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Zleva: Radek Nevřala a Radovan Tkadlčík

Zleva: Ladislav Polešovský a Ivan Mikulík

Rybářské závody pro děti

Mladí rybáři s rodiči

Zleva: Josef Utěkal a Josef Jaša, pořadatelé závodů

Adéla Žákovská na koni Moravia Frajer

Vendula Šturnová na koni Sagána nad překážkou „Žolík“

Adéla Žákovská na koni Mischel Rainy

Vendula Šturmová na koni Sagána

Jezdecké závody v Prusinovicích
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Věž rozhodčích

Westernová soutěž - tyče

Sektor pro diváky

Ladislav Caletka, mistr opratí

Jezdecké závody v Prusinovicích

Jezdecké závody v Prusinovicích
Tradičně poslední červencovou neděli 30. 7. uspořádal Jezdecký klub Prusinovice 14. ročník
jezdeckých závodů. Začátek parkurových soutěží byl ve 12 hodin. Jezdecké odpoledne zahajovaly
děti na svých ponících parkurem do 50 cm a dočkaly se hlasitého povzbuzování od diváků. V této
soutěži nastoupilo na start 14 dvojic. Nejrychlejší byla domácí jezdkyně Adéla Žákovská v sedle
bílého valacha jménem Moravia Frajer. Na 2. místě se umístila Valerie Kohoutová s klisnou Perlou
(SK Allmetal Martinice) a třetí místo patřilo opět Adéle Žákovské tentokrát s hřebcem Mischel Rainy.
Následoval parkur dvoufázové skákání 60 – 70 cm. V této otevřené soutěži již mohli soupeřit
malí i velcí koně i jezdci dohromady. Startovní pole bylo početné a o věcné ceny se utkalo 21 dvojic.
O vítězi rozhodoval dosažený čas ve druhé fázi parkuru. Zvítězila v čase 16,93 sekund Adéla Žákovská
s Frajerem. Za ní byla v čase 20,76 sekund Kristýna Kellarová a Šagy (JK GracieDřevohostice), třetího
nejrychlejšího času 21,47 dosáhla Valerie Kohoutová s černým poníkem Blesk (SK Allmetal Martinice).
Ve 14.30 hodin odstartovala další skoková soutěž parkur ZM (90 cm). Diváci na startu viděli 14
dvojic. Z nich nejlepšího výsledku dosáhl valach Viganto, jehož majitelem je pan Vítězslav Kužela,
jezdkyní ovšem byla Nikola Krůzová z JK Mariánov. Druhé místo patřilo 12leté Elišce Složilové s Princem (Jaso Oldřichov) a třetí byla opět jezdkyně z Mariánova, a to Anna Jemelková s Lagnusem. V této
soutěži jsme viděli i několik pádů. Nevyhnula se mu ani naše jezdkyně Vendula Šturmová. Ta, po
lehkém zaváhání na předposledním skoku, opustila sedlo klisny Sagány a ladně dopadla na nohy.
Tolik štěstí neměly další dvě dvojice, kdy u jedné z nich po pádu došlo k lehkému zranění jezdkyně
a v druhém případě, po pádu jezdkyně i koně, se zranil kůň. Z tohoto důvodu, v poslední skokové
soutěži zvané Žolík namísto 4 dvojic, viděli diváci pouze dvě. Vendulu Šturmovou se Sagánou
a Nikolu Krůzovou s Vigantem. Vendula dokončila parkur s plným počtem bodů a už to vypadalo,
že i její soupeřka parkur dokončí bez chyby a o vítězi rozhodne čas. Ale při nájezdu na poslední
překážku zvanou žolík došlo k nedorozumění mezi Nikolou a Vigantem a Nikola absolvovala skok
bez koně. Po tomto pádu lehce otřesena byla ošetřena zdravotní službou, kterou zajišťovala firma
Sanitacar Holešov. Vendula Šturmová se tedy stala vítězkou nejvyšší soutěže, kterou jsme v tento
den mohli vidět.
Po malé přestávce, kdy pořadatelé odstranili část překážek, se před diváky představili westernoví jezdci. Ti zápolili v soutěžích Barel race a Pole bending (tyče). Obě soutěže se jely dvoukolově
a jezdcům se do výsledků započítával rychlejší čas. Obě soutěže ovládla Markéta Lašáková s koněm
Sid ze stáje VML Team. Obou soutěží se již tradičně zúčastnil Milan Školoud z Domaželic a se svým
Juráškem si odvezl z barelů druhé a z tyčí třetí místo.
Po předání všech cen westernovým jezdcůmpřišli na řadu mistři opratí. Ve vozatajském parkuru změřili své dovednosti 4 spřežení. Po dvou kolech byl nejrychlejší Ladislav Caletka z Pacetluk,
přísedícího mu dělal Michal Majstryszin z Prusinovic.
Tímto posledním dekorováním bylo jezdecké odpoledne ukončeno.
Při letošním ročníku nám přálo i počasí a jezdci
i diváci snad odcházeli spokojení. Velké poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu celého odpoledne
podíleli. Děkujeme Agrově a.s. za ochotu a technickou
pomoc při přípravě závodiště a za poskytnutí materiální podpory. Děkujeme i dalším sponzorům za věcné
ceny pro všechny umístěné jezdce, technickou pomoc
a zdravotnickou službu.
Za rok se budeme zase těšit nashledanou.
Ladislav Caletka a Josef Dvořák, rozhodčí
Žákovská Petra
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Z OBCE
Zprávy z obce
Zdravím všechny čtenáře Zpravodaje v nádherném podzimním babím létě a přináším pár
zajímavých informací z činnosti obce a zastupitelstva.
V uplynulém období proběhlo jedno veřejné zasedání zastupitelstva obce a zde jsou z něho
informace. Toto zasedání v pořadí páté v roce 2017 proběhlo 19. září.
Kontrola usnesení
- Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 5/2017.
- Byla podepsaná smlouva o zřízení krátkodobého úvěru ve výši 5 000 000 Kč s úrokem 0,36 % za rok.
- Byla zakoupena dvoukolová vlečka Molčík za cenu 131 658 Kč.
- Byla dokončena stavba chodníku Pacetlucká ulice za 1 862 854 Kč.
- Byla dokončena stavba chodníku Přerovská ulice za 906 101 Kč.
- Byla dokončena výměna kabelu VO a doplněny lampy veřejného osvětlení celkem za 1 050 000 Kč.
- Byla získána dotace ve výši 54 180,- Kč na opravu křížku v Pacetlucké ulici z celkového plánovaného rozpočtu 77 400 Kč. Poskytovatel dotace Státní zemědělský intervenční fond.
Rozpočtové opatření
Návrh: Starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 6, 7 a 8/2017.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8/2017.
Pro... 6 ... Proti ... Zdržel se ... 1...
Investiční záměr – nová výstavba ulice Trávníky, zateplení Kulturního domu
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh na zpracování projektové dokumentace na novou
výstavbu 7 RD v ulici Trávník. Cena projektové dokumentace 120 000 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje investici 120 000 Kč vč. DPH na vypracování PD pro územní
rozhodnutí a následně pro stavební povolení v rozsahu PD pro provádění stavby včetně výkazu
výměr a kontrolního rozpočtu. Jedná se o plánovanou výstavbu 7 RD v ulici Trávník. Následně
budou stavební místa nabídnutá k prodeji. Zastupitelstvo ukládá starostovi zadání objednávky.
Pro ... 7... Proti ... Zdržel se ...
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh vypracovat pasport (zdigitalizování budovy KD)
a zároveň studii proveditelnosti zateplení Kulturního domu (řešení nového zastřešení se zateplením a řešení zateplení obvodového pláště této budovy). Nabídnutá cena je 45 000 Kč bez DPH.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním Pasportu a Studie proveditelnosti pro
řešení snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu za cenu 45 000,- Kč bez DPH.
Pro ... 5 ... Proti ... 2 ... Zdržel se ...
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh opravy střechy nad pódiem Kulturního domu.
Střechou do budovy KD dlouhodobě zatéká a před zimou bychom měli tuto část střechy opravit.
Návrh opravy je stejným nástřikem pěny, jako je stávající povrch. Včetně nového nástřiku atiky
i úžlabí. K tomu nové oplechování. Cena opravy je 153 000 Kč bez DPH.
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Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou střechy nad pódiem Kulturního domu za cenu
153 000 Kč bez DPH.
Pro ... 7 ... Proti ... Zdržel se ...
Návrh: Starosta navrhuje zadat vypracování projektové dokumentace na příčné parkovací stání
v ulici Podzahradí.
Diskuze: Starosta – ulice Podzahradi je jedna z těch, která je osobními auty přeplněna. Parkovací
místa v této ulici jsou dlouhodobým záměrem a jen jsme čekali, až budou dodělané chodníky
v ulici Přerovské a Pacetlucké, abychom začali pracovat dalším krokem k lepší infrastruktury v obci.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vypracováním projektové dokumentace do fáze stavebního
povolení na realizaci stavby parkovací stání pro osobní automobily v ulici Podzahradí.
Pro ... 6 ... Proti ... Zdržel se ... 1...
Nákup a prodej pozemků
Návrh: Starosta – na únorovém zastupitelstvu jsme odsouhlasili výkup dvou pozemků p. č. 1350
a 1351 pana Holotíka o celkové výměře 1536 m2. U těchto pozemků je nyní navrhovaná výkupní
cena 30 Kč/m2.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s cenou 30 Kč/m2 pro koupi pozemků p. č. 1350 a 1351 s celkovou výměrou 1536 m2 a pověřuje starostu vypracováním a podepsáním kupní smlouvy.
Pro ... 7 ... Proti ... Zdržel se ...
Návrh: Starosta přečetl návrh pana ing. Antonína Foltase, který nabízí obci Prusinovice k odkoupení
pozemek p. č. 10245 o celkové výměře 3516 m2. Navrhovaná cena je 100 Kč/m2.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením pozemku p. č. 10245 o celkové výměře 3516
m2 za cenu 100 Kč/m2.
Pro ... Proti ... 7... Zdržel se ...
Návrh: Starosta přečetl nabídku ing. Zdenky Blaťákové s nabídkou odkoupení pozemku p. č.
10700 o celkové výměře 549 m2 za cenu 15 Kč/m2.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemku p. č. 10700 o celkové výměře 549 m2 za
cenu 15 Kč/m2 od Ing. Zdeny Blaťákové.
Pro ... 7 ... Proti ... Zdržel se ...
Návrh: Starosta přečetl žádost o převodu pozemků nacházejících se ve vodním toku Kozrálka.
Nabídku zasílá Povodí Moravy. Jedná se o pozemky.
Diskuze: Starosta – dané pozemky budou v budoucnu dotčené plánovaným odkanalizováním
obce, proto navrhuji tyto pozemky neprodávat. Samozřejmostí je kladné stanovisko obce Prusinovice pro stavbu – Oprava toku – odstranění nánosů a náletových dřevin – vodní tok Kozrálka.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemků p. č. 774, 260, 257, 256/2 a 1310 o celkové
výměře 924 m2.
Pro ... Proti ... 7 ... Zdržel se ...
Návrh: Starosta – navrhuje odkup pozemku p. č. 392/6 o výměře 65 m2 od p. Lydie Trhlíkové
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemku p. č. 392/6 o výměře 65 m2 od paní Lydie
Trhlíkové.
Pro ... Proti ... 7 ... Zdržel se ...
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Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta přečetl žádost p. Pešákové o pronájem obecního pozemku p. č. 1584 o výměře
158 m2.
Diskuze: Byl vyvěšený veřejný záměr pronájmu uvedeného pozemku a paní Pešáková byla jediná,
která na tento záměr zareagovala.
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 1584 o výměře 158 m2. Pronájem
pozemku je stanoven 100 Kč za dobu 3 letého nájmu. Samozřejmostí pak dobré užívání pozemku.
Pro ... 7 ... Proti ... Zdržel se ...
Návrh: Starosta přečetl žádost pana Bohumila Mrázka o odkoupení vodovodní přípojky k hale
firmy Metalbrus s. r. o za cenu 267 421,10 Kč.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s odkupem vodovodní přípojky k hale firmy Metalbrus s. r. o.
za cenu 267 421,10 Kč.
Pro ... Proti ... 7 ... Zdržel se ...
Návrh: Starosta přečetl žádost pana Jana Chytila a Miroslava Motáně o povolení úprav zatravněné
plochy a vybudování dvou stání pro osobní automobily.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudování 2 parkovacích míst pro osobní automobily před
domem č. p. 234. V případě opravy sítí zůstává právo vlastníka pozemku do vjezdu sáhnout.
Pro ... 6 ... Proti ... Zdržel se ... 1 ...
Návrh: Starosta přečetl žádost společnosti Hospic na Svatém Kopečku o finanční podporu.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finanční pomocí Hospicu na Svatém Kopečku částkou 2 000 Kč.
Pro ... 7 ... Proti ... Zdržel se ...
Návrh: Starosta připomněl blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a s nimi povinnost obcí stanovit cenu za vylepení jednoho plakátu na určeném místě pro
politické strany.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo určuje cenu 50 Kč za vylepení jednoho plakátu pro politické strany
v rámci volební kampaně.
Pro ... 7 ... Proti ... Zdržel se ...
7. Různé
Návrh: Starosta – V roce 2011 vznikla obci Prusinovice v hospodářské činnosti pohledávka ve výši
137 000 Kč za prodej dřeva společnosti Hostýnká Lesní Společnost s. r. o. Tento dluh byl později
částečně splacen. Výše zbylého dluhu k dnešnímu dni činní 67 906,44 Kč. Po konzultaci s právníkem a krajským auditem obec Prusinovice zažalovala společnost Hostýnká Lesní Společnost
s. r. o. , xxxxx který Hostýnskou Lesní Společnost v průběhu času koupil. Tímto posledním krokem
vznikl obci Prusinovice další náklad ve výši 16 480,- Kč. V současné době společnost Hostýnká
Lesní Společnost s. r. o. vlastní zmíněný xxxxx, který nedisponuje žádným majetkem. Proto také
další vymáhání dluhu exekucí by bylo pro obec Prusinovice jen dalším nákladem. A protože je
dlužník xxxxx – momentální vlastník společnosti Hostýnká Lesní Společnost s. r. o. dle dostupných
informací nemajetný, navrhuji zastupitelstvu z tohoto důvodu vyřadit pohledávku a uznat částku
67 906,44,- Kč jako nevymahatelnou pohledávku.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vyřazením pohledávky 67 906,44 Kč za společnost Hostýnká
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Lesní Společnost s. r. o. z důvodu její nedobytnosti a pravděpodobnosti jen navyšování dalších
nákladů na její dobývání.
Pro ... 7 ... Proti ... Zdržel se ...
Starosta seznámil všechny přítomné s průběhem staveb v obci (chodníky, mateřská škola,
dokončení revitalizace veřejného osvětlení).
Starosta seznámil přítomné s technickém a časovým plánem odkanalizování obce. Nový
nejoptimističtější termín započetí stavby odkanalizování je jaro 2019.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Pokračující průběh stavby nástavby mateřské školy
Od prvního června nastoupila firma Rapos k realizaci stavby MŠ Prusinovice – stavební úpravy.
Prvním úkolem bylo zabezpečit odkanalizování budovy. Toto se ukázalo jako větší oříšek než jsme
před stavbou očekávali. Odpadní voda částečně prosakovala pod budovu a i z tohoto důvodu
je dobře, že se do nástavby a celkové rekonstrukce šlo. Očekávaným problémem byl strop nad
hernou dětí. Nový strop se tedy vyřešil
tím, že se vybetonoval železobetonový
monolit po celé ploše stropu, který
od teď bude dělat nosnou konstrukci
celého stropu. Ne příliš stabilní starý
podhled se ze spodu následně odstranil
tak, abychom zabezpečili bezpečnost
dětí ve spodním patře. Tyto práce znamenají, že se stavba nepatrně prodlouží
časově a samozřejmě i navýší cenu.
Tyto kroky jsou ale nevyhnutelné a je
naší povinností předat školce stavebně
perfektně zvládnutou budovu. Když
čtete tento článek, měly by být práce
vevnitř už skoro hotové a následovat budou stavby venku, které spočívají v položení zámkové
dlažby, vykopání vsakovací jímky pro dešťovou vodu a celkové terénní úpravy. Nás bude v čase
terénních úprav čekat veškeré uklízecí práce vevnitř. Budeme se snažit domluvit se spolky v případě nastěhování nábytku a samozřejmě s pracovitými maminkami, které by nám mohly přijít
pomoct s úklidem a tím zkrátit dobu, po kterou budou děti ještě mimo mateřskou školu. Skutečně
každá kniha, každá hračka se bude muset vzít do rukou a omýt od prachu. Při čtení vánočního
Zpravodaje budou mít děti nazdobený stromek již v nové školce.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Chodníky v Pacetlucké a Přerovské ulici
Asi jste si všichni již všimli, že nám v obci vyrostly chodníky ve dvou ulicích. V Přerovské a Pacetlucké. Ten, kdo dění v Prusinovicích sleduje, tak ví, že se hodně mluvilo o chodníku, zejména
v Pacetlucké ulici. Odkládali jsme stavbu hlavně z důvodu financí a šance získat na tuto stavbu
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dotaci. V minulosti jsme se pokoušeli na stavbu chodníku v Pacetlucké ulici získat 50 % dotaci
ze Zlínského kraje. Tato dotace nám nevyšla a s odstupem času jsem tomu rád. Podařila se totiž
na stavby chodníků v Pacetlucké a Přerovské ulici získat dotaci ve výši 95 %. Celkové náklady na
realizaci, inženýrskou činnost a žádost o dotaci se vyšplhaly na 2 910 000 Kč, dotace tedy činí
2 789 000 Kč. A to si myslím se vyplatilo počkat s realizací obou staveb. Poskytovatel dotace je
MAS – Partnerství Moštěnka v 1. výzvě MAS – Partnerství Moštěnka, o. p. s. – IROP, Podpora udržitelné a bezpečné dopravy. Za to samozřejmě Mas – Partnerství Moštěnka děkujeme, ale já bych
chtěl holkám z MASky poděkovat (a snad se nikdo neurazí) v prvé řadě za přístup, za obětavost,
za přísun informací, za (řekl bych až osobní) zájem něco vybudovat, potlačit věc k úspěšnému
cíli, nasměrovat člověka správným směrem. Prostě asi to, co by MASky a mikroregiony měly dělat,
aby se právě v tom našem okolí budovalo a žilo lidem co možná nejlépe.
Projektantkou činnost pro obě stavby provedla paní Urbanová ze Zlína. Provedení staveb
pak firma PS Stavitelství. Zaměstnanci této firmy jsou Milan a Lumír Mikeškovi, kteří byli zárukou
kvality, ať už technické či estetické. V Pacetlucké ulici došlo k vícero úpravám vjezdů na požadavek majitelů rodinných domů a vše se řešilo tak, jak stavba postupovala. Asi nejlepší volba. Řešit
úpravu v době, až si obyvatelé ulice dovedou věc dopředstavit, a ne jen z výkresu. Kolikrát pro
laika změť čar různě barevných se spoustou čísel. U obou chodníků bude dořešena výsadba, která
byla součástí celého projektu. Zpětně se ještě omlouvám všem, které stavby omezily prostorově
či nervově, myslím ale, že vše stálo a stojí za to. Přeji nám všem, ať chodníky v obou ulicích slouží
nám i příštím generacím.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Chodník v Pacetlucké ulici

