném čase.
Také vám všem přeji krásné svátky vánoční a do nového roku jen to nejlepší.
***
V neposlední řadě děkuji také svým kolegyním, které pracovaly celý rok s plným nasazením - jak
v prezenční, tak i distanční výuce. Děkuji i jim, že dokázaly v tak náročném období skloubit pracovní
a rodinný život tak, aby vše fungovalo.
Přeji jim svátky plné klidu a odpočinku, dostatek času na to nejdůležitější, co máme.
V novém roce samozřejmě především zdraví a úspěšný osobní i pracovní život.
Mgr. Ivona Kratochvílová
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Dopravní výchova ve 4. ročníku

Etiketa a školní řád (5. ročník)

Sportovní dopoledne (1. ročník)
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Naše první pomoc (2. ročník)

Naše první pomoc (3. ročník)

Naše první pomoc (4. ročník)
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Práce školní družiny - Cesta kolem světa

Svatý Václav očima dětí ŠD
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CÍRKEV
Proč betlémská hvězda na chvíli zmizela?!
Pokoj a Dobro!
Drazí spoluobčané,
velmi mne oslovilo toto hluboké vyznání:
Epifanius ze Salaminy - Pochvalná řeč o Bohorodičce
Panno, ty ses stala starší, než jsou andělé, důstojnější než cherubíni a serafíni a milou Kristu
Králi jako důstojná služebnice i Matka, kterou poctil Bůh. Ty jsi Neposkvrněnou a svatou Matkou,
která porodila Krista, jenž existoval i před ní a řekl: „Dříve než byl Abrahám, já jsem.“ Ty jsi proslavila
jeskyni a uctila jesle. Vždyť Panna, jeskyně a jesle, jako nebe obsáhly neumístitelného Boha, ve třech
sloužily Svaté Trojici. Když Panna porodila Pána nebe a země a položila ho do jeslí, obklopily ji andělské
zástupy a zpívaly: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobré vůle.“
A pastýři, kteří v té době nespali, uslyšeli tuto andělskou chválu na Spasitele a spěchali se
poklonit Světlu…
A po pastýřích přišli mudrci z východu vedení jasnou hvězdou, která jim osvětlovala cestu až
k Jeruzalémským hradbám, potom se skryla. Aby se mohli poklonit Narozenému v Betlémě, byli
nuceni vyptávat se obyvatel města, kde se Kristus má narodit. A když to uslyšel Herodes, velmi se
vyděsil, svolal kněze a začal se jich ptát. Ti mu to nezatajili a pravdivě odpověděli, protože nemohli
skrýt paprsky Slunce a odhalili mu zjevení Otcem oznámené prorokem, že Kristus se má narodit
v Betlémě. O tom prorok říká: „A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde
ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti.“
Běda ty vzpurný lide, tví starší odhalili světu, kde se má Kristus narodit, ale nepřijal jsi Jej,
když se narodil.
Proč jim hvězda na chvíli zmizela? Pochop pravdu a pohleď na zázrak a na jeho smysl. Hvězda
se před nimi ztratila, aby se začali ptát, a aby tak bylo toto tajemství zjeveno nebi i zemi z úst
nevěřících kněží, kteří citovali, co předpovídá Slovo Boží Starého Zákona skrze proroka.
Až poté, co se to všichni dozvěděli, se hvězda znovu objevila a vedla mudrce dále, až se zastavila nad Dítětem v jeskyni, přesněji na nebesích. Protože tam, kde je Kristus, je i nebe, a proto
se jeskyně stala nebem na zemi. A oni, když uviděli Hvězdu, přesněji Spasitele, zaradovali se
nesmírnou radostí, padli před ním tváří k zemi, poklonili se mu a přinesli mu zlato, jak to přísluší
Králi, kadidlo jako Bohu a myrhu jako smrtelníkovi, protože tak chtěli předobrazit budoucí pohřeb Krista Stvořitele, narozeného z nebeské nevěsty Marie, která je Nebem i Chrámem i Trůnem,
nepopsatelného rajského Pokladu…
Vyprošujeme a přejeme Vám všem Požehnané svátky vánoční i nastávající rok L. P. 2022.
Všem žehná
P. Petr Dolák
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„V něm byl život a život byl světlo lidí.“

