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Skupina jezdců malého Huberta v terénu

Vendula Šturmová na koni Sagána

A konečně v cíli

Lubomír Hlavizňa, master a Štefan Bernolák, liška

21. ročník Hubertovy jizdy

21. ročník Hubertovy jízdy
Podzimní setkání jezdců a koní uzavřelo letošní jezdeckou sezónu v Prusinovicích 28. října. Při
slavnostním nástupu před obecním úřadem se seřadilo 57 koní. Z tohoto počtu se 11 dvojic, převážně dětí na ponících, vydalo na samostatnou trasu v poklidném tempu s pěším doprovodem.
Zbývajících 46 účastníků, po nezbytném stužkování a úvodním slově, bylo vysláno na trať. Letos
pod vedením mastra Luboše Hlavizně a lišky, kterou představoval přespolní jezdec Štefan Bernolák,
který je každoročním účastníkem.
Symbolický hon na lišku byl zahájen v 11 hodin. A protože Hubertova jízda není o překonávání
sportovních rekordů, ale jde především o setkání s přáteli, odpovídalo tomu i zvolené tempo a trasa.
Převážně krokové a klusové části byly chvílemi proloženy cvalem, tak aby se koně i jezdci nenudili,
ale aby si jízdu užili i méně zdatní nebo „sváteční“ jezdci. Překážky na trase také nebyly nijak vysoké, spíše se jednalo o popadané stromy nebo větve, které bylo možno i bezpečně objet, pokud si
jezdec na skok netroufal. Příkopy a potůčky však museli překonat všichni. To se sice neobešlo bez
pár pádů a v některých případech úsměvných situací, ale všechny tyto nástrahy Kosteleckého lesa
byly ve zdraví překonány.
Pro unavené a zablácené jezdce bylo přichystáno občerstvení u rybníka Petrák, kde mohli
všichni doplnit své síly a připravit se na další část jízdy. Klobáska z udírny, teplý čaj, grog i slivovička
přišly v tomto chladném počasí vhod.
Druhá skupinka menších jezdců i koní měla odlišnou trasu, tak aby se skupiny nepotkaly
a nedošlo ke kolizím. Přestávka byla na rybníku Pod Bílou, kde se všichni účastníci zahřáli čajem
a u ohně si opekli špekáček. Odtud se pak vydali kolem lesíka Dubíčka zpět k hasičské zbrojnici.
Na hlavní část jezdců čekalo na louce Veselky závěrečné Halali – symbolický hon na lišku. Připraveny byly překážky a na konci vytyčené trasy bylo třeba ze šibenice utrhnout pohupující se PET
láhev. Ten, kdo se této kořisti zmocnil, se stal i vítězem celého honu. Letos se to povedlo Honzovi
Vymětalíkovi z Osíčka. Při závěrečném nástupu před hasičskou zbrojnicí si Honza převzal liščí ohon
a pohár pro vítěze.
V prostorách zbrojnice bylo připraveno občerstvení a výborný guláš. Jezdci i diváci tak měli
možnost po celém dni zahnat hlad i žízeň a posedět v teple do pozdních hodin.
Letošní jezdeckou sezónu jsme uzavřeli krásným, i když trochu pošmourným, dnem a příjemnou projížďkou.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě letošního ročníku podíleli a za rok se opět těšíme na hojnou
účast jezdců i diváků.
Petra Žákovská

Stužkování
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Z OBCE
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Ke konci čtyřletého funkčního období byly vypsány řádné nové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly v celé republice ve dnech 20. a 21. října 2017.
Včas před volbami byly našim občanům, kteří měli volební právo a byli zapsáni v seznamu voličů,
doručeny domů volební lístky. Soubor hlasovacích lístků ve Zlínském volebním kraji obsahoval
24 volebních lístků různých politických stran, hnutí a koalic. Každý volič mohl vložit do volební
schránky jen jeden volební lístek v úřední obálce, na němž mohl zakroužkováním pořadového
čísla před jménem kandidáta dát přednost nejvýše čtyřem kandidátům příslušné politické strany,
hnutí a koalice.
V obci byla ustavena okrsková volební
komise, která při volbách pracovala v tomto
složení: František Sklenář – předseda, Jana
Páleníčková – místopředsedkyně, Irena Tkadlčíková – zapisovatelka, Marcela Janů, Miroslava
Staveníčková, Ing. Jiří Mrázek, Klára Bartošková
a Barbora Marková.
Volby se konaly v malém sále kulturního domu
v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu
21. října od 8 do 14 hodin. V naší obci bylo zapsáno do seznamu a zvláštního seznamu voličů
Okrsková volební komise
celkem 967 osob. Při volbách naši voliči odevzdali do volební schránky 607 platných hlasovacích lístků. Voleb se tedy zúčastnilo 58,7 % voličů.
Výsledky voleb:
1. ANO 2011 – 164 hlasů, 2. SPD – Tomio Okamura – 121 hlasů, 3. KDU – ČSL – 67 hlasů, 4. KSČM
– 51 hlasů, 5. Česká pirátská strana – 47 hlasů, 6. ODS – 44 hlasů, 7. ČSSD – 39 hlasů, 8. Starostové
a nezávislí – 30 hlasů, 9. Strana svobodných občanů – 17 hlasů, 10. TOP 09 – 9 hlasů.
Je zveřejněno prvních deset volebních výsledků.
								 Antonín Nedbal