Chodník v Přerovské ulici

Pokračující přípravy odkanalizování obce
Projekční firma AQUATIS vypracovala v krátké minulosti projektovou dokumentaci pro stavbu
„PODCHYCENÍ VÝUSTÍ VÝTLAK DO OBCE TUČAPY“ v úrovni pro Územní řízení. Následně již proběhlo oslovení všech soukromých vlastníků, kterých se zmiňované odkanalizování obce dotkne.
Respektive jejich pozemků. Celkem šlo přes 90 vlastníků pozemků a všichni s dotčením jejich pozemků souhlasili a vše ztvrdili podpisem. V době výtisku tohoto čísla Zpravodaje je již podaná žádost
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o územní souhlas na stavebním úřadě. Následný plán investora celé akce VAK Kroměříž je požádat
si ze začátku roku 2018 o dotaci na výstavbu a v případě úspěšnosti pak začátek stavby podzim
2018, ale spíše za příznivého počasí na jaře v roce 2019. Vše bude dopředu známo a tak bude
našim úkolem vyrozumět o začátku stavby hlavně všechny majitele pozemků tak, aby si v místě
budoucí vzniklé kanalizace neplánovali cokoli umisťovat tak, aby nemuseli hned zase vše vyklízet.
Už dnes víme, že se nevyhneme kopání a protlakům a že bude ze strany občanů mnoho dotazů a neshod, ne-li svárů či pří. A samozřejmě nikdo nevidí rád, když ze včerejšího nádherného
trávníčku je dnes vykopaná díra v zemi, do které zrovna teď začalo pršet, když přece nepršelo
dva měsíce. My ale musíme udělat všechno pro to, abychom tekoucím splaškům v potoce řekli
jasné NE. Vybudování fungujícího systému odvodu odpadní vody do čističky odpadních vod ve
Všetulích je nevyhnutelné nejenom pro obyvatele Prusinovic, ale také pro přírodu v našem okolí.
Jak už jsem napsal hlavním investorem celé stavby je VAK Kroměříž, ale i obec musí být připravená
k tomu, aby s touto stavbou pomohla a řešila kritické úseky na první pohled neideální cestou, ale
třeba jedinou schůdnou pro všechny strany. Děkuji všem majitelům, kterých se kanalizace dotkne
a vznikne na jejich pozemcích věcné břemeno, za vstřícnost a pochopení nutnosti vybudování
systému, který významně ovlivní životní prostředí v naší obci. Držme tedy palce při vyřizování
dotací tak, abychom si za rok mohli přečíst ve Zpravodaji informaci, že start prací na této nákladné
stavbě začne na jaře v roce 2019.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Černé skládky v obci
Ač v obci funguje systém s vypořádáváním se s odpady, pořád se mezi námi najdou lidé, kteří
toto ignorují. Lidé, kteří většině obyvatel Prusinovic zaneřáďují okolí a životní prostředí. Na jedné
straně se snažíme za investované desítky milionů zbavit potok odpadní vody a tím zcela zásadně
pomáhat našemu životnímu prostředí a tím přírodě, a na straně druhé se najdou lidé, kteří na
černou skládku za hřištěm, která byla už jednou odstraněna, vyvezou například pneumatiky. Ty
pneumatiky, které může kdykoli po domluvě umístit u tělocvičny. Pořád se najdou tací, kteří na
stejné místo odvezou odpad ze zahrady či stavby. Pokaždé, kdy jsme byli požádání o likvidaci
tohoto odpadu, jsme dotyčnému vyhověli. Samozřejmě i v tomto případě musíme dodržovat jakousi férovost a ne mezi zahradní odpad zamíchat plechovku od barvy. Černá skládka se za obecní
peníze dříve nebo později zlikviduje, ale to přece není důvod, že se skládka obnoví a bude se zde
zase znovu odpad vozit. Před pár lety jsme byli zvyklí na to, že směrem k Hlinsku byla skládka.
Další skládka byla v Ovčí debři. Odpad se vozil také do „vévoza“. Prostě kdo co měl, odvezl na
tato místa. Ale to už je v některých případech 35 let pryč. Žijeme v době, kdy se obce zušlechťují,
vysazují, řeší se fasády na domech v centrech obce, sekají se trávníčky a vysazují se skalky. Zpříjemňujeme si prostředí, abychom ten čas, který nám je na zemi dán, byl co nejpříjemnější. A do
toho nám někdo vedle skalky položí pytel s odpadem. Ten pytel, kdyby s ním člověk popošel o
200 metrů, by uložil do kontejneru, který je k tomu určený. Asi je opravdu na nás, abychom těch
pár ignorujících lidí společně nasměrovali k uvažování, že si své životní prostředí ničí. Bohužel
i nám a našim dětem. Každý tento napravený ignorant (snad se neurazí) je dobrý pro nás všechny.
Přeji nám všem pokud možno upravené okolí a radost z procházky bez odpadu.
Zbyněk Žákovský, starosta obce
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ŠKOLA
Podzim v mateřské škole
Nový školní rok začal netradičně v základní škole. V pondělí 4. září nastoupilo do mateřské
školy 37 dětí. Ostatní zapsané děti nastoupí až po kolaudaci rekonstruované školy, kdy bude opět
navýšena kapacita na 54 dětí. Z toho důvodu se snížil i počet pedagogických pracovnic na 3. Nebyl
to výmysl paní ředitelky, ale z důvodu snížení finančních prostředků na platy učitelů. Jelikož paní
učitelky nepřistoupily na snížení úvazků, musela jedna paní učitelka odejít. Po navýšení kapacity
bude opět nutné, aby do školy nastoupila 1 učitelka.
V letošním školním roce jsou děti rozděleny opět do dvou tříd věkově smíšených od 3 - 7
let. K zápisu do 1. třídy se připravuje 18 dětí, z toho 3 děti s OŠD. Od letošního školního roku mají
tyto děti povinné předškolní vzdělávání 4 hodiny denně.
Rodiče mají možnost nahlásit své děti do kroužku angličtiny, který povede paní učitelka
Navrátilová. Opět bude pro děti se špatnou výslovností logopedický kroužek, kde se dětem bude
individuálně věnovat paní učitelka Sirotová. Během dne budou všechny paní učitelky s dětmi
výslovnost procvičovat. Správná výslovnost je předpokladem pro správné čtení a psaní již
v 1. třídě. I doma by se měli rodiče dětem po této stránce věnovat a nenechávat vše na mateřské
škole. Nejjednodušší je si s dětmi povídat, číst jim pohádky. I přes velkou snahu p. učitelek není
možné se každému dítěti věnovat každý den a proto velký podíl by měli mít rodiče.
Od 1. října bude opět jezdit do mateřské školy pan Forejt a bude pokračovat projekt „Zdravý úsměv“. Děti se budou učit pečovat o své zoubky, budou plnit různé úkoly, za které budou
dostávat malé odměny.
Během školního roku jsou pro děti i rodiče naplánované aktivity, jak ve spolupráci se ZŠ,
obecním úřadem i spolky v obci. Nejbližší akce, která nás čeká, je podzimní besídka s lampiónovým průvodem. O ostatních aktivitách budou rodiče průběžně informováni jak na nástěnkách
školy, tak i na internetových stránkách. Novinkou na stránkách školy je k přečtení jídelníček, aby
rodiče věděli co jejich děti každodenně jí v MŠ.
I když školní rok nezačal v MŠ, všichni se těšíme na novou a krásnou školu, která na nás jistě
čeká a kde budeme mít dostatek místa pro hry, učení i odpočinek.
Za MŠ Mikešková Dagmar, ředitelka školy

Opět nám to začalo
V pondělí 4. září jsme společně vypluli do dalšího školního roku 2017/2018. Sešli se žáci školy,
pedagogové, pan starosta Z. Žákovský a člen Školské rady L. Mach. Všichni přítomní popřáli dětem
úspěšný školní rok. Učitelé pak slavnostně předali palubní lístky novým členům posádky, kadetům
– prvňáčkům. Letos jich máme 15. Po slavnostním zahájení se žáci odebrali do svých tříd, kde
si s učiteli společně prošli, co vše je letos čeká a povyprávěli si o svých prázdninových zážitcích.
V letošním školním roce byly žákům školy nabídnuty tyto kroužky – Pohádkohranní, Angličtina
pro nejmenší, Němčina pro začátečníky, Výtvarný kroužek s keramikou a pro ty, kdo potřebují, je
k dispozici opět Logopedický kroužek. Kroužky odstartují na konci září - začátkem října.
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Učitelé i v letošním roce připravují množství mimoškolních aktivit a projektů. Čeká nás tradiční setkání s pracovníky Preventivní informační služby Policie ČR, Hasiči, preventivní program
první pomoci, Zdravé zoubky, v brzké době navštívíme divadelní představení české i anglické.
Chystáme se do svíčkárny, kde si děti vyrobí drobné dárečky. Pokračujeme s projektem Ovoce
a zelenina do škol, nově i Mléko do škol. Žáci 5. ročníku opět budou chystat program pro děti,
které přijdou k zápisu. Čtvrťáci jako tradičně navštíví dopravní hřiště v Kroměříži a budou skládat
zkoušku z cyklistiky. Plavecký výcvik letos budou navštěvovat žáci 4. a 5. ročníku od 1. prosince.
Na konci října nás čeká projektový den s tematikou Halloween. Z aktuálních nabídek budeme
vybírat další naše aktivity. Žáci školy se mají jistě na co těšit.
Jako tradičně nás čekají dvě představení pro rodiče – jedno bude vánočně laděné k příležitosti rozsvícení vánočního stromu v obci. V květnu připravíme představení k příležitosti oslavy
Dne matek.
V současné chvíli máme za sebou již první společnou povedenou akci a to seznamovací turistickou vycházku na Hrádek, která se uskutečnila v pátek 8. září. Zúčastnili se jí všichni učitelé a
žáci všech tříd. Každá třída si vyrobila z přírodnin motiv své třídy, opekli jsme si špekáčky a zahráli
si hry v přírodě. Tento den jsme si všichni moc užili a máme na co vzpomínat. Ve středu 20. září
navštívila naši školu pracovnice Police ČR s preventivními programy. Žáci jednotlivých ročníků
se obeznámili s možnými riziky, které je mohou v životě potkat. V pátek 22. září nešel v celé obci
elektrický proud, proto jsme pro žáky připravili náhradní program. Žáci 1. ročníku měli výukový
program ve škole a na Petráku se svou paní učitelkou. Žáci 2. - 5. ročníku měli naplánovaný výlet
na Troják, ale nepřející počasí nedovolilo akci uskutečnit, a tak zůstali ve škole, kde se ve skupinách
zamýšleli nad tím, jaký by byl svět bez elektřiny. Následně své projekty prezentovali.
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Nyní jsou k nahlédnutí v prostorách školy. Zbytek dne strávili v tělocvičně, kde si zasoutěžili, zahráli vybíjenou i fotbal. Fotografie z jednotlivých akcí naleznete na www.zsprusinovice.estranky.cz.
Všem žákům školy přejeme, aby tento školní rok byl pro ně úspěšný, aby se ve svých vědomostech posunuli dál. Rodičům přejeme, ať mají ze svých dítek radost a pevné nervy při zvládání
někdy náročnějších situací. Pevně věříme, že si tento školní rok společně pěkně užijeme a bude
na co vzpomínat.
Mgr. Petra Zicháčková

