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Petřin návrat ze soutěžního letu na letiště 
ve Zbraslavicích

Pohár za nejlepší sportovní výkon, kategorie ženy Vystoupení dětí z mateřské školy Vystoupení žáků základní školy

Rohálovská bikerka Ilona Šildová Pohádkové bytosti na Plačkově Myslivec František Šiška s dětmi u HrádkuRohálovský biker Lukáš Krejčí

Slavnostní průvod Kout s vycpanými zvířaty a ptákyPietní akt u pomníku padlých Rudoarmějců Žáci základní školy obdivují exponáty
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Extrémní Rohálovská padesátka 2017
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Extrémní Rohálovská padesátka 2017 
Pořadatelé Rohálovské padesátky zřejmě poctivě přemlouvali počasí a několikadenní déšť 

v sobotu 29. dubna vystřídal polojasný den. Srážky ale proměnily Rohálovskou padesátku v ex-
trémní závod.

Na trati, která vede z Prusinovic do Pacetluk, Karlovic, Líšné, Dobrotic, Holešova a Tučap, byl 
snad jediným suchým místem asfaltový úvodní okruh zakončený rychlostní prémií. Po projetí 
pelotonu obcí začal naplňovat roli favorita brněnský Jan Jobánek, kterému bahno nevadí a po-
stupně začal budovat svůj náskok. Závod byl zábavný a každý účastník se musel držet ve střehu. 
Opět se potvrdilo pravidlo „čím horší trať, tím méně úrazů“. 

Byť nemá „Rohálovka“ nejvyšší převýšení (950 m), na trati je se stále na co těšit. Atrakcí je 
brod potoku Líšenka s bouřlivou kulisou a zdravou zlomyslností přihlížejících, vesanská rokle, 
která připojila do závodu prvky horolezectví, a letos zejména brod Rusavy pod Holajkou. Rusava 
zvýšeným průtokem na úrovni prvního stupně povodňové aktivity pobavila diváky a jindy klidná 
říčka poprvé zůstala nepřekonána v cyklistickém sedle.

Při průjezdu holešovské části bylo již rozhodnuto o předních umístěních. Do cíle v Prusino-
vicích jako první přijel Jan Jobánek v čase 1:59:56. Je těžké pochopit, jak lze ujet 50 km v těchto 
podmínkách průměrnou rychlostí 25 km/hod. ,,Dneska jsem se nenudil,“ prohodil s úsměvem  
v cíli Jan Jobánek, nyní již trojnásobný vítěz Rohálovské padesátky, který se i letos chystá na obra 
Drásala. Stříbrnou příčku vybojoval Pavel Žák z Morkovic se ztrátou tři minuty a třiadvacet sekund. 
Třetí místo obsadil Jiří Hradil ze Zlína, čtvrtý skončil „místní“ Radek Šíbl.

Mezi ženami dominovala Martina Tichovská z USK Praha, jež brala prvenství za čas 2:18:12. 
Druhá byla Sofie Joannidu (2:26:59), bronzová Jana Bednaříková ze zlínského týmu.

Lukáš Krejčí byl nejlepší závodník z Prusinovic (2:43:38). Získal opět titul „Rohálovský biker.“ 
Nejlepší závodnicí z Prusinovic byla paní Ilona Šildová (4:29:52). Získala titul „Rohálovská bikerka.“

Cíl 8. ročníku proťalo 469 závodníků hlavního zá-
vodu. Dopoledních dětských závodů se zúčastnilo 141 
kluků a holek, kteří zaslouží velký obdiv za své výkony 
v těžkých podmínkách.

Během letošní Rohálovské padesátky proběhla 
sbírka pro Matýska, který statečně bojuje s Guillainův-
-Barrého syndromem. Díky účastníkům a návštěvníkům 
Rohálovky, mohli Vesani Matýskovi v týdnu po závodě 
předat 46 000 korun! „Po setkání s Matýskem jsem si jist, 
že ten syndrom pře(d)jede a ukáže mu záda,“ hodnotil 
milou návštěvu hlavní pořadatel Martin Koplík.

Ing. Martin Koplík

Poznámka redaktora:
Na obálce tohoto časopisu je fotografie z hlavního 

závodu – Rohálovské padesátky.Ředitel závodu
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Z OBCE

Zpráva o hospodaření obce za rok 2016

Název obce:       Prusinovice
Adresa:              Zámčisko č. 350, 768 42 Prusinovice
IČO:    00 287 644

Rozloha katastru:         1071 ha
Počet obyvatel:         k 1. lednu 2016   1 228 osob  
                                   k 31. prosinci 2016  1 216  osob
Narozeno:   14 dětí
Zemřelo:     16 osob
Přihlášeno:                            7 osob
Odhlášeno:                        17 osob

Z celkového počtu tvoří 598  muži, (muži nad 15 let 496), 618 ženy (z toho nad 15 let 517). 

Členství ve sdruženích:    Mikroregion Holešovsko 
                                          Sdružení měst a obcí východní Moravy 
                                          Svazek obcí pro hospodaření s odpady
                                          MAS - Partnerství Moštěnka

Obecní úřad:
Funkci účetní - hospodářky OÚ vykonávala paní Tkadlčíková Irena na plný pracovní úvazek.   

Obec účtuje v podvojném účetnictví. Účetní operace provádí hospodářka obce po schválení sta-
rostou nebo místostarostou obce. Účetnictví je zpracováváno v počítačovém programu GORDIC. 
Obec má účet u České spořitelny, a.s. a u ČNB Brno. Na plný úvazek jako administrativní pracovnice 
pracuje paní Božena Hulenková, která zároveň vykonává funkci knihovnice.

Pracovníci obce:
Úklid a údržbu obce prováděla obec vlastními silami. Tuto činnost vykonávali pracovníci 

ve stálém pracovním poměru – 3 muži a 2 ženy. Část roku zaměstnávala obec Prusinovice 3 
pracovníky VPP, na které obec dostala příspěvek od Úřadu práce 129 901,- Kč. Nárazové zvýšené 
množství práce bylo řešeno brigádníky v rámci DPP.  

Majetek obce
Veškerý majetek obce byl řádně zinventarizován, o průběhu a výsledcích jednotlivých in-

ventur byl pořízen záznam.
Během roku byl pohyb s pozemky, a to jak ve směru prodeje, tak i ve směru nákupu.  Všem 

prodejům obecního majetku předcházelo zveřejnění záměru dle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, byly schváleny na veřejných zasedáních zastupitelstva.
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Nejvýraznější akce v roce 2016: 
Byla koupena budova Vinárny č. p. 26 za 200 000,- Kč, koupena budova Oficíny č. p. 202 za 

cenu 100 000,- Kč.  Do správy obce bylo zakoupeno rozmetadlo soli na obecní komunikace v zim-
ním období za částku 27 000,- Kč. Do pohostinství v Kulturním domě byla zakoupena registrační 
pokladna za cenu 33 000,- Kč. Byla kompletně opravena místnost bývalé knihovny ve sklepě 
Kulturního domu (topení, elektrické rozvody a svítidla, nová podlaha) za 211 000,- Kč. Do stejné 
místnosti zakoupené nové stoly za cenu 26 426,- Kč. V Kulturním domě byla zároveň vybroušena 
a nalakována podlaha ve velkém sále a pódium za cenu 117 000,- Kč. V budově Základní školy 
byla odstraněna stará podlaha a položena podlaha nová v místnostech sborovny a jídelny za 
57 356,- Kč. Byla zpevněna cesta asfaltovými výfresky mezi ulicí Lesní a obchvatem kolem obce 
za cenu cca 30 000,- Kč. Byla vypracovaná projektová dokumentace na nástavbu mateřské školy 
za cenu 109 000,- Kč. Na začátku roku byl vypracován strategický dokument obce Plán rozvoje 
obce za cenu 20 000,- Kč. Na dětském hřišti byla provedena demolice nestabilní opěrné zídky 
a v ulici K Hrádku vyřešen problém z přívalovou vodou za celkovou cenu prací 223 000,- Kč. 
V závěru roku byly zakoupeny vánoční ozdoby za cenu 59 072,- Kč. Poslední vyfakturovanou  
a proplacenou investicí obce Prusinovice byla realizace 3. etapy výměny kabelu veřejného osvět-
lení za cenu 1 653 000,- Kč. 

Celkem bylo tedy v roce 2016 proinvestováno v investičních akcích 2 865 854,- Kč.
V obecních lesích bylo vysazeno 4950 sazenic dubu letního. Bylo vystaveno 600 m oplocenek 

kolem mladého porostu. Celkem bylo ošetřeno vyžínáním v mladém porostu 4,5 ha.

Hospodářská činnost obce:
K 31.12. 2016 skončila obec hospodaření v hlavní činnosti se ziskem 2 972 804,22 Kč.
K 31.12. 2016 skončila obec v hospodaření v hospodářské činnosti se ztrátou 1 283 278, 07 Kč. 
Celkem tedy Obec Prusinovice v roce 2016 hospodařila se ziskem 1 689 510,15  Kč.
Hospodářská činnost obce je účtována na účtech 5XX a 6XX.

Obec provozuje hospodářskou činnost:
- hostinská činnost v provozovně kulturní dům  
- kabelová televize
- lesní hospodářství

Pro hospodářskou činnost je zřízen samostatný účet u ČS. 

Hospodářská činnost skončila ztrátou ve výši  1 283 278, 07 Kč.  
Zisk z lesů  149 857,43 Kč 
Kabelová televize   166 713,70 Kč  (doplatek CS filmu 14, 15, 16 - 103 158 Kč)

Výsledek na KD: 
ztráta: - 1 266 421, 80,- Kč (rekonstrukce místnosti knihovny a lakování podlahy sál + podium 
354 000,- Kč)
Z toho energie  588 239,45 Kč
Náklady na mzdy        920 784 Kč

V hlavní činnosti hospodařila obec Prusinovice se ziskem 2 972 804,22,- Kč.
Celkový zisk činí 1 689 510,15  Kč. 
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Zbývající částky bankovních půjček a úvěrů k 31.12. 2016
Na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši 2 928 749,- Kč.

Zůstatky na bankovních účtech  k 31.12. 2016
Na účtu hlavní činnosti u čs .............................................  5 254 603,01 Kč
Na účtu ČNB ..........................................................................  1 079 109,89 Kč
Na účtu hosp. činnosti u čs ..............................................        58 474,39 Kč
Celkem .....................................................................................  6 333 712,96 Kč 

Přezkoumání hospodaření obce:
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno kontrolním oddělením KÚ Zlínského kraje.
Kontrola proběhla ve dvou termínech: 25. 10. 2016 a ukončena 21. 4. 2017
Rozsah přezkoumání je dán ustanovením:
zákona 420/04 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí
zákona 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
zákona 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
zákona 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Při kontrole přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závaž-
nost nedostatků uvedených v § 10 odst. zákona č. 420/2004 sb. 

Celá zpráva o přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí na OÚ Prusinovice.

Příspěvkové organizace:
Obec má zřízeny dvě příspěvkové organizace:
Mateřská škola Prusinovice, okres Kroměříž
sídlo: Zámčisko 170, 768 42 Prusinovice
IČO: 70988391

Hospodaření v roce 2016:
Výsledek hospodaření zisk ve výši 21 143 Kč, který byl převeden do rezervního fondu. 

Základní škola Prusinovice, okres Kroměříž
sídlo: Hlavní č. 78, 768 42 Prusinovice
IČO: 70988421

Hospodaření v roce 2016:
Výsledek hospodaření ztráta ve výši 13 886,87 Kč, která byla uhrazena z prostředků Rezervního 

fondu Základní školy Prusinovice. 

Kontrolní činnost v oblasti finanční:
Předseda kontrolního výboru František Mikeška. Na konci roku byla provedena inventarizace 

obecního majetku.

Zbyněk Žákovský
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Zprávy z obce
Milí čtenáři prusinovického čtvrtletníku, zdravím Vás v letním, dovolenkovém čase a věřím, 

že Zpravodaj Vám všem zpestří období lenošení a odpočinku. 
Za uběhlé období se konala tři veřejná zasedání zastupitelstva. První z nich se konalo dne 

30. března 2017 a zde jsou informace z něj. 
Kontrola usnesení 
Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 17/2016.
Proběhlo výběrové řízení na stavbu komunikace pěší podél III/4905 v ulici Pacetlucká a podél 
III/49010 v ulici Přerovská.
Byl koupen pozemek p. č. 1218/2 pod křížkem v Pacetlucké ulici.  
Byl proveden ořez stromů v obci.   
Byly započaty práce k dokončení výměny kabelu VO poslední etapy v obci.
Rozpočtové opatření  
Návrh: Starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 1/2017.
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 1/2017.
Pro ..... 6 ..... Proti ..... Zdržel se .....
Schválení investice výstavby komunikace pěší podél III/4905 v ulici Pacetlucká a podél III/49010 
v ulici Přerovská
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh ke schválení výstavby komunikace pěší podél 
III/4905 v ulici Pacetlucká a podél III/49010 v ulici Přerovská. Dne 8. března 2017 bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na zmiňovanou stavbu. Vítěz tohoto výběrového řízení je firma PS Stavitelství 
s nejnižší nabídkou 2 768 955,- Kč. 
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s výstavbou komunikace pěší podél III/4905 v ulici Pacetlucká  
a podél III/49010 v ulici Přerovská za cenu 2 768 955,- Kč a pověřuje starostu podepsáním smlouvy 
o dílo s firmou PS Stavitelství s. r. o. 
Pro ..... 6 ..... Proti ..... Zdržel se .....
Schválení smluv
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a sou-
činnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní. Jedná se o smlouvu, 
která ošetřuje budoucí umístění plynárenského zařízení v ulici Lesní - zasíťování 3 stavebních 
parcel na konci ulice.    
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a sou-
činnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní. 
Pro ..... 6 ..... Proti ..... Zdržel se ..... 
Návrh: Starosta seznámil zastupitele s dodatkem č. 5 ke smlouvě o umístění zařízení v objektu 
budovy č. p. 350 v obci Prusinovice ze dne 29. 10. 1997 ve znění dodatku 1 až 4. Smlouva se tímto 
prodlužuje do 1. 4. 2022.  
Diskuze: 