Zprávy z obce
V uplynulém období se konaly dvě veřejná zasedání zastupitelstva. První tedy 12. října 2017
a tady jsou z něj informace.
Kontrola usnesení
- Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 6, 7 a 8/2017.
- Byla zkolaudována stavba Komunikace pěší podél III/4905 v ulici Pacetlucká a podél III/49010
v ulici Přerovská.
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Rozpočtové opatření
Návrh: Starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 9 a 10/2017.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 9 a 10/2017.
Pro ... 7… proti … zdržel se…
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2017 (MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba)
Návrh: Starosta předložil zastupitelstvu dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.4/2017 na stavbu MŠ
Prusinovice – stavební úpravy a nástavba. V dodatku se upravuje termín dokončení stavby na 15.
listopadu 2017 a navyšuje se cena o 1 078 000,- Kč s DPH. Navýšení ceny je způsobeno hlavně
výstavbou nového stropu (železobetonová deska a akustický podhled s novými svítidly), řešení
nového odkanalizování budovy, které v původním projektu nebyly řešeny.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje dodatel č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2017 na stavbu MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba a pověřuje starostu jeho podepsáním.
Pro … 7… proti … zdržel se…
Investice
Návrh: Starosta navrhuje novou výsadbu a úpravu terénu kolem nových chodníků v ulici Pacetlucká a Přerovská. Dle zpracované dokumentace zahradní architektky ing. Tuzarové cena výsadby
je 170 000 s DPH. 90 000 Kč je uznatelným nákladem k dotaci na oba chodníky.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s výsadbou kolem chodníků v ulici Pacetlucká a Přerovská za
cenu 170 000,- Kč s DPH.
Pro … 7 … Proti … Zdržel se …
Žádosti občanů a spolků
Návrh: Starosta přečetl žádost TK Prusinovice o finanční příspěvek na částečnou rekonstrukci
objektu, který se využívá ke sportovní činnosti v Židové zahradě.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s finančním příspěvkem TK Prusinovice, z. s., na rekonstrukci
objektu v Židové zahradě ve výši 38 000,- Kč.
Pro … 7… Proti … Zdržel se …
Různé
Návrh: Starosta navrhuje rozšíření pravomoci schvalovat rozpočtové – zvýšení příjmů a výdajů
rozpočtu u přijatých dotací bez omezení.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozšíření pravomoci provádět rozpočtové změny – zvýšení
příjmů a výdajů rozpočtu u přijatých dotací bez omezení.
Pro … 7… Proti … Zdržel se …
Návrh: Starosta navrhuje navýšení limitu u provádění rozpočtových změn pro starostu z dosavadních 100 000 Kč na 500 000 Kč v jednotlivém případě.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových změn do 500 000 Kč
v jednotlivém případě. V případě nepřítomnosti (nemoc) pověřuje místostarostu.
Pro … 7… Proti … Zdržel se …
Starosta dal příkaz k inventarizaci obecního majetku.
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Starosta seznámil přítomné s oznámením Klubu dárců krve Kroměřížska s oznámením, že dne
21. 6. 2017 pan Nedbal Milan daroval v transfuzním oddělení v Kroměříži již 90-tý odběr.
Starosta pozval všechny přítomné k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se
konají ve dnech 20. a 21. října 2017.
Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis a audio nahrávka.
Zasedání ukončeno v 17:20 hod.
Druhé zasedání zastupitelstva v uplynulém období se konalo dne 15. listopadu 2017.
Kontrola usnesení
Bylo provedeno a zaúčtováno rozpočtové opatření č. 9 a 10/2017.
Byla převzata stavba MŠ Prusinovice.
Rozpočtové opatření
Návrh: Starosta předložil návrh rozpočtových opatření č. 11 a 12/2017.
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 11 a 12/2017.
Pro … 6 … proti … zdržel se …
Zřízení Dobrovolného svazku obcí Prusinovice a Pacetluky
Návrh: Starosta navrhl zřízení Dobrovolného svazku obcí (DSO) Prusinovice a Pacetluky. Účelem
zřízení DSO je vzájemná spolupráce obou obcí ve společných projektech. Zastupitelstvo má
předloženu smlouvu o zřízení DSO Prusinovice a Pacetluky. Zřízení této smlouvy je za účelem
plnění úkolů v oblasti školství, zejména zajišťování podmínek předškolní docházky dětí s místem
trvalého pobytu na území členských obcí. V budoucnu se účel smlouvy může kdykoliv rozšířit
o další činnosti v rámci vzájemné spolupráce. Usnesení z tohoto bodu bude mít několik částí.
Diskuze:
Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zřízení Dobrovolného svazku obcí Prusinovice a Pacetluky a Smlouvu
o zřízení Dobrovolného svazku obcí Prusinovice a Pacetluky.
Zastupitelstvo schvaluje Stanovy Dobrovolného svazku obcí Prusinovice a Pacetluky.
Zastupitelstvo schvaluje prvního předsedu Dobrovolného svazku obcí Prusinovice a Pacetluky
Zbyňka Žákovského, nar. 14. 9. 1974, bytem: Lesní 418, Prusinovice 768 42.
Zastupitelstvo zmocňuje k podání návrhu na zápis Svazku do rejstříku svazků obcí vedeného
u Krajského úřadu Zlínského kraje pana Zbyňka Žákovského, nar. 14. 9. 1974, bytem: Lesní 418,
Prusinovice 768 42.
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce Prusinovice Zbyňku Žákovskému činit veškeré kroky k naplnění účelu Dobrovolného svazku obcí Prusinovice a Pacetluky.
Pro … 6… Proti … Zdržel se …
Různé
Návrh: Starosta navrhuje zastupitelstvu podání žádosti o dotaci na projekt s názvem „MŠ Prusinovice – stavební úpravy a nástavba“ v rámci MŠMT z programu 133 310. Zastupitelstvo se
zavazuje ke spolufinancování tohoto projektu ve výši 15 % (cca 1 920 000 Kč) povinné spoluúčasti
z celkových způsobilých výdajů akce (cca 12 800 000 Kč).
Diskuze:
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci pro projekt s názvem „MŠ Prusinovice
– stavební úpravy a nástavba“ v rámci MŠMT z programu 133 310. Zastupitelstvo se zavazuje ke
spolufinancování tohoto projektu ve výši 15 % (cca 1 920 000 Kč) povinné spoluúčasti z celkových
způsobilých výdajů akce (cca 12 800 000 Kč).
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Pro … 6… proti … 0 … zdržel se … 0 …
P. Smolková – upozornila na proběhlou schůzku maminek s paní ředitelkou mateřské školy, ptala
se po zápise z této schůzky. Oznámila, že si zmiňovanou schůzku tajně nahrávala na audiozařízení.
Vzpomenuto opět hospodaření mateřské školy a školkovné.
Starosta – zápis z této schůzky je k nahlédnutí v budově OÚ a nebude se zveřejňovat. Zápis je
připraven k nahlédnutí pro zúčastněné na schůzce. Hospodaření v mateřské škole je uzavřená
věc. Uzavřeno bylo po soukromém auditu paní auditorky ing. Lakomé. Jestli mají maminky dotaz
na školkovné – ptát se na rodičovském sdružení.
Místostarosta – přítomen na poslední rodičovské schůzce. Dotazy, které padly na této schůzce,
byly zodpovězeny ke spokojenosti tazatelů.
Závěr
Kompletní diskuze k jednotlivým bodům viz autentický zápis.
						