KULTURA
Vítání občánků
V sobotu 1. července v malém sále kulturního domu opět se konala slavnost přivítání nově
narozených dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to byli chlapeček Mathias Györe
z ulice Díly a děvčátko Nicol Mezírková z ulice Díly.
Pan starosta Zbyněk Žákovský nejprve všechny přivítal a ve slavnostním projevu popřál
dětem hodně rodičovské lásky, krásné dětství, šťastný růst v rodině, a aby jim rodiče byli vzorem.
Ať se tedy dětem v naší obci líbí a prožijí v ní dlouhý a spokojený život.
Uvítacího obřadu se zúčastnil též Mgr. Leoš Mach, obecní zastupitel a předseda školského
a kulturního výboru. Program uvítací slavnosti byl zpestřen hrou na flétnu v podání paní Martiny
Smolkové a básničkami, které zarecitovaly děti ze základní a mateřské školy.
Rodičům a dětičkám byly předány věcný dar, finanční dar, kniha Prusinovice v minulosti
a současnosti a kytička. Rodiče a příbuzní, kteří se zúčastnili v hojném počtu, se podepsali do
kroniky.
Doufáme, že to bylo příjemné odpoledne.
Antonín Nedbal

Dětský karneval
Školský a kulturní výbor a mateřská škola v Prusinovicích uspořádaly v neděli 10. září zábavný
program pro děti a jejich rodiče. Pozvaly k nám osvědčeného člověka malé postavy, Pepína Prcka,
který umí vytvořit pro děti přitažlivý zábavný program, jenž obvykle obsahuje tanečky, písničky
a soutěže, do nichž zapojuje i rodiče dětí. S podobně složeným programem přijel Pepíno Prcek,
vlastním jménem Josef Rychlíkovský, opět do naší obce. Jeho zábavné vystoupení se konalo na
prostranství u kulturního domu za podmračeného letního počasí. Vnitřek pergoly byl krásně vyzdoben barevnými stuhami a několika lampióny. Přišlo se tam pobavit přibližně 60 dětí se svými
rodiči (prarodiči). Odpolední slavnost byla pojatá jako maškarní karneval, proto většina dětí tam
přišla oděná v rozmanitých, slušivých a nápaditých kostýmech (maskách). U vstupu na slavnost
děti dostaly z rukou paní Dagmar Mikeškové, ředitelky MŠ, nějaké sladkosti jako dárek na uvítanou.
Děti měly k dispozici pro svou zábavu skákací hrad, který si velmi oblíbily a dováděly v něm až
do večera. Na závěr zábavného programu si děti pochutnaly na cukrové vatě, kterou jim vyrobil
Pepíno Prcek. Veliký zájem měla děvčata o malování na svůj obličej v podání paní Petry Šavarové
z Halenkovic. K občerstvení všech návštěvníků byly v kuchyni připraveny hranolky a párek v rohlíku.
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Dětský karneval se vydařil ke spokojenosti dětí, jejich rodičů (prarodičů), pořadatelů slavnosti
i Pepína Prcka, který si uměl děti opět získat svým vtipným programem. Jemu patří poděkování
za příjemně prožité nedělní odpoledne. Veliký dík patří obecním zastupitelům, členům školského
a kulturního výboru, kteří slavnost organizačně připravili, i pracovníkům obce a kulturního domu
za mimořádnou nedělní službu při slavnosti. Děkuji i sponzorům slavnosti.
Antonín Nedbal

Výstava Letní iluze XV
Město Holešov, MKS Holešov
a holešovští výtvarníci uspořádali
30. června – 1. října 2017 tradiční výroční souhrnnou výstavu obrazů, grafik,
plastik, užitého umění a fotografií LETNÍ
ILUZE XV. Výstava se nacházela na zámku v Holešově v zadní galerii v 1. patře.
Vstup byl zdarma.
Letos mezi vystavujícími byla zastoupena i naše obec. Reprezentovala
ji paní Ludmila Čuvalová, kterou již
mnozí znají z některých výstav Zlatých
ručiček v KD.
Šlo o výstavu, na které se každý
z umělců prezentuje jen několika málo díly, jelikož cílem není představit jednoho či dva umělce,
ale udělat si ucelený obraz o zdejších umělcích. Výstava, žel pro paní Čuvalovou, nezačala moc
šťastně, protože se z důvodu onemocnění nemohla zúčastnit vernisáže a při pozdější návštěvě
výstavních prostor zjistila, že jí byl rozbit jeden z obrazů.
Paní Čuvalová má kresbu jako jeden ze svých koníčků, na který jí v poslední době nezbývá
už příliš mnoho času. Dříve vystavovala ve svém rodišti v Libhošti na Fojtství, chvíli se vyskytovala
v Novém Jičíně a Štramberku, poté se přestěhovala za prací a bydlením s rodinou do Bystřice pod
Hostýnem, kde se prezentovala na
výstavách amatérských malířů NAŠI,
a nakonec zakotvila v Prusinovicích,
kde pobývá již přes 10 let.
Každý, kdo má rád umění a měl
chvíli čas při návštěvě Holešova, mohl
zhodnotit tuto výstavu svým odborným či kritickým okem a ti, kteří se jen
ukryli před spalujícím letním sluncem
do těchto zámeckých prostor, si určitě
také přišli na své a zpříjemnili si den
pohledem na krásno zachycené blízkými spoluobčany.
Redakce
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CÍRKEV
O víře a věřících – 500. výročí reformace
– ThDr. Martin Luther
Silně pršelo, obloha byla plná blesků, hromy skoro nepřestávaly. Nebylo se kde schovat. Vtom
blesk kousek od mladého studenta práv Martina zapálil strom. Hrozně se lekl. Klekl si a začal se
modlit. V modlitbě slíbil, že když to přežije, stane se mnichem, půjde do kláštera a bude se modlit
až do konce života. Toho večera Martin rozhodně nechtěl zemřít. Bouře skončila. Martin byl celý
promočený, ale živý. Dva týdny přemýšlel, zda má svůj slib splnit. Psal domů a otec mu odpověděl
pobouřeně: „Přece jsem za tvé školy nezaplatil tolik peněz zbytečně. K čemu mi bude studovaný
syn v klášteře?“ Martin se však rozloučil s přáteli, ještě spolu poseděli v hospodě a ráno vstoupil
za klášterní vrata. Ze všech mnišských řádů si vybral ty nejpřísnější – augustiniány. Martin bydlel
ve studené místnosti, ve které byl jen stůl, židle, tvrdá postel, džbán s vodou a na zdi kříž. I při jídle
museli všichni mlčet. Den trávil modlitbami, uklízením kláštera a prací na zahradě. Martin byl na
sebe přísný, vstával mezi prvními, snažil se odříkat co nejvíce modliteb. Chtěl se Pánu Bohu zalíbit.
Často se sám sebe ptal: „Co mám dělat, abych mohl být s Pánem Bohem v nebi? Neskončím jednou
v pekle? Kdo pomůže, kdo odpoví?“ Začal také číst Písmo svaté, jež mu zapůjčili. Při bohoslužbách
se četly jen úryvky, teď mohl přečíst v celku celé knihy. Pomalu mu začalo docházet, že to s Pánem
Bohem bude asi jinak, než si myslel. Tolik různých příběhů je v Bibli, každý jiný, přeci však všechny
mluví o Bohu, jenž nás trpělivě hledá a chce zachránit, napravit, přivést k sobě.
Pak se Martin stal knězem. Na jeho první mši se přijel podívat i jeho tatínek. Ale moc se mu
nelíbila. Martin se po celou dobu chvěl a jen šeptal, když zvedal při Večeři Páně kalich, třásly se
mu ruce. Nemohl se soustředit, stále myslel na to, zda je pro službu Bohu dost dobrý. Vždyť tolika
věcem nerozumí. Starší mniši si však mysleli něco jiného a poslali Martina studovat jazyky Písma
svatého: hebrejštinu a řečtinu, jazyky, ve kterých bylo Písmo svaté původně sepsáno. A tak se ze
studenta práv stal nakonec doktor theologie. Bydel ve Wittenbergu a začal učit na nové univerzitě. Jednou seděl Martin ve své místnosti ve věži kláštera a připravoval si poznámky k tomu, co
bude další den probírat se studenty. Měli společně číst dopis apoštola Pavla Římanům. Najednou
Martin nemohl odtrhnout oči od vět uprostřed první kapitoly. Rychle se díval do řeckého textu
a do slovníku, a znovu listoval v Bibli. Pak se zaradoval. „Tady to je. Bůh není zlý! A já jsem se ho
pořád tak bál. Vždyť on přece poslal svého syna Ježíše, aby nám řekl, že se ho nemusíme bát.
S takovými, jako jsem já, sedával u stolu, na hostinách, povídal si s nimi, seděl s nimi u poslední
večeře. Boží spravedlnost neznamená, že nám Bůh v nebi ve velké knize sčítá všechno, co uděláme
špatně, a pak nás za to nechá trpět v očistci nebo v pekle. Takový Bůh není. Chce nám pomáhat
s vírou i životem. Chce, abychom byli po smrti s ním už napořád.“ Bůh je jako ten otec z Lukášova
sepsání evangelia. Syn ho urazil, zranil, opustil, rozházel jeho peníze, zmizel v cizině. A pak se vrátil.
A otec? Odpustil mu, nic mu nevyčítal. Dal mu nové šaty, uspořádal hostinu. Přijal ho. Taková je
Boží spravedlnost. Bůh je milosrdný, má nás rád. A my to přijímáme pouhou vírou (sola fide) díky
Kristově milosti pro nás draze zaplacené na Golgatském kříži (sola gratia). A vše máme v Písmu
svatém (sola scriptura). Od toho dne se něco v Martinovi změnilo. Jakoby mu spadl kámen ze
srdce. Ovšem nedlouho poté do města dorazil Johannes Tetzel a začal prodávat odpustkové lístky.
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Mluvil dlouho, chrastil při tom řetězem a mával pochodní. „Když přispějete do této pokladnice
na stavbu kostela v Římě, dostanete tím duše svých zemřelých do nebe. Vaši příbuzní nemusejí
trpět dlouhá desetiletí v očistci.“ Johannes Tetzel nevybíral ovšem peníze na kostel v Římě, ale
půlka toho, co takto vydělal, měla jít na půjčku, kterou měl brzy lichvářům splatit magdeburský
a mohučský arcibiskup Albrecht. Ovšem to už Tetzel neříkal… ThDr. Martinovi se to nelíbilo.
Vždyť takto to v Písmu není! Několik dní o tom přemýšlel a pak napsal arcibiskupovi dopis, aby
prodej odpustků zastavil a Tetzelovi nařídil, aby lidi přestal už strašit svými kázáními. A poprvé se
podepsal Martin Luther, ačkoli jeho otec se jmenoval Luder. To nové jméno Luther si dal Martin
podle řeckého slova znamenajícího svobodu. Neboť poznal v Bohu svobodu, Kristus jej osvobodil.
K dopisu připojil 95 tezí (myšlenek) a opis těchto myšlenek přibil 31. října 1517, tedy přesně před 500 roky, na dveře Wittenbergského chrámu. Chtěl, aby spolu s ním četli Bibli i ostatní
lidé, nejen kněží a doktoři teologie, a četli pozorně, co mají kázat a svědčit o Bohu. Martin pak
napsal v rodné němčině malou knížku „O modlitbě“, ve které vysvětloval: „Když si člověk pořádně
přečte Desatero Božích přikázání a zamyslí se nad tím, jak žije, zjistí, že z nás Pán Bůh musí být
hodně smutný.“ Nebereme ho vážně, spoléháme na kdeco či kdekoho, jen ne na něho. V neděli
neodpočíváme ani nestudujeme Bibli. Neposloucháme rodiče. Ubližujeme druhým, pomlouváme je, okrádáme, lžeme si a závidíme, Pánem Bohem se jen strašíme. Ale Bůh o nás stojí, i bez
odpustkových kartiček. On nás hledá a zve k sobě, jako Pán Ježíš pozval v evangeliu Zachea, aby
se už přestal schovávat v koruně stromu, a pozval Ježíše k sobě domů. Budeme-li Pánu Bohu
věřit, dá nám okusit své království, jednou v plnosti, ale i tady na zemi už ve svém společenství
věřících. To se arcibiskupovi Albrechtovi samozřejmě nelíbilo a nelíbilo se to ani v Římě. Chtěli
ThDr. Martina Luthera soudit jako kacíře, který se obrací proti církvi. Ale Martin se bránil: „ukažte
mi přesně, co učím špatně, a zdůvodněte mi to z Bible.“ Kdyby se Martina nezastal saský kníže
Friedrich Moudrý s tím, že jej do Říma k soudu nevydá, a nakonec jej na čas neukryl na svém
zámku Wartburg, skončil by ThDr. Martin nejspíš na hranici jako náš Mistr Jan Hus. Martin Luther nechtěl zakládat novou církev, chtěl jen, aby žila podle Písma, podle toho, co učil Pán Ježíš.
Papež nakonec ThDr. Martina Luthera vyloučil z římské církve, on ale slovo Boží nepřestal kázat.
Když byl na čas ukryt ve věži Wartburgského zámku, nechal si tam doručit knihy Nového zákona
v řeckém znění a přeložil část Bible - „Nový zákon“ do němčiny. Protože tenkrát kněží četli jen
v latině a prostý lid tomu nerozuměl.
Myšlenky Lutherovy se mezitím šířily po okolí. Lidé vydávali, nebo opisovali jeho spisy a ani
se neptali, jestli mohou. Martin se nakonec vrátil do Wittenbergu a všem vysvětloval, jak to myslel.
Že svoboda pro Boha neznamená chaos, možnost dělat si, co si zamanu. Je potřeba poslouchat
pozemské pány, pokud i oni poslouchají Boha, aby nebyl chaos a nepořádek. Především je třeba číst
Písmo a žít podle něj. ThDr. Martin Luther nechal zhotovit cedule do kostelů s Desaterem přikázání
Božích, s modlitbou Páně, sepsal pro lid Malý a Velký katechismus. S jeho přítelem Melanchthonem
sepsali, čemu věří, a vydali to jako Augsburgské vyznání, že nepřestávají být křesťany, jen z Bible
některé věci chápou jinak, než papež v Římě. Německý císař Karel to odmítl číst, ale později si
šlechtici a měšťané vymohli právo o víře svých poddaných na svých panstvích rozhodnout sami.
Svaz Luterských církví dnes působí snad po celém světě. Mají se všemi křesťany jednoho Boha
a jednoho Pána Ježíše Krista, který nám na kříži vydobyl svobodu od hříchu a lidských slabostí
a omylů. Který se za nás přimlouvá u Boha. Je na nás, jak budeme z této svobody žít. Modlit se,
tedy volat k Bohu, vyznávat mu vše, co mne těší i trápí a prosit o pomoc. ThDr. Martin Luther se
nakonec opravdu celý život modlil. Nepřestával volat k Bohu za nás všechny, abychom poznali
Boží pravdu a z ní žili, abychom ji předávali i svým dětem. Dalším a dalším generacím.
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13. srpna 2017 se evangelický sbor v Prusinovicích, spolu s deseti bratřími a sestrami
z Kroměříže, vydal právě tuto víru v Pána Ježíše posílit na společných bohoslužbách a setkání
s Evanjelickou cirkví augsburského vyznania v Súľově na Slovensku. Při společných bohoslužbách
evangeliem a modlitbami sloužili společně náš prusinovický farář Mgr. Leoš Mach a Mgr. Marek
Hrivňák − sborový farář v Súľově. Českobratrská církev evangelická v Čechách vznikla v roce 1918
sloučením právě luterských a reformovaných sborů. Máme tedy společné kořeny. A s německými
luterány spolupracovala i Jednota bratrská za dob J. A. Komenského…
10. září 2017 si pak v Ratiboři na Vsetínsku připomenula Evangelická církev společně
s ostatními křesťany, i za účasti zahraničních biskupů luterských sborů, právě ono 500. výročí
vystoupení ThDr. Martina Luthera v roce 1517 přibitím 95 tezí na Wittenbergský chrám, jako
výzvu všem křesťanům vracet se pravidelně k Písmu svatému, bedlivě číst a učit se, co pro nás
Ježíš Kristus na kříži vydobyl. Tohoto celocírkevního shromáždění se rovněž účastnil evangelický
sbor z Prusinovic společně se svým farářem. Kdo nemohl s námi odjet do Ratiboře, má pak možnost připomenout si život a dílo ThDr. Martina Luthera při evangelických bohoslužbách v neděli
29. října 2017 od 10 hodin v Prusinovickém evangelickém kostele. Srdečně Vás zveme. Za evangelický sbor v Prusinovicích Mgr. Leoš Mach (v článku jsou použity citace z knihy pro děti L. Férové,
O. Macka a L. Ridzoňové: O bouřce, Bibli a Martinu Lutherovi).