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje s dodatek č. 5 ke smlouvě o umístění zařízení v objektu 
budovy č. p. 350 v obci Prusinovice ze dne 29. 10. 1997 ve znění dodatku 1 až 4.  
Pro ..... 6 ..... Proti ..... Zdržel se .....  
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Žádosti občanů  
Návrh: Starosta přečetl nabídku na koupi pozemku p. č. 11023 o výměře 118 m2. Minimální cena 
uvedená ve zveřejněném záměru prodeje byla 20,- Kč/m2. Jedinou nabídku na tento veřejný 
záměr podal pan Vybíral Vojtěch, který nabízí cenu 38,- Kč/m2. 
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p. č. 11023 o výměře 118 m2 za cenu 
38,- Kč/m2 a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy.
Pro ..... 6 ..... Proti ..... Zdržel se ..... 
Návrh: Starosta přečetl žádost p. Bohumila Svrška o koupi obecního pozemku p. č. 1584 o výměře 158 m2. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem obecní parcely p. č. 1584 o výměře 158 m2.
Pro ..... 6 ..... Proti ..... Zdržel se ..... 
Návrh: Starosta přečetl žádost paní Staveníčkové z č. p. 102 o povolení vybudování vjezdu 
k jejímu domu. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vjezdu k domu č. p. 102. V případě nutnosti 
oprav sítí má nadále obec vlastnická práva. 
Pro ..... 6 ..... Proti ..... Zdržel se ..... 
Návrh: Starosta přečetl nabídku odkoupení pozemků p. Holotíka p. č. 406, 407, 1350 a 1351  
o celkové výměře 1630 m2. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s koupí pozemků p. Holotíka p. č. 406, 407, 1350 a 1351 o celkové 
výměře 1630 m2 za cenu 20,- Kč/m2 a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy. 
Pro ..... 6 ..... Proti ..... Zdržel se ..... 
Návrh: Starosta přečetl žádost o finanční příspěvek Základní organizaci 63/03 Českého svazu 
ochránců přírody, Záchranné stanice volně žijících živočichů Buchlovice. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem Základní organizaci 63/03 Českého 
svazu ochránců přírody, Záchranné stanice volně žijících živočichů Buchlovice částkou 2 000,-Kč. 
Pro ..... 6 ..... Proti ..... Zdržel se ..... 
Různé:
Pan Mgr. Mach pozval přítomné na nedělní (2. 4. v 15:00 hod) divadlo Pohádka o vodě, která 
proběhne v hlavním sále KD.
Další veřejné zasedání obecního zastupitelstva proběhlo dne 25. května 2017. 
Kontrola usnesení 
Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 1/2017.
Byla započata výstavba komunikace pěší Pacetlucká ulice. 
Proběhlo výběrové řízení na stavbu MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba.
Rozpočtové opatření  
Návrh: Starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 2, 3 a 4/2017.
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4/2017.
Pro ..... 6 ..... Proti ..... Zdržel se ..... 1 .....
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Schválení investice MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu návrh ke schválení výstavby „MŠ Prusinovice – stavební 
úpravy a nástavba“. Dne 5. dubna 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavbu „MŠ – stavební 
úpravy a nástavba“. Vítěz tohoto výběrového řízení je firma Rapos spol. s r. o. s nejnižší nabídkou 
9 181 864,-  Kč. 
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelé souhlasí s výstavbouvýstavby „MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba“ 
za cenu 9 181 864,-  Kč a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo s vítězem výběrového 
řízení firmou Rapos spol. s r. o.  
Pro..... 7..... Proti ..... Zdržel se .....
Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta přečetl žádost paní Ivany Pešákové, která má zájem o pronájem pozemku p. č. 
1584 o výměře 158 m2.  O stejný pozemek má zájem pan Petr Hradil.      
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pronájem tohoto pozemku a pověřuje starostu vyvěšením 
veřejného záměru pronájmu pozemku p. č. 1584 v k. ú. Prusinovice o výměře 158 m2.
Pro..... 7..... Proti ..... Zdržel se .....
Návrh: Starosta přečetl žádost o finanční příspěvek Linky bezpečí, z. s.
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo nesouhlasí s příspěvkem Lince bezpečí, z. s.
Pro..... 7..... Proti ..... Zdržel se ...... 
Různé
- Starosta přečetl oznámení Klubu dárců krve Kroměřížska, že naše občanka paní Marie Pumprlová 
dne 14. 3. 2017 darovala na oddělení Transfuzní služby a hematologie Kroměřížské nemocnice, 
a. s. svou krev již po 80-té. 
- MVDr. Nelešovská měla dotaz na smlouvu či dodatek TKR. Starosta – dodatek je hotov, na přání 
paní Nelešovské bude doplněna cena. 
- Proběhla diskuze ohledně projektu a výstavby chodníku v Pacetlucké ulici, do které se zapojili 
ing. Dvorník, p. Smolková, ing. Mrázek. Starosta – vše se následně dořeší na místě samém, kde 
se vše názorně ukáže. 
V pořadí už čtvrté veřejné zasedání obecního zastupitelstva v tomto roce se konalo 20. června 
a zde je jeho průběh. 
Kontrola usnesení 
Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 2, 3 a 4/2017.
Byla podána žádost o dotaci na stavbu chodníků v ulici Pacetlucká a Přerovská.  
Byla podána žádost o dotaci na přístavbu Mateřské školy.  
Rozpočtové opatření  
Návrh: Starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 5/2017.
Diskuze:  
Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 5/2017.
Pro..... 7..... Proti ..... Zdržel se .....
Schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky obce, MŠ a ZŠ.
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2016, která byla 
vyvěšena na webových stránkách obce a na úřední desce ode dne 2. června 2017.
Diskuze:  
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Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předloženou účetní závěrku obce Prusinovice za rok 2016. 
Zároveň schvaluje také hospodářský výsledek obce zisk 1 689 510, 15 Kč. 
Pro..... 7..... Proti ..... Zdržel se .....
Návrh: Starosta předložil ke schválení Závěrečný účet za rok 2016, jehož součástí je přezkoumání 
hospodaření od auditora. Navrhuje schválit Závěrečný účet bez výhrad. 
Diskuze:    
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Závěrečný účet obce Prusinovice za rok 
2016 bez výhrad.
Pro..... 7..... Proti ..... Zdržel se .....
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové organizace 
Mateřské školy Prusinovice za rok 2016. Mateřská škola hospodařila v roce 2016 se ziskem 21 143,- 
Kč. Vzniklý zisk bude převeden do Rezervního fondu. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové 
organizace Mateřské školy za rok 2016. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Mateřské 
školy - vzniklý zisk 21 143,- Kč, který bude převeden do Rezervního fondu Mateřské školy.  
Pro..... 5 ..... Proti ..... 1 ..... Zdržel se ..... 1 ..... 
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu Účetní závěrku a výsledek hospodaření příspěvkové 
organizace Základní školy Prusinovice za rok 2016. Základní škola hospodařila v roce 2016 se 
ztrátou 13 886,87 Kč. Tato ztráta bude hrazena z prostředků Rezervního fondu Základní školy. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Účetní závěrku a hospodaření příspěvkové 
organizace Základní školy za rok 2016. Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek Základní 
Pro..... 7..... Proti ..... Zdržel se .....
Schválení krátkodobého úvěru k profinancování investičních akcí.
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu zřízení poskytnutí 5 000 000,- Kč krátkodobého úvěru. 
Úroková nabídka od České spořitelny je 0,36 % ročního úroku (tedy roční náklady 18 000,-Kč). 
Tento úvěr bude úvěrem překlenovacím a do jednoho roku bude opět zaplacený. Tento úvěr 
bude použit k profinancování letošních investičních akcí a bude sloužit jako rezerva v případě, 
že by byl nedostatečný finanční tok obecní pokladny. Je možné, že na tento úvěr nebudeme 
nuceni sáhnout -  v tomto případě se nic neděje. Oznámením bance se úvěrový účet zase zruší 
bez finančních sankcí vůči obci. Stejně tak nebude sankcionovaná předčasná splátka úvěru ve 
dvouletém období. Dvouleté období je určeno jen pro případ nenadálých velkých investic obce 
příští rok. Bohužel finanční tok je v této době špatně odhadovatelný z důvodu podaných 2 žádostí 
o dotaci. Roční splacení úvěru využijeme pouze v případě, že ani jedna z těchto dotací nevyjde. 
V opačném případě ke splacení dojde dříve a v případě rychlého vyřizování ze strany poskytovatele 
dotace k čerpání úvěru nemusí vůbec dojít. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vyřízením 5 000 000,- Kč úvěru s úrokem 0,36 % u České 
Pro..... 7..... Proti ..... Zdržel se .....
Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta přečetl žádost pana Měrky o vybudování přístupového chodníku k rodinnému 
domu č. p. 355 v ulici Lesní na pozemku obce p. č. 1703 ve vlastní režii. 
Diskuze: 



11

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním chodníku na obecním pozemku p. č. 1703. 
V případě potřeby opravy sítí obec Prusinovice zasáhne do plochy dle potřeby. 
Pro..... 7..... Proti ..... Zdržel se .....
Návrh: Starosta přečetl žádost Petra a Barbory Neradilových o povolení vybudování stání pro 
osobní automobil. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním stání pro osobní automobil na pozemku obce 
p. č. 1304. V případě potřeby opravy sítí obec Prusinovice zasáhne do plochy dle potřeby.
Pro..... 7..... Proti ..... Zdržel se .....
Různé:
Návrh: Starosta navrhuje nákup jednonápravové vlečky za traktor od výrobce Molčík za cenu 
116 000,- Kč bez DPH tj. 140 340,- Kč. 
Diskuze: 
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s nákupem nové dvoukolové vlečky za traktor značky Molčík 
za cenu 140 340,- Kč. 
Pro..... 7..... Proti ..... Zdržel se .....

Paní Smolková vysvětlila, proč hlasovala proti u schvalování Účetní závěrky a hospodaření 
příspěvkové organizace Mateřské školy za rok 2016. 

Starosta přečetl Zprávu auditora o výsledku kontroly hospodaření za roky 2014, 2015 a 2016 
v Mateřské škole ing. Lakomé – soukromé auditorky. Touto Zprávou vše vysvětleno a dohodnuto, 
že k minulým letům se v účetnictví již nebudeme v této záležitosti vracet. 

Paní Smolková upozornila na nesvítící veřejné osvětlení v ulici Díly. 
Starosta – bude napraveno.
MVDr. Nelešovská – stížnost na dodatek ke smlouvě o poskytování signálu kabelové televize.
Starosta – tento dodatek zpracoval právník a druhý po něm ještě doplnil a dodatek se již 

nebude dále upravovat. 
MVDr. Nelešovská – stížnost na neopravený vjezd do jejího RD po rekonstrukci vedení 

vodovodního řádu v ulici Pacetlucká. Stížnost směřována na obec Prusinovice. 
Starosta – investorem této akce je VAK Kroměříž, tudíž VAK nese i následnou úpravu terénu po 

investiční akci. Starosta telefonoval s realizační firmou rekonstrukce vodovodního řádu v této ulici 
a bylo přislíbeno, že do 3 týdnů se budou pohybovat v obci a zmiňovaný vjezd patřičně upraví. 

Pan Mikeška pozval všechny přítomné na výstavu, která se koná 23. - 25. června v kulturním 
domě při příležitosti 70. výročí založení lidové myslivosti v Prusinovicích. 

Starosta všem popřál klidné prázdniny a příjemnou dovolenou.
Zbyněk Žákovský

Dokončena revitalizace veřejného osvětlení
Na jaře letošního roku byla dokončena poslední etapa výměny kabelu veřejného osvětlení. 

Myslím, že tato investice si zaslouží pár slov k rekapitulaci. Revitalizace VO začala v roce 2013 
výměnou sloupů a svítidel za cenu 4 565 583,- Kč. Sloupy VO byly v té době v havarijním stavu, 
kdy byly případy, že se při poryvech větru sloupy vyvracely. Bylo štěstí, že se v jejich blízkosti 
v době vyvrácení nikdo nepohyboval. Investice tímto směrem byla nevyhnutelná. Proto se za-
stupitelstvo v té době rozhodlo, že do tak velké investice půjde i za cenu úvěru. Výměnou sloupů  



12

a svítidel byla nadále zajištěna bezpečnost ať už ve smyslu zajištění stability sloupů tak i zajištění 
dostatečného nasvícení obce. Dalším krokem, který musel následovat pro dokončení celkové 
revitalizace VO v obci, byla výměna elektrických rozvodů ke sloupům. Celá obec byla rozdělena 
na 3 etapy. První etapa výměny kabelu proběhla v roce 2015 za cenu 782 372,- Kč. Následoval rok 
2016 a v něm byla odsouhlasena zastupitelstvem investice výměny kabelu VO v 2. a 3. etapě – ty 
se nakonec dokončovaly až na jaře letošního roku. Tedy v roce 2017. Cena těchto dvou etap byla 
2 472 821,- Kč. K této investici je třeba ještě zmínit doplnění sloupů a svítidel na spojnici mezi 
ulicí Osvobození a ulicí K Hrádku. A na místě v uličce za kulturním domem. Toto doplnění obec-
ní rozpočet stál 394 994,- Kč. Celkem tedy 1., 2., 3. etapa plus doplnění svítidel vyšly na částku 
3 650 187,- Kč. Přičteme-li částku 4 565 583 Kč za výměnu sloupů a svítidel, dostaneme se na 
celkovou částku za revitalizaci veřejného osvětlení v Prusinovicích, a to 8 215 770,- Kč. Vzhledem 
k tomu, že dnes jsou svítidla daleko více úsporné než v dřívějších dobách, došlo i k úspoře elektrické 
energie touto výměnou svítidel a kabelu. K další úspoře by mělo dojít ještě po proměření celé 
trasy a snížení kapacity jističů. Ale porovnáme-li spotřebu elektrické energie veřejného osvětlení 
v roce 2013, kdy bylo v provozu ještě staré VO, 166 709,- Kč a v roce 2016  –  93 524,- Kč, dojdeme 
k roční úspoře 73 185,- Kč. 

Nezbývá než popřát ať nám veřejné osvětlení v obci slouží dlouhá léta bez poruch a dalších 
investicí.

Zbyněk Žákovský  

Oslava 72. výročí osvobození obce Rudou armádou
Letos jsme oslavili 72. výročí osvobození naší obce Rudou armádou. Stalo se tak v neděli 7. 

května 2017, kdy se konal slavnostní průvod členů sboru dobrovolných hasičů, obecních zastu-
pitelů a ostatních občanů v celkovém počtu přes 50 osob.

Oslava začala v 18 hodin u pomníku padlých vojáků 
z 1. světové války, u něho nastoupila čestná jednotka 
členů sboru dobrovolných hasičů v počtu patnácti osob. 
Pan starosta Zbyněk Žákovský tam pronesl krátký pro-
jev, v němž připomněl, že do 1. světové války odešlo 264 
mužů z Prusinovic, z nichž přes 40 mužů zahynulo. Padli 
či zemřeli na následky zranění nebo nemoci. Po jeho 
projevu byla položena k pomníku krásná kytice k uctění 
světlé památky těch padlých a zesnulých vojáků.

Potom čestná jednotka sboru dobrovolných 
hasičů, obecní zastupitelé a ostatní občané se vydali 
na pochod k pomníku padlých vojáků z 2. světové 
války. Cestou se zastavili před budovami základní školy  
a mateřské školy, u nichž zástupci obce umístili věneček 
květů u pamětních desek se jmény obětí 2. světové 
války z řad občanů Prusinovic. Byli to Olga Josková, 
Alois Dudík, František Mrázek, manželé Karel a Adéla 
Winklerovi. Na obou místech minutou ticha byla vzdána 
čest jejich památce.Proslov pana starosty Zbyňka Žákovského
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Dále se slavnostní průvod přesunul za vesnici k pomníku padlých vojáků Rudé armády, kteří 
tam zahynuli 7. května 1945 při osvobozování naší obce. K pomníku opět nastoupila čestná 
jednotka sboru dobrovolných hasičů a pan starosta tam též pronesl slavnostní projev, v němž se 
soustředil na vojenskou a válečnou službu prusinovického rodáka pana Františka Krutila (1920 
– 2010), který pocházel  z domu č. p. 86. v Hlavní ulici. V mládí pracoval u firmy Baťa a s otcovým 
souhlasem a z vlastního rozhodnutí odjel za prací do Montrealu, kde ho zastihlo vyhlášení  
2. světové války. Dne 6. ledna 1942 vstoupil do RAF (Royal Air Force). O dva dny později byl na 
lodi plující do Anglie, kde po odborném výcviku, který trval asi 4 měsíce, začal sloužit v RAF jako 
letecký mechanik – motorář u 312. československé stíhací perutě. Tuto vojenskou službu konal 
až do konce války. Svou službou v řadách pozemního technického personálu přispěl k vítězství 
Spojenců nad nacistickým Německem. Čest jeho památce. K pomníku byla též položena krásná 
kytice k uctění památky sedmi padlých vojáků Rudé armády a jedné neznámé ženy.

Tím byla celá slavnost ukončena a občané se rozešli domů. Za zmínku stojí výstava dvou mo-
delů – německého protitankového děla v palebném postavení a ruského tanku, které k pomníku 
spolu s prázdnou dělostřeleckou nábojnicí přinesl pan František Sklenář z Bystřice pod Hostýnem.

Věčná sláva vojákům Rudé armády Svazu sovětských socialistických republik, kteří padli 
v boji za naši svobodu!

        Antonín Nedbal 

Pocta dárkyni krve
Paní Dagmar Úlehlová, předsedkyně Klubu dárců krve Kroměřížska, oznámila dopisem ze 

dne 18. dubna 2017 našemu panu starostovi Zbyňku Žákovskému, že paní Marie Pumprlová, 
bytem Prusinovice č. p. 380, darovala na oddělení Transfusní služby a hematologie Kroměřížské 
nemocnice, a. s., svou krev již 80 x. Její jubilejní osmdesátý odběr se uskutečnil dne 14. března 2017.

Paní Dagmar Úlehlová požádala o zveřejnění této skutečnosti. Obecní zastupitelstvo na svém 
veřejném zasedání dne 25. května svým rozhodnutím udělilo paní Marii Pumprlové finanční od-
měnu za její mimořádný a příkladný postoj. V úterý 11. července pan starosta Zbyněk Žákovský 
jmenovanou dárkyni krve dále poctil tím, 
že ji přijal v obecním úřadě, kde jí předal 
písemnou gratulaci k jubilejnímu daro-
vání krve a finanční odměnu a setrval s ní 
v přátelském rozhovoru.

Také já si velice vážím obětavého 
přístupu paní Marie Pumprlové, protože 
mnohonásobným darováním krve při-
spěla k záchraně zdraví a životů mnoha 
jí neznámých pacientů, kteří v nemocnici 
právě její krev potřebovali. Přeji jí též 
hodně zdraví.

    
    

Antonín Nedbal Marie Pumprlová
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Omlouvám se za omyl, který vznikl zveřejně-
ním neidentické fotografie Marie Otépkové 
v předcházejícím Zpravodaji obce Prusino-
vice na straně č. 1, na níž je vidět Martin 
Daňhel ze Slavkova p. H., vítěz kategorie 
nejmladší kluci. Správně tam měla být zve-
řejněna tato fotografie s Marií Otépkovou, 
vítězkou kategorie nejmladší holky.

Děkuji za pochopení a shovívavost.

Antonín Nedbal, redaktor 

OMLUVA

ŠKOLA

Těšíme se na prázdniny
 Přípravu na velikonoční svátky jsme zahájili pečením perníčků, zdobením kraslic a výrobou 

přáníček. Pro rodiče a děti jsme připravili „Velikonoční tvoření“. Na pomoc nám přišla děvčata 
ze „Zlatých ručiček“. Společně jsme vyráběli velikonoční dekorace. Na konci měsíce dubna jsme 
s dětmi čarovali a hráli si na čarodějnice. Na zahradě školy děti soutěžily, tancovaly a na konec 
jsme čarodějnice „upálily“. 

Měsíc květen se nesl v duchu oslav Dne matek. Děti pro maminky vyrobily dárečky a přáníč-
ka. Společně jsme nacvičili krásné pohádky, které jsme maminkám zahráli na vystoupení na KD.  

Společně jsme se byli podívat v místním družstvu. Družstvem nás provedl Marek Bečka, 
který dětem vyprávěl, jak se pečuje o kravičky, ukázal dětem dojírnu mléka a malou školičku 
pro telátka. Nakonec děti dostaly sladkou 
odměnu. Dětem se tato exkurze velmi líbila.

Na výlet  jsme jeli autobusem do Ho-
lešova, kde byl pořádán Den policie. Děti 
viděly výcvik policejních psů a koní, přílet 
policejního vrtulníku a prohlédly si zása-
hové policejní vozidlo.  Na konci měsíce 
května jsme se v MŠ rozloučili s předškoláky. 
Děti dostaly na památku krásné dárky od p. 
učitelek a byli pasováni panem starostou 
na školáky. Pro tyto děti bylo připravené 
spaní v mateřské škole. Sešli jsme se v pátek 
odpoledne, společně jsme šli na vycházku 
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za vesnici, děti prošly pohádkovou stezku odvahy. Na zahradě jsme si večer opékali špekáčky   
a povídali jsme si s dětmi, jak se těší na školu. Děti netrpělivě čekaly, až se setmí a šly hledat na 
zahradu školy poklad, který byl dobře ukrytý. Po nějakém čase se ho podařilo najít Váji Adámkové 
a ta se o dobroty, které skrýval poklad, s dětmi rozdělila. 