Jan 1,4

Vážení čtenáři,
ne všichni v této době mohou navštěvovat pravidelně bohoslužby. Proto si Vám opět dovoluji
přinést několik vět z Božího slova, které můžete pravidelně slyšet v našem evangelickém kostele.
Evangelista Jan řekne: „V něm byl život.“ V tom narozeném Ježíši Nazaretském, v tom, který
přichází jako dítě, byl život a život v něm dostáváme. Život považujeme za nejvyšší hodnotu.
Co je život? To, že jsme, že tu pobíháme, pracujeme, máme úspěchy i neúspěchy, to, co jsme
prožili a udělali a zažili. Je život víc? Je to, co jsme, co máme, co jsme dostali, život je v setkávání
se s druhými, to, jak tu běháme a dýcháme. Vždyť život Hospodin vdechl do nás, do kusu neživé
hmoty. Dostali jsme život a s každým nadechnutím je nám život znovu darován.
Ale když slyšíme, že v Něm byl život, tak se ptáme, co to bylo a je za život. Je to něco víc?
Jakoby nám tu běželi na pomoc andělé a nebeské zástupy, kteří z nadhledu věčnosti, z nadhledu
budoucnosti, vidí tam, kam my nedohlédneme, i kdybychom koukali z Měsíce, a vědí víc o Bohu
a jeho jednání. A ti andělé jakoby oškrabávali naše nátěry, kterým říkáme život. Barva důstojnosti,
pak barva úspěšnosti, krásy, naší dobroty, slušnosti, barva, abych vypadal hezky před lidmi, barva naříkání, jak se mi blbě vede, nebo barva spokojenosti, dokonce i nátěr naší náboženskosti,
všechno to a další jde pryč, jde to až na dřeň.
Tady si půjčíme nápad od Komenského, o Poutníkovi po labyrintu světa. Člověk běhá po světě, mění šaty, klobouky, názory, prostředí, dělá to či ono. A možná cítí, že to pořád není ono. Až
pak najednou setkání, najednou vnímání Boží blízkosti, zážitek jistoty - jsem v jeho dlani, dotyk
té hlubiny bezpečnosti, dotyk Boha. Tak se k nám v Ježíši Narozeném blíží, přichází život a život
dostáváme. A poznáváme, že patříme Bohu, že jsme jeho, že se nemusíme bát, že u něho máme
místo, radost. To je ten život, který od Boha v Ježíši přichází, který vstoupil do našeho světa v lidském těle, aby se stal naším bratrem, přítelem, vysvoboditelem, abychom zažili, prožili tu hlubinu
bezpečnosti, Boha. To je zázrak a tajemství jeho příchodu: „v jesličkách leží, brečí,“ a přitom je
v něm zdroj a základ života. Smyslem jeho příchodu je, aby nám dal život. To je cíl Boží cesty
za námi. „A život, (narozený v Betlémě) byl světlo lidí.“ To světlo je z Boha, to světlo je Kristus.
On je tím světlem, které nám svítí.
To světlo je pro všechny. Patří nám i všem lidem! - věřícím i nevěřícím, zbožným i bezbožným,
dobrým i zlým. Když si vezmu, že Kristus byl a je světlo lidí, už se nemusím dívat na sebe a na ty
druhé, na svět ze syslí perspektivy, ale z perspektivy andělské a Boží. A v tom světle vidím své bližní
i sebe jinak, cítím se svobodněji. Vidím se ve světle a vím, jak na tom jsem, a přitom se neděsím
své povahy, svých nedostatků, úletů, neděsím se druhých, okolností, neúspěchů. Ale on je světlo
lidí. Proto v jeho světle můžu vidět i druhé lidi. Můžu druhé uvidět ve světle Božího odpuštění,
smíření, ve světle Boží lásky.
Boží požehnání, ochranu a pomoc nejen po celý nový rok 2022 Vám vyprošuje za celý
sbor Českobratrské církve v Prusinovicích
Mgr. Leoš Mach, farář
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SPOLKY, SPORT
Činnost TJ Prusinovice ve 4. čtvrtletí roku 2021
Muži:
Po roční pauze se podařilo odehrát všechna naplánovaná utkání v podzimní části mistrovské
okresní soutěže mužů. Bohužel druhá část soutěže se nám výsledkově nepodařila a celkový zisk 19
bodů nám přisoudil po podzimní části až 8. příčku. V průběhu podzimní části se na naše mužstvo
hromadily zdravotní problémy a bohužel v žádném utkání se nám nepodařilo nastoupit v optimální sestavě. Největším kladem je tak jen aktivní zapojení hned čtveřice dorostenců do zápasů
mužů. Střelecky se v soutěži nejvíce dařilo Radku Nevřalovi (11 branek) a Františku Vybíralovi (9
branek). Bohužel v předposledním mistrovském zápase skončil na naší lavičce po konfliktu mezi
nevhodně povzbuzujícími diváky a hráči trenér Martin Darebník, kterému za jeho odvedenou
práci vedení TJ Prusinovice děkuje.
Dorost:
V letošní fotbalové sezóně se nepředstavuje v mistrovských soutěžích naše sdružené dorostenecké mužstvo. Snahou vedení TJ Prusinovice je pokusit se tuto situaci změnit a po neúspěchu ve
spolupráci s Bystřicí p. H. se pokusí najít společnou řeč s mužstvem Holešova (za který pravidelně
nastupují 4 naši dorostenečtí hráči) nebo s mužstvem Chvalčova, což jsou jediná mužstva v okolí
s dostatečnou mládežnickou základnou.

Brigáda na fotbalovém hřišti - výměna hlavních branek
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Starší žáci:
Starší žáci TJ Prusinovice bojují o třetí místo v tabulce A skupiny. V polovině soutěže mají na
kontě pět výher a stejný počet porážek. Střelecky se nejvíce prosazuje Jan Krejčí s 9 brankami.
Trenérem starší přípravky je Miroslav Pumprla. Pro zkvalitnění zimní přípravy trénují všechna naše
mužstva hned 3x týdně – kromě dvou tréninkových jednotek v místní tělocvičně, každý čtvrtek
jezdíme i na umělou trávu na Rusavu. Obzvláště tréninky na umělce se těší mezi hráči i trenéry
velké oblibě a nezbývá než doufat, že u nás brzy podobné hřiště vyroste.
Mladší žáci:
I naši mladší žáci mají stejnou bilanci pěti výher a pěti porážek, ale protože hrají v celookresní
soutěži o 11 účastnících, patří jim v polovině soutěže 6. příčka. Střelecky se nejvíce prosazuje
posila z Rusavy David Hudec, který nastřílel 12 branek. Za mladší žáky pravidelně nastupují hráči
věkově patřící do starší přípravky. Mladší žáky trénuje Marek Dudík z Roštění.
Starší přípravka:
Starší přípravce se při pohledu na tabulku, kde nám patří předposlední místo v tabulce,
výsledkově nedaří. Každým utkáním ovšem sbírá cenné zkušenosti a předvádí stále lepší souhru
a výkon. Střelecky se v soutěži prosazuje Kryštof Mlčák se 17 brankami, který ještě věkem patří
po následující dvě sezóny do kategorie mladší přípravky.
Mladší přípravka:
Naším nejúspěšnějším mužstvem v podzimní fotbalové sezóně je mladší přípravka. Podařilo
se nám částečně vyřešit jak počet hráčů v této věkové kategorii, tak místo trenéra, které zaujal
Jan Utěkal, a vede tak souběžně starší i mladší přípravku. Střelecky naše mužstvo táhnou Kryštof
Mlčák (77 branek) a Matouš Nedbal (35 branek), ale pochvalu si zaslouží všichni hráči, kteří nastupují v našich dresech nejen v této věkové kategorii. Kromě hráčů musíme poděkovat i rodičům,
za spolupráci v průběhu celého roku a hlavně trenérům a vedoucím všech mužstev, kteří tráví
svůj volný čas na fotbalovém hřišti.

Mladší přípravka TJ Prusinovice, foceno 30. října 2021
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Muži TJ Prusinovice, foceno 30. října 2021

Sportovní den pro MŠ a ZŠ v tělocvičně

Starší žáci - turnaj 21. 11. 2021 v Bystřici p. H. - 3. místo
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Fotbalová školička:
Na tréninky do místní tělocvičny dochází i hráči a hráčky ročníku 2015 a mladší, kteří mohou
hrát za fotbalovou školičku. Dovoluji si tímto pozvat všechny zájemce o sportovní vyžití na pravidelné sportovní tréninky do místní tělocvičny, které, pokud to situace s nemoci covid-19 dovolí,
budou probíhat každé pondělí a středu od 16 hodin.
Autobusový zájezd Sparta Praha vs Glasgow Rangers:
Ve čtvrtek 30. září využila TJ Prusinovice nabídku k autobusovému zájezdu do našeho hlavního
města na zápas evropské ligy Sparta Praha proti Glasgow Rangers. Jelikož fotbalový klub Sparta
Praha měl kvůli chování diváků v předchozích zápasech uzavřený stadion a vstup byl povolen
jen žákům do 14 let a to zdarma, uhradila TJ Prusinovice společně s Obcí Prusinovice autobus
a vydali jsme se podpořit české fotbalové mužstvo v evropském pohárovém utkání. Deset tisíc
dětí vytvořilo úžasnou přátelskou atmosféru a pomohlo Spartě k důležitému jednogólovému
vítězství. Nabídky na výlet do Prahy a návštěvu fotbalového utkání využilo 30 zájemců a určitě
bychom si rádi vše brzy zopakovali.