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Změna vedení v Základní škole v Prusinovicích
Dne 1. listopadu 2017 proběhl v budově obecního úřadu konkurz na nového ředitele/novou
ředitelku Základní školy Prusinovice. Konkurzní komise doporučila starostovi obce ke jmenování
nové ředitelky Mgr. Ivonu Kratochvílovou. Ještě na schůzce konkurzní komise byla paní Mgr. Ivona
Kratochvílová Jmenovacím dekretem jmenována do funkce ředitelky Základní školy Prusinovice.
Gratulujeme nové paní ředitelce ke jmenování a přejeme jí, ať ji ředitelování v naší vesnici baví
a nenechá se utopit v dnešní legislativě. Pevné nervy a hlavně zdraví, pohodu s učitelským sborem,
která už dnes je ze školy cítit. Osobně jsem rád, že jsme dotáhli konkurz ke spokojenosti všech
a zajistili jsme chod základní školy, doufám, na mnoho let. A osobně jsem rád, že se ředitelkou
stala právě Mgr. Kratochvílová, která své schopnosti, řídit a chtít se na všem domluvit, prokázala
již v minulosti.
Ve funkci ředitelky základní školy po obdivuhodných 22 letech ředitelování skončila paní
Mgr. Dagmar Rezková. Jsem rád, že jsem měl tu čest s tak úspěšným člověkem spolupracovat.
Strávit ve funkci ředitelky 22 let je úspěchem velikým. Přeji paní ředitelce za všechny starosty a celá
zastupitelstva, se kterými paní ředitelka Mgr. Rezková spolupracovala, hodně zdraví, spokojenosti
v zaslouženém odpočinku a budu rád, když se bude rok co rok vracet na setkání při dni učitelů.
Děkuji za vše, co paní Mgr. Rezková pro obec Prusinovice udělala.
						
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Pocta dárci krve
Paní Dagmar Úlehlová, předsedkyně Klubu dárců krve Kroměřížska, z. s., oznámila dopisem ze dne
25. srpna 2017 našemu panu starostovi Zbyňkovi Žákovskému, že pan ing. Milan Nedbal, bytem
Prusinovice č. p. 320, daroval na oddělení Transfusní služby a hematologie Kroměřížské nemocnice, a. s., svou krev již 90 x. Jeho jubilejní devadesátý odběr se uskutečnil dne 21. června 2017.
Paní Dagmar Úlehlová požádala o zveřejnění této skutečnosti, která byla oznámena na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 12. října 2017.
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Ve středu 22. listopadu pan starosta Zbyněk Žákovský výše
jmenovaného mnohonásobného dárce krve poctil za jeho mimořádný a příkladný postoj tím, že ho přijal v obecním úřadě, kde
mu předal písemnou gratulaci k jubilejnímu darování krve, knihu
Prusinovice v minulosti a současnosti, finanční dar a setrval s ním
hodinu v přátelském rozhovoru.
Také já si velice vážím obětavého přístupu pana ing. Milana
Nedbala, protože mnohonásobným darováním krve přispěl k záchraně zdraví a životů mnoha jemu neznámých pacientů, kteří
v nemocnici právě jeho krev potřebovali. Přeji mu též hodně zdraví.
Antonín Nedbal

Poděkování
Jak už si asi každý všiml, hlavní stavba letošního roku - přístavba mateřské školy, je hotová
a děti jsou již v nové a opravené budově. Podrobné a konečné zprávy z rekonstrukce včetně
konečného vyúčtování přinese příští zpravodaj. Chtěl bych ale touto cestou hlavně poděkovat
všem, kteří se při stavbě přičinili. Ať už s vyklízením školky před stavbou, nebo znovu nastěhováním zařízení a vybavení zpět. Poděkování patří fotbalistům a myslivcům, kteří se této činnosti
zodpovědně zhostili. Velké poděkování si také zaslouží maminky i babičky, které si ukrojily ze svého
volného času a přišly pomoct se závěrečným úklidem před otevřením provozu. Svůj díl poděkování
si zaslouží i všichni zaměstnanci mateřské školy, kteří nejen že zvládli vystěhování a opětovné
nastěhování, ale také každodenní život v omezeném provozu, ale s maximálním výkonem. Díky
si zaslouží všichni, kteří přišli byť jen malinko pomoci. Každá tato pomoc byla důležitá a školka
bez Vaší pomoci by dokončená nebyla. Jsem rád, že ještě v dnešní době lidem záleží na tom, aby
věc dopadla co možná nejlíp, přijdou pomoct na úkor svého času a přijdou jen proto, že sami
chtějí a že to prostě je potřeba. A neptají se, co za to. Za to je prostě udělaná práce a spokojené
děti v nové mateřské školce. Ještě jednou velké díky všem.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Závěr roku