Z důvodu rekonstrukce MŠ jsme červen strávili v Základní škole. Druhou sobotu v červnu 
jsme ve spolupráci s různými spolky  v obci uspořádali „Pohádkový les“. Děti prošly pohádkovou 
cestu po lese a na koci cesty je čekalo občerstvení – limonáda,  kabanos z udírny a meloun. Před 
prázdninami byl pro děti připraven sportovní den na fotbalovém hřišti, děti závodily v běhu, 
hodu do dálky a zahrály si fotbal.

Další školní rok je za námi, nezbývá než popřát všem krásné prázdniny.
Pavlína Filipíkoví a Bc. Gabriela Navrátilová, učitelky

Poděkování
V červnu odchází do důchodu paní Zdeňka Rektoříková, která pracovala v Mateřské škole 

jako kuchařka. Chtěla bych ji touto cestou poděkovat za náročnou práci a za dobré jídlo, které 
pro všechny připravovala s láskou. Zdenička má hodně vnoučat a už teď se těší, jak bude svůj 
volný čas věnovat především jim. Přejeme jí hodně zdraví, aby si čas v důchodu užila co nejdéle. 

V červnu také odchází z Mateřské školy pani učitelka Pavlína Filipíková, které se podařilo získat místo 
v Mateřské škole v Němčicích. Jelikož bydlí v Kostelci u Holešova, tak do práce to bude mít opravdu 
kousek. Chtěla bych p. učitelce poděkovat za práci v MŠ a popřát, aby se jí v nové práci líbilo a měla 
tak hodné děti jako u nás v MŠ. Doufáme, že kdykoliv pojede přes Prusinovice, tak se za námi zastaví. 

Na závěr bych chtěla poděkovat za spolupráci během školního roku p. starostovi Zbyňku 
Žákovskému a všem zastupitelům obce. Děkuji také za materiální a finanční pomoc, bez které by 
na škola nemohla fungovat. Děkuji také spolkům v obci za spolupráci a organizaci různých akcí 
pro děti jak v MŠ, tak v rámci obce. 

PŘEJI VŠEM KRÁSNÉ a SLUNÍČKEM PROZÁŘENÉ  PRÁZDNINY.
Dagmar Mikešková, ředitelka

Poslední tři měsíce plné zážitků
… pojďme si je společněpostupně připomenout… 

1. dubna proběhla v Kulturním domě Velikonoční výstava, na níž žáci naší školy nabízeli 
výrobky, které v rámci jarního tvoření ve škole vyrobili. Proběhla zde také soutěž o nejkrásnější 
kraslici. Zúčastnilo se jí 49 žáků, kteří přinesli opravdu krásné a originální kraslice.  Soutěž probíhala 
ve dvou kolech. Školní kolo vyhrála kraslice v podobě Mimoně, kterou vyrobil Niky Jadrníček (3. 
ročník). Ve veřejném kole, v němž hlasovali návštěvníci výstavy, zvítězila kraslice v podobě sovy, 
kterou vyrobila Natálka Vargová (3. ročník).

3. dubna se žáci druhého ročníku zúčastnili preventivního programu Hasík, na němž hasiči 
s dětmi probrali zásady požární ochrany a jak postupovat v rizikových situacích.

6. dubna jsme v rámci Plackohraní vyráběli zrcátka pro maminky k jejich svátku. V tento den 
také proběhlo vyhodnocení soutěže o nejlepší logo školy pro Zápis do školy. Vyhrál návrh Natálky 
Vargové, jejíž logo se otisklo na placky pro budoucí prvňáčky.
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11. dubna nešel ve škole elektrický proud, a tak jsme se vydali na výuku ven. Trochu nám 
nepřálo počasí, ale i přesto jsme si to všichni užili. Žáci 1. ročníku prožili svůj Kytičkový den venku 
u tělocvičny a věnovali se úkolům z matematiky a českého jazyka na téma jaro. Paní učitelka se 
druhý den ptala dětí na prožitý den. Zde jsou zachycené některé jejich odpovědi.
Jak se Vám líbil včerejší den? 

Líbily se mi všechny úkoly a hry na hřišti. Líbily se mi kytičky, které jsme si mohli nalepit  
a pracovat v družstvech.
Který úkol byl pro Vás nejtěžší? 

Pamatovat si slova, přiřazovat povolání do věty, počítání ovocných pyramid, luštěnka 
s písmenky.

Žáci 2. ročníku strávili svůj den na téma Velikonoce také v prostorách hřiště u tělocvičny. 
Věnovali se Velikonocům. Paní učitelka si pro děti připravila úkoly na toto téma. 
Co se Vám líbilo na včerejším dnu?

Co se mi líbilo? Jak jsme se o sobě něco dozvěděli. Jak jsme se učili něco o Velikonocích. Jak 
jsme luštili. Bavily mne závody. Líbilo se mi, že jsme byli v přírodě. Co se mi nelíbilo? Moc se mi 
nelíbilo počasí, ale i tak jsme si to užili.  Hana Krejčí (2. ročník)

Žáci 3. ročníku se vydali s paní učitelkou na Petrák s tématem Theday in English a celý den 
se věnovali angličtině. Mluvili anglicky a plnili úkoly o zvířatech v angličtině.
Theday in English

11. 4.  byl den angličtiny. Šli jsme ven a měli jsme za úkol najít co nejvíc lidí, domů, aut  
a zvířat. A mezitím jsme šli na Petrák. Jak jsme došli, tak jsme tam dělali úkoly. Ale pak tam byla 
strašná zima – brrrr. Tak jsme šli zpátky do školy a dokončili jsme to tam. Jak jsme to měli hotové, 
tak jsme měli dělat úpravu. Pak každý dělal svoje tričko. Já jsem dělal tygra. David dělal delfína. 
Martin dělal žirafu, byla moc pěkná. Pája dělal opici, lva, tygra a rybu, jak dělal toho tygra, tak 
se po mě opičil. Ten den jsem si moc užil a děkuju paní učitelce. Lukáš Podsedníček (3. ročník)

Žáci 4. a 5. ročníku prožili den na fotbalovém hřišti, kde s panem učitelem hráli hry a věnovali 
se pohádce. Povídali si o pohádkách a dokonce si i připravili a zahráli krátkou pohádku pro ostatní.
Jaký byl tento den?

Sportovní den byl super kvůli hrám a zábavě. Všechny hry byly zábavné. Pak jsme měli napsat 
pohádku a zahrát ji. Tomáš Foltýn (4. ročník)

Zápis budoucích prvňáčků proběhl 12. dubna. Žáci 4. a 5. ročníku si pro předškoláčky 
připravili pohádkovou cestičku k zápisu. Na jednotlivých stanovištích děti plnily různé úkoly. 
Paním učitelkám pak děti ukázaly, jak jsou šikovné. Příští rok se těšíme na 15 nových prvňáčků. 
Věříme, že se jim u nás bude líbit. 

Opět jsme navštívili zlínské divadlo. 19. dubna žáci 1. – 3. ročníku zhlédli překrásné divadelní 
představení Zlatovláska.

Protože číst knihy je důležité a jsou místa, kde si knížky můžeme půjčit, žáci 3. ročníku na-
vštívili 20. dubna Městskou knihovnu Holešov. Zde jim byly představeny a doporučeny knihy 
od severských autorů. Místní knihovnu v Prusinovicích navštívili žáci 1. a 2. ročníku 24. dubna. 
Žákům 1. ročníku byly představeny pohádkové knihy a žákům 2. ročníku próza s dětským hrdinou. 

Do školní družiny 25. dubna přijeli maskoti z Ovocentra Valašské Meziříčí, odkud k nám 
vozí ovoce a zeleninu v rámci preventivního programu Ovoce do škol. Maskoti si s dětmi zahráli  
a zasoutěžili.

Naše škola se zúčastnila fotbalové soutěže McDonald´s Cup. Vybraní žáci jeli soutěžit do 
Bystřice pod Hostýnem. 26. dubna proběhlo okrskové kolo, kterého se zúčastnili starší a mladší 
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žáci. Starší žáci skončili pátí. Mladší žáci vyhráli první místo a postoupili do okresního kola, jež 
se odehrálo 10. května.  Zde naši mladší žáci vybojovali krásné 4. místo. Všem účastníkům patří 
obrovská gratulace za výbornou reprezentaci naší školy a velké díky za pomoc při přípravách a 
samotné účasti v soutěži TJ Prusinovice (příprava žáků) a Obecnímu úřadu (zajištění dopravy 
žáků na obě části turnaje).

McDonald´s Cup
Dne 26. dubna se v Bystřici pod Hostýnem uskutečnil McDonald´s Cup. Ze školy jsme odjeli 

v 7:30 hodin. Přijeli jsme na místo a šli jsme do šatny. Měli jsme chvíli čas, tak jsme se nasvačili. 
Byli jsme rozděleni na starší a mladší. Po chvíli jsme šli hrát první zápasy. Jak jsme dohráli jeden, 
za pár minut jsme hráli další. Až jsme odehráli pár zápasů, měli jsme hodinu odpočinek. Mladší 
hráli o první z šesti a my o čtvrté z pěti. Když se přešlo na vyhlašování, mladší opravdu byli první 
a starší bohužel pátí. Ale pro naši školu to bylo úžasné, protože mladší postupují do okresního 
kola, které bude 10. května.  

Jan Pumprla (5. ročník)

Ještě v dubnu proběhl na naší škole Rej čarodějnic, a to 28. dubna. Učitelé pro žáky připravili 
čarodějnické soutěže a úkoly. Byly ohodnoceny kostýmy čarodějnic, které nějakým způsobem 
zaujaly. Konkrétně tyto: za 1. ročník Kamilka Podolová, za 2. ročník Agáta Mlčáková, za 3. ročník 
Lukáš Podsedníček a za 4.–5. ročník Nikolka Filáková. Nejoriginálnější čarodějnicí byla nominována 
Veronika Mlčáková z 2. ročníku. Tento den jsme si všichni náramně užili. 

Čarodějnice
V ZŠ Prusinovice se 28. dubna uskutečnil Rej čarodějnic. Ráno jsme se převlékli do kostýmů a 

namalovali si na obličeje pavučiny, pavouky, bradavice atp. První dvě hodiny jsme se učili. Druhou, 
třetí, čtvrtou a pátou jsme dělali různé soutěže, např. jsme házeli žábami (z papíru), potom jsme 
běhali slalom na košťatech – první jsme museli udělat co nejvtipnější jízdu a potom jsme se rozdělili 
na dvě družstva holky versus kluci, museli jsme jet na jednom koštěti a nemohli jsme spadnout. 
Vyhrály holky. Potom jsme prolézali pavučinou. Další jsme hádali koření a kreslili poslepu. Potom 
jsme šli do družiny, kde vyhlásili nejlepší Čarodějnici. Uklidili jsme třídu a šli domů, na oběd nebo 
do družiny.    

Pavlína Utěkalová (5. ročník)

Na konci dubna proběhla ve všech třídách soutěž v krasopisu a zde je vyhodnocení 
v jednotlivých kategoriích:
Krasopis vyhodnocení:
1. ročník     2. ročník
1. místo Marek Nedbal   1. místo Veronika Mlčáková
2. místo Emílie Krejčí   2. místo Denisa Jašová
3. místo Kristýna Rozsypalová  3. místo Hana Krejčí

3. ročník     4. a 5. ročník
1. místo Kateřina Pirklová   1. místo Anna Smolková
2. místo Natálie Vargová   2. místo Tereza Masná
3. místo Radek Večeřa   3. místo Tomáš Foltýn

Všichni ocenění výše uvedení dostali diplom a drobnou cenu při vyhlášení výsledků, jež 
proběhlo 3. května ve školní družině. Absolutní vítězkou se stala Kateřina Pirklová. V tento den 
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také proběhlo finále recitační soutěže. Třídní kola se odehrála ve třídách ke konci dubna a v tento 
den recitovali  ti, kteří byli nejlepší. Byly tři kategorie - 1.+2. ročník, 3. ročník a 4. + 5.ročník.  Porota 
se skládala z učitelů a zástupců jednotlivých tříd. Hlasování nebylo jednoduché, protože všichni 
recitátoři se na tento den připravili a předvedli velmi dobré výkony. Zde jsou výsledky recitace:
1. a 2. ročník  3. ročník    4. a 5. ročník
1. místo Tomáš Pumprla 1. místo Alexandra Čechová  1. místo Jan Pumrpla
2. místo Julie Sklenářová 2. místo Eliška Barotová  2. místo Zdeněk Adámek
3. místo Kamila Podolová 3. místo Sára Šturmová  3. místo Kristýna Masná

Absolutní vítězkou se stala paní učitelka Alenka Pešková, jež předvedla naprosto perfektní 
představení, pobavila nejen učitele, ale i děti. Myslím si, že na její vystoupení budeme dlouho 
vzpomínat. Ještě jednou veliká gratulace všem recitátorům. 

Naši žáci se také v průběhu dubna a května zúčastnili hned několika výtvarných soutěží, např. 
PO očima dětí, Za zvířátky kolem světa, Mytí rukou – proč, kdy, jak, Rumcajs a tradice. Některé 
soutěže znají už svého vítěze a my jsme mohli s radostí předat cenu Kamilce Podolové (1. ročník) 
a Terezce Kuželové (2. ročník), jejichž malby v rámci soutěže Za zvířátky kolem světa patřily mezi 
úspěšné a oceněné. Gratulujeme oběma děvčatům.

I v květnu jsme soutěžili ve sportu, tentokrát ve vybíjené. Žáci 5. ročníku a vybraní žáci 4. roč-
níku ve čtvrtek 4. května jeli reprezentovat naši školu na turnaj do Holešova, odkud si přivezli 
krásné 4. místo. 

Vybíjená
4. května se konal turnaj ve vybíjené v Holešově na 1. ZŠ. Byly tam Ludslavice, Holešov, Rusava, 

Přílepy, Žeranovice a my (Prusinovice). Hráli jsme pětkrát. Potom jsme hráli poslední zápas a hráli 
jsme nejhůř o 4. místo.  Když jsme skončili všechny zápasy, vyhlašovali výsledky. Na 6. místě byly 
Ludslavice, na 5. místě Žeranovice, na 4. místě my, na 3. místě Holešov, na 2. místě Přílepy a na 1. 
místě Rusava. Potom nás provedli ještě celou školou. Bylo to bludiště. Nakonec jsme jeli zpátky 
do školy.      

Sára Nelešovská (4. ročník)

V neděli 14. května naši žáci předvedli krátké vystoupení u příležitosti Dne matek. Věříme, 
že se vystoupení dětí líbilo, daly si s přípravou záležet. A jak probíhaly přípravy?

Přípravy na Den matek
Přípravy na Den matek jsou docela zábavné. Vystupuje tam celá škola. Písničky tam jsou:  

1. roč. Šmoulové, 2. roč. Dělání, 3. roč. Tři citronky, 4. roč. Večerníček a 5. roč. The fox. Byly jsme 
už na KD třikrát a měli jsme i tak trému, ale to musíme překonat. Zkoušeli jsme to šestkrát  
a i dnes 10. 5. jsme to zkoušeli dvakrát v družině. Myslím, že už nám to jde, ale určitě musíme ještě 
trénovat, abychom to měli vychytané do nejmenšího kroku. Doufám, že se to maminkám bude 
líbit. Jako dárek dostanou zrcátko s naším výtvorem. Já tam mám např. berušku. 

Tereza Masná (4. ročník)

V rámci Světového dne hygieny rukou si 5. května žáci všech tříd připomněli nezbytnost mytí 
rukou a dle instrukcí si také ukázali, jak správně při umývání rukou postupovat. 

I v květnu jsme se vydali učit do přírody (16. května). První ročník zašel na Petrák, kde paní 
učitelka nachystala pro děti úkoly z matematiky, českého jazyka a prvouky.  Druhý ročník prožil 
Den s knihou v okolí tělocvičny. Žáci pracovali s knihou, kterou si přinesli z domova. Třetí ročník 
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prožil den na fotbalovém hřišti, kde měli přichystané úkoly na vyjmenovaná slova a sportovní 
hry. Čtvrtý a pátý ročník si v tělocvičně připomenul zásady první pomoci. Pan učitel ukázal žákům 
outdoorové mobilní aplikace, které mohou v případě potřeby použít a na závěr si zahráli hry. Byl 
to moc prima den pro všechny třídy.

18. května jsme se společně vydali do Holešova na Den policie ČR, kde nám hasiči a záchranáři 
ukázali vyproštění zraněných při autonehodě, police ČR předvedla také zadržení nebezpečného 
pachatele. Děti viděly, jak pracují psovodi a jízdní policie. Také jsme mohli zhlédnout záchranu 
tonoucího. Přistál mezi nás vrtulník PČR, který si děti mohly následně prohlédnout. Po skončení 
programu jsme si prošli jednotlivá stanoviště, která byla nachystaná kolem dokola. Děti se mohly 
podívat do vozu cizinecké policie, sáhnout si na opravdové zbraně, vyzkoušet si první pomoc, 
prohlédnout roboty, vozy, motorky atd. Bylo toho opravdu hodně. Sluníčko nám přálo a zážitků 
bylo nespočet.