SPOLKY
Nohejbalový turnaj
Tenisový klub Prusinovice za spoluúčasti obce Prusinovice uspořádal ve středu 5. července
na tenisovém dvorci U potoka tradiční nohejbalový turnaj, který získal název Cyrilometodějský.
Byl to již 6. ročník turnaje tříčlenných družstev.
Ve 12 hodin začala prezentace družstev a ve 13 hodin se začala hrát turnajová utkání přihlášených družstev. Hrálo se na dva vítězné sety. Normální sada se hrála do deseti bodů, rozhodující
(třetí) sada se hrála do pěti bodů.
Do turnaje se přihlásilo pouze 6 družstev. Byla to tato družstva: Kryštof, Alois, Gadas, MKS
Holešov, TK Židová a Kalčéci. Hrálo se systémem „každý s každým“ a výsledky jednotlivých utkání
se zapisovaly do přehledné tabulky.
Na závěr turnaje byla sehrána dvě rozhodující utkání – finálové utkání a utkání o třetí místo
(dle dosažených konečných výsledků v tabulce).
Finále: MKS Holešov – TK Židová 2 : 0
O 3. místo: Alois – Kryštof 2 : 0
Nejúspěšnější družstva v turnaji hrála v tomto složení:
1. místo – MKS Holešov (Radek Nevřala, Milan Bečák, Martin Spáčil, Jan Zaoral)
2. místo – TK Židová (Daniel Sklenář, Ivan Mikulík, Dušan Podola)
3. místo – Alois (Alois Barot st., Alois Barot ml., Roman Tkadlčík, Petr Směták z Otrokovic)
Všichni hráči se snažili o co nejlepší umístění v turnaji a v horkém letním počasí podali skvělé
sportovní výkony. Turnaj se konal za krásného slunečného počasí a vydařil se.
Všechna zúčastněná družstva obdržela od pořadatelů turnaje věcné ceny, které jim spolupředával pan Pavel Zaťovič, otec Martina Zaťoviče, reprezentanta České republiky v ledním hokeji.
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Pořadatelé turnaje připravili pro hráče a diváky chutné občerstvení (makrela, hamburger,
grilované žebro) a děti měly k dispozici skákací hrad pro zábavu.
Iniciátor a hlavní pořadatel turnaje byl opět pan Oldřich Nevřala, který měl všechno na starost.
Turnaj obohatil sportovní a spolkový život v naší obci. Setkal se se zájmem diváků.
Poděkování za dobrou sportovní akci patří jejím pořadatelům, všem hráčům za účast
i ochotným sponzorům.
Blahopřeji nejlepším hráčům turnaje k jejich sportovnímu úspěchu a do příštího ročníku
turnaje přeji všem pořadatelům i hráčům hodně zdaru.
Antonín Nedbal

Rybářské závody pro děti
Dne 5. 8. 2017 se na rybníku „Petrák“ konal již 6. ročník dětských rybářských závodů. Rybářské
závody pořádal zdejší Spolek rybářů na ochranu přírody v Prusinovicích. Letos vyšlo počasí na
jedničku a rybáři se mohli těšit na pěkné úlovky. Samotného závodu se účastnilo 35 mladých
rybářů. Spolu s nimi zavítali k našemu krásnému rybníku i rodiče dětí a příznivci této akce, také
v hojném počtu. Závod probíhal od 08:00 hod. do 13:00 hod., přičemž po celou dobu soutěže
se mohli všichni přítomní občerstvit rybími specialitami na grilu, uzeným kabanosem a dalšími
pochutinami. Závod byl velmi napínavý až do posledních okamžiků. Ukázalo se, že mladí rybáři
mají dost zkušeností s lovem ryb a vytáhli jich letos opravdu dost. V průběhu závodu bylo uloveno celkem 46 kusů ryb. Ti nejšťastnější rybáři, jimž se podařilo vytáhnout ty největší ryby, byli
náležitě oceněni a odnesli si tak i hodnotné ceny. Dostalo se však na všechny soutěžící, jelikož
sladkou odměnu si od vody odnesli všichni. Na oceněných pěti místech se odehrávalo velké
drama, rybáři se předháněli doslova po milimetrech v délkách ulovených ryb, kdy na 5. místě
se umístila Pavlína Utěkalová s kaprem o délce 45 cm, na 4. místě David Jurčík s kaprem 46 cm,
3. místo obsadili shodně dva závodníci Sabina Jašová a Šimon Šiška, kteří vytáhli kapry o délce
47 cm, na 2. místě skončila jedna z nejmladších rybářek, Karolínka Nevřalová s kaprem o délce 49
cm. Karolínka dlouhou dobu vedla, ale nakonec ji předstihl vítěz letošních závodů, Michal Pavelec
z Bořenovic s kaprem dlouhým 55 cm. A tímto výkonem si zajistil pohár pro vítěze a nový rybářský
prut s navijákem.
Ten největší souboj se však odehrál mezi bratranci Janem Novákem
a Františkem Šiškou nejmladším, kteří
se soustředili na lov dravých ryb. Jeňa
s Fanošem se předháněli každou chvílí,
když se jim podařilo vytáhnout okouna
o kousek většího, než tomu druhému.
Nakonec zvítězil František s okounem
162 mm dlouhým, za kterého si odnesl
také hezkou cenu.
Uznání si ale zaslouží všichni
mladí rybáři, prokázali svůj um, že mají
trpělivost a že se rádi schází spolu s kamarády u vody, kde si užili krásného
Michal Pavelec z Bořenovic, vítěz
dne v přírodě.
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Celý tento rybářský den se velmi podařil a za Sdružení rybářů na ochranu přírody v Prusinovicích bych chtěl poděkovat všem zúčastněným dětem a jejich doprovodu, příznivcům tohoto
úžasného sportu a dále pořádajícím členům rybářského spolku a obci Prusinovice.
Petrův zdar
Poznámka redaktora:
Na obálce tohoto časopisu je fotografie ze dne a místa konání závodů pro děti.

Cykloturistická dovolená v Itálii
Cykloturistický oddíl NEKO uspořádal pro své členy a příznivce cykloturistickou dovolenou
v Itálii na břehu Gardského jezera (italsky Lago di Garda) ve dnech 18. až 27. srpna.
Je to největší italské jezero, které se nachází na severu země mezi Alpami a Pádskou nížinou.
Jezero bylo vytvořeno po poslední době ledové Etschským ledovcem. Severní úzká a dlouhá část
jezera připomíná fjord, který obklopují hřbety hor až 2 000 metrů vysoké. Jižní část je tvořena
morénovými zbytky. Jezero má rozlohu 369,98 kilometrů čtverečních. Je dlouhé 51,6 km a široké
17,2 km. Délka jeho břehu je 158,4 km. Průměrnou hloubku má 136 metrů a největší hloubku
346 metrů. Leží v nadmořské výšce 65 metrů. Jezero má dva přítoky (Sarca, Ponále) a odtéká
z něj řeka Mincio.
Dovolená se uskutečnila ve spolupráci s cestovní kanceláří Victoria z Brna, která nám zajistila ubytování ve velikém kempu Bella Italia u města Peschiera del Garda a dopravu tam i zpět.
Dovolené se zúčastnilo 56 osob, z toho bylo 10 dětí ve věku od jednoho a půl roku do jedenácti
let. Bydleli jsme v moderních mobilhomech, které byly vybaveny kuchyňským a sociálním zařízením. Během pobytu v kempu se o nás postarala delegátka cestovní kanceláře Victoria, paní Hana
Hudcová, která nám doporučila a zorganizovala některé zajímavé výlety do okolí.
Na dovolenou jsme vyjeli z Prusinovic autobusem s přívěsem na kola v pátek 18. srpna
v 18 hodin a do kempu Bella Italia jsme přijeli v sobotu 19. srpna ve 12 hodin. Ubytovali jsme se
a seznamovali se s velice rozsáhlým kempem a jeho nejbližším okolím. V neděli 20. srpna jsme vyjeli
na kolech podél řeky Mincio do okolí města Peschiera. Cestou jsme potkali mnoho dalších cykloturistů a za den jsme ujeli 56 km za krásného počasí, které panovalo po celou dobu naší dovolené.
V pondělí 21. srpna jsme jeli podél pobřeží jezera na východ, až jsme přijeli v mírně zvlněném terénu
do cílového města Bardolino, kde jsme v jedné zahradní restauraci poobědvali a potom si ještě
prohlédli starobylé uličky, kostel a přístav. Nezapomněli jsme ani ochutnat pravou italskou zmrzlinu.
Mohli jsme si ji vybrat z mnoha druhů (příchutí). Stejnou cestou jsme se šťastně vrátili do kempu.
Za den jsme ujeli 40 km. V úterý 22. srpna jsme vypluli lodí z přístavu ve městě Peschiera na jezero
a po půl hodinové plavbě jsme z lodi vystoupili v přístavu ve městě Sirmione. V tomto krásném
starobylém městě byla s námi delegátka, paní Hana Hudcová, která nás provedla městem plným
turistů a podala nám odborný (zasvěcený) výklad o konkrétních historických památkách a potom
nás přivedla na pláž, kde jsme si odpočinuli a vykoupali se v jezeru, v němž všude byla teplá voda.
Nevýhodou byl dlouhý a obtížný přístup do (vody) jezera po kamenitém a kluzkém dně jezera. Do
kempu jsme se vrátili pak linkovým autobusem. Ve středu 23. srpna jsme jeli od kempu dvě hodiny
autobusem podél pobřeží jezera do starobylého města Malcesine, jehož historickým středem nás
provedla a odborný výklad nám podala paní delegátka Hana Hudcová. Odpoledne jsme vyjeli odtud
lanovkou na horu (pohoří) Monte Baldo. Museli jsme vystát dlouhou frontu čekajících turistů, než
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jsme se dostali do výstupní stanice lanovky (do výšky asi 2 000 m). Nahoře jsme si udělali krátkou
vycházku po horské louce, kde startovali letci s létajícími padáky. Kochali jsme se krásnými panoramatickými výhledy na jezero a na okolní horské velikány a dýchali jsme vysokohorský vzduch.
Dlouho jsme se nahoře nezdrželi, abychom se včas vrátili lanovkou do města Malcesine, kde jsme
měli opět autobusový (linkový) přípoj do kempu. Ve čtvrtek 24. srpna jsme podnikli poznávací výlet
od města Verony. Část účastníků výletu tam přijela na kolech (asi 30 km) v horkém počasí a část tam
přijela pohodlně linkovým autobusem. Delegátka paní Hana Hudcová nás provedla historickým
středem města a podala nám odborný výklad. K nejvíce zapamatovatelným místům patřila socha
zamilované Júlie, na kterou si sáhlo mnoho turistů toužících po pevném a vytrvalém partnerském
vztahu. Prohlídka města nám trvala asi dvě a půl hodiny. Stejnou cestou jsme se odpoledne vrátili
do kempu a stihli jsme se ještě vykoupat v jezeru nebo v bazénu v kempu. V pátek 24. srpna byl
„volný den“, jehož program si udělal každý sám podle svého uvážení. Mnozí naši cykloturisté zvolili
koupání na blízkých „lepších“ plážích, kde byla u břehu nezkalená voda a snadnější přístup do vody
v jezeře. V sobotu 26. srpna jsme ráno uklidili a opustili svá obydlí, svá kola a zavazadla jsme shromáždili na určené místo a nějakým způsobem (koupáním v jezeře nebo v bazénu) jsme vyčkali do
večera, kdy jsme se na parkovišti (mimo kemp) připravili k nočnímu odjezdu autobusu CK Victoria
přímo domů. Z Peschiery jsme vyjeli v 21,35 hodin a do Prusinovic jsme přijeli v neděli 27. srpna asi
v 11 hodin. Tím naše letošní cykloturistická dovolená v Itálii šťastně skončila.
Přestože kemp Bella Italia byl veliký a bylo v něm hodně rekreantů, měli jsme v něm klidný život. Každý večer se konaly naše oddílové „brífinky“, na nichž předseda oddílu MVDr. Jaroslav Koplík
zhodnotil program a průběh dne, přidělil dotyčným lidem červené a černé puntíky a snažil se nás
pobavit a navodit dobrou atmosféru. Při závěrečném brífinku (25. 8.) se konala svatba „nanečisto“,
kdy se po dlouholetém vztahu vzali ing. František Hostaša a paní Věra Šneiderová z Holešova. Oddal
je dr. Koplík, jako úřadující místostarosta. Konal se slavnostní přípitek s novomanželi a byla i malá
hostina. Dr. Koplík poděkoval všem za účast na dovolené a předal všem účastníkům dovolené
diplomy. Zvláště poděkoval delegátce, paní Haně Hudcové, která vlastně svým doporučením určila
náplň části naší dovolené. Nepříjemnosti se nám celkem vyhýbaly, ale úplně se nám nevyhnuly.
Jeden náš chlapec postonával a jeden náš cyklista si při pádu z kola zranil kotník.
Během dovolené jsme měli možnost poznat Itálii z autobusu, cestou na kolech po cyklostezkách mezi poli, sady a vinicemi, milé prodavačky v obchodech, historické budovy a různé
památky ve městech, nekonečné zástupy
turistů z dalekých zemí, úžasné vysoké hory,
krásné výhledy na Gardské jezero. Stačilo jen
mít oči otevřené a vnímat všechno to dění
kolem sebe.
Byla škoda a mrzelo nás, že s námi
z rodinných důvodů nemohl jet ing. Josef
Nedbal, předseda oddílu NEKO. On též stál
u zrodu myšlenky na letošní cykloturistickou dovolenou v Itálii. Oběma předsedům
oddílu NEKO – dr. Koplíkovi a ing. Nedbalovi
– touto cestou děkuji za krásnou dovolenou,
kterou pro nás všechny připravili.
NEKO na Monte Baldo