Milí spoluobčané, opět se zastavujeme na konci roku a snažíme se rekapitulovat, jestli ten
letošní rok byl úspěšný či ne. Myslím, že pro obec Prusinovice úspěšným rokem byl. Pokud bychom
se zaměřili pouze na materiální hodnoty, tak se podařilo začít a dostavět přístavbu mateřské školy,
dostavěly se chodníky ve dvou ulicích a dotáhla se do konce revitalizace veřejného osvětlení,
včetně přidání lamp do dvou ulic v Prusinovicích. Celkem se tedy proinvestovalo v roce 2017
přes 14 milionů. Máme rozjednané dotace na tyto investice a myslím, že už v příštím Zpravodaji
bychom měli určitě vědět, které se dotáhly až do konce. Prozatím jsme před podpisem smlouvy
o poskytnutí dotací na vyjednaných 6 milionů na chodníky a část přístavby mateřské školy. A tak
se těšme na příští Zpravodaj, kdy bude již vše jasné a my budeme moci poskytnout kompletní
a konečné informace. Než ale přijde tato doba, čekají nás pokojné a radostné Vánoce – čas klidu
a zaslouženého odpočinku. Čas, kdy máme možnost vzpomenout na nejbližší a patřičně se jim
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věnovat. Přeji nám všem, ať ty letošní nadcházející vánoční svátky prožijeme v klidu. Dětem přeji,
aby se na dárečky pod stromečkem co nejvíce těšily a našly pod stromečkem to, o co si napsaly
Ježíškovi. Do roku 2018 přeji všem hodně zdraví a plno úspěchů. Ať ten rok 2018 je zase o malinko
úspěšnější než ten rok letošní.
Zbyněk Žákovský, starosta obce

ŠKOLA
Podzim v mateřské škole
Podzim jsme s dětmi trávili v základní škole. Společně jsme s dětmi přichystali pro rodiče
podzimní besídku na dvoře školy. Po vystoupení dětí byl společný lampiónový průvod po vesnici.
Byla to velmi zdařilá akce a zkusíme v ní pokračovat.
V měsíci listopadu jsme se začali všichni připravovat na vánoční besídku. V neděli 3. prosince jsme všichni společně vystoupili u kulturního domu s vánočním pásmem básniček, písniček
a tanečků. Děti společně s rodiči mohli navštívit vánoční jarmark na sále KD. Jakmile se začalo
stmívat, všichni se těšili, jak se rozsvítí vánoční stromeček. Společně u stromečku jsme si zazpívali
vánoční písničky a koledy. Potom se všichni plni zážitků rozešli domů.
Nastalo očekávané pondělí 4. prosince a všichni jsme se sešli v nově rekonstruované mateřské
škole. Přibyly nám nové prostory na odpočinek, takže už nemusíme každý den rozdělávat lehátka.
Mateřská škola voní novotou a je moc pěkná. Věříme, že se dětem bude v ní líbit.
Chtěla bych touto cestou poděkovat maminkám, sportovcům, myslivcům a všem, kteří nám
pomáhali s úklidem i stěhováním. Bez jejich pomoci bychom to nezvládli. Poděkování patří i panu
starostovi, který se zasloužil o organizaci po dobu rekonstrukce.
Pomalu se blíží konec roku. Děti se těší na vánoce a na dárky, které dostanou.
Chci popřát všem dětem, rodičům, zaměstnancům školy, zastupitelům obce a všem, co bydlí
v Prusinovicích, pěkné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce.
Dagmar Mikešková

Podzim v naší škole
Máme za sebou první čtvrtletí. Žáci jsou o něco moudřejší a vzdělanější. Také za sebou máme
několik podařených akcí, které se na škole i mimo ni uskutečnily.
Pojďme si připomenout proběhlé akce:
4. 10. vyrazil 4. ročník do Městské knihovny Holešov, kde se žáci v rámci „Týdne knihoven“
zaregistrovali a vypůjčili si knihy do třídy, které v rámci čtenářské dílny čtou.
Centrum pro rodinu Zlín přichystalo pro naše žáky tyto preventivní programy:
19. 10. Já a moji kamarádi – 1. ročník
Jak spolu mluvíme – 2. ročník		
24. 10. Myšlenky a vztahy – 3. ročník
Moje vztahy, úspěch a neúspěch – 4. ročník
2. 11. Já a moje rodina – 1. ročník
Od dětství k dospělosti – 5. ročník
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Všechny tyto programy byly velice zajímavé a pro žáky poučné. V následujících měsících nás
čeká pokračování v těchto tématech.
23. 10. MŠ a ZŠ připravila pro žáky a rodiče odpolední akci s názvem Dýňové tvoření. Této
akce se zúčastnilo mnoho rodin. Vyrobila se zde spousta krásných dýní, které po skončení akce
zdobily naší školu v rámci Halloweenského projektového dvojdne. 24. 10. si rodiče přišli prohlédnout halloweenskou školu a školku – chodby školy a školky byly vyzdobené výtvory našich žáků.
Následovala krátká besídka na téma Halloween, která proběhla na školním dvoře. Po ní se vydal
halloweenský lampiónový průvod vesnicí. Vidět jsme mohli i různé zajímavé masky, za které byly
děti převlečeny. Tento den mohli žáci přespat ve škole, kde pro ně byl nachystaný další halloweenský program – přehlídka kostýmů a volba nejlepší masky třídy, následovala krátká diskotéka.
Druhý den jsme v programu pokračovali. Žáci 5. ročníku si vyzkoušeli roli učitelů a učili děti z MŠ
o tomto svátku. Měli pro děti nachystané i jednoduché úkoly. V ostatních třídách proběhl turnaj
v pexesu. Po ukončení turnaje se jednotlivé třídy vydaly do tělocvičny, kde cestou hledaly skryté
úkoly, které plnily. V tělocvičně pak proběhlo dokončení soutěže, vyhlášení a vyhodnocení tohoto
dvojdne. Byla to opravdu povedená akce. Učitelé i žáci si ji užili.
8. 11. přijely do naší školy pracovnice Českého červeného kříže. V rámci preventivního programu Nauč se první pomoci s žáky probraly v jednotlivých ročnících zásady první pomoci a jak se
v situacích, kdy je potřeba pomoci, správně zachovat. Děti si vyzkoušely mnohé věci prakticky.
15. 11. jsme v rámci Dne otevřených dveří na naší škole přivítali rodiče, kteří zavítali zhlédnout
své děti v akci.