V rámci fotbalového náboru si pro naše a okolní školy a školky místní fotbalisté z TJ přichystali 
Sportovní den Můj první gól, který se uskutečnil 26. května. Na fotbalovém hřišti bylo připraveno 
několik stanovišť, kde děti musely splnit úkoly, dostávaly razítka a nakonec i drobnou odměnu. 
Žáci 4.–5. ročníku na této akci také pomáhali jako pořadatelé. Vodili jednotlivé skupiny po stano-
vištích. Patří jim veliké díky, protože si vedli velmi dobře. Byla to moc hezky zorganizovaná akce 
a všichni jsme si v tento den příjemně zasportovali.

Poněvadž ve škole recyklujeme a také zde máme sběrné místo na drobné elektrospotřebiče, 
navštívil naši školu 5. června lektor s preventivním programem Recyklace hrou, kterého se zúčastnili 
postupně všechny třídy. Povídali si o tom, proč je důležité třídit odpadky, jak a jakým způsobem 
třídíme, co se vyrábí z recyklátů. Bylo to velice zajímavé a pro mnohé poučné.

Jako každoročně nastalo v červnu období školních výletů. 7. června se vydali na výlet žáci 
3. – 5. ročníku, vyjeli autobusem na Tesák, odkud se pěšky vydali na Kelčský Javorník. Na roz-
hlednu se podívali skoro všichni, i když někteří překonali sami sebe se slovy, že to bylo poprvé 
a naposledy. Poté sešli na Chvalčov, odkud je autobus odvezl zpět do školy. V nohách měli  
10 km. 2. ročník se v tento den vydal se svou paní učitelkou dobrodružnou cestou směr ZOO Lešná, 
všechny přestupy tam a zpět zvládli a zvířátka v zoo si prohlédli a některé i nakrmili. 1. ročník se 
s paní učitelkou vydal do Rymic 8. 6., kde společně navštívili muzeum lidových staveb: dřevěný 
mlýn, doškové chaloupky a tvrz. Zastavili se i v Holešově, kde navštívili výstavu exotických zvířat 
na zámku. Zvířata si děti mohly prohlédnout zblízka a také pohladit. Letošní výlety se nám vydařily, 
počasí přálo, nikomu se nic nestalo a děti mají mnoho zážitků.

V pátek 9. června se žáci 3.–5. ročníku zúčastnili preventivního programu s názvem e-bezpe-
čí – Bezpečnost na internetu. V rámci tří vyučovacích hodin si s lektorkami povídali o sociálních 
sítích, které dnešní mladí běžně používají, a o bezpečnosti na internetu. Žákům bylo vysvětleno, 
že i na sociálních sítích se může stát trestná činnost, povídali si i o konkrétních případech, jež se 
staly. Zkoušeli rozpoznat falešné profily. Bavili se o youtuberech, kteří jsou slušní a kteří se naopak 
vymykají hranicím. Zkoušeli si vymyslet heslo tak, aby ho hned někdo neodhalil, ale zároveň tak, 
aby si ho byli schopni zapamatovat. Na závěr si pohráli s moderními elektronickými roboty, což 
byla pro děti neskutečná zábava, dokonce i učitelé se nestačili divit, jak chytré přístroje mohou 
být a co všechno dokáží.

Žáci 4. ročníku plnili zkoušky Cyklisty na dopravním hřišti v Kroměříži 15. června. Bohužel ne 
všichni testovou zkouškou prošli a museli tento test opakovat ve škole, aby i oni obdrželi průkaz 
cyklisty. Praktické jízdy však zvládli naprosto všichni bez problémů.
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V pondělí 19. června jsme měli velice poučnou přednášku o vývoji hudebních nástrojů. 
Přednášející přinesl několik desítek velice starých a unikátních nástrojů, které osobně vlastní. 
Pověděl nám o jejich původu, na mnohé nám dokonce i zahrál. Ukázal nám i několik zajímavostí, 
například jak se dá zahrát na hadici od pračky. Nevěřili byste, ale zní to jako trubka. 

26. června jsme si ještě naposledy zasportovali v rámci sportovního dne na fotbalovém 
hřišti pod vedením fotbalistů. Tentokrát byly soutěže připraveny pro nás a naši MŠ. Kluci i holky 
si zahráli fotbal. Soutěžili jsme v hodu do dálky a v běhu. Ti nejúspěšnější byli pak oceněni. Opět 
to byla velmi povedená akce. Děkujeme pořadatelům.
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KULTURA

Protože se přiblížil čas konce školního roku a jako každoročně se i letos loučíme s žáky 5. roč-
níku, kteří odchází na druhý stupeň do Holešova, tak i letos nastal čas loučení. Žáci 5. ročníku se 
také moc hezky rozloučili s celou školou ve čtvrtek 29. června, kdy si pro ostatní své spolužáky  
a učitele nachystali moc hezký program v tělocvičně školy.

Protože už je opravdu konec školního roku a nastal 30. červen, rozdalo se vysvědčení a s našimi 
žáky jsme se na dva měsíce rozloučili. Popřáli jsme jim pěkné prázdniny, a aby nasbírali plno sil, 
protože dva měsíce utečou jako voda a zase se brzy sejdeme ve školních lavicích.

Mgr. Petra Zicháčková

Cesta do středověku – aneb jak jsme se měli 
ve školní družině

Jako každý rok, tak i letos jsme neudělali 
výjimku. Tentokrát nás celým školním rokem 
ve školní družině provázela celoroční hra 
s názvem Cesta do středověku. Děti se po-
stupně seznamovaly s dobou krále Karla IV. 
Ukazovali jsme si stavby z této doby a také 
jsme si vlastní hrady vytvářeli. Vznikly tak 
stavby z plastelíny, hrady natisklé pomocí 
houbiček a také jedna společná krabicová 
hradba sloužící přímo ke hře. Prohlíželi jsme 
si různé knihy s obrázky o této době. Na 
základě pozorování si všichni měli možnost 
vytvořit svůj královský erb. Povídali jsme si 
o zdraví, léčení a hlavně bylinkách. Nechyběla také ochutnávka bylinných čajů a seznámení se 
s účinky jednotlivých bylin. Na závěr děti prošly rytířskou školou, kde se zdokonalovaly ve zruč-
nosti, zdatnosti, rozvaze a pozornosti. A jako správní rytíři si všichni měli možnost vyrobit svou 
rytířskou výzbroj – meč, štít a helmu a zúčastnit se závěrečného rytířského turnaje. 

Martina Smolková  –  vychovatelka ŠD

Divadelní představení „Pohádka O vodě“
Na pozvání po čase do naší obce zavítali ochotníci z Pohnutého divadla z Loukova, aby pro 

naše děti i dospělé sehráli pohádku „O vodě“. Byl to příběh o zlém čarodějovi Mrkonosovi, pěkném 
děvčeti Ondřejce a o mládenci Karlíkovi, který ji šel zachránit. To byl hlavní příběh lásky mladé dvojice, 
která prošla zkouškou odolnosti a věrnosti. Současně se odvíjel příběh hledání vztahu a lásky mezi 
čarodějem Mrkonosem a paní Zunami ničitelkou. Vedle těchto dvou milostných příběhů měla po-
hádka i výchovnou stránku, když poukázala na ekologické problémy současnosti. Děti se v příběhu 
záchrany panny Ondřejky dozvěděly, jak je třeba si vážit vody, jak je voda užitečná a co všechno 
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dokáže. Abychom dokázali udržet naši krás-
nou planetu v pořádku a čistotě, naučíme 
se také, jak správně třídit odpadky. Kromě 
ekologických motivů byly v pohádce zmíněny  
i moderní technické a komunikační prostřed-
ky (například mobilní telefon a internet).

Toto divadelní představení bylo sehrá-
no v neděli 2. dubna v kulturním domě za 
účasti asi padesáti diváků, dětí i dospělých. 
Pohádku zhlédli také pan starosta i pan mís-
tostarosta se svými rodinami. Přestože toho 
dne bylo slunečné počasí, které nás velmi 
lákalo k různým výletům a jiným aktivitám, 
projevili naši občané zájem o divadlo. Ti, kteří přišli na představení ochotníků z Loukova, jistě 
nelitovali a dobře se pobavili.

Režisérkou divadelní pohádky byla paní Miroslava Koutná, která rovněž napsala scénář  
a navrhla kostýmy pohádkových postav. Scénu navrhl Josef Koutný. V pohádce účinkovalo asi 10 
dětí a 6 dospělých herců. Je třeba ocenit jejich odvedené herecké výkony, zvláště v dětských rolích.

Děkuji ochotníkům z Loukova za jejich sehranou divadelní pohádku, která pobavila naše děti 
i dospělé diváky a zpříjemnila jim nedělní odpoledne.

       Antonín Nedbal 

Koncert pro maminky
V úterý 2. května odpoledne se konal v kulturním domě malý koncert žáků Základní umělecké 

školy F. X. Richtera Holešov, odloučené pracoviště v Prusinovicích. Tento koncert se konal krátce před 
Svátkem matek a byl věnován všem maminkám jako poděkování za jejich obětavou lásku a starost-
livost.Při koncertu vystoupili žák a žákyně, kteří se učí hrát na klávesy pod vedením paní učitelky 
Mgr. Hany Tomšů. Žáci zahráli posluchačům z řad svých 
rodičů a prarodičů své vybrané a připravené skladby. Jed-
notlivé žáky a jimi interpretované skladby slovy uvedla 
paní učitelka Mgr. Hana Tomšů. Žáci zahráli na klávesy 
v tomto pořadí: Kamila Podolová, Natálie Vargová, Sára 
Šturmová, Štěpánka Ambróšová, Anička Smolková, Sára 
Nelešovská, Nikola Filáková, Zdeněk Adámek, Adélka 
Žákovská a Markéta Nedbalová. Pozorní posluchači od-
měnili potleskem jednotlivé výkony mladých hudebníků.
Tím byl vyčerpán připravený program tohoto koncertu, 
který trval 30 minut. Našim žákům základní umělecké 
školy i paní učitelce Mgr. Haně Tomšů děkuji za jejich milé 
vystoupení a projevenou pozornost všem maminkám 
při příležitosti jejich svátku. Žákům i paní učitelce přeji 
mnoho úspěchů v dalším hudebním vzdělávání. Ať jim 
všem v životě hudba přináší radost a potěšení!

Antonín Nedbal  Štěpánka Ambróšová
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Svátek matek
V neděli 14. května se konala ve velkém sále kulturního domu slavnost při příležitosti Svát-

ku matek. Tuto tradiční slavnost připravili obecní zastupitelé ve spolupráci s mateřskou školou  
a základní školou.

Slavnost zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský krátkým proslovem, v němž přivítal všechny 
přítomné hosty, zvláště pak všechny oslavenkyně - milé maminky - a připomněl jejich neustálou 
starost o šťastný život svých dětí.

Žáci obou škol si připravili pod vedením svých učitelek kulturní program, který byl velice 
pěkný a úspěšný. Menší děti, které navštěvují mateřskou školu, velmi početnému publiku před-
vedly dvě inscenace pohádek – o Perníkové chaloupce a o Sněhurce a sedmi trpaslících. V obou 
inscenacích děti předvedly své vyjadřovací i pohybové schopnosti. Do programu se zapojilo na 
40 dětí. Jejich připravený program trval 45 minut.

Větší děti, které chodí do základní školy, předvedly publiku kulturní pořad složený z hraných 
scének a rytmických pohybových vystoupení. Sled jednotlivých scének uváděly „televizní postavy“ 
z večerníčků -   Mach (Jan Pumprla) a Šebestová (Sára Šturmová) s „utrženým sluchátkem“, které 
okamžitě a spolehlivě plnilo jejich přání. Tento zábavný pořad trval 30 minut. Program se dětem 
podařil. Děti byly po zásluze odměněny spontánním potleskem publika.

Na závěr slavnosti všechny maminky obdržely řezanou květinu - karafiát – dárek od obce 
Prusinovice. Celý tento kulturní pořad byl důstojnou a zdařilou oslavou Svátku matek v naší obci. 
Veliký dík patří účinkujícím dětem i všem paním učitelkám za snahu a trpělivost, s níž celý program 
s dětmi připravily. Poděkování patří i zvukovému technikovi Pavlu Žákovskému za ozvučení sálu. 
K dobré náladě všech přítomných na slavnosti přispělo i hezké počasí, které toho dne panovalo.

        Antonín Nedbal

Kácení máje
Dne 3. června 2017 se konalo již tradiční kácení máje. Počasí tentokrát naštěstí vyšlo a bylo 

opravdu nádherně a horko. Vzhledem k tomu, že jsme vše připravili už předešlé dny, a díky 
zkušenostem z minulých let, nebyly přípravy vůbec hektické, jak tomu občas bývalo v minulých 
letech. Pódium pro kapely bylo postaveno už ve čtvrtek a většina stánků na občerstvení v pátek, 
takže na sobotní ráno zbývalo jen přivézt všechny zásoby jídla a pití, nachystat místa k sezení  
a sejít se v dostatečném počtu organizátorů. Vše se povedlo a už kolem dvanácté hodiny bylo 
vše připraveno. Po poledni začali přicházet první lidé a rodiče s dětmi. Děti okamžitě začaly za-
plavovat kolotoče, které byly připraveny už od rána. Když se náves zaplnila lidmi, začal ten pravý 
frmol. Pivo teklo proudem a u grilu, kde se prodávaly makrely, siveni, steaky, bůčky, hermelíny, 
kabanos a dokonce i prdelačka, se kluci taky vůbec nezastavili a celkově to pěkně odsýpalo, hlav-
ně díky tomu, že jsme si předem rozdělili pozice a práci. Každý tak dělal to, co měl, a musím říct, 
že chvílemi bylo práce opravdu až nad hlavu. Poté, co se přiblížila devatenáctá hodina, se začalo 
připravovat samotné kácení. Sundaly se vzpěry, natáhlo se lano a mohlo se začít. První seknutí 
má tradičně na starost starosta obce, jako každý rok. Pak už se střídala jedna dvojice za druhou  
a sekalo se tak intenzivně, až to jedna sekyra nezvládla a praskla, tak se muselo sekat jen jednou. Ani to ale 
nebyl žádný velký problém a asi po dvaceti minutách šel máj k zemi. Každoroční boj o vlajku vyhrát David 
Nevřala a připsal si tak další úlovek, a to již několikátý za poslední roky. Děti okamžitě rozebraly všechny 
mašle a hrdě si je odnášely jako památku i cenný skalp letošního máje, který se v obci tyčil krásných  
5 týdnů. Když se vše uklidilo a uklidnilo, začala se připravovat zábava a pódium zaplnili kluci ze 
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skupiny M. O. P 69. Odehráli jeden set písní 
a už tu byla další kapela, dlouho očekávaná 
a diskutovaná kapela z Pardubic jménem 
Volant. Okamžitě po rozeznění prvních tónů 
se začal hlouček před pódiem zvětšovat  
a o chvíli později už se hemžil roztančenými 
a nadšenými fanoušky. Kapela odehrála 
velmi energické a známými písněmi nabité 
vystoupení a jak oni, i my, pořadatelé, jsme 
se shodli, že to bylo super. Moc se jim tu 
líbilo a pochvalovali si vesnickou atmosféru, 
na kterou nejsou úplně zvyklí. Po skočení 
koncertu nastoupila opět skupina M. O. P. 69, 

která pak bavila lidi svým vystoupením až do pozdních hodin. Poté se rozloučili a začal úklid. Ten 
trval až do nedělního odpoledne a po pondělním rozebrání pódia jsme mohli konstatovat, že je celá 
akce u konce s úspěšným výsledkem. Chceme touto cestou poděkovat všem těm, kteří se jakkoliv 
účastnili na letošním stavění, hlídání a kácení máje. Děkujeme za podporu, pomoc a shovívavost 
(zejména těm, kdo  bydlí v těsné blízkosti). Myslíme si, že je dobře, že se tahle tradice stále drží  
a dál pokračuje. Takže zase za rok! 

Májovci

CÍRKEV

V Prusinovicích se stále dodržují tradice
Podle lidové tradice na Zelený čtvrtek, po odeznění modlitby Sláva na Výsostech Bohu, 

naposledy zaznívají zvony, které utichnou až do Bílé soboty. Hlas zvonů bývá nahrazen zvukem 
řehtaček. Také v Prusinovicích již řadu let místní chlapci, zvláště ministranti, dodržují tradici. Po 
čtvrtečním obřadu v kostele se i letos sešli, aby zastoupili funkci kostelního zvonu. V přísné kázni, 
jak odpovídá svátečním dnům a jejich 
důležitému poslání, tak obcházeli po tři 
dny celou vesnicí, ve dvou skupinách

Se svými dřevěnými nástroji se pak 
sešli u místního kostela v pátek v šestou 
hodinu ranní, v poledne a znovu pak 
večer. Každý z hochů měl svou vlastní 
řehtačku.  Hlasem klapaček pokračovali 
ještě v sobotu ráno  a oznamování času 
ukončili v sobotním poledni. Zvony se 
pak znovu rozezněly na sobotní vigilii při 
slavnostní modlitbě Gloria. Po skončení 
svého úkolu chlapci obdrželi v mnoha 
domácnostech za svůj úkol odměnu. 

Bc. Naděžda Fraisová 
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Prusinovické sboropění
Na svatodušní neděli 4. června 2017 od 16 hodin proběhl v evangelickém kostele v Pru-

sinovicích koncert duchovní hudby pod názvem Prusinovické sboropění. V programu zazněla 
sborová, varhanní a klavírní hudba z různých období. Účinkujícími byli členové pěveckého sboru 
ECHO Zlín (Evangelický CHÓr Zlín), na varhany a klavír hráli Ester a Matyáš Moravetzovi a vše řídil 
Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické. Pár otázek jsme položili 
Evě Zhánělové, člence ECHA:
Co bylo tématem koncertu?