Antonín Nedbal
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Ukončení prázdnin
Jako tomu bývá každý rok, tak i letos utekly letní prázdniny jako voda a bylo třeba se s nimi
rozloučit. Loučení s prázdninami proběhlo 26. srpna stejně jako vítání prázdnin na fotbalovém
hřišti místní TJ. Pořádání akce se opět chopili hráči mužského týmu s jejich drahými polovičkami.
Na začátku programu byly pro děti připraveny dovednostní soutěže a také si vyzkoušely živé
„Člověče, nezlob se“. Po splnění soutěží je tradičně čekala sladká odměna.
Dalším a neméně zábavným bodem
programu byla Cesta k pokladu, která
byla rozdělena na tři expedice (děti,
které chodí do školky, a děti školního
věku, které byly rozděleny na holky
a kluky). Aby se děti při výpravě neztratily
a především, aby se naučily týmového pojetí výpravy, byl přizván známý cestovatel
Lovec Pamapalíny. V průběhu výpravy děti
šly po vyznačené trase a hledaly indicie
v podobě různých předmětů, přičemž
zpočátku nevěděly, k čemu indicie slouží.
Toto jim vysvětlil až otec Fura, který na ně
čekal na konci výpravy. Děti mu musely
ukázat všechny nalezené indicie a on jim
následně položil hádanku. Všechny odpovědi skrývaly název pohádky, s čímž se všechny tři výpravy popraly na výbornou. Nejmenší expedice, předškoláci, poznali pohádku Šmoulové, holky
uhádly pohádku Tři bratři a kluci pohádku s Čerty nejsou žerty. Po uhodnutí správných odpovědí
na děti čekal ještě poslední úkol. Od otce Fury dostaly mapu k pokladu společně se svazkem
několika klíčů, kdy pouze jeden z nich měl sloužit k odemčení truhly s pokladem. I tento úkol byl
záhy objasněn a po chvíli se děti promenádovaly po hřišti se sladkým náhrdelníkem. Vzhledem
k tomu, že výprava stála spoustu sil, došlo na tradiční opékání špekáčků.
Poté již následovalo to, na co se všichni zúčastnění těšili asi nejvíce. Opět se na zdejším hřišti
rozjelo letní kino s programem pro děti
i dospělé. Děti zhlédly film Mimi šéf a ti
starší českou komedii Špunti na vodě.
Jakmile zhaslo plátno letního kina,
tak se děti i rodiče přesunuli do svých stanů, které opět pokryly část fotbalového
hřiště a vytvořily malé stanové městečko.
Tímto bychom chtěli pochválit
všechny děti za plnění soutěžních disciplín a především pak za skvěle zvládnutou Cestu k pokladu. Rádi bychom také
poděkovali všem rodičům, kteří děti při
akci doprovázeli.
Tým mužů TJ Prusinovice
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Holešovská padesátka.
Rusavskými kotáry na kole i pěšky
Klub českých turistů Holešov uspořádal v sobotu 9. září již 48. ročník akce nazvané„Holešovská padesátka. Rusavskými
kotáry na kole i pěšky.“ Tuto akci letos
podpořili svou aktivní účastí též členové
cykloturistického oddílu NEKO v počtu
jedenácti osob. Kolem desáté hodiny
dopoledne se zaregistrovali u pořadatelů
akce v holešovské sokolovně a zvolili si
obvyklou trasu vyjížďky po silnici dlouhou
50 km. Trasa vedla z Holešova přes Přílepy,
Lukoveček, Fryšták, Lukov, Kašavu, Držkovou, Rusavu, Brusné zpět do Holešova.
Toho dne bylo krásné slunečné počasí,
ale vál silnější jižní vítr, který cyklistům ztěžoval nebo naopak ulehčoval jízdu. Po desáté hodině
naši cykloturisté vyjeli z Holešova. Cestou se několikrát zastavili, aby si odpočinuli a občerstvili
se. Jedna ze zastávek byla v Kašavě v cukrárně, kde se právě nacházelo mnoho svatebčanů. Další
zastávka byla na kontrolním stanovišti u Obecního domu na Rusavě. Tam ing. Josef Nedbal, předseda oddílu NEKO, předal diplomy našim členům oddílu za účast na akci. Odtud pak jen někteří
naši cykloturisté dojeli až do holešovské sokolovny, kde byl oficiální cíl vyjížďky. Tam se občerstvili
a besedovali spolu a s pořadateli akce. Potom z rukou pana ing. Františka Hostaši obdrželi diplomy
a perníkové medaile za svůj odvedený sportovní výkon.
Tato vyjížďka na kolech byly velice pěkná a pohodová. Cyklistům se cestou otvíraly nádherné pohledy na okolní zalesněnou krajinu a na upravené obce, jimiž projížděli. Na lesní cestě
mezi Držkovou a Rusavou potkali několik turistů se psy různých ras, kteří se zúčastnili nějakého
orientačního závodu v terénu. Všichni naši cyklisté kopcovitou trasu vyjížďky úspěšně zvládli.
Zasloužili si za to pochvalu.
Všichni turisté pohybem a pobytem na čerstvém vzduchu přispěli k utužení svého zdraví
a svou účastí přispěli ke zdaru této turistické akce Klubu českých turistů v Holešově. Pěkné počasí
přilákalo toho dne na 180 účastníků pěších a cyklistických výletů.
Antonín Nedbal

Podzimní výstava
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Prusinovicích uspořádala ve svém domě
na Plačkově výstavu s názvem „Podzim je tady“. Výstava byla otevřena pro veřejnost od soboty
23. září do pondělí 25. září 2017.
Byla to velice krásná přehlídka plodů a výpěstků, které vyrostly v zahrádkách, zahradách i sadech členů místního zahrádkářského spolku. Na malé výstavní ploše bylo velmi vkusně uspořádáno
mnoho různých výpěstků (ovoce, zeleniny a květin). Byly vystaveny veškeré druhy zeleniny, které

21

u nás existují. Návštěvníci výstavy mohli
zhlédnout také živé květiny v pernici,
vodní meloun, cukety, okrasné tykve,
hlívu ústřičnou. O aranžování výstavy
se zasloužily paní Marie Mikulíková,
Erika Pumprlová i Zdeňka Pavelková.
Uspořádání výstavy si vyžádalo hodně
práce, kterou pořadatelky vykonaly se
zájmem a láskou k zahrádkářství.
Pořadatelky výstavy myslely i na
děti, které si tam mohly zahrát své hry
ve „Veverčině zahrádce“. Pro všechny
návštěvníky bylo připraveno občerstvení
(čaj, víno) v „hospůdce u děvčat“.
Přestože sobotní nevlídné počasí
Veverčina zahrádka
odrazovalo naše občany od cesty na výstavu, nakonec výstavu zhlédlo 199 diváků včetně školní mládeže s pedagogickým doprovodem.
Výstava se veřejnosti líbila, o čemž svědčí pochvalné zápisy v návštěvní knize. Výstavu pochválili
paní Čablová, předsedkyně ČZS v Holešově, i pan Jiří Pecháček, předseda ČZS ve Chvalčově a také
předseda okresní organizace ČZS v Kroměříži. Ten doporučil, aby některé výpěstky byly vystaveny
na výstavě v Kroměříži.
Ti, kteří výstavu zhlédli, byli obohaceni o krásné zážitky. Naši zahrádkáři uspořádáním této
výstavy odvedli veliký kus práce v oblasti kultury, spolkového a společenského života v obci a za
to jim právem patří veliké poděkování.
Přeji našim zahrádkářům hodně radosti a spokojenosti z dobrých pěstitelských výsledků i ze
skvělé osvětové práce v naší obci.
Antonín Nedbal

SPORT
Tým mužů TJ Prusinovice
Letošní sezónu 2017/2018 jsme odstartovali začátkem přípravy již v měsíci červenci, jelikož
nás 14 dní před startem soutěže čekal pohárový zápas s týmem z Komárna. Přípravu jsme začali
opět pod vedením trenéra Vladimíra Vinklárka, což bylo pro tým velmi pozitivní. Před prvním
pohárovým zápasem jsme sehráli přátelský zápas s vítězem Okresního přeboru, týmem Slavkova pod Hostýnem, ve kterém jsme zvítězili 3:1. Poté následoval zápas s Komárnem, který jsme
vyhráli 2:1 a postoupili do druhého kola poháru, kde nás čekal tým Břestu. I tento zápas jsme
zvítězili poměrem 2:1, ačkoliv jsme zápas skoro celý druhý poločas dohrávali, po vyloučení,
o jednoho hráče méně. Díky výhře jsme se dostali do semifinále Okresního poháru, které se bude
hrát v jarní části sezóny.
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Samotnou soutěž jsme však neodstartovali tak dobře, jako pohár a hned v prvním zápase
jsme prohráli na hřišti Rusavy 3:0. Poté následovalo domácí utkání se Zahnašovicemi, které jsme
vyhráli 5:1 a utkání v Hlinsku pod Hostýnem, které jsme vyhráli 2:1. Následně přišla nečekaná
domácí prohra 2:3 s týmem z Míškovic. Naštěstí nás tato prohra nakopla a následně jsme získali
čtyři vítězství v řadě – v Roštění (3:1), s Rajnochovicemi (3:0), v Tučapech (4:2) a s Martinicemi (6:2).
Tímto se zatím v neúplné tabulce nacházíme na 3. místě, kdy na 1. tým z Břestu ztrácíme 3 body.
Našimi nejlepšími střelci jsou prozatím Radek Nevřala s 11 brankami a Tadeáš Měrka
s 5 brankami.
Tým mužů TJ Prusinovice

Sportovní úspěch Pavla Vrubela nejml.
O tom, že jablko nepadá daleko od
stromu a že sportovní nadání se dědí
z generace na generaci, nás nedávno
přesvědčil skvělý sportovní výkon žáka
Pavla Vrubela z Prusinovic, z Kuchyňky.
Dne 21. července se konal v Hulíně
triatlonový závod HULMEN. V žákovské
kategorii chlapců rok narození 2008 a
2009 startoval též Pavel Vrubel. V závodě
uplaval vzdálenost 20 metrů, uběhl trať
420 metrů dlouhou a na kole ujel vzdálenost 1 370 metrů v celkovém čase 6,12
minut. V tomto triatlonovém závodě byl
první z 32 účastníků.
Blahopřeji mu k vítězství ve své
žákovské kategorii a děkuji mu za vzornou reprezentaci naší obce. Přeji mu další úspěchy ve
sportu i ve škole.
Antonín Nedbal

TJ Prusinovice - kopaná
Příměstský fotbalový tábor v Prusinovicích
pondělí 17. 7. 2017 až pátek 21. 7. 2017
V červenci se na hřišti v Prusinovicích uskutečnil příměstský fotbalový tábor pod vedením pana
Vladimíra Vinklárka. Tábora se kromě hráčů z Prusinovic zúčastnili i zájemci z Loukova, Chvalčova
a Količína. Po celý týden nás provázelo tropické letní počasí a všem účastníkům tak přišlo vhod
osvěžení v podobě zapnutého zavlažování. Vyvrcholením tábora byl čtvrteční fotbalový turnaj
všech účastníků, po jehož skončení obdrželi všichni hráči zaslouženou medaili a oceněni byli
i nejlepší hráči turnaje. Na závěr týdenního fotbalového soustředění obdrželi všichni hráči drobnou
pozornost od pořadatelů z TJ Prusinovice.