10

20. 11. jeli žáci 4. ročníku na Dopravní hřiště v Kroměříži, kde pro ně byla připravena
teoretická a praktická výuka jízdy na kole. Na
jaře žáky čekají zkoušky Cyklisty.
21. 11. žáci 1. – 3. ročníku zhlédli představení Jája a Pája v městském divadle Zlín.
Představení se dětem moc líbilo.
28. 11. vyráběli žáci 3. – 5. ročníku ve svíčkárně RODAS v Olomouci dárečky pro své
nejbližší.
Veškeré uskutečněné akce se našim
žákům líbily a jistě pro ně byly i přínosné.
Akce, které nás čekají v prosinci:
Od 1. 12. začíná žákům 4. a 5. ročníku plavecky výcvik v Holešově.
3. 12. společně rozsvítíme stromeček v naší obci. Učitelé s žáky nacvičili program k této příležitosti.
5. 12. navštíví naší školu Mikuláš.
12. 12. vyrazí žáci 3. – 5. ročníku na anglické představení Poos in Boots (Kocour v botách) do
Bystřice pod Hostýnem.
V měsíci prosinci také proběhne soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu. Děti se určitě mohou
těšit na třídní besídku, která proběhne poslední den školy v tomto roce.
Nastává čas Vánoc, a tak přejeme všem krásné prožití těchto svátků a do nového roku 2018
mnoho zdraví, rodinné pohody a spokojenosti.
Mgr. Petra Zicháčková

KULTURA
Vítání občánků
V sobotu 4. listopadu se opět v malém sále v kulturním domě konala slavnost přivítání nově
narozených dětí do společenství obce Prusinovice. Tentokrát to byli čtyři kluci a dvě děvčátka:
Richard Kudelka z Plačkova, Matěj Konečný z ulice Pod Stromovkou, Alexander Urc z ulice Díly,
Tadeáš Nevřala z Polní ulice, Elen Krausová z ulice Souhrada a Eliška Šenkyříková z ulice Souhrada.
Pan starosta Zbyněk Žákovský nejprve všechny přivítal a ve slavnostním proslovu popřál
malým občánkům dlouhý, úspěšný a šťastný život. Program uvítací slavnosti byl zpestřen básničkami, které zarecitovaly děti ze základní a mateřské školy, a hrou na flétnu v podání paní Martiny
Smolkové.
Rodičům a dětičkám byly předány věcný dar, finanční dar, kniha Prusinovice v minulosti
a současnosti s věnováním a kytička. Rodiče a příbuzní, kteří se zúčastnili slavnosti v hojném
počtu, se podepsali do kroniky.
Doufáme, že to bylo příjemné sobotní odpoledne.
								 Antonín Nedbal
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Setkání se seniory
Ve čtvrtek 16. listopadu se konalo v kulturním domě tradiční setkání starosty a dalších
obecních zastupitelů se seniory. Na pozvání obecního zastupitelstva se tam sešlo asi 83 seniorů
k prostřeným stolům. Bylo pro ně připraveno malé pohoštění (2 obložené chlebíčky a 2 zákusky
pro každého) a upomínkové předměty z keramiky a papíru, které pro ně zhotovily děti z mateřské
a základní školy. Za jejich pěkné dárky jim patří poděkování.
Toto setkání zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský, který nejprve přivítal přítomné seniory
a seznámil je s programem setkání.
Prvním bodem programu byla audiovizuální prezentace vykonané práce obecního zastupitelstva, přehled budoucích cílů výstavby a řešení aktuálních problémů v naší obci. Pan starosta promluvil
o těchto tématech: odkanalizování obce, projekt příčného stání (parkoviště) v ulici Podzahradí,
nový povrch dětského hřiště na Podzahradí, úsporné lampy veřejného osvětlení, nové chodníky
v Pacetlucké a Přerovské ulici, dokončení nadstavby mateřské školy, vyčištění koryta potoka Kozrálky,
projekt sedmi stavebních míst na spojnici ulic Díly a Trávník, nová střecha kulturního domu, úprava
sběrných míst (pro kontejnery na tříděný odpad). Z řad seniorů na něho nebyly žádné dotazy. Na
závěr této audiovizuální prezentace místostarosta MVDr. Jaroslav Koplík vyzdvihl veliké zásluhy pana
starosty Zbyňka Žákovského na tom, co nového se v obci vybudovalo a zlepšilo.
Následovalo losování cen obvyklé tomboly, v níž bylo 28 různých cen. S losováním cen pomohli zastupitelé MVDr. Jaroslav Koplík, místostarosta, pan Mgr. Leoš Mach a slečna Marie Vybíralová.
Posledním bodem programu bylo vystoupení cimbálové muziky Bukovinka, které trvalo celou jednu hodinu. Tato muzika je již od svých počátků muzikou valašskou. Její rozmanitý a pestrý
repertoár tvoří nejen lidové písně a tance z oblasti Rusavy a okolí, ale i písně jiných národopisných
oblastí. Primáškou Bukovinky a současně sólovou zpěvačkou je Lenka Zajícová (rozená Matelová),
uměleckou vedoucí je Kateřina Kováříková. Bukovinka spolupracuje s Valašským souborem písní
a tanců Rusava z Bystřice pod Hostýnem. Hraje také samostatně na různých slavnostech a pořádá
besedy u cimbálu. Vydala již 4 CD. Pro naše seniory Bukovinka v sedmičlenné sestavě zahrála známé
písně, které si mohli senioři zazpívat spolu se zpěváky Bukovinky. Hudební vystoupení Bukovinky
bylo pěkné, svěží a působivé. Našim seniorům se líbilo. Je zajímavé, že členem Bukovinky je též
Petr Stoklasa z Prusinovic, který však toho dne nehrál, a že primáška Lenka Zajícová měla svatbu
v našem evangelickém kostele před čtyřmi lety.
Rád bych touto cestou poděkoval obecnímu zastupitelstvu za takto projevenou pozornost
ke starším spoluobčanům jako vyjádření vděčnosti za jejich dobře vykonanou práci pro naši obec
a celou společnost. Poděkování patří též zvukovému technikovi Pavlu Žákovskému za ozvučení
sálu a hudební doprovod. Děkuji zastupitelce Marii Vybíralové a personálu kulturního domu za
vzornou obsluhu hostů, která přispěla ke spokojenosti našich seniorů na tomto setkání.
								 Antonín Nedbal