Zájezd na fotbalové utkání Sparta Praha vs Glasgow Rangers

Drakiáda:
V sobotu 23. října proběhla na hřišti v Prusinovicích tradiční a populární drakiáda. Před
a v průběhu drakiády jsme viděli dvě výhry našich mládežnických mužstev, která hrála svá pravidelná utkání v mistrovských soutěžích. Na fotbalovém hřišti se objevilo několik desítek malých
i velkých draků nejrůznějších tvarů i jeden jediný ručně dělaný. Celé odpoledne jsme byli svědky
přátelské atmosféry a krásné podívané na oblohu nad Prusinovicemi, kterou zkrášlilo několik desítek nejrůznějších draků. Všichni účastníci byli za svou snahu odměněni špekáčkem a oplatkem.
Na závěr sobotního odpoledne zkušená porota pořadatelů vybrala s velkou pečlivostí nejúspěšnější
účastníky v nejrůznějších kategoriích. Závěrem si dovolují pořadatelé poděkovat všem účastníkům
populární drakiády za příjemně strávenou sobotu s vůní čaje a svařáku.
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Drakiáda na fotbalovém hřišti, zleva Kristýna Darebníková, Richard Kudelka,
Anna Bukanová (Kurovice), Jakub Utěkal

Zájezd do dětského světa Krokodýlek v Olomouci:
Po skončení podzimní části mistrovských soutěží uspořádala TJ Prusinovice pro mládežnické
hráče, jejich rodinné příslušníky a pořadatele mládežnických akcí na fotbalovém hřišti zájezd do
dětského světa Krokodýlek v Olomouci. I když do účasti vstoupila karanténa spojená s nemocí
covid-19, kvůli které nemohlo deset zájemců odcestovat, odjeli jsme autobusem v úctyhodném
počtu 53 účastníků, z nichž převažovali děti nejrůznějšího věku. Děti si nedělní den stoprocentně
užili a nejmenší účastníci na tento zájezd ještě dnes s úsměvem a prosbou o opakování vzpomínají.

Zájezd do Krokodýlka v Olomouci

29

Zájezd do Krokodýlka v Olomouci

Sportovní den pro MŠ a ZŠ v tělocvičně:
V pátek 12. listopadu jsme přivítali v místní tělocvičně žáky a žačky mateřské a základní školy
Prusinovice. Bohužel i do této akce vstoupilo neblaze onemocnění covid-19 a karanténa. Vyrovnali
jsme se i s tímto nepříjemným faktem a všichni účastníci si sportovního dopoledne pod vedením
Jana Utěkala a Ondřeje Němce užili. Pro všechny byla připravena opičí dráha, míčové hry a na závěr
nezbytná odměna. Nezbývá než doufat, že se většina účastníků sportovního dne objeví v brzké
době na trénincích pořádaných TJ Prusinovice nebo v obdobných sportovních organizacích v okolí.
Fotbalová brigáda – výměna branek:
Výbor TJ Prusinovice se rozhodl po skončení podzimních mistrovských zápasů k výměně
hlavních fotbalových branek na fotbalovém hřišti. Stávající branky zdobily naše hřiště 50 až 60
let a pamatovali většinu našich úspěchů i nezdarů. Jelikož jsme již po této době nemohli ručit za
bezpečnost těchto branek, rozhodli jsme se pořídit branky nové - hliníkové, které jsou bezpečnější
a splňují všechny předepsané parametry a normy. Nezbývá než doufat, že budou sloužit stejně
dlouhou dobu jako branky původní a budou svědky hlavně úspěchů našich fotbalových mužstev.
Halový turnaj starších žáků v Bystřici p. H.:
V neděli 21. listopadu jsme se po dvaceti měsících mohli setkat na mládežnickém turnaji ve
sportovní hale v Bystřici p. H. Přivítali jsme hráče ročníku 2007 a mladší na turnaji starších žáků.
V přátelské atmosféře jsme přivítali po odřeknutí hráčů Bezměrova pět mužstev. S náročným
programem se nejlépe vypořádalo favorizované mužstvo Holešova, v jehož dresu nastoupili i dva
kmenoví hráči Prusinovic Marek Gerát a Ondřej Krejčí. Stříbrnou pozici obsadili s jedinou prohrou
v předposledním zápase hráči Halenkovic. Dvě výhry stačily na bronzovou příčku pořádajícím
hráčům a hráčce Prusinovic, kteří se na turnaji představili ve výborném světle. Při závěrečném
ceremoniálu byli vyhodnoceni i nejlepší střelec (Vojtěch Kaňa, Holešov), brankář (Vit Gabrhelík,
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Halenkovice) a hráč (Václav Pumprla, Prusinovice). Pořadatelé z TJ Prusinovice by chtěli závěrem
poděkovat všem zúčastněným mužstvům za vzorné vystupování v průběhu celého turnaje,
dodržování všech platných hygienických nařízení a nezbývá než si přát, aby se podobné halové
turnaje mohly uskutečňovat v této nejisté době i nadále.
Halový turnaj starší přípravky v Bystřici p. H.:
Plánovaný odpolední turnaj pro starší přípravku se z důvodů omluvy hned pětice mužstev
neuskutečnil. Za omluvením přihlášených mužstev stál jediný důvod, a tím je karanténa kvůli
nemoci Covid-19, která postihla i naše hráče.
Aleš Pumprla

Hlavní hon
Dne 13. listopadu jsme v Prusinovicích uspořádali jediný hon na drobnou zvěř. K tomu účelu
jsme do honitby vypustili 60 bažantích kohoutů z umělého chovu. Za pěkného počasí jsme slovili
celkem 49 kusů.
Nelovíme bažanta divokého ani zajíce kvůli nedostatku této naší, kdysi tradiční, zvěře. Zajíce
dokonce za pomoci státu a obce nakupujeme a vypouštíme do honitby, ale kýženého efektu jsme
se zatím nedočkali. Příčiny poklesu stavů drobné zvěře jsou dobře známé a jen těžko můžeme
tento sestupný trend ovlivnit. Intenzivní velkoplošné zemědělství, silniční provoz a zvyšující se
počty „škodné“ jsou nepřekonatelnou překážkou rozvoje počtu bažantů, zajíců a koroptví. Naopak
stavy spárkaté zvěře jsou na vysoké úrovni. Nárůst pozorujeme zvláště u zvěře dančí.
Po honu se konala v kulturním domě poslední leč. Byl vyhodnocen král honu, konec honu
a nejlepší pes. Proběhlo také několikeré pasování na myslivce a na lovce zvěře srnčí a dančí. Poté
se konal soud nad hříšníky honu a na závěr jsme vylosovali tombolu. K tanci a poslechu nám
zahrála hudba.
Naše hony v posledních letech přitahují řadu lovců z okolí, ne však díky lovu, ale spíše kvůli
posezení s dobrými kamarády při poslední leči a v neposlední řadě i mysliveckým specialitám,
kterými jsou naši kuchaři pověstní.
Tak LOVU ZDAR a za rok nashledanou!
MVDr. Jaroslav Koplík