23

Turnaj ve fotbale
Konečné pořadí:
1. Dolák Pavel, Pirkl Marek, Koutný Matouš, Zdráhal Pavel
2. Dolák Radim, Mašta Daniel, Kaňa Vojtěch, Pumprla Matěj, Měrka Josef
3. Mařák Jan, Jurčík Michal, Pumprla Jan, Jadrníček Nikola
4. Adámek Zdeněk, Pumprla Václav, Měrka Marek, Zbožínek Tomáš, Pumprla Tomáš
Tabulka střelců:
14 Jurčík Michal, Pumprla Matěj
12 Pirkl Marek
6 Měrka Josef, Zdráhal Pavel
4 Měrka Marek, Pumprla Jan, Jadrníček Nikola
3 Dolák Pavel, Koutný Matouš
2 Mašta Daniel, Kaňa Vojtěch
1 Pumprla Tomáš, Adámek Zdeněk
Příměstského fotbalového kempu v Prusinovicích
se zúčastnilo celkem 19 účastníků.
Příměstský fotbalový tábor v Prusinovicích 14. 8. - 18. 8. 2017
I v srpnu se na fotbalovém hřišti v Prusinovicích objevili na příměstském kempu malí fotbalisté
nejen z Prusinovic, ale i z Žalkovic a Břestu. I tento druhý kemp se hlavně zásluhou pana Vladimíra
Vinklárka, který se celý týden o účastníky vzorně staral, vydařil.
Závěrečný fotbalový turnaj:
1. Jurčík Michal, Krejčí Marie, Vrubel Pavel, Buček Adam, Novák Tomáš, Sklenář Vojtěch
2. Zdráhal Pavel, Gerátová Julie, Pospíšil Josef, Gerát Marek, Topič Lukáš, Pumprla Václav
3. Pumprla Tomáš, Krejčí Emilie, Horký Josef, Buček Radim, Novák Jan
V průběhu jednoho týdne se příměstského tábora zúčastnili 20 dětí.
28. 8. Turnaj mladší přípravky r. 2010 Ondrášovka Cup v Hranicích
V letošním roce jsme se zúčastnili kvalifikačních turnajů Ondrášovka Cup – poháru mládeže FAČR.
Naši nejmenší začínající fotbalisté se na jednom ze svých prvních turnajů v kariéře představili
v Hranicích a skončili těsně pod stupni vítězů. V turnaji se každým zápasem zlepšovali, střelecky
nás táhl autor všech našich 17 branek Jan Dudík.
Výsledky:
TJ Prusinovice – SK Hranice 2 : 13
branky: Dudík Jan 2
TJ Prusinovice – FC Vsetín 2 : 6
branky: Dudík Jan 2
TJ Prusinovice – TJ Valašské Meziříčí 7 : 7
branky: Dudík Jan 7
TJ Prusinovice – FC Odra Petřkovice 6 : 2
branky: Dudík Jan 6
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Konečné pořadí:
1. SK Hranice
2. FC Vsetín
3. TJ Valašské Meziříčí
4. TJ Prusinovice
5. FC Odra Petřkovice
Sestava TJ Prusinovice:
Adámek Jiří, Adámková Valérie, Mlčák Lukáš, Lajda Petr,
Dudík Jan, Janů Nikolas, Nášel Jiří, Novák Tomáš.
30. 8. Turnaj starší přípravky r. 2008 Ondrášovka Cup v Hranicích
TJ Prusinovice se zúčastnila předkola OndrášovkyCupu – poháru mládeže v kategorii U10
v Hranicích. Jelikož první tři mužstva si ve vzájemných utkáních připsala výhru a prohru, o dvojici
postupujících rozhodla jediná remíza medailistů, kterou si připsali hráči Prusinovic v úvodním
zápase s mužstvem SK Zlín 1931. I přes celkové třetí, první nepostupové místo zanechalo na
kvalitním turnaji mužstvo Prusinovic výborný dojem.
Výsledky:
TJ Prusinovice – SK Zlín 1931 0 : 0
TJ Prusinovice – FC Odra Petřkovice 2 : 1
branky: Vrubel Pavel 2
TJ Prusinovice – TJ Zašová 6 : 0
branky: Jadrníček Nikola 3, Vrubel Pavel 2, Dudík Jan
TJ Prusinovice – ŠSK Bílovec 0 : 4
TJ Prusinovice – FC Vsetín 6 : 1
branky: Jadrníček Nikola 3, Vrubel Pavel 3
TJ Prusinovice – SK Hranice 3 : 0
branky: Jadrníček Nikola 2, Vrubel Pavel
Konečné pořadí:
1. FC Vsetín
2. ŠSK Bílovec
3. TJ Prusinovice
4. SK Zlín 1931
5. FC Odra Petřkovice
6. TJ Zašová
7. SK Hranice
Sestava TJ Prusinovice:
Krejčí Ondřej, Pumprla Václav, Novák Jan,
Večeřa František, Vrubel Pavel, Dudík Jan, Mašta Daniel, Sklenář Vojtěch, Jadrníček Nikola.
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Turnaj starší přípravky Ondrášovka Cup r. 2007 v Prusinovicích
TJ Prusinovice byla poctěna uspořádáním předkola celostátního poháru mládeže Ondrášovka
Cup v kategorii U11, které se konalo v úterý 5. září. Turnaje se při neúčasti přihlášeného mužstva
Těšnovic zúčastnilo 8 kvalitních moravských mužstev. Turnaj bez ztráty bodu ovládlo mužstvo
Kozlovic. O druhém postupovém místě rozhodl ve prospěch Vsetína větší počet nastřílených
branek před mužstvem Slavonína. Domácí hráči se ukázali ve výborném světle a obsadili v těžké
konkurenci výborné čtvrté místo. Při slavnostním vyhlášení výsledků ocenil místostarosta obce
Prusinovice MVDr. Jaroslav Koplík nejlepšího hráče a střelce Prusinovic Jana Krejčího. Vydařený
turnaj byl doprovázen skákacím hradem (samozřejmě pro všechny zájemce bezplatným) a profesionálním fotografem.
Výsledky:
TJ Prusinovice – Jiskra Staré Město 2 : 1
branky: Krejčí Jan 2
TJ Prusinovice – FK Slavonín 1 : 2
branka: Vrubel Pavel
TJ Prusinovice – FC Vsetín 0 : 3
TJ Prusinovice – FC Kozlovice 0 : 2
TJ Prusinovice – TJ Valašské Meziříčí 0 : 1
TJ Prusinovice – TJ Zašová 9 : 1
branky: Jadrníček Nikola 4, Krejčí Jan 3,
Krejčí Ondřej, Vrubel Pavel
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H. 10 : 0
branky: Krejčí Jan 4, Jadrníček Nikola 2, Dudík Jan 2, Pumprla Jan 2
Konečné pořadí:
1. FC Kozlovice
2. FC Vsetín
3. FK Slavonín
4. TJ Prusinovice
5. TJ Zašová
6. TJ Valašské Meziříčí
7. Jiskra Staré Město
8. TJ Slavkov p. H.
Sestava TJ Prusinovice:
Gerát Marek, Pumprla Václav, Novák Jan,
Krejčí Marie, Večeřa František, Krejčí Ondřej, Vrubel Pavel, Pumprla Jan, Dudík Jan, Mašta Daniel,
Sklenář Vojtěch, Jadrníček Nikola, Krejčí Jan.
Aleš Pumprla

Pivní liga
Po loňském 0. ročníku byl 29. července na zdejším fotbalovém hřišti proveden pokus o restart
malé kopané pro aktivně hrající i nehrající sportovce, kteří se zde mohli zúčastnit 1. Ročníku Rohálovské pivní ligy. Bohužel se však splnily předpoklady o tom, že v poslední době o sportovní aktivity
není takový zájem, jaký byl dříve. Do turnaje se totiž přihlásily pouhé 4. týmy – Rohálovskárepre
pivních lig, AC Skalka Punk, TK Židová a Tučapy. Vzhledem k malé účasti týmů, bylo se všemi aktéry
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dohodnuto, že týmy mezi sebou nejprve sehrají zápasy v základní skupině („každý s každým“)
a poté dle umístění v tabulce se přejde na semifinále a následně utkání o medaile. Všechny zápasy
nepostrádaly patřičnou jiskru, ani nebyla nouze o pěkné fotbalové akce.
V prvním semifinále se utkaly týmy TK Židová a AC Skalka Punk, které skončilo přesvědčivým
výsledkem 9:2. Ve druhém semifinále se utkaly Rohálovskárepre pivních lig a Tučapy. Tento zápas
byl velmi vyrovnaný, kdy k rozhodnutí došlo až v samotném závěru zápasu. Z vítězství se nakonec
radoval tým Rohálovskárepre pivních lig, jenž vyhrál 3:2.
V zápase o třetí místo zvítězily Tučapy nad AC Skalka Punk 6:3.
Ve finále se čekalo vyrovnané utkání, avšak tým TK Židová předvedl nejen zkušenosti bývalých aktivních fotbalistů, ale především pak sehranost týmu z nedělních dopoledních fotbálků.
Ve finále tento tým jasně dominoval a Rohálovskourepre pivních lig deklasoval v poměru 8 : 0.
Zcela po zásluze tak získal pohár pro vítěze.
Na závěr turnaje byly rozdány i ceny pro jednotlivce. Cenu pro nejlepšího brankáře získal Jiří
Vrtělka z týmu Tučap a cenu pro nejlepšího hráče turnaje obdržel Daniel Sklenář z týmu TK Židová.
Všem zúčastněným hráčům patří velký dík za to, že se akce zúčastnili a ukázali spoustu ze
svého fotbalového umu.
Tým mužů TJ Prusinovice

Motokros Ovčí debřa
Jako každoročně, tak i letos patřila druhá srpnová sobota (12. 8.) v Prusinovicích motokrosu.
Na trati v Ovčí debři se konal již 8. ročník motokrosových závodů. I když počasí nám nebylo příliš
nakloněno, protože tropické teploty, které do poslední chvíle panovaly, vybízely spíše k návštěvě
koupaliště, tak i přes to se mnoho nadšenců, jak z řad závodníků tak i diváků, rozhodlo strávit
tento den právě na těchto závodech. Závodilo se celkem v šesti kategoriích za účasti 75 jezdců.
To, že povědomí o „Rohálovském“ motokrosu přesáhlo hranice okresu, kraje ba dokonce i státu,
svědčí účast dvou závodníků z Polska a tří závodníků ze Slovenska. I přes zmiňované rozmary počasí, které se na poslední chvíli umoudřilo a po nočním vydatném dešti nakropilo závodní trať tak
dokonale, že rázem byl povrch «ideální» jak pro diváky, kteří měli krásný výhled na celou trať, ale
hlavně pro jezdce, kteří si mohli užívat opravdu ideálního povrchu až do poslední jízdy sobotního
závodu. Každý z diváků si určitě našel v každé kategorii svého favorita, kterému fandil, ať už byl
v té nejsilnější kategorii Open, kde jezdí jezdci, kteří pravidelně jezdí mistrovství ČR, anebo naopak
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v té „nejslabší“ kategorii Fechtl, ve které nejde
ani tak o rychlost nebo výsledný čas, ale spíše
o dojetí daného počtu kol, protože tato trať
prověří nejen stroje „veterány“, ale také nohy
závodníka, který musí v nejednom prudkém
výjezdu slabému stroji pomoc a proto se tato
kategorie setkává snad s největším diváckým
ohlasem. A to i díky místnímu závodníkovi
Daliboru Večeřovi, kterému se jako jedinému
z místních závodníků podařilo dostat se v této
velké konkurenci na „bednu“.
Celý soutěžní den probíhal bez problému a
Pořadatelé závodu
také bez zranění a tak po „odmávnutí“ poslední
kategorie a nezbytném vyhodnocení výsledků
mohlo probíhat vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií.
OPEN
1. Pala Tomáš, 2. Machač Radek, 3. Trávníček Martin
JUNIOR
1. Štach Josef, 2. Štach Jan, 3. Solanský Roman
VETERÁNI
1. Klinko Adam, 2. Demel Marek, 3. Dohnálek Václav
HOBBY
1. Horník Antonín, 2. Rečka Michal, 3, Švirák Tomáš
HOBBY ULTRA
1. Břežný Michal, 2. Palacký Lukáš, 3. Jašek Jiří
FECHTL KLASIK
1. Vystřela Josef ml., 2. Vystřela Josef st., 3. Večeřa Dalibor
Poděkování za podporu závodů patří těmto institucím a firmám: obec Prusinovice, SANITA CAR, FARMA Holešov, Vrchní hospoda u Běličků, WASTEX Holešov, AGROVA a.s. Děkujeme
také kamarádům, kteří nám pomáhali při organizování takové náročné akce.
Nashledanou u dalších závodů s vůní benzínu.
Motokrosová parta z Ovčí debře

OBCHOD
Blahopřání k čtvrt století
Možná jste si všimli a možná ne. Obchod Potraviny Alfa v Přerovské ulici oslavil nedávno 25-té
narozeniny. V životě lidském krásný věk. V podnikatelském úctyhodný. Před 25 lety bylo podnikání
a život úplně jiný než dnes. Nevím, jestli lepší nebo horší. Každopádně obchod u Pumprlů, jak
mu všichni říkáme, přečkal 25 let v divoké době. Věřím, že musela být krušná doba v období, kdy
vznikaly v našem okolí supermarkety jako houby po dešti a byl velký odliv zákazníků, kterým se
toto nemohlo vyčítat, protože supermarkety byly nové, velké, prý laciné. A všechno nové nás láká.
Myslím, že jsme všichni přišli na to, že těch superlativů na supermarkety je už dnes méně než
jsme si mysleli při jejich vzniku. Chci touto cestou poděkovat, že obchod Alfa dodnes funguje,
a doufám, že ještě spoustu let fungovat bude. Děkuji všem, kteří se zasloužili o to, abychom měli
v obci kde nakoupit. Ne všude je toto samozřejmostí. Přeji obchodu Alfa hodně zdaru do dalších
let, všem jeho zaměstnancům zdraví a pohodu. A těším se, až mu budeme blahopřát k třicetinám.
Zbyněk Žákovský, starosta obce
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VESMÍR
Vesmírný objev má pokračování
V minulém roce 2016 jsme v prvním čísle našeho zpravodaje aktuálně seznámili čtenáře s významným světovým
astronomickým objevem naší spoluobčanky doktorky Ivany
Orlitové, který byl v té době ještě „čerstvý“. V závěru zprávy
jsme oznámili, že tento objev však neznamená definitivní
rozluštění všech hádanek souvisejících se vznikem vesmíru
a mezinárodní kolektiv astronomů, vedený doktorkou Orlitovou, chystá další a intenzivnější pozorování vhodných
galaxií na Hubbleově teleskopu.
Uvedený objev má ve světě velký ohlas, byl citován
v řadě prestižních zahraničních vědeckých časopisů a zveřejněn také v nejprestižnějším světovém časopise Nature. Na
základě těchto výsledků a podané nové soutěžní přihlášky
získala objevitelka další přidělený pozorovací čas na vesmírném Hubbleově dalekohledu k pokračování výzkumu.
Porota složená z významných vědců přidělí pozorování
jen asi jedné desetině výběrem ze všech přihlášených projektů z celého světa. A jelikož se to
Ivaně Orlitové podařilo již více než pětkrát, byla v polovině loňského roku přizvána do americké
kosmické agentury NASA, aby řídila jednu ze skupin vědců, kteří vybírali projekty z celého světa
na Hubbla pro tento rok.
Základní vědecký výzkum v ČR finančně zajišťuje jediná instituce a tou je Grantová agentura
České republiky. Tato agentura posuzuje ročně přes 2000 návrhů vědeckých projektů. Ve své
zprávě o činnosti za rok 2016 uvádí práci na výše uvedeném objevu jako jeden ze čtyř vybraných
vynikajících projektů. Projektu byla udělena Cena předsedkyně Grantové agentury České republiky
a úspěšné řešitelce slavnostně předána na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
v Praze dne 21. září 2017. Gratulujeme.
(redakce)