Kateřinské hody
Jako každý rok, tak i letos se v naší obci slavily hody za přispění členů Sboru dobrovolných
hasičů Prusinovice.
Jednotka členů sboru dobrovolných hasičů, oděná ve slavnostních uniformách a za doprovodu
dechové hudby, vyšla od kulturního domu a vstoupila do kostela svaté Kateřiny Alexandrijské,
patronky a ochránkyně prusinovické farnosti, a obsadila přední místa v lavicích. Další místa
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v kostele zaplnili místní i přespolní farníci. V 15 hodin začala hodová mše svatá, kterou spolu
slavili místní P. Marek Výleta a P. Jan Berka, novokněz ze Zlína. Slavnostní bohoslužbu doprovodil zpěvem duchovních písní místní chrámový sbor a též v kostele zahrála dechová hudba. Na
varhany hrál pan Josef Sedlář. P. Jan Berka v promluvě k posluchačům vyzdvihl smysl oběti, kdy
se člověk zříká dílu své pohodlnosti ve prospěch druhého člověka, který potřebuje pomoc. Mše
svatá vyvrcholila přijetím eucharistie. Úplně nakonec P. Jan Berka udělil přítomným zájemcům
své novokněžské požehnání.
Po mši svaté dobrovolní hasiči a někteří farníci, kteří se zúčastnili mše svaté, za doprovodu dechové hudby se odebrali k pomníku padlých vojáků v 1. světové válce, aby tím uctili jejich památku.
Dobrovolní hasiči potom přešli do hospody U Bělíčků, kde se konalo jejich družné posezení
spojené s pohoštěním. K poslechu a dobré zábavě jim tam zahrála dechová hudba.
Večer pak se konala v hospodě U Bělíčků hodová zábava, při níž k tanci a poslechu hrála
skupina Pohoda z Hranic. Hodovou zábavu uspořádali též členové sboru dobrovolných hasičů
a zúčastnilo se jí 84 návštěvníků včetně členů sboru dobrovolných hasičů.
							
Antonín Nedbal

Rozsvícení vánočního stromu
Rok rychle uplynul a přiblížila se opět doba adventní. Nastal obyčej rozsvěcování vánočních
stromů v mnoha obcích a městech. Stejně tak tomu bylo i v naší obci. V první neděli adventní 3.
prosince se konala slavnost, při níž byl rozsvícen vánoční strom, který vyrostl v Prusinovicích u
domu Lutonských v Přerovské ulici. Byl umístěn u kulturního domu. Naši dobrovolní hasiči na něj
upevnili elektrické osvětlení, které je ve dne ve větvích stromu nenápadné.
Program oslavy se začal v 15 hodin za poměrně příznivého počasí. Na zemi už ležel sníh.
V kulturním programu nejprve vystoupily děti z mateřské školy pod vedením paní ředitelky
Dagmar Mikeškové. Početnému publiku z řad rodičů a prarodičů děti předvedly pásmo říkanek a
písniček s vánočním a zimním zaměřením. Za své čtvrthodinové vystoupení na pódiu děti sklidily
upřímný potlesk publika. Paní ředitelka nakonec dětem poděkovala za jejich pěkné vystoupení
a popřála všem šťastné Vánoce. Další vystoupení měli připravené žáci základní školy, kteří přednesli
publiku, jak se slaví Vánoce v jiných zemích. Na konci vystoupení zdůraznili poselství, abychom se
všichni měli rádi. Paní ředitelka základní školy Mgr. Ivona Kratochvílová pak popřála všem hezké
Vánoce. Všechny děti (z MŠ i ZŠ) obdržely za své vystoupení sladkou odměnu.
Už za tmy (v 16,20 hod.) se všichni, děti i dospělí, sešli u vánočního stromu. Malý farní pěvecký
sbor spolu s panem farářem Mgr. Leošem Machem zazpíval několik krátkých vánočních písní.
Potom k publiku promluvili pan farář Mgr. Leoš Mach, který zdůraznil duchovní poselství Vánoc,
a pan starosta Zbyněk Žákovský, který všem popřál šťastné Vánoce. Potom byl slavnostně při
odpočítávání vteřin a za potlesku přítomných rozsvícen vánoční strom, který působil svými
barevnými světly kouzelně a majestátně. Upnuly se k němu roztoužené oči dětí. Slavnostní
chvíli si vychutnali i dospělí. Všichni se tam sešli, aby si připomenuli blížící se vánoční svátky
a jejich pravý význam.
Aby se návštěvníci slavnosti v chladném odpoledni alespoň trochu zahřáli, připravili pro ně
dobrovolní hasiči teplé občerstvení (svařené víno), které prodávali pod pergolou. Místo pro zahřátí
bylo i ve velkém sále kulturního domu, v němž členky Klubu zlatých ručiček uspořádaly jarmark,
na němž návštěvníci si mohli zakoupit mnoho pěkných a zajímavých věcí. Jarmark se konal jen
v neděli 3. prosince od deseti do sedmnácti hodin.
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Poděkování za pěkné slavnostní zážitky u vánočního stromu patří všem, kteří se na přípravě
a uskutečnění slavnosti podíleli – zastupitelům obce, žákům a učitelkám obou škol, členům SDH,
členkám Klubu zlatých ručiček, všem občanům, kteří přišli na oslavu, zvukovému technikovi
a dalším.
Byla to pěkná slavnost, při níž se občané sešli v hojném počtu u vánočního stromu jako
jedna velká rodina. Ať radost, kterou jsme my, návštěvníci, při slavnostní chvíli prožili, nás provází
i v příštích adventních dnech.
								 Antonín Nedbal
Poznámka: Na titulní straně zpravodaje je foto ze dne a místa konání slavnosti.