25. ročník Hubertovy jízdy v Prusinovicích
Poslední říjnovou sobotu, 30. října, se po dvou letech opět u hasičské zbrojnice sešli milovníci
koní, aby uctili svatého Huberta a zakončili tak jezdeckou sezonu 2021.
Kolem půl desáté se začali se svými koňmi trousit první účastníci. Z počátku to vypadalo,
že se letošní Hubertova jízda pojede na kolech, protože současně s jezdci se u zbrojnice každoročně
schází členové cyklospolků NEKO i daleko mladšího sdružení Rohálov bike team, kteří poslední
říjnovou sobotu také zakončují rok společnou vyjížďkou. V jednu dobu bylo možno vidět více kol
než koní, ale to se s přibývajícím časem obrátilo a o půl jedenácté nastoupilo před diváky 44 koní
včetně dvou spřežení krásných chladnokrevných koní. Jezdce při slavnostním zahájení přivítal
Zbyněk Žákovský a popřál všem příjemný zážitek z vyjížďky po našem okolí. Hlavní skupina pod
vedením Ladislava Caletky a Štefana Bernoláka opustila prostranství a místo nich nastoupila

31

skupina dětí ke svému„malému“ Hubertu. Letos
mohli diváci napočítat 14 koní plus pěší doprovod. Malou skupinu koní vedla Adéla Žákovská
a Lucie Bortlová.
Trasa obou lotů je každý rok stejná. První
skupina opouští obec směrem na Kameňák, přes
Pacetluky do Kosteleckého lesa tak, aby ve 12
hodin jezdci dorazili na rybník Petrák. V letošním
roce na jezdce čekalo vypuštěné koryto rybníka,
ale to na občerstvení, které pro ně rybáři připravili, nemělo vliv. Kabanosem z udírny, čajem,
grogem i štamprličkou pohrdl málo kdo.
Menší skupinka koní odešla směrem přes
Plačkov do lesa Dřín a kolem Huberta na rybník
Pod Bílou. Zde si všichni opekli špekáčky, děti se
občerstvily limčou, čajem a bábovkou, dospělí
i pivem a slivovicí.
Zhruba v jednu hodinu se k rybníku Pod
Bílou začala blížit velká skupina, a tak děti
naskočily do sedel a odešly na závěrečnou část
jízdy, aby se s velkými koňmi nepotkaly a aby
Na koni vítěz Hubertovy jízdy 2021 Štefan Bernolák,
nedošlo ke zbytečné kolizi.
cenu předává Alois Šťastný č. p. 262
Ve 14 hodin se hlavní lot již pohyboval
na louce Veselky za fotbalovým hřištěm, kde byly připraveny překážky, a jezdci se mohli utkat
v závěrečném Halali o liščí ohon. Letošním vítězem se stal Štefan Bernolák, který si liščí trofej
a pohár převzal z rukou pořadatelů při závěrečném nástupu.

Zleva Stanislav Krejčí č. p. 370, Ladislav Hlavizňa č. p. 41 a Stanislav Krejčí - dříve č. p. 31
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Po tomto slavnostním ukončení 25. Hubertovy jízdy se jezdci mohli odebrat do nových
prostor hasičské zbrojnice na guláš.
Dalo by se říct, že Hubertova jízda je každý rok stejná, ale vlastně pokaždé jiná a jedinečná.
A letos tomu tak opět bylo. Je to událost, která má svou tradici. 25 let se schází přátelé a známí,
kteří se vídají často nebo třeba jen jednou za rok právě proto, aby vytvořili jedinečnou atmosféru
a třeba i zavzpomínali na ty, kteří byli součástí jízdy a už tady s námi nejsou.
Pořadatelé děkují všem, kdo se na této tradici podíleli, podílejí a doufejme, že i dál podílet
budou tak, aby Hubertova jízda mohla pokračovat i v dalších letech a aby nadále patřila k těm
oblíbeným akcím jezdecké i laické veřejnosti.
Protože se blíží konec roku, dovolte mi popřát všem krásné vánoční svátky plné pohody
a příjemných chvil s blízkými a do nového roku hodně štěstí a zdraví, rozvahu a klid, ať Vás v tom
novém roce nic nevyhodí ze sedla.
Ať ty koně jdou!
Petra Žákovská

Rok 2021 RohálovBikeTeamu a jeho 57 členů
Není to pouze o našich dvoukolových mazlíčcích, ale především o společně stráveném čase,
o partě podobně naladěných lidí, kterým je spolu dobře, ať již při trénincích, závodech, brigádách,
vyjížďkách, na kempech nebo při pořádání závodů a plesů…
Lehká rekapitulace sezóny našich juniorů
Ti se účastnili letos 76 startů bajk, běh, biatlon atd. a z toho to 32x cinklo v nezapomenutelné medaile. Kamča Podolová, kdyby si někdo
minulý rok chtěl vsadit na juniora, který bude
nejvíce závodit, málo kdo by tipoval právě Kamilku Podolovou, která byla pro letošní rok pro
nás všechny velkým překvapením. Doslova a do
písmene se zúčastnila téměř všech závodů - 11
startů = 4 medaile. Václav Pumprla 5 dospěláckých závodů + 2 juniorské závody = 2 medaile,
Adélka Ptáčková 8 závodů = 7 medailí, Radimek
Ptáčků 9 startů = 5 medailí, atd. Nejaktivnějším
sportovním nadšencem pro tento rok není
nikdo jiný, než Kuba Janda, který to vzal opět
pěkně zodpovědně. Za jakéhokoliv počasí stál
na startovní čáře celkem 25x a z těchto závodů
je jasná rovnice 1. místo 3x, 2. místo 7x, 3. místo
2x. Celkem tedy jeho hruď zdobilo 12 medailí.