Tématické zaměření koncertu bylo hned dvojí. V letošním roce si připomínáme 500. výročí 
reformace, proto jsme i my nacvičili pár písní, které odkazují k Martinu Lutherovi. Druhým téma-
tickým vodítkem byly právě probíhající svatodušní svátky. 
Skladby a písně Martina Luthera patří asi k nejstarším písním ve vašem repertoáru, že?

Ano, text písně Hrad přepevný jest Pán Bůh náš je v původním znění z roku 1529 a další skladba 
Zasviť nám Slunce pokoje je sice od současného autora, ale v podstatě je ještě starší. Jedná se  
o propojení Lutherových textů s gregoriánským chorálem z 9. století. Kombinací těchto dvou his-
toricky odlišných stylů vznikla zajímavá skladba, která má u posluchačů hodně pozitivních ohlasů.
Zpíváte i písně modernější?

Ano, většinou je program koncertu uspořádán tak, že začínáme skladbami staršího data 
vzniku, a čím déle vydrží posluchači naslouchat, tím odlehčenějších a modernějších skladeb se 
dočkají. Někdy se jedná o zcela novou tvorbu, jindy jde o starší kusy v moderní úpravě. Například 
hudba písně V Tobě je radost vznikla v roce 1567, my ji ale zpíváme se zbrusu novým textem jako 
píseň Srdce mé jásá, s nímž by se měla objevit v novém evangelickém zpěvníku, jehož vydání se 
dočkáme někdy v letech 2018 až 2020. Tady jde tedy o nový text, jindy je modernější například 
rytmické provedení nebo použití vícehlasu. Vznikají tak kouzelné harmonie, které pozorného po-
sluchače mohou zavést daleko od domova. Příkladem může být harmonické ladění v jedné části 
již výše zmiňované písně Hrad přepevný, které mi připomíná písně severoamerických indiánů. 
Což by od takové skladby čekal asi málokdo.
Během koncertu jsme slyšeli také varhanní a klavírní skladby. Kdo je hrál?

Tentokrát hráli hned dva varhaníci: Ester Moravetzová a její syn Matyáš. Ester jako zkušená 
varhanice zahrála bravurně skladbu Jana Křtitele Vaňhala Preambulum I. Pro Matyáše to na na-
šich varhanách byly perné chvilky, ale se všemi nástrahami se popasoval velmi zdatně. Vždyť ve 
svých dvanácti letech s hrou na varhany teprve začíná a každá zkušenost se cení. V druhé půlce 
koncertu usedl za klavír a myslím, že všichni byli u vytržení z jeho výkonu. Je vidět, že z něj roste 
nadaný a všestranný hudebník.
V roli dirigenta jsme viděli Ladislava Moravetze. Ujímá se i jiných rolí?

Laďa, jak mu v ECHu říkáme, je zručný a nápaditý hudebník. Tentokrát se nepředstavil pouze 
v roli dirigenta, ale doprovázel nás u některých skladeb na klavír a částečně vypomáhal i jako 
zpěvák, protože část mužského souboru chyběla. Pokud to dovolí stav varhan a zpíváme skladby 
s varhanním doprovodem, tak nás také někdy doprovází. Prusinovické varhany, patřící mezi jedny 
z nejstarších v naší církvi, bohužel neumožnily, abychom je využili. Nejde na ně totiž zahrát všechny 
tóniny, které k doprovodu našich skladeb potřebujeme. Laďu je možno občas zastihnout i v roli 
akordeonisty. Původně studoval hru na trumpetu, později se zaměřil hlavně na klavír a varhany. 
Věnuje se také tvorbě nových skladeb a úpravám starších nebo zapomenutých děl do podoby, 
která je pro dnešní posluchače i zpěváky příjemná. Jeho okruh činností má však daleko širší 
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záběr. Jako celocírkevní kantor se věnuje činnosti 
pedagogické, a to jak v církvi, tak na konzervatoři, 
velmi rád navštěvuje sborová společenství po celé 
republice, organizuje vzdělávání laických hudebníků 
z řad zpěváků i varhaníků.
Vraťme se ještě k pěveckému sboru. Jak se vám 
v Prusinovicích zpívalo?

Zdejší kostel je ke sborovému zpěvu skvěle 
vybaven. Velká apsida, tedy půlkulatý prostor kolem 
stolu Páně, nabízí dostatek prostoru pro zpěváky a 
krásně umocňuje již tak dobrou akustiku. Přespolní 
zpěváci obdivovali krásu interiéru, hlavně světlé 
barvy v kombinaci se dřevem, a velmi se jim u nás 
líbilo. Ocenění zaslouží i vnímavé publikum. Zvlášt-
ní poděkování zasíláme touto cestou bratru faráři 
Leoši Machovi za možnost zde vystoupit a sestrám, 
které napekly výborné koláčky a jiné pamlsky  
a připravily pro nás chutné a bohaté pohoštění na 
faře. Děkujeme!

Evo, děkujeme Ti za ochotné a zajímavé odpo-
vědi na naše zvědavé otázky a přejeme Ti další radostná a úspěšná sborová vystoupení.

        Redakce

SPOLKY

Mgr. Eva Zhánělová (uprostřed)

Velikonoční jarmark
Samotnému velikonočnímu jarmarku předcházel v první jarní den společný projektový den 

základní školy a Klubu zlatých ručiček. Členky tohoto spolku již tradičně s žáky realizují vánoční 
projektové dny, v tomto školním roce jsme se však společně rozhodli změnit zavedenou tradici 

a zkusit něco nového – projektový den 
s velikonoční tematikou. 

Výrobky, které z této akce vzešly, byly 
překrásné. Dětem se práce velmi zdařila 
a tak směle vstoupily 1. dubna na půdu 
kulturního domu, aby společně s Klu-
bem zlatých ručiček a dalšími pozvanými 
prodejci prezentovali návštěvníkům svou 
práci v již druhém ročníku velikonočního 
jarmarku. Ke zhlédnutí byly výrobky 
z různých materiálů – textilní, papírové, 
dřevěné a další. U všech jsme přímo žasli 
nad šikovností a nápaditostí výrobců. 
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Kromě prohlídky a možného nákupu vystavených předmětů s velikonoční tematikou 
měli zejména mladší návštěvníci možnost výtvarně tvořit také v dílničkách, které připravily jak 
členky Klubu zlatých ručiček, tak i škola. Všichni mohli z plných plic dýchat sváteční atmosféru, 
doprovázenou vůní perníčků, ručně vyráběného mýdla i prvních jarních květů.

Součástí školního bloku byla soutěž, jejíž první kolo proběhlo těsně před začátkem jarmarku 
– žáci školy volili nejkrásnější velikonoční kraslici. Této soutěže se zúčastnilo 49 z 61 žáků, což je 
skvělé číslo. Tutéž příležitost – zvolit tu nejhezčí kraslici – měli i návštěvníci jarmarku. Vítězem 
školního kola byl N. Jadrníček z 3. ročníku, vítězem veřejného kola – N. Vargová, taktéž z 3. ročníku. 
Samozřejmě poděkování za účast náleží všem, všechny výtvory byly úžasné a hlavně – vyjadřovaly 
schopnosti žáků a chuť zúčastňovat se podobných aktivit.

Letošní jarmark se dle ohlasů prodejců a návštěvníků velmi vydařil. Těšíme se, že Klub zlatých 
ručiček bude i nadále vytvářet příjemnou atmosféru podobných akcí v obci.

Marcela Janů za Klub zlatých ručiček, z. s. a Mgr. Ivona Kratochvílová za ZŠ

Touto cestou děkujeme Klubu zlatých ručiček za úžasnou spolupráci, jejímž výsledkem je 
vždy krásná tvorba našich žáků. Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále, a také, že  
i někteří z našich žáků rozšíří řady tohoto spolku a tvořit budou nejen v hodinách ve škole, ale také 
ve svém volném čase. Tuto možnost mají každý druhý pátek na kulturním domě v Prusinovicích.

Mgr. Ivona Kratochvílová

A pohled očima dětí:
„V sobotu 1. dubna se v Kulturním domě konal Velikonoční jarmark. Jarmark začal v 10:00 

hodin. Prodávali tam žáci naší školy, kteří měli zájem a povolili jim to rodiče. Také Zlaté ručičky 
prodávaly. Prodávaly se tam: ptáčci, sluníčka, zajíčci, slepičky, atd. Ti, co se tam přišli podívat, 
hlasovali o nejkrásnější kraslici. Lidé se mohli jen dívat, nebo si i něco koupit, ale každý kdo přišel, 
si něco koupil. Nejvíce dětí prodávalo od 10 do 12 hodin. Prodávaly děti ze třetí až páté třídy. 
Nejvíce se prodávali zajíčci. „

Štěpánka Ambróšová, 4. ročník

Pálení čarodějnic
Tak jako v každém roce, tak  

i v tom letošním se do naší obce sletěli 
čarodějnice a čarodějové  z Prusinovic 
a blízkého okolí, přičemž dolet mířil 
až na fotbalové hřiště, kde se konalo 
tradiční pálení čarodějnic. V rámci 
této akce byly pro děti připraveny 
různé dovednostní soutěže - prolézá-
ní čarodějnickou pavučinou, závody 
na koštěti, skákání v kouzelném 
pytli, motání pavouka na pavučině, 
či poznávání čarodějnické „havěti“ 
hmatem. Po splnění všech soutěží na 
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děti čekala odměna v podobě kouzelného lektvaru s malým překvapením, který zde vařil samotný 
čaroděj Lektvaros. Nechybělo také tradiční upálení čarodějnice na hranici a spálení čarodějnic-
kých košťat za doprovodu tance kolem ohně. Jakmile bylo spáleno všechno zlo a vesnice byla 
očištěna, došlo na tradiční opečení špekáčků. Poté následovala dětská diskotéka, kterou, stejně 
jako průběh celé akce, moderoval úžasný čaroděj „Leoš Mira Mareš.“ Náš čarodějnický tým pak 
především těšila obrovská účast čarodějnic a čarodějů všech věkových kategorií a věříme, že se 
na stejném místě setkáme i příští rok. 

Čarodějnice a čarodějové TJ Prusinovice 

Rybářské závody
V sobotu dne 20. května se konal v Prusino-

vicích na Petráku 23. ročník rybářských závodů. 
Začátek v 6.00 hod. a vyhodnocení ve 12.30 hod. 
V chladném počasí závodilo 46 chytajícich rybářů. 
Vylovili celkem 26 měřených ryb.

Na 3. místě skončil p. Res, který vylovil kapry 39, 
43 a 45 cm, na druhé příčce s kaprem 46 cm se umístnil 
p. Zemánek a první místo s 50 cm kaprem obsadil  
a značkovou pilu si odnesl p. Kudla Matouš. 

V průběhu dne si cestu na rybník si našlo asi 250 
převážně skalních příznivců a diváků. Bylo jim poskyt-
nuto kvalitní občerstvení v podobě pstruhů a makrel na 
grilu, živáňské pečeně v krbu, ranní horké zabijačkové 
polévky a kabanosu z udírny. Jako každý rok nesměla 
chybět tombola o živé ryby a jiné zajímavé ceny.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří naši akci 
podpořili svojí účastí, a zároveň chceme pozvat 
všechny děti, které jsou rády u vody a chytají ryby, 
na dětské rybářské závody, které se budou konat 5. srpna 2017 na Petráku.

Antonín Talach - rybářský hospodář

Matouš Kudla, vítěz

Dlouhé Stráně
Cykloturistický oddíl NEKO uspořádal v sobotu 3. června autobusový zájezd do Jeseníků. 

Cílem výletu bylo vodní dílo – největší přečerpávací elektrárna v Evropě Dlouhé Stráně.
Ráno jsme obsadili téměř všechna místa v autobusu, který nás přivezl do obce Kouty nad 

Desnou, odkud jsme vyjeli lanovkou na Medvědí horu (1 125 m. n. m.). Potom jsme se vydali 
pěšky 3 kilometry po lesních cestách a pěšinách k vodní nádrži Dlouhé Stráně. Toto rozsáhlé 
vodní dílo je umístěno na vrcholu hory, která byla asi o 3 metry snížena. Byla tam vybudována 
veliká vodní nádrž o rozloze 15,4 ha. Nádrž napohled působí mohutně. Lze ji obejít dokola po 
široké cestě. Z této horní nádrže se vypouští voda přes turbíny do nedaleké údolní přehrady, z níž 
se potom voda dle potřeby přečerpává zpět do horní nádrže. Na vyhlídce u vodní nádrže (1 353 
m. n. m.) jsme se kochali krásnými výhledy na vrcholy Jeseníků. Bylo krásné polojasné počasí  
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a vál tam svěží mírný vítr. Využili jsme 
příležitost k občerstvení u blízkého kiosku 
(u nádrže) spolu s mnoha dalšími turisty. 
V tom místě právě probíhaly přípravy 
k dojezdu 2. etapy mezinárodního cykli-
stického závodu míru juniorů (závodníků 
do 23 let). Po krátkém odpočinku se větši-
na z nás vrátila stejnou cestou na Medvědí 
horu ke stanici lanovky. Na Medvědí hoře 
je rozhledna a kiosek s občerstvením. 
Tam jsme si asi přes hodinu odpočinuli, 
slunili se a občerstvili se. Mnozí z nás se 
pokochali krásnými výhledy do okolí z roz-

hledny. Velmi pěkným zážitkem pro nás byl průjezd cyklistů, účastníků mezinárodního závodu 
míru (Závod míru U23 Grand Prix Priessnitz spa 2017), kteří jeli druhou etapu z Krnova na Dlouhé 
Stráně (151 km). Byli na cestě déle než 3 hodiny a do cíle jim zbývalo už jen několik kilometrů, ale 
jeli vytrvale stále do kopce. S nadšením jsme povzbuzovali mladé závodníky z České republiky, 
Velké Británie, Německa, Holandska, Itálie, USA, Lucemburska, Francie, Polska, Belgie, Slovinska, 
Norska, Švýcarska, Dánska, Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Švédska, Japonska, Portugalska a Ra-
kouska. Naše děti s radostí uvítaly, když jim některý závodník cestou daroval svoji už prázdnou 
láhev na pití nebo si s nimi tleskl rukou na pozdrav. Průjezd závodníků byl pěkný zážitek na konci 
našeho výletu. Z Medvědí hory jsme pak pohodlně sjeli lanovkou do výchozí stanice v Koutech 
nad Desnou, kde celou tu dobu stál náš autobus. Po odpočinku a občerstvení v blízké restauraci 
Galerie jsme se společně vyfotografovali, nastoupili do autobusu a šťastně jsme se vrátili domů 
obohacení o krásné zážitky z celodenního výletu. Z rukou předsedy oddílu NEKO ing. Josefa 
Nedbal jsme cestou obdrželi diplomy za účast na tomto výletu na Dlouhé Stráně.

Výlet se nám velice líbil. Trasa pochodu nebyla příliš obtížná, ani nebyla dlouhá. Počasí nám toho 
dne velice přálo. Bylo téměř ideální počasí na výlet. Jen nás mrzelo, že pro nemoc s námi nemohl 
být náš předseda oddílu MVDr. Jaroslav Koplík, s nímž jsme byli toho dne jen telefonicky ve spojení.

Děkuji předsedům oddílu NEKO za to, že pro nás připravili tento krásný turistický výlet bez 
kol a že jsme bezprostředně poznali další pěkné a zajímavé místo na Moravě.

        Antonín Nedbal

Pohádkový les
V sobotu 10. června odpoledne se konal v lese Hrádku další ročník zábavné akce pro děti  

a jejich doprovodu nazvané „Pohádkový les“. Stejně jako vloni se na přípravě a realizaci této akce 
společně podíleli členové místních spolků (zahrádkáři, myslivci, dobrovolní hasiči, Klub zlatých 
ručiček), mateřská škola a obec Prusinovice.

Tuto akci ohrozil dopolední vytrvalý mírný déšť, ale odpoledne se počasí zlepšilo natolik, že 
se akce konala, byť přístupová cesta k Hrádku byla blátivá. Mokré byly i cesty v lese. Navzdory 
počátečnímu nepříznivému počasí „Pohádkový les“ navštívilo toho dne 71 dětí.

Začátek cesty „Pohádkovým lesem“ byl v krásném přírodním prostředí, u rybníka pana Skle-
náře. Tam se děti přihlásily a od paní učitelek MŠ dostaly malou průkazku, do níž se potvrzovala 
návštěva jednotlivých stanovišť po cestě lesem, jichž bylo celkem sedm. Hned u rybníka měli 
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své místo vodník s vodnicí. Tam děti symbolicky lovily ryby na udičku nebo skládaly obrázek ryby 
z jednotlivých obrazových dílů. Na cestě lesem se děti setkaly s motýlem Emanuelem a Makovou 
panenkou, Rumcajsem a Mankou, kouzelnou babičkou, Krakonošem a Ančí, Bílou paní a s třemi 
sudičkami. Na každém stanovišti pohádkových bytostí děti splnily konkrétní zábavné úkoly  
a dostaly malou sladkou odměnu. Na konci cesty, na Hrádku u vily, děti dostaly od paní ředitelky MŠ 
Dagmar Mikeškové a paní Hany Bradíkové sladkosti a poukázky na občerstvení (limonádu a klobásu). 
Paní Bradíková tam měla současně službu jako zdravotnice po celou dobu „Pohádkového lesa.“

Na hrádku u vily myslivci připravili pro děti i dospělé posezení s dobrým občerstvením 
(zvěřinový guláš, opékaná klobása, pivo, limonáda). Tam měly děti o zábavu dobře postaráno. 
Opékaly si špekáčky nad ohněm, vozily se na osedlaných koních, prohlížely si dravé ptáky (sýček, 
puštík jestřáb, sokol), s nimiž tam byli jejich chovatelé. Ještě na začátku cesty (u rybníka) myslivci 
připravili pro děti ukázku práce vycvičených loveckých psů, kteří neomylně čichem vyhledali  
a přinesli svému pánovi z pole již zastřeleného bažanta. Na Hrádku byla příležitost k dobré zábavě 
a sousedské besedě.