Knihovna
Závěr roku se rychle blíží. V letošním roce je posledním adventním dnem „Štědrý den“.
Štědrý na pohodu, radost, lásku a pochopení ať je pro Vás i celý adventní a vánoční čas.
V příštím roce Vám přeji pevné zdraví, vše dobré a hodně sil na překonání toho zlého.
A opět Vás ráda přivítám každé úterý v naši knihovně.
knihovnice

CÍRKEV
Poděkování Ing. Jaromíru Vaculíkovi
Duchovní správce farnosti a pastorační rada Římskokatolické farnosti upřímně děkují panu Ing.
Jaromíru Vaculíkovi za dvanáctiletou službu kostelníka, kterou na podzim letošního roku ukončil.
Za jeho nezištnou a obětavou službu mu ze srdce děkujeme. Do dalších let vyprošujeme Boží
požehnání, dary Ducha svatého a pevné zdraví.
Duchovní správce farnosti a pastorační rada

Svatohubertský den v Holešově
V neděli 5. listopadu se konala v Holešově tradiční slavnost – 6. Svatohubertský den pod
záštitou starosty města Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta a předsedy mikroregionu Holešovsko
Ing. Martina Bártíka. Tuto spolkovou a církevní slavnost připravili členové Mysliveckých sdružení
Holešovska, Římskokatolická farnost v Holešově a Rottal klub.
Svatohubertské mše se zúčastnili také naši občané. Byli to členové Mysliveckého spolku
Vranov Prusinovice v čele s panem Františkem Mikeškou, předsedou MS Vranov, a též starosta
obce pan Zbyněk Žákovský.
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Hlava jelena desateráka

Alois Večeřa (2. zprava)

Průvod myslivců v zelených uniformách, jezdců na koních, sokolníků, starostů, honců, trubačů
a také občanů se seřadil u zámku, odkud prošel okolo náměstí s několika zastávkami, při nichž
zazněly myslivecké fanfáry. Slavnostní průvod směřoval ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. V čele
průvodu členové družiny nesli symbol svatého Huberta – hlavu jelena desateráka s křížem mezi
parožím. Také má připomínat desatero božích přikázání. Jedním ze čtyř nosičů této jelení hlavy byl
pan Radek Vrubel z MS Vranov Prusinovice. Dle tradic pak průvodu velel jezdec v červeno – bílém
oděvu s liščí oháňkou na rameni. Byl to starosta obce Ludslavice – pan Vojtěch Adamík. V průvodu
jel i vůz tažený párem koní, který byl ozdobený dary z polí a lesů našich honiteb.
Do kostela, který byl zcela zaplněn lidmi, vešli ministranti, kněží a praporečníci. Mezi nimi
byl pan Radovan Rozsypal, který nesl náš obecní prapor. Mši svatou společně sloužili dva kněží
– P. Jerzy Walczak, děkan holešovské farnosti, a P. Grzegorz Poźniak. Slavnostní bohoslužba se
konala s přímluvou za myslivce a přátele přírody s hudebním doprovodem slavné Hubertské
mše. Při mši svaté postupně přinesli myslivci z jednotlivých mysliveckých spolků ke kněžím před
oltář obětní dary, drobnou zvěř a plodiny z jejich honiteb, polí a lesů. Naši myslivci tam darovali
med a slivovici.
Tuto mysliveckou a církevní slavnost si kromě myslivců, široké veřejnosti, představitelů města
Holešov a obcí mikroregionu nenechal ujít ani hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
Po mši svaté před kostelem bylo připraveno malé pohoštění pro všechny účastníky slavnosti.
Došlo ke spoustě milých a přátelských setkání myslivců a farníků. Pro pozvané hosty byl připraven oběd v jídelně internátu policejní školy. Slavnostního oběda se zúčastnila též skupina našich
myslivců. Myslivci a hosté využili i tento čas jako příležitost k přátelským setkáním a rozhovorům
o svých loveckých a mysliveckých zážitcích a zkušenostech.
Mezi sponzory „Svatohubertského dne“ patří: město Holešov, mikroregion Holešovsko,
Hydropol ČR, Pila – Totek Javora, Arles Develop, Farma Holešov s. r. o., manželé Miklíkovi, Fuitovi
a Pospíšilovi.
Tento „Svatohubertský den“ se jeho účastníkům líbil. Byl důstojný a úspěšný. Podzimní počasí
bylo v ten den přívětivé. Pořadatelé této církevní a myslivecké slavnosti se těší na další setkání
myslivců a farníků z našeho regionu, které bude opět příští rok 4. listopadu v Holešově.
								
Antonín Nedbal
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Ladíme…
Ladíme… Tak poeticky byla nadepsána pozvánka
na odpolední literárně – hudební program, který se konal v neděli 26. listopadu v 16 hodin v kostele svaté Kateřiny Alexandrijské v Prusinovicích, v den slavnosti Ježíše
Krista Krále. Programu se zúčastnili oba zdejší duchovní –
P. Marek Výleta a Mgr. Leoš Mach. Hlavním protagonistou pořadu byl mladý hudebník Tomáš
Ulrich z Brna, který nám zahrál na varhany skladby
N. Bruhnse, J. Pachelbela, J. S. Bacha, G. Lasceuxa,
F. Ch. Mohrheima a J. Stanleye. Interpretované skladby
prokládal mluveným slovem – procítěnou četbou Žalmů
105. a 75. Pro asi 15 přítomných posluchačů z obou místních farností to byl pěkný a hodnotný duchovní zážitek,
třebaže bylo dobře znát, že místní varhany opravdu
nejsou ten pravý koncertní nástroj. Také varhaník nám
Tomáš Ulrich
na sebe prozradil, že ve hře na varhany je pouhý amatér
a že učí na Základní škole v Brně - Černých polích. Děkuji mu za jeho nedělní vystoupení a děkuji
též hrstce jeho posluchačů, kteří přišli do kostela na jeho koncert, aby ho podpořili.
								 Antonín Nedbal