Jakub Janda

A jak vypadal zhruba, letem světem, náš
společný rok?
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Rohálovská 10 - virtuální
První virtuální Rohálovské 10 se účastnilo celkem 13 našich členů a z toho dokonce 4 junioři – nejlepší juniorský čas 44:45 - Matěj Pumprla, nejrychlejší z teamu nebyl nikdo jiný než náš
fenomenální maratonec Jakub Janda (čas 36:21), který se umístil dokonce na 2. místě ve své kategorii. V celkovém hodnocení 4. místo pro Lukáše Podolu, nejenže také běžel, ale svým talentem
přispěl velkým podílem při realizaci a při samotném průběhu tohoto nově vznikajícího závodu.
Druhá výroční schůze za rok 2020 se konala 28. května v nově rekonstruované hasičské
zbrojnici. Všichni junioři byli oceněni z kouzelné truhly plné baserských přileb značky FORCE
v teamových barvách. Památné trofeje získali v kategorii BAJKJUNIOR 1. Radim Ptáček, 2. Václav
Pumprla, 3. Tomáš Nedbal a v kategorii BAJKJUNIORKA 1. Adélka Ptáčková 2. Agátka Mlčáková, 3.
Kamilka Podolová. BAJKŽENA 1. Klára Podolová, 2. Darina Krejčí, 3. Nikola Darebníková. BAJKMUŽ
1. Kuben Gremlica, 2. Jakub Janda, 3. Lukáš Krejčí. Prestižní cenu ZAROHÁLOV získala Ivana Nedbalová. V tento slavnostní večer byli ocenění i všichni naši narozeninoví jubilanti originálním
památečním dárkem a také pěkně po „Bajkrohálovsku“ byli přivítání všichni noví členové, kteřís
ložili i bajkový slib.
Rohálovská 50 - samozávod
Náš team vyhrál 1. místo ve vyhlášené kategorii nejpočetnějšího družstva, tzn. BEZKONKURENČNÍ vítězové s 28 závodníky, tři nejrychlejší bajkeři: 1. Lukáš Podola (2:07:41), 2. Radek Vrubel
(2:09:46), 3. Jakub Janda (2:12:11) a ULTRABEJKEM na neuvěřitelném 5. místě v běhu v ULTRAMARATONU je Jakub Janda (4:11:44). Tohoto samozávodu v sedle kola se účastnilo dokonce i 7
našich juniorů, nejrychlejší na trati byl Václav Pumprla (2:48:02) a celkově nejmladším závodníkem
v samozávodu byl osmiletý Tomáš Nedbal (čas 4:09:33).
2. ročník BikeOrientačního závodu
Dne 12. června se uskutečnil 2. ročník BikeOrientačního závodu, pod profesionální a originální
taktovkou našeho ojedinělého pana ředitele samotných závodů a našeho „BOSSe“ v jednom - Libora Pumprlu. 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. Podrobněji jsme Vás již informovali
ve zpravodaji číslo 2/2021.
Tradiční BikeCamp
V pořadí již 3. ročník BikeCampu (po Strážnici&Slovensku a Rožnově pod Radhoštěm), se
letos konal poslední dny v květnu na Jižní Moravě v oblasti Pálava. 26 bikečlenů si zde užívalo
čtyři báječné dny místní fauny i flóry, vinně nevinně povinně vínečka a samozřejmě především
různých sportovních aktivit. Již se všichni velmi těšíme a mažeme si pod koleny na další ročník,
který se bude konat příští rok ve Velkých Karlovicích.
Rohálovská 50 – 18. září 2021
Celkem se na start toho dne postavilo 32 našich členů. V dětských závodech nás reprezentovali
tito naši bajkeři: Agátka Mlčáková = 3. místo, Pavlínka Servusová = 4. místo, Kamilka Podolová
= 4. místo, Adélka Ptáčková = 2. místo, Radimek Ptáček = 3. místo, Lukášek Hradil = 8. místo a
šestým statečným je Filípek Hradil = 2. místo. Pod startovní oblouk se ve 12:30 hod. postavilo 7
našich družstev, a to 5 mužských a 2 dámská. 1. team STŘELY: Kuba Janda, Radek Vrubel, Radek
Středulínský, Zdeněk Stibora, 2. team ZBOJNÍCI Daniel Stibor, Jaryn Kopřiva, Pavel Ptáček, Lukáš
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Podola, 3. team LÉTA PÁNĚ Libor Pumprla, Václav Pumprla, Martin Maniš, 4. team BLUDIČKY
František Mlčák, Dušan Podola, Petr Krejčí, 5. team NEUČ ORLA LÉTAT Pavel Vybíral, Petr Musil,
Tomáš Nedbal st., Tomáš Nedbal ml., 6. team ROHÁLKY ELITE Nikola Darebníková, Darina Krejčí,
Jitka Mlčáková, Kamila Podolová, 7. team TOP AMAZONKY Martina Smolková, Anna Smolková,
Michaela Nedbalová, Marie Krejčí. Velmi nás překvapili, až přímo mile zaskočili naši „týnejdžři“,
protože se přihlásili hned rovnou do hlavního závodu R50 a to 8letý Tomík, 12letá Kamilka a Míša,
13letý Vašek, 14letá Aničkaa 15letá Maruška. Ve 12. ročníku probíhalo neuvěřitelné množství
srdečných výkonů, skutků, dobrodružství a nezapomenutelných situací a zážitků, které bychom
bez R50 jen stěží kdekoliv zažili. Velmi gratulujeme a nekonečně tleskáme našim ROHÁLOVSKÝM
BORCŮM k prvnímu zaslouženému místu, a to Darince Krejčí a Kubovi Jandovi.
Poslední společné šlápnutí do pedálů
Ukončení sezóny aneb závěrečná společná bajková projížďka se konala 30. listopadu. Start
byl při zahájení Hubertové jízdy a téměř 40 bajkerů různých věkových kategorií od 2 let až po
70 let vyjelo společně přes různé kouty obce Prusinovice směr k „Vesanské Rokli“, kde mimo jiné
Radimek Ptáčků (8let), jak se říká, vytřel všem zrak a paní Roklu bez sebemenšího zaváhání sjel
i vyjel, možná tam s údivem někdo stojí do dnešního dne. Další zastávkou byl „Rychlovský rybník“,
kde nás čekalo překupko v podobě krásného prostředí a občerstvení. Po načerpání energie naše
mise pokračovala přes „Bílavské kotáry“ na Rusavu, kde se probírala vydařená bajková sezóna
a odtud již šusem do Rohálova na „véborné“ gulášek a různé dobroty. Byla to opravdu, jak avizoval
sám náš pan předseda Libor Pumprla - KRÁSNÁ POETICKÁ VYJÍŽĎKA. Jsme velmi rádi, že naše
pozvání přijali i naši sousedé DR.A.CI z Dřevohostic.
Třetí výroční schůze
Schůze se dne 6. listopadu účastnili členové teamu a jejich hosté, kteří všichni obdrželi dárek v podobě originálních teamových ponožek. Program schůze - zhodnocení roku 2021 a jeho
výsledky a nové vize pro rok 2022 - ZÁVODY BAJKORIENŤÁK, BAJKPLES, SOUSTŘEDĚNÍ, BRIGÁDY,
atd. Vyhlášeni byli všichni junioři, kteří se jeden po druhém pochlubili svými úspěchy, a že jich
tedy bylo požehnaně, suma sumárum to bylo 76 startů a z toho to cinklo 32x. Naši junioři obdrželi
na památku svoji ZÁVODNICKOU FOTOGRAFII a překrásně hustý BAJKERSKÝ DRŽÁK na tu jejich
kupu medailí. BAJKŽENA za bajkové úspěchy 1. Darina Krejčí, 2. Nikola Darebníková, 3. Jitka
Mlčáková. BAJKMUŽ za bajkové výsledky 1. Jakub Janda, 2. Radek Středulínský, 3. Pavel Ptáček.
Prestižní cenu ZAROHÁLOV získal jednohlasně Lukáš Podola, za jeho fenomenální originální přístup
a výkon v mediální sféře a mnoho dalších nezapomenutelných nadstandartních činů pro náš team.
Výherci obdrželi tradiční putovní poháry. Poděkování za příkladný a obětavý celoroční přístup
k teamu získala Pavla Vybíralová, Libor Pumprla a Ivana Nedbalová. Schůzi doprovázely různorodé
bajkerské fotografie a videa a především pohodová Rohálovská pohodička.
Přejeme všem, obzvláště v dnešní nelehké době, nekonečné kilometry zdraví, štěstí,
lásky, radosti, pohody, klidu a optimismu při jakékoliv činnosti či relaxuj. ZA ROHÁLOV!
A máme tu pro Vás jeden minikvízek! Víte, který štít je vyzdobený našim znakem?
Ivana Nedbalová
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Výlov rybníka Petrův zdar
Dne 16. října 2021 proběhl výlov rybníku
Petrův zdar a započaly tak práce na opravě tohoto překrásného vodního díla. Rybník je již za
mnoho desítek let zanesen silnou vrstvou sedimentu, naplavenou z okolních polí. Rekonstrukcí musí projít také hráz, bezpečnostní přeliv
a vypouštěcí zařízení. Výlov byl tedy zahájením
těchto prací a všichni členové Sdružení rybářů
na ochranu přírody Prusinovice byli zvědaví,
co vody našeho rybníku skrývají za překvapení.
Práce k přípravě výlovu započaly již týden
před samotným výlovem, kdy bylo zbudováno
sloviště a bylo pročištěno vypouštěcí zařízení,
které bylo zaneseno více než metrem bahna,
které neustále ucpávalo odtokovou rouru.
Vypouštění rybníka tak probíhalo celý týden,
přičemž se postupně ukazovalo, jak silně je
rybník zanesen a rozhodnutí o odbahnění
a rekonstrukci bylo správné a nevyhnutelné.
V den výlovu už byli všichni jako na trní
s očekáváním, jaké ryby se začnou ukazovat
Výlov rybníka Petrův zdar, zleva Josef Jaša
a kolik jich vlastně v rybníku máme. Při debaa Ondřej Nedbal
tách panovalo spoustu názorů, kde ti, kteří měli
menší štěstí při lovu, tvrdili, že rybník je vychytaný, ba dokonce, že se jedná o mrtvé moře. Další
zase hájili názor, že sice v rybníku dříve bylo mnoho ryb, ale vzhledem k úhynu před čtyřmi lety
při velké oblevě během zimních měsíců, kdy se dostaly ryby nad led, už teď v rybníku velké ryby
nejsou. Zastánci názoru, že v rybníku stále ryby jsou, se opírali o skutečnost, že rybník je pravidelně zarybňován a kdo chodí pravidelně na ryby, tak ví, že se krásné kousky stále tahají. Člověk do
vody nevidí, a protože se rybník nevypouštěl již řadu let, nebyla o stavu zarybnění jistota žádná.
Voda se pomalu odpouštěla, a když už zůstala jen v blízkosti sloviště, nevypadalo to zprvu,
že bude na co pohledět. Ryby se totiž dlouho moc ukazovat nechtěly. Další chvíle ovšem daly
za pravdu optimistům. Odvážní muži v gumových prsačkách se vrhli do hlubokého bahna a začali
podběráky tahat jednu rybu za druhou. Kapitální tolstolobici, amuři, štiky a candáti překvapili
i ty největší optimisty. A takové množství krásných kaprů nečekal opravdu nikdo. Třešničkou na
dortu byli úhoři, kteří se skrývali v bahně do posledních chvil. Byl to krásný pohled, který zahřál
u srdce všechny rybáře.
Z vody byly vyloveny stovky kaprů, desítky amurů a candátů, několik štik a úhořů a pět obrovských tolstolobiků. Dále téměř dvě tuny bílé ryby (perlín, plotice, okoun, karas). Všechny ryby
byly vytříděny tak, aby byl oddělen karas stříbřitý, což je invazní nepůvodní druh. Této ryby bylo
sloveno 1,3 tuny, které náš spolek sponzorsky věnoval na krmení zvěře v ZOO Zlín.
Všechny ty krásné ryby, včetně kapitálních kousků, budou po odbahnění a opravě rybníku
vráceny zpět, aby dělaly radost všem rybářům z místního spolku a také rybářům, kteří se zúčastňují rybářských závodů.
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Počasí bylo dokonalé, svítilo slunce, bylo chladno, ale nepršelo, ani nefoukal vítr, a tak se na
výlov přišla podívat spousta diváků a příznivců rybaření, kteří si mohli pochutnat na specialitách
z udírny a na svařáku pro zahřátí.
Výlov byl velmi náročný na přípravu a samotné provedení. Chlapi, kteří se brodili ve více než
metrovém bahně, si zažili své. Musím ocenit členy sdružení rybářů, že celá akce byla perfektně
provedena, všechny práce byly dokonale rozvrženy a vykonány. Všechny ryby byly v perfektní
kondici převezeny na chovné rybníky. Výlov se povedl nad očekávání a já už se těším, až začne
nová sezóna na opraveném rybníku s krásně zarybněnou vodou a partou kamarádů, kteří dělají
vše proto, aby se naše obec mohla chlubit okolím, kde se nachází nejeden krásný rybník.
Petrův zdar!
Jan Utěkal