Navzdory počátečnímu nepříznivému počasí letošní cesta „Pohádkovým lesem“ se zdařila. 
Poděkování patří všem pořadatelům, kteří přípravě a realizaci této akce věnovali svůj volný čas, 
svou práci i své nadšení pro dobrou věc. Odměnou za jejich dobrovolnou a obětavou práci jim 
mohly být na místě pohledy na usměvavé tváře a zářivé oči dětí.

Zvláštní poděkování patří ochotným sponzorům „Pohádkového lesa“, jimiž byli: Agrova a.s., 
obec Prusinovice, ASICS (Ondřej Němec), SDH, MS Vranov, Chovatelé a přátelé koní, Potraviny 
ALFA, Nestlé Česko s. r. o. (závod SFINX ve Všetulích) a TJ Prusinovice.

Na závěr své zprávy chválím dobrou spolupráci všech výše uvedených pořadatelských 
subjektů.

Antonín Nedbal

Výstava k 70. výročí myslivosti v Prusinovicích
Letošní rok je rok jubilejní pro naše myslivce, kteří si ve dnech 23. až 25 června připomněli 

a společně veřejně oslavili 70. výročí myslivosti v Prusinovicích tak, že v kulturním domě uspo-
řádali výstavu loveckých trofejí, vycpaných zvířat a ptáků, starých i nedávných fotografií, kronik 
mysliveckých spolků, loveckých diplomů a ocenění a mnoha dalších věcí, spojených s myslivostí 
a přírodou vůbec. 

Myslivecká výstava se konala v kulturním domě v hlavním sále, jehož prostor byl dokonale 
využitý. Po obvodu sálu i uprostřed byly rozmístěny panely s propagačními nástěnkami a vý-
stavními expozicemi jednotlivých myslivců nebo mysliveckých sdružení (domácí i přespolních). 
V takové prezentaci na nástěnkách byly zastoupeny místní základní škola i mateřská škola, obec 
Prusinovice a Rybářský spolek Prusinovice. Pěknou ukázku cizokrajných věcí měl dr. Jiří Troneček. 
Nechyběla tam ani audiovizuální projekce filmů o myslivosti a přírodě.

Příprava výstavy si vyžádala veliké úsilí všech zúčastněných členů mysliveckého sdružení 
Vranov Prusinovice, zvláště byla důležitá řídící práce předsedy sdružení, pana Františka Mikešky. 
Bylo třeba nejen v sále vhodně rozmístit a upevnit exponáty, ale také zajistit občerstvení pro 
hosty a veřejnost, dát s předstihem zhotovit nové tablo mysliveckého spolku, pozvat vzácné 
hosty (řečníky) a podobně. 

Výstava byla otevřena v pátek 23. června ráno pro žáky základní školy a mateřské školy, kteří 
výstavu navštívili se svým pedagogickým doprovodem. Děti tam obdržely od přítomných služ-
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bukonajících myslivců propagační materiály o zvířátkách a přírodě. Děti obdivovaly vystavené 
exponáty. Odpoledne od 15 hodin byla výstava otevřena pro veřejnost.

Hlavní program slavnostní myslivecké výstavy začal v sobotu 24. června v 15 hodin ve velikém 
sále kulturního domu, kde se sešlo na 60 hostů, většinou členů mysliveckých spolků a jejich rodin-
ných příslušníků. V čele (na pódiu) sedělo sedmičlenné předsednictvo ve složení: MVDr. Jaroslav 
Koplík, jednatel Mysliveckého sdružení Vranov Prusinovice a zástupce starosty obce Prusinovice, 
MVDr. Vladimír Vrzal, CSc., vědecký pracovník z Biovety, a.s., z Ivanovic na Hané, PaeDr. Jiří Troneček, 
soukromý cestovatel a přírodovědec z Chvalčova, Zbyněk Žákovský, starosta obce Prusinovice, 
ing. František Fuit, tajemník Městského úřadu v Holešově, pan JUDr. Stanislav Kučera, předseda 
Českomoravské myslivecké jednoty Kroměříž a František Mikeška, obecní zastupitel a předseda 
Mysliveckého spolku Vranov Prusinovice.

Slavnostní schůzi zahájil pan František Mikeška, který ji také řídil. Po přivítání a představení 
přítomných hostů byla minutou ticha uctěna památka nedávo zesnulých myslivcú – pana Miloslava 
Sklenáře z Prusinovic a Huberta Mrázka, posledního zakládajícího člena Myslivecké jednoty. Na 
úvod schůze zahráli také slavnostní myslivecké fanfáry 3 hudebníci. Následovaly krátké zdravice 
k 70. výročí založení Mysliveckého spolku Vranov Prusinovice, které postupně přednesli pan JUDr. 
Stanislav Kučera, pan ing. František Fuit a pan starosta Zbyněk Žákovský. MVDr. Jaroslav Koplík 
pak seznámil přítomné s historií Mysliveckého spolku Vranov Prusinovice. Dále MVDr. Vladimír 
Vrzal, CSc., ve své odborné přednášce seznámil posluchače s infekčními chorobami zvěře. PaeDr. 
Jiří Troneček se s přítomnými posluchači ještě podělil o své nevšední lovecké zážitky v různých 
zemích světa. Jeho krátké vyprávění bylo velice poutavé.

Po slovních projevech následovalo vyznamenání šesti místních myslivců za jejich dlouho-
dobou obětavou práci pro myslivost. 

Z rukou pánů Stanislava Kučery, Zbyňka Žákovského a Františka Mikešky převzali diplomy 
a ocenění tito myslivci, jejichž dlouholetou práci a zásluhy v myslivosti nejprve krátce zhodnotil 
pan MVDr. Jaroslav Koplík. Vyznamenáni byli pan ing. Zdeněk Barotek z Holešova, pan ing. Ladi-
slav Sklenář z Holešova, pan Jaroslav Rozsypal, pan Bohumil Mrázek, pan Jaroslav Pavelka a pan 
MUDr. František Neradilek z Prahy. V průběhu těchto slavnostních chvil zazněly slavnostní fanfáry 

Ing. Ladislav Sklenář Ing. Zdeněk Barotek (vpravo) Bohumil Mrázek
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Jaroslav Pavelka Jaroslav Rozsypal MUDr. František Neradilek

František Mikeška (vpravo) s návštěvníky  
ze základní školy

Prezentace obce a místních škol na panelech

Lovecké trofeje František Mikeška (vpravo), předseda MS Vranov
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tří trubačů. V závěru těchto slavnostních chvil zahrál 
na svou jednapadesátiletou trubku pan ing. Ladislav 
Sklenář, který ze svého trubačského umění během 
mnoha uplynulých let nic nezapomněl.

Vyznamenáním zasloužilých myslivců slavnost-
ní schůze skončila ve velikém sále. Hosté pak byli 
pozváni do restauračního sálu, kde již bylo pro ně 
připraveno pohoštění. Následovala volná zábava 
v přátelských setkáních myslivců a jejich příznivců 
i z okolních obcí.

Během myslivecké výstavy bylo pro veřejnost 
připraveno občerstvení (zvěřinový guláš, divočák 
se zelím a kabanos).

Myslivecký spolek Vranov Prusinovice tvoří 
v současnosti 25 myslivců, kteří jsou vyfotografo-
váni na novém tablu, které bylo zhotoveno pro 
tuto výstavu. 

Výstava byla veřejností i odborníky přijata 
velice kladně. Svědčí o tom mnoho pochvalných 

zápisů v návštěvní knize této myslivecké výstavy, která patřila k největším událostem roku v naší 
obci. Sluší se zde poděkovat jejím organizátorům, kteří se o ni nejvíc zasloužili. K hojné návštěvě 
výstavy přispělo i krásné letní počasí. Průběh dění na výstavě a rozsah výstavy byl dokumentován 
na fotografiích i na videofilmu.

Příští slavnostní myslivecká výstava v naší obci je přislíbena za 10 let, kdy si naši myslivci 
budou připomínat 80. výročí myslivosti v Prusinovicích. Nechť do té doby naši myslivci uloví další 
vybrané trofejní kusy zvěře, nechť jim zůstane elán a láska k přírodě a myslivosti tak, jako dosud 
tomu bylo a je. Myslivosti zdar! 

       Antonín Nedbal

Proslov MVDr. Jaroslava Koplíka

Vítání prázdnin
První prázdninová sobota se v Prusinovicích nesla v duchu přivítání letních prázdnin. Akce 

probíhala na fotbalovém hřišti, kde ji pořádali hráči místního mužského týmu a jejich drahé polo-
vičky.  Pro děti zde byly přichystány atrakce v podobě skákacího hradu, nafukovací věže, fotbalu 
v kleci i různé dovednostní soutěže, přičemž největší zájem byl tradičně o střelbu ze vzduchové 
pušky. Po splnění soutěží na děti čekala odměna v podobě malé sladkosti. 

V průběhu akce se točilo kolem štěstí, kde si děti mohly po výhře vybírat ze spousty cen  
a také byla přichystána hlavní tombola s jednadvaceti cenami. 

Aby nepřišli zkrátka i rodiče, tak pořadatelé uspořádali soutěž o Rohálovskou borku a Rohá-
lovského borca, která byla určena pouze pro dospělé. Rodiče tak mohli svým dětem ukázat, že jsou 
stejně jako jejich děti hodně soutěživí. Tato soutěž se skládala ze tří disciplín, přičemž ženy házely 
válečkem do dálky, válely pneumatiku a žehlily látkové plíny na čas. Silnější pohlaví se muselo 
vypořádat s házením prázdného pivního sudu do dálky, válení pneumatiky a slalomem s kýbly 
plnými písku. Pro první tři vítěze obou kategorií byly přichystány živé ceny (kapr, kačena, kohout). 
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SPORT

Celkem se do soutěže zapojilo sedm žen 
a pět mužů. Kategorii žen vyhrála Daniela 
Solařová, na druhém místě byla Martina 
Smolková a třetí se umístila Žaneta Vru-
belová. V mužské kategorii bylo umístění 
následující Ladislav Pokorný (z Tučap), 
Alois Barot ml. a Ondřej Urc.

Poté již následovalo večerní pře-
kvapení v podobě letního kina, kde si 
v průběhu programu nepřišli zkrátka děti 
ani dospělí. Děti zhlédly animovaný film 
Tajný život mazlíčků a pro dospělé byla 
připravena česká komedie Dvojníci.

Po skončení letního kina se všichni 
zúčastnění mohli uložit do svých stanů, 

kterými tak na hřišti vytvořili stanové městečko. I přes nepříliš příznivou předpověď počasí bylo 
postaveno jedenáct stanů a proto pro ty nejvěrnější byla ráno připravena snídaně. 

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří akci podpořili. 
Největší dík však patří dětem a jejich radostným výrazům, jelikož právě proto jsme se rozhodli 

tuto akci uspořádat. 
Tým mužů TJ Prusinovice

Start Petry do nové plachtařské sezóny začíná 
opět na Slovensku

Ve Slovenské Prievidzi v době od 23. 4. 2017 do 4. 5. 2017, jako už každý rok, proběhla vý-
znamná mezinárodní plachtařská soutěž Flight Challenge Cup 2017 (FCC 2017). Jako obvykle  
i letos byl zájem ze strany soutěžících o účast na této prestižní soutěži s mezinárodní účastí velký. 
Soutěže se zúčastnilo 99 závodníků z celé Evropy a dokonce i z Jihoafrické republiky. Zájem byl 
však mnohem vyšší, ale byla naplněna celková kapacita letiště, proto museli být někteří přihlášení 
závodníci odmítnuti. Naštěstí, členové reprezentačních týmů mají účast zajištěnou a díky tomu se 
naše rodačka z Prusinovic, Petra Pískatá (rozená Papežíková), na startovní listinu dostala. Soutěžilo 
se jako obvykle ve třech třídách, a to v klubové, 15m a kombi. 

Počasí však letos pořadatelům i závodníkům moc nepřálo. Deštivé počasí ke konci závodů 
způsobilo rozmáčení vzletových a přistávacích drah a ne zrovna příznivé podmínky pro dlouhé 
soutěžní tratě. Celkem byly vyhlášeny 4 disciplíny, platné ve všech třech třídách. 

V klubové třídě v tvrdé konkurenci 44 závodníků převážnou většinou mužů se Petra umístila 
na 11. místě a na 1. místě v ženské kategorii. Za toto nejlepší umístění mezi ženami, a to ve všech 
třech soutěžních třídách, byla oceněna pohárem primátora města za nejlepší ženský výkon. 

Dalším prestižním mezinárodním závodem, kterého se Petra zúčastnila jako členka reprezen-
tačního týmu České republiky, bylo 9. Mistrovství světa žen v plachtění 2017 (9th. FAI WOMENS 
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WORLD GLIDING CHAMPIONSHIPS 2017), které se konalo v České republice na letišti ve Zbrasla-
vicích ve dnech 17. 5. 2017 až 4. 6. 2017. Do soutěže bylo nominováno 48 závodnic z celého světa. 

Tady na rozdíl od soutěže v Prievidzi pořadatelům i soutěžícím ženám počasí přálo. Bylo 
vyhlášeno celkem 12 disciplín, platných ve všech třech třídách.

V klubové třídě v konkurenci 23 soutěžících reprezentantek světa se Petra umístila na 
10. místě a na 1. místě mezi českými reprezentantkami.

Blahopřejeme k těmto úžasným výkonům a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů 
v reprezentaci České republiky a tím i naší obce Prusinovice.

Redakce

V Prusinovicích máme opět mistra zlínské oblasti
V sobotu 3. června se 

v Hanáckém dvoře v Polko-
vicích uskutečnilo Mistrov-
ství Zlínské oblasti v par-
kurovém skákání pony. 
Jezdecký klub Prusinovi-
ce vyslal do této soutěže 
Adélu Žákovskou s koněm 
Moravia Frajer – obhájci 
titulu mistra zlínské oblasti 
v kategorii jezdců 8 - 12 
let z loňského roku. Vše se 
podařilo na jedničku a po 
dvoukolovém parkuru  ZLP, 
kde se přihlásilo 20 dvojic, 
vybojovala Adélka titul mistra zlínské oblasti a obhájila titul z loňského roku. Gratulujeme a pře-
jeme v probíhající sezóně ještě hodné úspěchů. V té následující sezoně čeká Adélku přesedlání 
na většího koně a přechod do vyšší věkové kategorie. Toto přesedlání letos prodělala Vendula 
Šturmová, která si na nového koně teprve zvyká, ale věříme, že i ona ještě letos dosáhne povzbu-
zujícího ocenění. Ať ty koně jdou a Jezdeckému klubu Prusinovice se daří i nadále.

         Redakce

TJ Prusinovice – tým mužů
Po velmi nepodařené podzimní části sezóny, kdy jsme skončili na 11. místě, jsme do zimní 

přípravy nastupovali s odhodláním o vylepšení této pozice. Dali jsme si jasný cíl, a to umístit se do 5. 
místa, jelikož jsme doufali, že současný tým, který se skládá z 25 hráčů, na to má dostatečnou kvalitu. 

Zimní příprava začala dne 17. 1. 2017 a probíhala jako obvykle, tedy s velkou účastí hráčů 
na tréninkových jednotkách. Jediný problém, a to dost závažný, byl v tom, že nebyl hlavní trenér  
a tréninkové jednotky vedli starší hráči týmu, což však zbytek týmu bez výjimky respektoval. Zá-
sadní zlom však nastal na počátku února, kdy se podařilo vedení týmu angažovat nového trenéra 
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pana Vladimíra Vinklárka. Vzhledem k tomu, že se jedná o bývalého hráče Bystřice pod Hostýnem 
a Hranic, se kterými hrál nespočet zápasů ve 3. fotbalové lize, tak očekávání z jeho angažování na 
pozici trenéra bylo veliké. Nakonec se potvrdilo, že jeho příchod do týmu byl vynikající volbou, 
což se nakonec odrazilo nejen v umístění na konci sezóny, ale především v herním projevu týmů. 

Během zimní přípravy jsme jako každý rok absolvovali zimní soustředění na Rusavě, které 
však bylo vzhledem k aktuálnímu počasí velmi ohroženo, respektive byla ohrožena tréninková 
plocha. Umělá tráva obce Rusava byla totiž pokryta sněhem a ledem a obec neměla dostatečný 
počet pracovníků, kteří by se podíleli na odklizení hrací plochy. V tento moment se poprvé před 
trenérem projevila soudržnost celého týmu a po dohodě se správcem umělé trávy bylo dohod-
nuto, že hrací plochu si odklidíme sami. Dva dny před zahájením zimního soustředění na Rusavu 
vyrazilo 16 hráčů a samozřejmě i trenér a hřiště bylo odklizeno do dvou hodin k úžasu správce  
i vedení týmu Rusavy, kteří se přišli na náš  „trénink“ ze zvědavosti podívat. Poté již mohlo následo-
vat samotné soustředění, kterého se účastnilo po celou dobu 17 hráčů, kdy další 4 hráči dojížděli 
na jednotlivé tréninkové jednotky. Na soustředění jsme absolvovali 3 tréninkové jednotky denně, 
včetně školení rozhodčích a potřebné regenerace v podobě sauny a vířivé vany. Toto soustředění 
splnilo svůj účel, kdy se podařilo kvalitně potrénovat a také ještě více stmelit tým. 