ZOO ZLÍN
Mláďata kotulů veverovitých
Při návštěvě zlínské ZOO určitě nevynechejte expozice pro kotuly veverovité. Nejpočetnější
tlupa obývá rozlehlou ostrovní expozici v Amazonii, další skupiny pak objevíte v horní části Amazonie a v blízkosti Zátoky rejnoků. Tyto rtuťovité jihoamerické opičky Vás zaujmou nejen svou
mrštností a obratností, ale můžete u nich obdivovat hned několik mláďat. Narodila se na začátku
léta, postupně se však osamostatňují a opouští bezpečí máminých zad.
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Zlínská ZOO chová kotuly veverovité od roku 1999. V současné době u nás uvidíte více jak
čtyři desítky jedinců. O tom, že se kotulům u nás daří, svědčí i počet narozených mláďat. Od roku
1999 se nám podařilo úspěšně odchovat více jak šest desítek kotulů. I když tyto opičky patří
mezi časté obyvatele zoologických zahrad, jejich odchov není vůbec jednoduchý. Největším
problémem bývá sestavení vhodné chovné skupiny. Tlupu kotulů tvoří velký počet dospělých
samic, ale pouze jeden dospělý samec. Ne pokaždé však samice samce přijmou a podaří se jej
tak začlenit do skupiny.
Domovinou kotulů veverovitých je severní část Jižní Ameriky – od Kolumbie až po severovýchodní Brazílii. Obývají převážně řídké lesy na březích řek, nemají rádi příliš hustý prales. Největší
anatomickou zvláštností kotula je jeho mozek. V poměru k tělesné hmotnosti je ve srovnání
s člověkem zhruba dvakrát větší. Neznamená to však, že kotulové disponují vysokou inteligencí.
Nejvyvinutější mají totiž ty části mozku, které odpovídají za koordinaci pohybu.
Na jejich jídelníčku najdeme nejrůznější hmyz, rádi si pochutnají i na zralém ovoci, semenech,
květech nebo listí. Ve zlínské ZOO je krmíme čtyřikrát denně. Základ tvoří nejrůznější ovoce (banány, melouny, hrozny, meruňky, švestky, broskve, jablka) a zelenina (nejoblíbenější je červeně
zabarvená). Příliš vlhkou a šťavnatou potravu však nemají v oblibě. Pokud třeba dostanou hodně
zralou broskev, pečlivě si ji vysuší huňatou špičkou ocasu a teprve pak pojídají. Kromě ovoce
a zeleniny kotulové dostávají také moučné červy, vařené kuřecí maso, vařená vajíčka, slunečnicový
chléb, oříšky, semínka a speciální granulky, které slouží jako vitamínový doplněk.
Samice rodí po březosti trvající pět měsíců jediné mládě. To se hned po porodu vyšplhá na
matčina záda, kde se pevně drží její srsti. I v době, kdy je mladý kotul již naprosto samostatný, je
mámin hřbet vždy bezpečným útočištěm. Kotulové dospívají až ve třech letech. V zajetí se mohou
dožít kolem dvaceti let.
Ing. Roman Vrzal

CESTOPIS
GR 54 podruhé a pozpátku
GR 54 neboli Tour de O´isans je několikadenní trek ve Francii, konkrétně v Dauphinských
Alpách kolem masivu Écrins. Tato oblast je také národním parkem. Trek lze najít i v Top 10 dálkových treků na světě a je nejtěžším v Evropě a to vzhledem k tomu, že trek (trasa) je dlouhý cca
200 km s převýšením 12 000 výškových metrů nahoru a 12 000 v. m dolů. Tímto je obtížnost trasy
zaručena, a ačkoliv je zde příroda bohatá na velkolepé horské scenerie se záplavou alpských květin, rozeklané skály v odlesku jezírek, blyštící se ledovce, tak na turisty je možná i díky převýšení
skoupá a turisté i Francouzi raději dávají přednost o něco jednoduššímu treku Tour de Mont Blanc.
Pro mě vše začalo v roce 2014, kdy jsem se s jistým kamarádem pokusil poprvé o tento trek.
Nakonec z tohoto bylo pouze několik etap na začátku a na konci tohoto treku. Již tehdy ve mně
zrála myšlenka, že se o tento trek chci pokusit znovu. Mělo se tak udát v roce 2015, ale to jsem pro
změnu ani neodcestoval. Tehdy jsem došel k závěru, že dobrodruhů v mém okolí ubývá, a pokud
si chci splnit tento cíl, tak se budu se muset spolehnout sám na sebe. Toto pro mě nebyla úplná
novinka, jelikož před několika lety jsem se vydal sám k procestování Litvy. Od té doby uplynulo
dost času a hory jsou něco zcela jiného. Jako test jsem v roce 2016 podnikl cestu na blízké pohoří
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Belledonne, kde jsem prošel několikadenní trasu GR 549. Tehdy mi i přes mírnou nepřízeň počasí
vše vyšlo, a tak na rok 2017 bylo rozhodnuto o tom, kam budou směřovat mé kroky. Zřejmě jste
pochopili z předešlých řádků, že za ty roky se z GR 54 stal jeden z životních snů či cílů. Jak všichni
víme, tak nestačí jen snít, ale je třeba si sny plnit.
Vše začalo odjezdem z Prahy dne 9. 6. 2017 přímým spojem do Francie a to přímo do Grenoblu. Po příjezdu v ranních hodinách ihned v Grenoblu nasednu na spoj do 50 km vzdáleného
městečka La Bourg d´ Oisans, kde trek začíná i končí. Kdo se zajímá o silniční cyklistiku, ihned
zbystřil. Ano, jedná se opravdu o městečko, kde často vede etapa Tour de France a nachází se
zde i slavný dojezdový kopec I´Alped´Huez, což lze poznat i z výzdob domů, ale hlavně i z počtu
přítomných nadšenců silniční cyklistiky. Avšak já jsem na toto místo přijel za něčím jiným. V 11:00
hod. toho dne vyrážím na trasu, kdy jsem se již předem rozhodl, že jí půjdu pozpátku. Toho dne
jsem zvolil za cíl dostat se k již mně známému jezeru Lac Lauvitel (1 546 m). Cesta zpočátku asi
6 km jde víceméně po rovině, avšak poté člověk musí nastoupat asi 800 v. m, což mi popravdě dalo
zabrat, jelikož krkolomné spaní v autobusu a váha batohu cca 23 kg (z toho je třeba 5 kg instantního jídla na celý trek) dělá svoje, a tak mi výstup trvá o něco déle, než je uvedeno na ukazatelích.
Vím, že tento den není kam spěchat. Jelikož se jedná o sobotu, tak u jezera jsou další 2 stany, kdy
se jedná o francouzské rodiny s dětmi, a tak můj stan bude ten třetí. I když se místo nachází již
v NP Ecrins, tak v celém NP je v době od 19:00 do 9:00 hod. povoleno stanovaní a můžu vám již
dopředu prozradit, že jsem během svého putování nikde nenarazil na žádné pohozené odpadky,
a to nejsou odpadkové koše ani u turistických chat. Prostě se zde řídí každý heslem „co si doneseš,
to si i odneseš“. Což třeba oproti nepořádku v pohoří Fagaraš v Rumunsku zcela do očí bijící rozdíl.
Dne 11. 6. 2017 vyrážím v 9:00 hod. Cílem bude jezero Lac Muzelle (2 115 m), jenž leží za
kopcem. A tak mě čeká převýšení nahoru cca 1 000 v. m do sedla Col du Vallon (2 531 m), kdy se
v kopci opět „zatavím“, a tak se mi výstup prodlouží na 5 ½ hod. místo psaných 4 hod. Následný
sestup asi 400 v. m už mi trvá pouze 1 hod. U jezera je velmi nádherné prostředí, kde se nachází
i Refuge de la Muzelle. Refuge jsou skromné chaty, jež nijak nenarušují ráz krajiny a je zde možné
přespat ve společných ložnicích za poplatek (8 - 10 EUR). Já ale rozvíjím stan na druhé straně za
jezerem. Poprvé mám výhled na ledovce, tentokrát na Glacier de la Muzelle.
Dne 12. 6. 2017 vyrážím v 9:00 hod., kdy je třeba vystoupat cca 500 v. m do sedla Col de la
Muzelle (2 619 m) a trasa vede mírně přes okraj ledovce. Při příchodu k němu zjišťuji, že je zde
na cestě k sedlu ještě poměrně hodně sněhu. Nelze tak vyčíst, kudy trasa vede do sedla. Tak
mi nezbývá než využít svých zkušeností a číst terén a v něm najít trasu, jež by mohla vést do
sedla. V podstatě se mi to daří, avšak ve vrcholové části musím k sedlu překonat traverz, jenž je
v poměrně velké výšce a v příkrém svahu. Zpočátku je sníh v pořádku a i přes botou tvoření si
nášlapů do sněhu mi to nečiní problém. Posledních 30 metrů se ale ve sněhu začnu bořit téměř
po pás a váha batohu mi v příkrém svahu celkem znemožňuje nakročení. Nezbývá než použít
techniku 6 opěrných bodů, což jsou špičky, kolena a ruce, a tak se vydrápat nahoru. Nejsem si na
sněhu v těchto sklonech příliš jistý, takže se nedá říct, že bych si to zrovna užíval. Čas výstupu se
mi protáhl oproti ukazatelům pouze o půl hodiny, což je dobrý signál. V dalších etapách začínám
již téměř dodržovat časy uvedené na ukazatelích (v závislosti na počtu fotografií). Za sedlem se
nachází obávaná část v sypkém břidlicovém svahu, jenž je bez sněhu. Oproti tomu, co jsem zažil
na sněhu na druhé straně, je to zcela malicherné. Ze sedla Col de Muzelle tedy sestupuji 1 200
v. m do blízkosti obce Valsenestre. Zde spím v blízkosti malé soukromé kamenné chatky, jež se
nachází v blízkosti trasy. Během tohoto pobytu u chatky jsem několikrát z protějšího svahu viděl
padat kameny, což šlo slyšet následně i v noci.
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Dne 13. 6. 2017 vycházím v 9:30 hod. Čeká mě výstup cca 800 v. m nahoru. Přede mnou
zahlédnu dvojici pracovníků NP Ecriens, jenž teprve značkují trasu. Na začátku stoupání za mnou
asi 40 m proletí padající kámen. Nijak mě to nerozhodí, jen to znamená, že v některých úsecích
bude vyloučen poslech hudby přes sluchátka. Před výškovým sedlem Col de cote Belle (2 290 m)
se nachází břidlicový útvar Les Orgues, jenž připomíná píšťaly varhan. Při sestupu cca 1 000 v.
m k obci La Desert vidím další sedlo, které mě čeká zítra, kdy jeho horní část je pod sněhem, ale
oproti Col de Muzelle to není tak hrozný. Spím u zavřené Gite d´etape, což jsou budovy ve vesnicích, kde lze přestat s veškerým komfortem.
Dne 14. 6. 2017 v 9:00 hod. odcházím z obce La Desert, čeká mě výstup cca 1 300 v. m nahoru
do sedla Col de la Vaurze (2 609 m). Před sedlem nahoře je trochu sněhu. Sice mě to zbrzdí asi
o půl hodiny, ale celkem to ujde. Spíše je problém voda ze sněhu, jenž tvoří bahno, a to ubírá sil.
Následně mě po překonání sedla čeká sestup cca 600 v. m k Refuge de Soufless (1 968 m). Poslední
půl hodiny mě dožene bouřka a začíná pršet, není to silný déšť a tak nevytahuji pláštěnku a snažím
se občas popoběhnout. Posledních několik metrů déšť zesiluje, ale už to nějak dojdu na chatu,
což je Refuge de Soufless, je otevřena a jsou zde již dva starší Francouzi, jenž byli u vrcholu L´olan,
a stejně jako mě je při sestupu zaskočilo počasí. Chatu tedy budeme obývat ve třech, vlastně je
tu i pes, který, jak mě upozorňují, se k nim přidal při výstupu u obce Vilar Loubiere. Správce chaty
tu není, a tak se za nocleh nechává v obálce 8 EUR. V podvečer se bouřka uklidní.
Dne 15. 6. 2017 v 9:00 hod. začínám scházet asi 900 v. m k obci Vilar Loubiere, a to i se psem.
Ten se mi v obci ztratí, tak snad šel domů. Následně vede trasa několik kilometrů po silnici nebo
v její blízkosti, a tak stopuji. Stop se mi podaří během několika minut, ale svezou mě pouze pár
kilometrů. A tak se občerstvuji, a pak jdu po silnici pešky a zase stopuji, kdy mi opět zastavuje
stejné auto a svezou mě tentokrát až k odbočení trasy ze silnice. Zde jdu několik kilometrů okolo
řeky a následně mě čeká výstup cca 800 v. m nahoru k chatě Refuge de Vallonpierre (2 271 m).
Zde lze také spát ve stanu bez poplatku v blízkosti chaty. V tu dobu mě začínají trochu sužovat
obavy, jelikož mě v dalších 2 dnech čekají nejvýše položené sedla a ve vyšších polohách je patrné
ještě velké množství sněhu (asi ne nadarmo zde začíná sezona až počátkem července). Problém
je v tom, že se musím zítra dostat přes sedla Col de Vallonpierre (2 607 m), Col de Guainn (2 597
m) a Col de Vallette (2 668 m) a další den hlavně přes druhý nejvyšší bod celého treku Col de Pas
de la Cavale (2 735 m). Pokud bych sedlo nedokázal projít, tak to znamená, že se musím vrátit,
jelikož to nejde nijak obejít. Alternativa GR 54 A se nachází až za sedlem Col de Pas de la Cavale.
Dne 16. 6. 2017 v 9:15 hod. vycházím a výstupem cca 400 v. m nahoru nejprve překonávám
bez problémů sedlo Col de Vallonpierre, poté sestupuji cca 200 v. m dolů a cca 200 v. m nahoru
do sedla Col de Guainn, a pak zase cca 200 v. m dolů a 200 v. m nahoru do sedla Col de Vallette.
Konečně etapa, kdy to není pouze nahoru a dolů, ale několikrát nahoru a dolů. Při stoupání potkám
konečně někoho, kdo jde taktéž „natěžko“. Jedná se o mladého Belgičana, jenž začal putovat před
několika dny a nejde celou trasu. Jelikož se potkáváme v příkrém svahu, kde je jen malá cestička,
kde se sotva vyhneme, tak se jedná o krátký rozhovor. Sedla jsem prošel bez sebemenších problémů, což mi dává optimismus i na delší den. Při sestupu cca 600 v. m k chatě Refuge de la Pré
Chaumette (1 790 m) vede poslední část okolo horského potoka, jenž má ve spodních místech
několik nádherných tůní, a to mi nedá a musím se v jedné vykoupat. Voda je studená, ale jako
osvěžení je to fajn, jelikož panují velká horka a se zatnutými zuby (i půlkami) se to dá zvládnout.
V blízkosti chaty se dá opět bezplatně stanovat.
Dne 17. 6. 2017 vycházím 8:30 hod. a výstup cca 1 000 v. m do sedla Col de Pas de la Cavale
(2 735 m) se mi o hodinu prodlužuje. Trasa není značená, ale cesta je docela dobře viditelná.