KULTURA
Ukliďme Prusinovice
V sobotu 2. října se v obci uskutečnila akce, kterou jsme již v minulosti několikrát podpořili.
Ukliďme Česko, resp. Ukliďme Prusinovice, je projekt pro všechny, bez rozdílu věku, kterým není
lhostejná příroda. Cílem akce je vyčistit přírodu od odpadků, které zde bezostyšně zanechávají
někteří bezohlední spoluobčané. Počasí přálo a tak skupinka dětí a dospělých vyfasovala ochranné
rukavice, igelitové pytle a s dobrou náladou se vydala uklidit okolí naší obce.
Úklidová procházka vedla kolem kapličky směrem na Hrádek a zpět ulicí K Hrádku až ke kulturnímu domu. Omladina se chytla úklidu horlivě, důkazem byly plné pytle plastů, hadrů, plechů
a dokonce nechyběla ani odhozená pneumatika, která byla nalezena v přírodě. I ty děti vědí, kam
tento nepotřebný materiál patří a samy se nad odhozenou pneumatikou v přírodě podivovaly.
Po úklidu na všechny děti čekala zasloužená odměna v podobě projížďky na koni, z čehož měly velkou radost. A zatímco se děti projížděly na koních, dospěláci si měli stále co povídat
při opékání špekáčků.
Všem účastníkům akce děkujeme za pomoc při úklidu obce a těšíme se na další setkání.
Dana Nevřalová