Po soustředění jsme během zimní sezóny sehráli čtyři přátelská utkání, kdy ve třech jsme 
zvítězili a jednou prohráli, což nám dodalo sebevědomí do startu jarní části sezóny. 

První zápas jsme odstartovali výhrou 7:0 s týmem Zahnašovic, avšak první velká zkouška nás 
čekala až následující kolo, kdy jsme hráli u druhého týmu tabulky, na Rusavě. Tento zápas jsme také 
zvládli a vyhráli 4:0. Následně jsme doma opět vyhráli výsledkem 7:0, s tímto gólovým přídělem 
odjížděl tým Hlinska pod Hostýnem. Následný zápas v Rajnochovicích jsme však nezvládli a prohráli 
1:2, což bylo vzhledem k průběhu hry pro nás docela šok. Rozhodně jsme v tomto zápase nebyli 
horším týmem, avšak fotbal se hraje na góly a my jich dali méně než soupeř. Tento výsledek naštěstí 
neovlivnil další průběh sezóny a hned další zápas jsme se opět dostali na vítěznou vlnu, kdy jsme 
porazili Míškovice 4:1. Dále pak následovala výhry 5:3 v Žeranovicích, 2:0 doma s Ludslavicemi, 4:0 
v Martinicích a 3:0 s Pravčicemi. Poté nás čekal nejtěžší zápas s již jistým vítězem soutěže, týmem 
Záhlinic, který jsme dokázali v podzimní části na domácím hřišti porazit 4:3 na pokutové kopy. 
Tentokrát byl tým domácích lepším týmem a přehrál nás 4:1. Ani tato, teprve druhá prohra v jarní 
části sezóny, nás nijak nesrazila a následující zápas, možná ten „nejdůležitější“ s odvěkým rivalem 
z Tučap, jsme vyhráli 2:0. Tato výhra nám zaručila konečné 5. místo v tabulce a tím i dosažení cíle, 
který jsme si před začátkem jarní části 
sezóny určili.  

Díky výborným výsledkům v jarní 
části sezóny tak můžeme být částečně 
spokojeni s umístěním v letošní sezó-
ně.  Rovněž je třeba opět vyzvednout 
tréninkovou účast a také nasazení 
jednotlivých hráčů při tréninku, která 
je v této soutěži velmi nadprůměrná. 

Náš tým by chtěl touto cestou 
také poděkovat zdravotnici, masérce či 
vedoucí týmu slečně Kateřině Šimkové, 
která opět pro nás udělala spoustu 
neocenitelné práce. 
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Velké dík patří i našim fanouškům, kteří nás podporovali nejen při domácích, ale také při 
zápasech na hřištích soupeřů. Věříme, že nás fanoušci budou podporovat i v nové sezóně.

Asi ten největší dík pak patří novému trenérovi týmu, který dal hře našeho týmu řád a ukázal 
nám, že hrát fotbal umíme a můžeme se v následující sezóně prát o ty nejvyšší příčky. Věříme, že 
to bude ve stejném složení, tedy i se stávajícím trenérem panem Vinklárkem. 

Fotbalu zdar, tým mužů TJ Prusinovice

Statistiky TJ Prusinovice sezóna 2016/2017
Hráči TJ Prusinovice (počet zápasů/počet gólů)

Kryštof Talach (24/9), Ladislav Polešovský (23/2), Barot Alois (23/11), Doležel Petr (23/2), 
Sovadina Aleš (21/5), Nevřala Radek (18/16), Gažda Jakub (18/0), Šiška Miroslav (17/0), Krejčí Do-
minik (16/0), Hrkota Miroslav (15/3), Křepelka Jaroslav (14/3), Mrázek Martin (13/1), Kudla Jakub 
(13/0), Utěkal Jan (13/0), Bancík Tomáš (12/1), Bartošek Josef (11/6), Měrka Tadeáš (10/5), Němec 
Ondřej (9/1), Hošťálek Radim (8/2), Kořenek Michal (8/1), Tkadlčík Petr (6/0), Dlabaja Ondřej (3/0), 
Skřivánek Dalibor (1/0)
Brankáři TJ Prusinovice (počet zápasů/počet zápasů bez obdržené branky)
Nevřala Martin (14/6), Belfín Jiří (10/3)

Radek Nevřala

TJ Prusinovice - kopaná

19. 3.    Halový turnaj mladších žáků v Morkovicích:
Poslední halový turnaj sehráli naši mladší žáci v Morkovicích. Turnaje se zúčastnilo osm kvalitních 
mužstev z okresních i krajských soutěží. Naše mužstvo si i přes problémy se sestavou v turnaji 
vedlo úspěšně a s jedinou prohrou a velmi dobrou předváděnou hrou obsadili v silné konkurenci 
výborné druhé místo.
Výsledky: TJ Prusinovice – TJ Lutopecny/Měrůtky   0 : 1
  TJ Prusinovice – TJ Sokol Zlobice   1 : 0
   branka: Jadrníček Nikola
  TJ Prusinovice – TJ Loukov    1 : 0
   branka: Jadrníček Nikola
  TJ Prusinovice – FC Koryčany    4 : 1
   branky: Mácha Jan 2, Jadrníček Nikola, Jurčík Michal
  TJ Prusinovice – FC Morkovice   3 : 0
   branky: Mácha Jan, Vrubel Pavel, Uhlíř Daniel
  TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov   1 : 1
   branka: Jadrníček Nikola
  TJ Prusinovice – TJ Chvalčov    1 : 1
   branka: Zdráhal Pavel
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Konečné pořadí:  1. TJ Lutopecny/Měrůtky
   2. TJ Prusinovice
   3. TJ Loukov
   4. TJ Chvalčov
   5. FC Ajax Bezměrov
   6. FC Morkovice
   7. TJ Sokol Zlobice
   8. FC Koryčany
Sestava TJ Prusinovice:
Hausknecht Josef, Zdráhal Pavel, Mácha Jan, Jurčík Michal, Uhlíř Daniel, Vrubel Pavel, Jadrníček 
Nikola.

8. 4.    Turnaj mladších žáků v Prusinovicích:
Před začátkem jarních odvetných zápasů jsme uspořádali pro mladší žáky turnaj v Prusi-

novicích. Ve velmi těžké základní skupině jsme zaznamenali jen jednu remízu a utkali jsme se o 
celkové páté místo. V další fázi jsme zaznamenali dvě jednobrankové výhry a obsadili celkovou 
pátou příčku.
Výsledky:  TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 1 : 1, Nášel Martin
   TJ Prusinovice – FK Chropyně 0 : 3
   TJ Prusinovice – TJ Chvalčov  0 : 1

Skupina o 5. místo:  TJ Prusinovice – TJ Sokol Pravčice 1 : 0, Krejčí Ondřej
   TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov 1 : 0, Jadrníček Nikola

Konečné pořadí:  1. TJ Lutopecny/Měrůtky
   2. FK Chropyně
   3. TJ Chvalčov
   4. Sokol Křenovice
   5. TJ Prusinovice
   6. FC Ajax Bezměrov
   7. TJ Sokol Pravčice
   8. TJ Sokol Zlobice
Sestava TJ Prusinovice:
Hausknecht Josef, Dostálová Lucie, Zdráhal Pavel, Mácha Jan, Jurčík Michal, Krejčí Ondřej, Pirkl 
Marek, Pumprla Tomáš, Pumprla Jan, Uhlíř Daniel, Nášel Martin, Vrubel Pavel, Jadrníček Nikola, 
Krejčí Jan.

9. 4.    Turnaj mladší přípravky v Prusinovicích:
Po sobotním turnaji mladších žáků se na hřišti v Prusinovicích představilo v neděli 12 mužstev 

mladší přípravky. Potvrdili jsme kvalitní hru a výsledky ze zimních turnajů a s jedinou ztrátou za 
remízu s Ludslavicemi jsme kvalitně obsazený turnaj vyhráli. Střelecky i herně táhli naše mužstvo 
hráči Pavel Vrubel a Nikola Jadrníček.
Výsledky:  TJ Prusinovice – VTJ Spartak Lipník n. B. 8 : 3
   TJ Prusinovice – FK Chropyně  4 : 0
   TJ Prusinovice – SK Hranice   8 : 1
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   TJ Prusinovice – TJ Sokol Zlobice 5 : 3
   TJ Prusinovice – SK Rusava  7 : 2

Finálová skupina:  TJ Prusinovice – TJ Ludslavice 5 : 5
   TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H. 4 : 2
   TJ Prusinovice – TJ Sokol Mysločovice 4 : 1
Konečné pořadí:  1. TJ Prusinovice
   2. TJ Sokol Mysločovice
   3. TJ Ludslavice
   4. TJ Slavkov p. H.
   5. VTJ Spartak Lipník n. B.
   6. SK Hranice
   7. 1. FC Viktoria Přerov
   8. FC Ajax Bezměrov
   9. SK Rusava
   10. FK Chropyně
   11. TJ Sokol Zlobice
   12. FC Koryčany
Sestava TJ Prusinovice:
Vrubel Pavel, Večeřa František, Jadrníček Nikola, Dudík Jan, Mašta Daniel, Nedbal Marek, Sklenář 
Vojtěch, Pumprla Václav.
Branky TJ Prusinovice: 16 Vrubel Pavel
   11 Jadrníček Nikola
   9 Pumprla Václav
   4 Mašta Daniel
   3 Sklenář Vojtěch
   2 Večeřa František

23. 4.    Halový turnaj fotbalové školičky v Holešově:
 Pro nepříznivé počasí jsme turnaj určený pro fotbalovou školičku přesunuli do haly  
v Holešově. Na turnaji, kterého se zúčastnilo 7 mužstev z okresů Kroměříž a Přerov, táhl naše 
mužstvo náš nejzkušenější hráč Jan Dudík. Ve vyrovnaném turnaji nám remíza s Holešovem  
v závěrečném utkání a příznivá souhra ostatních výsledků přisoudila nádherné druhé místo.
Výsledky:  TJ Prusinovice – TJ Sokol Újezdec 2 : 0
    branky: Dudík Jan 2
   TJ Prusinovice – TJ Sokol Čekyně 3 : 1
    branky: Dudík Jan 2, Adámek Jiří
   TJ Prusinovice – FC Morkovice 3 : 1
    branky: Dudík Jan 2, vlastní
   TJ Prusinovice – SK Hranice „B“ 1 : 2
    branka: Dudík Jan
   TJ Prusinovice – SK Hranice „A“ 1 : 0
    branka: Dudík Jan
   TJ Prusinovice – SFK Elko Holešov 0 : 0
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Konečné pořadí:  1. SK Hranice „B“
   2. TJ Prusinovice
   3. FC Morkovice
   4. SFK Elko Holešov
   5. TJ Sokol Újezdec
   6. SK Hranice „A“
   7. TJ Sokol Čekyně
Sestava TJ Prusinovice:
Nášel Jiří, Dudík Jan, Adámek Jiří, Lajdová Adéla, Adámková Valerie, Lajda Petr, Mlčák Lukáš, Janů 
Nikolas.

26. 4.    Turnaj ZŠ Mc Donalds Cup v Bystřici p. H. - okrskové kolo:
Po několikaleté odmlce se naše ZŠ představila na turnaji Mc Donalds Cup určeného pro první 

stupeň základních škol. Na okrskové kolo jsme vyslali dva výběry – mladší s jedinou remízou a 
výrazným skórem 17 : 3 svůj turnaj vyhrál. Starší, který tvořili zájemci o fotbal většinou bez zku-
šeností, skončili s jednou brankou poslední.
Kategorie A (2010 – 2007): 
   ZŠ Prusinovice – ZŠ Slavkov p. H. 1 : 1
       branka: Krejčí Jan
   ZŠ Prusinovice – ZŠ Bratrství Bystřice 6 : 1
      branky: Jadrníček Nikola 2, Pumprla Václav 2, Krejčí Ondřej, 
      Vrubel Pavel
   ZŠ Prusinovice – ZŠ Rusava  6 : 0
      branky: Vrubel Pavel 3, Jadrníček Nikola 2, Mašta Daniel
   ZŠ Prusinovice – ZŠ TGM Bystřice  4 : 1
      branky: Vrubel Pavel 2, Krejčí Jan, Krejčí Ondřej
Konečné pořadí:  1.  ZŠ Prusinovice
   2.  ZŠ TGM Bystřice p. H.
   3.  ZŠ Slavkov p. H.
   4.  ZŠ Bratrství Bystřice p. H.
   5.  ZŠ Rusava
Sestava ZŠ Prusinovice:
Mašta Daniel, Nedbal Marek, Novák Jan, Večeřa František, Krejčí Ondřej, Vrubel Pavel, Pumprla 
Václav, Krejčí Jan, Sklenář Vojtěch, Jadrníček Nikola.

Kategorie B (2007 – 2005): ZŠ Prusinovice – ZŠ TGM Bystřice 0 : 7
   ZŠ Prusinovice – ZŠ Bratrství Bystřice 0 : 9
   ZŠ Prusinovice – ZŠ Rusava  1 : 6
      branka: Šiška David
   ZŠ Prusinovice – ZŠ Loukov  0 : 6
Konečné pořadí:  1. ZŠ Bratrství Bystřice p. H.
   2. ZŠ TGM Bystřice p. H.
   3. ZŠ Loukov
   4. ZŠ Rusava
   5. ZŠ Prusinovice
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Sestava ZŠ Prusinovice:
Adámek Zdeněk, Krejčí Marie, Žákovská Adéla, Janů Petr, Zajíček Martin, Šturmová Sára, Pumprla 
Jan, Pirklová Kateřina, Smolková Anna, Čuvala Jan, Gerát Marek, Šiška David.

10. 5.   Turnaj ZŠ Mc Donalds Cup 2017 v Bystřici p. H. - okresní kolo:
V okresním kole jsme nastoupili jako jediná vesnická škola a narazili jsme na kvalitní městské 

soupeře. Na turnaji jsme se potýkali s malou střeleckou produktivitou a dva nezvládnuté penaltové 
rozstřely nám přisoudili trošičku smolné čtvrté místo. I přesto musíme našim mladým hráčům 
poděkovat za kvalitní reprezentaci školy i obce.
Výsledky:  ZŠ Prusinovice – 1. ZŠ Holešov 0 : 2
  ZŠ Prusinovice – 3. ZŠ Holešov 1 : 0
     branka: Jadrníček Nikola
semifinále: ZŠ Prusinovice – ZŠ Oskol Kroměříž 1 : 1, PK 3 : 4
      branka: Jadrníček Nikola
o 3. místo: ZŠ Prusinovice – ZŠ Hulín  3 : 3, PK 0 : 2
     branky: Vrubel Pavel, Krejčí Ondřej, Jadrníček Nikola
Konečné pořadí: 1.  1. ZŠ Holešov
  2.  ZŠ Oskol Kroměříž
  3.  ZŠ Hulín
  4.  ZŠ Prusinovice
  5.  3. ZŠ Holešov
  6.  ZŠ TGM Bystřice p. H.
Sestava ZŠ Prusinovice:
Mašta Daniel, Nedbal Marek, Novák Jan, Krejčí Ondřej, Vrubel Pavel, Pumprla Václav, Krejčí Jan, 
Sklenář Vojtěch, Jadrníček Nikola, Gerát Marek, Zajíček Martin.

26. 5.   Měsíc náborů FAČR v Prusinovicích:
V pátek 26. 5. 2017 jsme uspořádali v rámci měsíce náborů FAČR dětský den na fotbalovém 

hřišti v Prusinovicích. Na místní fotbalové hřiště byli autobusy svezeni děti se ZŠ Kostelec u Holešova  
a z MŠ v Němčicích, Roštění a Dřevohostic. Ty doplnila místní základní a mateřská škola a na hřišti se 
tak objevilo 225 (!) dětí, pro které bylo připraveno 15 soutěží a her včetně skákacího hradu. Krásné 
dopoledne zastřešoval jako hlavní pořadatel trenér mužstva mužů Vladimír Vinklárek a komentátor 
Ondřej Němec, kterým patří velké poděkování za přípravu a organizaci celého dopoledne.

26. 5.   XI. FestCUP 2017 - turnaj mladších přípravek ve Zlíně:
V rámci dětského filmového festivalu ve Zlíně se pravidelně pořádá i fotbalový turnaj. Letos 

byl určen pro mladší přípravku a využili jsme pozvání pořadatele a kvalitního mezinárodního 
turnaje se zúčastnili. V základní skupině jsme zaznamenali jedinou výhru, v následné skupině  
o 7. místo jsme naproti tomu nepoznali hořkost porážky a obsadili celkové velmi pěkné 8. místo.
Výsledky: 
 TJ Prusinovice – SK Zlín 1931   1 : 6, Vrubel Pavel
 TJ Prusinovice – SK Haná Prostějov  2 : 5, Jadrníček Nikola, Vrubel Pavel
 TJ Prusinovice – FC Vsetín   2 : 3, Krejčí Jan, Jadrníček Nikola
 TJ Prusinovice – TJ Sokol Kněžpole  3 : 0, Jadrníček Nikola 2, Vrubel Pavel
 TJ Prusinovice – SK Baťov 1930  2 : 8, Vrubel Pavel, Jadrníček Nikola
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Skupina o 7. místo:
 TJ Prusinovice – SK Louky      6 : 3, Vrubel Pavel 3, Jadrníček Nikola 3
 TJ Prusinovice – SK SV Bojkovice     2 : 1, Vrubel Pavel, Jadrníček Nikola
 TJ Prusinovice – FK Lokomotiva Trnava     5 : 2, Vrubel Pavel 3, Jadrníček Nikola 2
Konečné pořadí: 1.  SK Haná Prostějov 7.  SK SV Bojkovice
  2.  SK Zlín 1931  8.  TJ Prusinovice
  3.  FC Fastav Zlín  9.  FC Vsetín
  4.  SK Baťov 1930  10.  SK Louky
  5.  FC Elseremo Brumov 11.  FK Lokomotiva Trnava
  6.  1. FC Viktorie Přerov 12.  TJ Sokol Kněžpole
Sestava TJ Prusinovice:
Pumprla Václav, Novák Jan, Večeřa František, Vrubel Pavel, Dudík Jan, Mašta Daniel, Sklenář Voj-
těch, Jadrníček Nikola, Krejčí Jan.