32

V horní části je trochu sněhu, ale není to problém, a tak se oddávám optimismu, který mě ihned
přejde, jakmile spočinu v sedle. Po pravé straně by se měla nacházet Variante GR 54 A, ale několik
stovek metrů horní části je trasa pod sněhem a není vidět trasa. Tím pádem je náhradní možnost
zavrhnuta. Optimismus opět zavládne při pohledu doleva, kde vede GR 54, a na traverz k nejvyššímu bodu celého treku, a to sedlu Col de I´Aup Martin (2 761 m), kde sníh v podstatě není, což
je skvělé. A tak pokračuji traverzem k blízkému sedlu, avšak po cestě mě napadá myšlenka, že
za sedlem se bude nacházet trasa a bude stejně orientovaná jako Variante GR 54 A, a tudíž tam
bude asi moc sněhu. Ihned mě napadne, že pokud to tak bude, zkusím vytvořit svojí sestupovou
trasu ze sedla Col de I´Aup Martin dolů k trase Variante GR 54 A, kdy svah dolů sypkou břidlicí
je sice příkrý, ale ne tolik, aby se nedal sejít, a hlavně nemám moc na výběr, jelikož vracet se mi
moc nechce. Ihned při vstupu do sedla Col de I´Aup k trase Martin a pohledu na druhou stranu
je jasné, že mé úvahy byly bohužel správné. Trasa vede do příkrého svahu, jenž je několik (asi 300
v. m) metrů pod sněhem a není ani vidět, kudy vede. To bych snad nesjel ani na lyžích. Moc se
nerozmýšlím, jelikož zde míra rizika překračuje mnou povolenou mez. V sedle se nachází také muž
a žena a ti začnou vzápětí scházet břidličným svahem dolů, kde by se měla nacházet Variante GR
54 A, takže mě to pouze utvrdí v mém rozhodnutí. Následně scházím cca 500 v. m dolů do údolí,
kde se poté napojuji na Variante GR 54 A. Jdu, co to dá, asi až do 17:00 hod. Toto odklonění se
z trasy znamená, že si tak zajdu a celá trasa se mi prodlouží o den.
Dne 18. 6. 2017 vycházím již v 8:00 hod. a překonávám převýšení asi cca 600 v. m dolů
a následně cca 400 v. m nahoru. Během této trasy se často přimíchám několikrát do běžeckého
závodu Ecrins Run Trail. Při sestupu cca 200 v. m k vesnici Vallouise se mi poprvé projevují bolesti
chodidel, jelikož trasa sice není náročná, ale je dlouhá. Utěšuji se, že okolo 14:00 hod. bych mohl
dojít do kempu ve vesnici St. Antoine a trochu si odpočinout a dát se trochu dohromady. Po
14:00 hod. skutečně docházím do areálu kempu, avšak ten je zrušený, ale spát se tady dá. Takže
zase řeka k umytí, jenž má silný proud a v sezoně se zde jezdí na raftech, často je slyšet po dně
převalující se kameny. Při podvečerní prohlídce nohou s jehlou zjišťuji, že mi zůstává na nohách
zdrávo pouze 5 prstů (puchýře na patách se již hojí), kdy mám puchýře a odražený nehet, což
spravuje elektrikářská izolepa, aby nedošlo k jeho odtržení.
Dne 19. 6. 2017 vycházím v 9:30 hod., kdy vystupuji cca 1 200 v. m nahoru do sedla Col de
I´Eychueda (2 425 m) a po cestě potkávám dalšího kolegu „na těžko“, kdy se jedná o chlapíka 50
- 60 let a je opět z Belgie. Nikdy jsem na horách nepotkal Belgičany a nyní již druhého. Tento má
špice pohorek slepené izolepou. Říkal, že jde několik dní a že chtěl spávat v Gite d´etape (ubytovaní
pro turisty v osadách a vesnicích), ale jsou zavřeny, jelikož nezačala sezona, a tak spí ve spacáku
pod širákem. Smekám, frajer. Po 14:00 hod. při sestupu 900 v. m dolů k Le Monetier Les Bains mě
opět začínají bolet chodidla. Myslím, že je to z přetížení a špatného prokrvení. Nějak okolo 16:00
hod. se dobelhám do nového kempu v obci La Casset (6,20 EUR), o němž jsem ani nevěděl. Asi
náhrada za včerejšek. Konečně sprcha a holení.
Dne 20. 6. 2017 vycházím v 9:30 hod. a stoupám nahoru 900 v. m do sedla Col de Arsine
(2 340 m). Poprvé potkávám cestou větší množství lidí, včetně skupiny osob staršího výrobního
čísla. Rychle je předeženu, avšak konce etap posledních dní jsem asi chodil v jejich tempu. Cesta
okolo jezera Lac de la Duche a dál okolo ledovce Glacier d´Arsine se jedná o tak nádhernou krajinu, až to u mě vyvolá emoce, a to se odvážím říct, že jsem již na horách něco viděl. Tento pocit je
ještě umocněn tím, že mi dochází, že „to“ asi zvládnu. Opravdu nádherná část trasy, asi nejhezčí.
Ze sedla Col d´Arsine sestupuji cca 700 v. m dolů do kempu Pont de Brebis, což je skromný kemp
(8,20 EUR). Při sestupu jsem potkal další seniory, ještě jsem schopen je předehnat, ale musím říct,
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že mají můj obdiv, jelikož v tolika letech jít strmé úseky a celkem velké převýšení vyžaduje jisté
úsilí, ale holt národ, jenž má velehory, tak bude mít hory v krvi. Při sestupu bolest chodidel už
dosahovala kritické úrovně. Původně jsem chtěl dojít až do 5 km vzdáleného La Grave, ale je to
ještě 2 hodiny cesty, to již nedám. Říkám si, že nemusím potit krev a stačí, když teče z několika
se obnovujících se puchýřů. Po příchodu do kempu okolo 16:30 hod. masíruji chodidla a musím
přes půl hodiny ležet s nohama na batohu, abych se pak vůbec mohl postavit na nohy a trochu
rozejít a jít třeba aspoň do sprchy.
Dne 21. 6. 2017 vycházím v 9:00 hod. Do La Grave mi to trvá opravdu přes dvě hodiny, moc
mi to nešlape… že jsem nešel včera dál. Z La Grave musím prudce vystoupat cca 300 v. m do
vesnice La Chazalet, a pak trochu sejít a zase cca 600 v. m nahoru, do již známého sedla Col du
Suchet (2 365 m). Zde spočinu ve 14:00 hod., což je na to trápení celkem dobrý čas. Jelikož to zde
znám, tak vím, že do kempu La Gay je ještě řádný kus cesty. Od 17:00 hod. se začíná zatahovat
a blíží se bouřka s přeháňkami, která se mi nakonec nějak vyhne. Do mého nejoblíbenějšího
kempu docházím v 18:00 hod. a mám dost. Zde jsem v plánu původně měl končit, i když do
konce GR 54 schází ještě jedna trasa, kterou jsem neměl v úmyslu jít, jelikož jí znám a není zase
tak záživná, abych jí musel jít znovu. Mám skvělý čas, a tak se rozhoduji bez dlouhého rozmýšlení
zítra jít poslední etapu a tím zvládnout celou GR 54 ve 12 dnech (i s neplánovaným prodloužením
trasy), což se ne každému povede.
Dne 22. 6. 2017 vyrážím již v 8:00 hod, jelikož mě čeká dlouhá trasa. Když procházím vesnicí
Besse en O´isans, tak se zdržím fotografováním, jelikož tato vesnice byla krásná i v minulosti, ale
za poslední roky zde udělali kus práce, aby přilákali turisty. Je třeba říct, že tento cíl se jim povedl
vkusně splnit, aniž by úpravy byly vtíravé či nějak podbízivé. Po sestupu cca 500 v. m a následném výstupu cca 700 v. m docházím ve 12:00 hod. do sedla Col de Sarenne (1 999 m). Po cestě
se proklínám, že jsem se na poslední úsek… jelikož je to opravdu dlouhé. V 16:00 hod. pro mě
jedinečná pouť končí v Le Bourg d´Oisans. HOTOVO…… za 12 dní. Dosáhl jsem svého nejlepšího
výkonu na horách v životě. Jsem celkem unaven, že nemám sil ani slavit, a největší problém jsou
chodidla. Unavenou euforii střídá vystřízlivění v podobě ceny za kemp a to za 15,60 EUR. Což je
pro mě moc, a tak jdu do druhého známého kempu, kde je mi nabídnuta stejná cena. Až když
recepční naznačím, že jsem zde již byl před rokem a cena kempu byla jiná, tak mě upozorní, že si
prodloužili hlavní sezonu, ale dá mi přijatelnější cenu. Holt česká střední sociální třída je v Evropě
stále na hranici spodní sociální třídy. Nemám na vybranou. Taktéž chodidla volají po odpočinku
a to několikahodinovém. Takže končím zde. Tak a teď bych potřeboval tak týdenní dovolenou. Další
tři dny trávím u bazénu v kempu, odpočívám
a užívám si francouzských baget a sýrů, což je
oproti instantním jídlům během těch 12 dnů
opravdu gastronomický zážitek.
Během tohoto putování jsem zhubl
5 – 6 kg, měl puchýře na patách a na prstech,
kdy se mi až do konce treku povedlo udržet na
nohách ve zdraví pět prstů, ale pro své cíle je
třeba něco obětovat. Celkem by se i dalo říct, že
až na bolesti chodidel mě nic nebolelo, i když
únava byla patrná a člověk do toho musel zapojit v posledních dnech i vůli. Občas byly chvíle,
kdy jsem si nadával, co jsem si to zase vymyslel,
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a že to je naposledy a dokonce byla i chvíle, že kdyby pro mě někdo dojel s tím, že jedeme domů,
tak bych to i zabalil. Počasí mi vyšlo naprosto skvěle, možná byla až nečekaná horka. Až druhý
den v kempu po skončení mě zastihla pověstná bouřka, kdy by její vizuální a zvukové efekty
mohla závidět i kapela Rammstein, ale v kempu mi to nevadí. Takže vše vyšlo… Merci at au revoír.
Daniel Šenovský

HISTORIE
Historie panského dvora v Prusinovicích
Majitelem dvora byl baron Arnošt Laudon z Bystřice pod Hostýnem. Výměra dvora byla 193
ha. Od roku 1870 měl část pozemků ode dvora pronajato statkář Skene z Přerova. Roku 1855
a 1875 dvůr vyhořel. Roku 1876 dal baron Laudon celý dvůr do nájmu bratrům Sigmundovi a
Ignátovi Winklerovi za 7 zlatých z měřice. 1. března 1903 koupila dvůr (186 ha) akciová společnost
Všetulského cukrovaru za 320 000 K. Jako hlavní akcionáři byli Proskovetz a Gutman. Noví majitelé nechali až do roku 1925 dvůr v nájmu bratrům Winklerovým. Od roku 1925 začal na dvoře
hospodařit sám majitel Emanuel Proskovetz. Věnoval se pěstování cukrovky, ale hlavně šlechtění
sladovnických ječmenů. Na odrůdu „Proskovetz“, která v té době byla nejlepší, staří zemědělci
dodnes vzpomínají. Před několika lety byla v Zemědělských novinách zpráva, že v Kroměříži se
konala mezinárodní konference na téma „Sladovnické ječmeny“ a jméno Emanuela Proskovtze,
jako šlechtitele, bylo po zásluze vzpomínáno.
Už v dřívějších letech si bratři Winklerové postavili velkou stodolu v místech, kde nyní stojí
nová školka, pro hospodaření na vlastním poli, na kterou si starší lidé jistě pamatují. Když se Sigmund Winkler odstěhoval do Přerova, jeho bratr Karel Winkler začal hospodařit na polích, která
byla roztroušena po celém katastru, protože to byla pole, která lidé propili v palírně.
Po první světové válce zůstalo u dvora 150 ha. Zbytek 36 ha byl rozparcelován, a to na tratě
Zahájenská, Legionářky, Ameriky a Nakoviska.
František Mlčák
Poznámka redaktora: nové vydání textu z roku 2001.
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
Ve III. čtvrtletí 2017 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let

Zapletalová Jana
Dostál Petr
Mrázková Daniela
Kolaříková Božena

55 let Žákovská Eva
60 let
Pavelková Dagmar
Kneisl Karel
Darebníková Libuše
Školoudová Alena

65 let Mlčáková Ladislava
80 let Karolová Marie
(2. čtvrtletí)
Vrublová Jaroslava

Sklenářová Drahoslava, MVDr.
Žákovský Jan
Sklenářová Marie
Turek Jiří
Ležáková Ludmila
Utěkal Libor

75 let Pavlíčková Dana
85 let Mlčák František
Vrubel Jan
Chytil František

Narodili se:
Konečný Matěj
Kudelka Richard
Urc Alexandr
Nevřala Tadeáš
Šenkyříková Eliška
Krausová Elen
Sňatek uzavřeli:
Pavelková Radka, Prusinovice a Bačovský Václav, Vítějeves
Kolouchová Hana, Litovel a Stehno Jan, Prusinovice
Hulenková Martina, Prusinovice a Šuráň Luděk, Zlín
Hradilová Monika, Prusinovice a Hromada Jiří, Prusinovice
Šindelková Lucie, Holešov a Talach Jiří, Prusinovice
Mgr. Krampotová Jana, Zádveřice a Mgr. Balusek Vojtěch, Prusinovice

Rozloučili jsme se:
s paní Helenou Šildovou, panem Františkem Ležákem, paní Růženou Pavelkovou,
paní Annou Kolářovou a paní Františkou Adámkovou.
A vzpomínky zůstanou ...
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Motokrosové závody (12. 8.)

Start závodu

Dětský karneval

Pepíno Prcek s dětmi

Vendulka Krejčí z Holešova

Podzimní výstava

Krásné uspořádání podzimních plodů
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