Vítání občánků
V sobotu 23. října, od 14:00 hodin, proběhlo v prostorách malého sálu Kulturního domu,
letos v pořadí druhé, Vítání občánků.
Do naší obce jsme tentokrát přivítali celkem 3 děti. Jmenovitě: Tkadlčíka Matěje z ulice Plačkov,
Sýkoru Alberta z ulice Lesní a Belfína Michala z ulice Novosady.
Slavnostní projev k rodičům, jejich dětem a dalším členům rodiny pronesl pan starosta Zbyněk
Žákovský, který popřál malým občánkům mnoho rodičovské lásky, zdraví a spokojenosti v životě.
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.
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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 památeční focení u kolébky.
Doufáme, že se všem zúčastněným toto odpoledne líbilo.
Dana Tobolíková

Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ při Vítání občánků

Vítání občánků - v kolébce Matěj Tkadlčík s maminkou, tatínkem a bráškou
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Setkání nejstarších občanů obce se zastupiteli
obce Prusinovice
Po loňské vynucené přestávce (Covid-19) se letos, 16. listopadu, mohli opět sejít nejstarší
občané naší obce se zastupiteli na tradičním večeru v sále Kulturního domu v Prusinovicích.
Po nezbytné kontrole certifikátů o očkování se šedesát občanů Prusinovic s rozestupy pohodlně usadilo u stolů. Čekaly na ně opět malé upomínkové dárečky vyrobené dětmi místní základní
a mateřské školy, za které srdečně děkujeme. Při malém občerstvení vyslechli a zhlédli zajímavou
prezentaci starosty obce Zbyňka Žákovského. Dozvěděli se zajímavosti i úskalí při rekonstrukci
hasičské zbrojnice i o stavbě odkanalizace obce a připojení na čističku v nedaleko vzdáleném
Holešově. Byly jim představeny i plány do budoucnosti, například studie návrhu na budoucí
podobu kulturního domu v Prusinovicích.
Následovala tradiční tombola plná nezbytných pomocníků do domácností našich nejstarších
spoluobčanů, kterou opět připravil a vedl zastupitel MVDr. Jaroslav Koplík.
K poslechu i možnému tanci jsme letos opět vybrali soubor z nejbližšího okolí. Zahráli
a zazpívali nám členové z Cimbálové muziky Rusava. Tato cimbálovka vznikla v roce 1953 jako
doprovodná muzika souboru Rusava. V jejím vedení se vystřídalo několik primášů, nejdéle na tomto postu působil Pavel Malík (1966–1981), od roku 1981 stojí v čele kapely František Stoklasa
z Prusinovic. Muzika zpracovává folklorní materiál především z blízké obce Rusava, věnuje se ale
také ostatním oblastem Valašska.
Po nezbytné kytičce, jako poděkování cimbálovému souboru Rusava, jsme se rozloučili
s přáním pevného zdraví a brzkého setkání.
Mgr. Leoš Mach, předseda kulturní komise obce