11. 6.   Turnaj E.ON Junior Cup r. 2017 v Bystřici p. H.:
I v letošním roce jsme se zúčastnili turnaje E.ON Junior Cup, který se tentokrát uskutečnil  

v Bystřici p. H. Za tropického letního počasí jsme se v základní skupině utkali s pozdějšími finalisty 
Frýdkem-Místkem a Kozlovicemi. S ostatními mužstvy jsme hráli kvalitní zápasy, v nichž jsme byli 
většinou lepším mužstvem, ovšem neproměňování šancí nás stálo postup do finálové skupiny. 
Na turnaji jsme tak obsadili 16. místo.
Výsledky: 
základní skupina: 
  TJ Prusinovice – TJ Spartak Valašské Klobouky  0 : 0
  TJ Prusinovice – TJ Loukov   1 : 0, Vrubel Pavel
  TJ Prusinovice – MFK Frýdek-Místek  0 : 2
  TJ Prusinovice – FK Kozlovice    0 : 2
  TJ Prusinovice – SK SV Bojkovice   0 : 1
Skupina o umístění:
  TJ Prusinovice – FK Bystřice p. H. 1 : 1, Vrubel Pavel
  TJ Prusinovice – FK Blansko  2 : 0, Krejčí Jan, Vrubel Pavel
  TJ Prusinovice – SK HS Kroměříž 3 : 1, Vrubel Pavel 3
Utkání o 15. místo:
  TJ Prusinovice – SK Olympia Raječko 1 : 2, Krejčí Jan

Turnaje se zúčastnilo 24 mužstev a zvítězilo mužstvo MFK Frýdek-Místek.
Sestava TJ Prusinovice:
Mašta Daniel, Novák Jan, Krejčí Ondřej, Vrubel Pavel, Pumprla Václav, Krejčí Jan, Sklenář Vojtěch, 
Jadrníček Nikola, Gerát Marek, Dudík Jan, Večeřa František.

Mladší žáci: 
Mladší žáci obsadili v konečné tabulce okresního přeboru 5. místo. S mužstvy z dolní poloviny 

tabulky zaznamenali jen výhry (některé výrazné), s mužstvy z horní poloviny drželi krok v obou 
zápasech jen s mužstvem vítězného Chvalčova. Ve střelecké tabulce se dokázal prosadit s 16 
brankami Honza Mácha, který odchází hrát do HS Kroměříž, a s 12 brankami Marek Pirkl.
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Starší přípravka:
Starší přípravka obsadila po kvalitních 

výkonech v tabulce okresního přeboru krásné 
třetí místo. 

Většinu soupeřů jsme přestříleli rozdílem 
dvou tříd a ještě lepší postavení v tabulce jsme 
neobsadili hlavně vinou absencí klíčových hrá-

Mladší přípravka

Mladší žáci

Dětský den (26. 5.)

Turnaj E.ON Junior Cup

Dětský den (26. 5.)

Soustředění na Rusavě
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čů v důležitých zápasech, které rozhodovaly o konečném pořadí. Střelecky se dařilo Janu Krejčímu 
(46 branek), Janu Máchovi (33 branek) a Pavlovi Vrublovi (29 branek).
Mladší přípravka:

Mladší přípravka se po nepovedené podzimní sezóně, kdy nám chyběli klíčoví hráči, předsta-
vila jen ve skupině o 9. místo. V ní se v několika zápasech nepředstavili naši nejlepší hráči a šanci 
dostávali všichni hráči včetně hráčů ze školičky. I přesto jsme většinu soupeřů přehráli vysokým 
rozdílem. Střelecky naše mužstvo táhli Pavel Vrubel (92 branek), Nikola Jadrníček (52 branek)  
a Jan Dudík (51 branek).
Fotbalová školička:

Hráči z fotbalové školičky budou tvořit základ mladší přípravky v novém soutěžním ročníku.  
V jarní části jsme sehráli dva venkovní turnaje, v nichž naše mužstvo střelecky a herně vedl Jan Dudík.

Závěrem bych si dovolil pozvat všechny chlapce a dívky již od 4 let na fotbalové hřiště  
v Prusinovicích, kde všechny zájemce rádi přivítáme při fotbalových trénincích.

        Aleš Pumprla

CESTOPIS

Do Prussinowitz
Asi jak na první pohled se zdá, nepojedeme nikam do Polska, ale na kole se do nich podíváme 

během jednoho dne, a můžeme se do nich vypravit z Prusinovic. Cesta nezabere víc jak dvě hodiny 
a nevede po žádných frekventovaných cestách.

Po zmenšení vojenského prostoru Libavá se otevřely i cesty k dnes již neexistujícím vesnicím 
a osadám. Jedna z cest vede z Kozlova do Slavkova a dá se na ni dostat z obou směrů. Jen kopcům 
se nevyhneme.

Prussinowitz – Ranošov leží skoro uprostřed této zpevněné cesty, která je stejně jako Prusi-
novice vysázena kaštany. Podle starých zápisů ale i zázračně dochovaných fotografií je vidět, že 
kaštany tady byly vždy, a současné stromořadí je již několikáté v pořadí. Ostatně kaštany upozorňují, 
že jsme právě přijeli do bývalé vesnice. Na 
délku a terén bych ji přirovnal jako cestu od 
mostu k fotbalovému hřišti.

Ranošov, německy Prussinowitz, je 
bývalá vesnice která se rozkládala jižně od 
Kozlova. Katastr obce měl rozlohu 971 ha.

Nejstarší latinská zpráva o obci po-
chází z roku 1355 a obec zde nese název 
Ranossow, z roku 1447 pak pochází název 
Ranošov, poté však obec měla více názvů: 
Velká Říka, Říka, Novosady, Malé Prusinovice, 
Nové Prusinovice. U německých obyvatel 
se nejdéle, a to prakticky do zániku obce, 
dochoval název Prussinowitz. V polovině 15. Procházka vesnicí
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století, kdy patřila k helfštýnskému panství, obec zpustla a k její obnově došlo v letech 1650-1654. 
Rod Podstatských, majitelé zdejšího panství, kteří vlastnili i Prusinovice, zde nejprve usadil tři rodiny, 
aby dohlížely na jejich lesy. Z roku 1787 pochází dochovaná pečeť. V roce 1930 měla obec 47 domů,  
v nichž žilo 246 obyvatel, roku 1944 rovněž 246 obyvatel. Jako jediná obec na Libavsku neměla hřbitov 
ani kapli.  V roce 1907 zde vznikla obecní škola, kterou vysvětil páter Kraus z Hranic.  Po odsunu Němců 
byl celý katastr obce roku 1950 začleněn do vojenského újezdu Libavá. Ze zástavby zůstala stát jen 
myslivna, stojící na východním okraji lesa. Vedle ní se dochoval ještě pomník obětem první světové 
války z roku 1931. Ke 20. prosinci 2002 byl katastr Ranošova zrušen a začleněn do nově rozšířeného 
k. ú. Slavkov u města Libavá. V rámci příprav na optimalizaci (zmenšení) vojenského újezdu byl roku 
2014 celý jeho bývalý katastr začleněn do nového k. ú. Kozlov u Velkého  Újezdu. Od 1. ledna 2016 
je toto místo jedním ze dvou volně přístupných území nové obce Kozlov.

Prakticky jedinou stavbou, která se dochovala, je místní hájovna, která i přes její odlehlost je 
obydlena. Jediná památka, která se na místě obce zachovala, je pomník padlým v 1. světové válce, 
který stál uprostřed vesnice. Pomník vypadá jinak, než v českých vesnicích, protože připomíná padlé 
jiného – německého národa. Dnes by se řeklo, že prostor bývalé vesnice byl dokonale rekultivován 
na pastviny. Ranošov - Prussinowitz je jediná obec na Libavsku, ve které nikdy nestál kostel. Zato  
u cesty z Kozlova do Slavkova dodnes stojí částečně zachovalý válečný památník. Jde o žulový 
pomník na nízké skalce z uměle navršeného lomového kamene s robustním podstavcem. Na čelní 
straně vysokého hranolového dříku, ukončeného nízkou stanovou střechou s nápisem 1914–1918, 
je nízký reliéf meče na pozadí z vavřínových listů, po stranách byla uvedena jména sedmnácti obětí, 
tj. deseti padlých a sedmi pohřešovaných ze šestapadesáti do války povolaných mužů. Původní text: 
Stehst du an dieser Stelle hier, schenk auch ein Vaterunser mir, denk an mein Grab im Feindesland, 
im stillen Wald am Wegesrand (Pokud stojíš na tomto místě, věnuj mi Otčenáš a pomysli na můj 
hrob v nepřátelské zemi, ve ztichlém lese u cesty) je odsekán, stejně jako dvouřádkový nápis pod 
reliéfem. Ve vrcholu pomníku se zachovala koule, symbol osudu, odstraněn z ní byl křížek, patrně 
kovový. Podobným způsobem nahoře ukončený pomník najdeme v Lomnici u Bruntálu. Před 
pomníkem byl původně umístěn také kamenný meč zatnutý do země (jako v Adolfovicích nebo 
Dolní Moravici na Rýmařovsku a jinde). Na soklu je památník datován do roku 1931, kamenickou 
práci odvedla firma Bena a Eichler z Vítkova. Žádost faráře z Velkého Újezdu P. Františka Fučíka  
o povolení sloužení mše svaté při této příležitosti byla odsouhlasena konzistoří 31. července 1931. 
Pomník byl slavnostně odhalen, požehnán a předán do obecní péče v neděli 16. srpna 1931. 
Zápis v kronice uvádí, že dopoledne tohoto 
svátečního dne nebylo zrovna pěkné počasí, 
ale odpoledne se udělalo krásně, takže na 
slavnost přišlo mnoho lidí. 

Co jsem tak zjišťoval, tak dosud žijí po-
slední obyvatelé ještě v Německu a Rakous-
ku. Z jejich domů zbylo jen několik základů 
schovaných v kaštanové aleji. Na kole se dá 
projet bývalá obec za dvě minuty. Kousek za 
Kozlovem, směrem na nové sídliště, najdeme 
významnou přírodní zajímavost. Pramen 
řeky Odry. Podle starých dochovaných fo-
tografií a pohledů je to atrakce od nepaměti 
velmi vyhledávaná.

Richard Petřík ml. Pomník padlých
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Opuštěný hřbitov
Cestou kousek za Kozlovem nemůžeme bez po-

všimnutí minout jeden opuštěný hřbitov. Založený byl  
v roce 1922. Patřil ke kostelu sv. Josefa v Kozlově. Hřbitov 
byl využíván i vesnicí Prussinowitz.

Je volně přístupný a nově oplocený. Branka je zajištěna pouze drátem, který v případě jeho 
návštěvy nezapomeňte zase umístit tak, aby se branka neotevírala. 

A jako ve většině hřbitovů dominuje v jeho středu centrální kříž. Podle náhrobků se dá od-
vodit, kdo kde je pohřben. Každá strana blíže ke své vesnici. Je až neuvěřitelné, že bez jakýkoliv 
oprav a úprav se náhrobky dochovaly. Jen fotografie jsem ani na jednom nenašel. Asi skončily 
nenávratně v zapomnění nebo si je původní obyvatelé narychlo vzali s sebou při odsunu. Podle 
jmen na náhrobcích bylo nejrozšířenější jméno Domes, Klitsch a Schwarz.

Při procházce hřbitova dávejte pozor, kam šlapete. Tráva se tady asi neudržuje a tak byla docela 
vysoká a nevíte opravdu, kam šlapete. Hrobky na podhorských hřbitovech nejsou a tak nehrozí 
propadnutí. Sem tam jde vidět u nějakého hrobu lucerna. Nejvíc je jich pochopitelně u centrál-
ního kříže. Jen jeden hrob je tady udržovaný. Na náhrobku je napsána švabachem Familie Kraus. 
Čas od času se tady zastaví potomci původních obyvatel nebo pamětníci, kteří žijí stále po okolí.

Richard Petřík ml.

Jeden z mnoha náhrobků Stále dobře čitelné náhrobky

Odchov jeřába laločnatého
Slavíme další mimořádný chovatelský úspěch. Opětovně se nám podařil odchov vzácného 

jeřába laločnatého. Stále jsme jedinou ZOO v České republice a na Slovensku, která dokázala 
tento největší druh afrických jeřábů rozmnožit. O mimořádnosti chovatelského úspěchu svědčí 
i ta skutečnost, že za uplynulých 12 měsíců se na celém světě vylíhlo pouze 11 mláďat jeřába 
bradavičnatého, v kontinentální Evropě to bylo jen naše mládě.

ZOO ZLÍN
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Jeřáby laločnaté chováme od roku 1999. Na první mládě jsme však čekali až do roku 2013. Ač 
to na první pohled nevypadá, sestavit vhodný chovný pár může být totiž záležitost i několika let. 
Odchovaná samička byla nejen prvním mládětem v historii ZOO, ale také v České republice a na 
Slovensku. Rodiče se však odmítli o ni starat, proto jsme se pokusili o zcela bezkontaktní umělý 
odchov. Chovatelé k mláděti vstupovali v převleku, který imitoval dospělého jeřába, krmili jej 
loutkou připomínající hlavu jeřába. Bylo totiž důležité co nejvíce omezit osobní kontakt s malou 
samičkou a zabránit její fixaci na lidi. A úspěch se dostavil. Samička se zdárně zapojila do chovu 
v pražské ZOO.

V letošním roce jsme zvolili takřka přirozenou inkubaci vajec přímo pod rodiči. Ti si během 
Vánoc udělali hnízdo v husté vegetaci ve venkovní voliéře. Dvě třetiny inkubace jsme do ničeho 
nezasahovali. Po zjištění, že obě vejce jsou oplozená, začali jsme vejce pod rodiči střídat. Vždy 
jedno jsme jim ponechali a druhé inkubovali v líhni. V době líhnutí však venkovní teploty klesaly 
k -20° C. Časté kontroly vajec mohly vést k podchlazení embrya, proto jsme obě vejce umístili 
do líhně. Mláďata se vylíhla prakticky ve stejnou dobu. Odchovný box jsme vybavili fotografiemi 
dospělých jeřábů, chovatelé v kostýmu jeřába opět krmili mláďata speciální loutkou. Bohužel od 
začátku starší mládě napadalo mladší. Oddělili jsme jej průhlednou přepážkou, přes veškerou péči 
chovatelů mládě po 10 dnech uhynulo. Silnější starší mládě však dobře prospívalo, po 14 dnech 
jsme jej mohli přemístit do krytého boxu k rodičovskému páru. Rodiče mládě sice již nepřijali, 
pro mladého jeřába je však kontakt s dospělými ptáky nesmírně důležitý.

Chovatelé se tak stále několikrát denně „strojí“ do kostýmu jeřába a pečují o mládě. Mladý 
jeřáb spořádá velké množství hmyzu, myší, ryb a speciálních granulí. Nyní již váží 3,5 kg a vyrůs-
tá mu první peří. Věříme, že i tentokrát budeme slavit úspěch a mladý jeřáb jednou posílí chov 
těchto jedinečných opeřenců.

Ing. Roman Vrzal 

Moderní výstavba v ulici Trávník
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY

Ve II. čtvrtletí 2017 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:

50 let  Utěkalová Monika 55 let Hlavizňová Irena  60 let  Ležáková Jarmila    
 Karásek Jaroslav    Janalíková Jarmila             
 Sklenářová Ivana   Němcová Jana  
        
                              
                                                                                               
65 let  Janík Milan  70 let Donát Oldřich 75 let Nelešovský Leopold                          
 Ptáčková Františka   Pumprlová Jiřina  Barotová Ludmila 
               Donátová Irena  Žákovský Jan                
 
                                    

80 let  Barot Rostislav  85 let    Mrázková Vlasta     
                                                          Pavelková Anežka
                                                            Vrubel Břetislav
                                                             Videmanová Marie

            
 
          

Narodili se:
 Györe Mathias

         Mezírková Nicol

Sňatek uzavřeli:
  Pospíšilová Hana, Břest  a  Krutil Petr, Prusinovice

Rozloučili jsme se:
 s paní Ludmilou Barotovou, paní Jarmilou Koplíkovou a paní Marií Nedbalovou.
                                                                                   

 A vzpomínky zůstanou ...



Reprezentantka Ing.Petra Pískatá Svátek matek

Rohálovská padesátka Pohádkový les

Oslava 72. výročí osvobození obce Výstava k 70. výročí myslivosti v Prusinovicích

Petřin návrat ze soutěžního letu na letiště 
ve Zbraslavicích

Pohár za nejlepší sportovní výkon, kategorie ženy Vystoupení dětí z mateřské školy Vystoupení žáků základní školy

Rohálovská bikerka Ilona Šildová Pohádkové bytosti na Plačkově Myslivec František Šiška s dětmi u HrádkuRohálovský biker Lukáš Krejčí

Slavnostní průvod Kout s vycpanými zvířaty a ptákyPietní akt u pomníku padlých Rudoarmějců Žáci základní školy obdivují exponáty
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