Posezení se seniory
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Rozsvícení vánočního stromu
V dnešní době je nazdobený a rozsvícený vánoční stromeček neodmyslitelným symbolem
vánočních svátků. Ale napadlo Vás někdy, jak vlastně tato tradice vznikla?
Za první zmínku o „novodobém“ vánočním stromečku je považována ta v brémské kronice
(Německo) z roku 1570, ale až v průběhu 17. století se tento zvyk rozšířil nejprve do měst, později do
vesnic. Zřejmě prvním nazdobeným vánočním stromem v Čechách byl ten, který nechal postavit a
ozdobit ředitel Stavovského divadla v Praze Jan Karl Liebich ve své vile v Libni o Vánocích roku 1812.
Od té doby se tato tradice pomalu rozšiřovala i do domácností, zejména před 1. světovou válkou.
Ovšem tradice zdobení prošla zdlouhavým vývojem a měla nejprve různé podoby. Dříve
se nepoužívaly nablýskané dekorace, baňky nebo barevné řetězy ze supermarketů, nýbrž lidé
používali k ozdobení jejich stromečků přírodniny, které se pojily k zimnímu období, například
uskladněná jablíčka, hrušky, oříšky, později pilné hospodyňky pekly různé perníčky, které tak
nahrazovaly kolekce sladkostí, které si mohou v současnosti vychutnávat nejen děti, ale i mlsní
rodiče. Světýlka též nebyla elektrická, ale užívalo se, zřejmě od roku 1860, lojových svíček, které
tak rozzářily celý tento vánoční skvost. Jako ryze vánoční dekorace k osvětlení stromečku byly
v době prvorepublikové (1918-1938) užívány prskavky, které ovšem mnohdy napáchaly víc škody
jak užitku, pokud byl stromek příliš suchý - to pak teprve byly opravdové„Veselé Vánoce“. A namísto
stojanu, do kterého musí většinou zdatný muž z rodiny tuto vánoční chloubu usadit - pokud není
vychytralý a nevyužije služeb u prodávajících – se stromek zavěšoval od stropu světnice špičkou
směrem dolů – jednoduše proto, aby se ušetřilo místo ve světnici.
I v letošním roce byl na první adventní neděli, která letos vyšla již na 28. listopadu, rozsvícen
obecní vánoční strom, jež byl umístněn poblíž kulturního domu. K rozsvícení tohoto vzrostlého
smrku, který pochází z obecního pozemku - před domem Krausů, č. p. 192 - došlo „v tichosti“ v 17
hodin. Byly rozsvíceny také vánoční dekorace, které byly umístněny na sloupy veřejného osvětlení
v blízkosti obecního úřadu až po katolický kostel. O zavěšení všech ozdob a umístění stromu na
místo se jako každým rokem postaral hasičský sbor a obecní pracovníci. Všem tímto děkujeme.
Bohužel nebyla moje prosba z minulého roku – abychom se všichni sešli u vánočního stromu
ve zdraví a spokojenosti - vyslyšena a je nutné zopakovat, zas a znovu, zarytou frázi současné
doby, že kvůli zhoršující se epidemiologické situaci nemohla tato adventní tradice v naší obci
proběhnout v tradičním duchu. Tradiční doprovodný program - vystoupení dětí místní mateřské
i základní školy neproběhlo, kvůli vysoké nemocnosti dětí v obou zmíněných školách, a dokonce
i vánoční jarmark musel být kvůli covidovým opatřením zrušen.
Nicméně si myslím, že pokud budete mít možnost se v době adventní večer projít, určitě Vás
tento krásně svítící nazdobený stromeček, ale i nádherné dekorace před mnoha domy našich
spoluobčanů, naplní klidem a pohodou, a že Vám tyto výzdoby zpříjemní atmosféru nejkrásnějších svátků v roce.
I já Vám na závěr na tomto místě přeju příjemné svátky a především hodně zdraví do nového
roku, protože zdraví je tím největším darem, který člověk může mít.
Dana Tobolíková
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Z LETOPISŮ OBCE
Hanácké právo
Letos uplynulo 35 let od posledního Hanáckého práva v obci. Tento zvyk má prapůvod ve výkonu tzv.
ostatkového práva, které se provádělo v období masopustním. Zvyk byl prováděn v oblasti Hané a tak byl
postupně z ostatkového práva přejmenován na Hanácké právo. Tradice Hanáckého práva byla udržována
i v naší obci. Její realizace bývala vždy jednou za 10 let. O co konkrétně šlo? Znakem tohoto zvyku je právo
a ferule. V dřívějších dobách bylo právo znázorňováno mečem s pentlemi, který se po příchodu do stavení
zapíchl do trámového stropu nebo do podlahy. Později byla používána jako symbol práva dětská panna
oděna do hanáckého kroje umístěná na podstavci. Tato panna je stavěna v domácnostech na prostřený
stůl jako symbol práva. Druhým atributem byla ferula. V Prusinovicích to byla velká vařecha, která byla na
širším konci zdvojena, aby při vyplácení na sukni nebo na gatě značně pleskala a budila dojem velkých
ran a přísného trestu. Tento zvyk obnášel náročné přípravy, protože pro všechny občany, každou rodinu,
je potřeba připravit písemné soudy. Tyto vychází ze skutečných veselých historek nebo nedostatků za
uplynulých 10 let. Zajisté si dokážete představit při velikosti naší obce, kolik bylo popsáno papírů, aby
se na všechny dostalo. Velké úsilí museli pořadatelé vynaložit při opatřování hanáckých krojů. V tomto
směru bylo nápomocné i tehdejší gottwaldovské Divadlo pracujících.
Jak vypadal samotný program posledního Hanáckého práva?
Konalo se ve dnech 19. a 20. července 1986. V sobotu v 7:30 hod. ráno proběhlo převzetí práva od
rady MNV. Od 8:00 do 19:00 hod. probíhala obchůzka po obci se souzením občanů. Od 20:00 do 02:00
hod. probíhala taneční zábava s dechovkou Zdounečanka. V neděli od 9:00 hod. probíhalo opět souzení
občanů. Od 18:00 do 20:00 hod. byl závěr práva zakončený koncertem dechové hudby Hanačka, která
provázela celý průvod po oba dny po obci. Celá vesnice touto slavností žila a atmosféra byla i přes ne moc
příznivé počasí výborná. Právo bylo převzato na mimořádném zasedání rady MNV. Předseda MNV předal po
schválení radou pannu v hanáckém kroji jako symbol práva. Vyzval účinkující, aby dobře reprezentovali po
oba dny nový orgán a občany spravedlivě soudili za jejich prohřešky za uplynulých 10 let. Aby si to všichni
účinkující dobře zapamatovali, dostali od předsedy MNV a členů rady MNV na sukni či na gatě. Účinkující
pak ústy svého předsedy poděkovali za povolení právo držeti a slíbili, že dodrží všechny pokyny rady MNV.
Pak soudní tribunál odsoudil všechny členy rady za jejich přestupky, kterých se dopustili v rozporu se zákony
Hanáckého práva, každého k pokutě 20 Kčs ve zlatě a 10 ran na sukni nebo na gatě. Poté byli odsouzeni
členové představenstva JZD Obránců míru střediska Prusinovice. Oba soudy byly veřejné před budovou
MNV a byly přenášeny místním rozhlasem do celé obce. Pak se šlo obcí dům od domu. Občané přijímali
účinkující i jejich soudy v dobrém přátelském veselí a nikde se nesetkali s nepochopením a nevolí. Tancovalo
se a zpívalo, lidé se oprostili od denních starostí a úkolů. Pořadateli tohoto zvyku byli místní hasiči. Skupina
účinkujících obnášela celkem 52 krojovaných osob. Předsedou práva byl Jarmil Pavelka s manželkou Věrou.
Soudci byli Pumprla Stanislav st. a Josef Utěkal. Písařem byl František Pumprla. Výplatčí byli Miroslav Zacpal
a Blahoslav Nedbal. Podle odhadů kronikáře obce Stanislava Pumprly, od něhož zápis pochází, bylo v obci
přítomno po oba dva dny zhruba 4.200 lidí, což svědčí o velkém zájmu o tuto akci.
Kolikrát jsem si kladl otázku, zda by se tato akce dala realizovat v dnešní uspěchané době. Byl by asi
problém sehnat nadšence, kteří by sepsali soudy a akci připravili. Problémem by byla i samotná realizace,
protože věnovat se dva dny jen zábavě by bylo náročné. Dalším aspektem je možná i skutečnost, že se
změnil přístup a nadhled lidí a soudci by museli být velmi opatrní, aby se někoho nedotkli a neskončili
třeba u opravdového soudu. Nevím, ale z mého pohledu se mi jeví, že Hanácké právo 1986 bylo v naší
obci poslední, což je zajisté škoda.
Přeji všem čtenářům Zpravodaje poklidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, optimismu
a pohody v roce 2022.
Ing. Petr Lipner
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
Ve IV. čtvrtletí 2021 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let Bartošková Simona
Akrapová Ilona
Buzeková Jana

55 let

Nelešovský Leoš
Trhlíková Berenika
Masný Milan
Mlčáková Irena
Zmeškalová Věra
Kirnbauer Jarmila
Pecháček František

60 let Hlavizňa Josef
Beránková Ludmila
Navrátil Jaromír

65 let Mikeška František
Gerla Josef
Hlavizňa Lubomír
Motáň Miroslav
Petrskovský Ladislav
Papežíková Svatoslava
Bartošková Eva

70 let

Šťastný Alois
Štěpaník Jan
Kubíčková Gabriela
Neradil Jaroslav

75 let Rozsypal Jaroslav
Janíková Marie

80 let Nelešovská Helena

85 let

Nelešovská Jarmila
Svoboda Rudolf

Narodili se:
Kotasová Nela
Šariška Aleš
Sňatek uzavřeli:
Vybíralová Jarmila, Prusinovice a Sklenář Josef, Prusinovice (3. čtvrtletí)
Rozloučili jsme se:
s paní Marií Pavelkovou, panem Aloisem Kovářem, panem Františkem Sklenářem
a paní Růženou Kotasovou.
A vzpomínky zůstanou...
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Rok 2021 RohálovBikeTeamu

Bikecamp Pálava
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Výlov rybníka

Malí pomocníci při výlovu rybníka Petrův zdar

Jan Utěkal s úlovkem - tolstolobik

Výlov rybníka Petrův zdar, zleva Josef Indruch,
Petr Pavelka a Antonín Talach ml.

ZPRAVODAJ OBCE PRUSINOVICE
Redakční rada: Zbyněk Žákovský, Dana Tobolíková
Náklad 330 ks výtisků
Tisk TYPOservis Holešov