SPOLKY
Setkání s Danielou Bártovou
Letošním čestným hostem letošního běžeckého závodu Rohálovské desítky byla sympatická
atletka drobné postavy – Daniela Bártová. Jedná se o ženu, jež na každé olympiádě soutěžila
za jiný stát a ve zcela odlišné disciplíně. Na letních olympijských hrách roku 1992 v Barceloně
závodila za bývalé Československo ve sportovní gymnastice. Stala se několikanásobnou
mistryní ve víceboji i na jednotlivých nářadích.
Na mistrovství Evropy obsadila 14. místo, na
mistrovství světa 28. místo. Na olympijských
hrách v Barceloně si koupila tretry a ukončila
gymnastickou kariéru. V roce 2000 na olympiádě v australském městě Sydney závodila
za Českou republiku v atletické disciplíně, ve
skoku o tyči a výkonem 450 cm skončila na
4. místě, když dosáhla stejného výkonu jako
bronzová v pořadí. Ve skoku o tyči vytvořila
neuvěřitelných sedmnáct světových rekordů.
Daniela Bártová s přítelem
Vrcholovému sportu se věnovala 18 let.
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Daniela Bártová přijala pozvání Mysliveckého spolku Vranov Prusinovice a spolu se svými
čtyřmi přáteli přijela opět do naší obce na besedu, která se konala v pátek 6. října v kulturním
domě. Naše hosty po příjezdu přivítali pan Ondřej Němec, ředitel závodu Rohálovská desítka,
pan MVDr. Jaroslav Koplík, zástupce starosty a jednatel MS Vranov Prusinovice, a pan František
Mikeška, předseda MS Vranov Prusinovice.
Ve velikém sále kulturního domu se konala neformální beseda s našimi hosty, která byla
spojena s pohoštěním. Daniela Bártová ráda odpověděla na dotazy, které k ní směřovaly z řad
přítomných pozvaných osob, mezi nimiž nechyběl ani pan starosta Zbyněk Žákovský. Přivezla na
ukázku několik medailí i suvenýrů ze závodů, kterých se během své sportovní kariéry zúčastnila.
Mezi nejzajímavější trofeje patřily plakety, které Daniela dostala pokaždé při vytvoření světového
rekordu od IAAF.
Na závěr posezení čekalo Danielu Bártovou překvapení. Z rukou předsedy Mysliveckého
spolku Vranov Prusinovice, pana Františka Mikešky, převzala naporcovaného srnce.
				
Antonín Nedbal, Ondřej Němec

Sokolnický lov v Prusinovicích
Za překrásného říjnového počasí se v naší honitbě uskutečnil sokolnický hon (14. 10). Využívání dravých ptáků k lovu zvěře je prastarého původu. Asiaté si nejvíce cení orla stepního, arabové
orla stěhovavého a raroha jižního. Velcí orli sloužili a slouží dodnes k lovu spárkaté zvěře ale i
šelem včetně vlků. Dravci sokolovití slouží hlavně k lovu pernaté zvěře. V našich zemích dravce
k lovu užívali již Keltové. Naši předkové užívali k lovu sokoly, rarohy, jestřáby a ostříže. Čeští králové
byli nadšenými stoupenci tohoto sportu a sokolnictví se stalo i módou u vznešených dam, které
používaly poštolky k lovu koroptví a křepelek. V 18. a 19. století se stalo zálibou i u zámožného
měšťanstva. Avšak ve 20. století začalo sokolnictví upadat a udrželo se v našich zemích jen obětavostí několika jedinců. Zlomový byl rok 1967, kdy byl založen Klub sokolníků. V současnosti
jsou užíváni k lovu tito dravci: jestřáb lesní, krahujec obecný, orel skalní, poštolka obecná, sokol
stěhovavý, raroh velký a některé káně. Zvláště ceněni jsou kříženci sokola a raroha.
Mnozí sokolníci se podílejí na ochraně dravců a zasloužili se o jejich zachování v přírodě, jinak
by vyhynuli. Sokolníci se aktivně podílejí na ochraně letišť a také zajišťují biologickou ochranu

Lovec s orlem

Nástup lovců s dravci
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polních kultur a vinic. Dravci také tlumí stavy městských holubů, kteří škodí hlavně památkám
ale i lidskému zdraví. Lov dravci v přírodě a v honitbách slouží více méně jen k ukázkám, kdy je
vyzdvihována krása dravců při lovu.
Na našem lovu se zúčastnilo asi 15 dravců. V akci jsme viděli orla skalního, jestřáby, krahujce, sokoly, raroha a poštolku. Potěšil mne velký zájem rodičů s dětmi. Na ranním zahájení nám
vysvětlil vedoucí sokolníků, proč je třeba dravce chránit. Dravci udržují v přírodě rovnováhu, loví
zvláště nemocné a slabé kusy a tím ovlivňují vznik chorob u naší zvěře. Káňata a poštolky společně
ochraňují naše plodiny před přemnožením drobných hlodavců. Na vlastním lovu bylo uloveno
několik bažantů. Velmi zajímavá byla též ukázka spolupráce cvičených psů s dravci.
Krásný den byl zakončen v areálu kulturního domu, kdy jsme pohostili sokolníky i všechny
hosty výborným mysliveckým gulášem. Pevně věřím, že podobná setkání se uskuteční i v dalších
letech.
							
MVDr. Jaroslav Koplík

Výroční členská schůze cykloturistického oddílu
NEKO
Letošní cykloturistická sportovní sezóna rychle uběhla a nastal opět čas na její zhodnocení.
Stalo se tak v sobotu 28. října ve vrchní hospodě v Prusinovicích, kde se večer konala tradiční
výroční členská schůze cykloturistického oddílu NEKO za účasti 78 členů, příznivců a pozvaných
hostů oddílu NEKO. Všichni usedli k prostřeným stolům, na nichž byly na talířích přichystány
tvarohové koláčky, různé druhy cukroví a škvarky k pohoštění. V popředí byli u stolu oba dva
předsedové oddílu – ing. Josef Nedbal a MVDr. Jaroslav Koplík.
Schůzi zahájil a hlavní zprávu o činnosti oddílu NEKO přednesl předseda oddílu MVDr. Jaroslav
Koplík. Podal přehled všech minulých letních cykloturistických dovolených, jichž bylo celkem 17.
Při letošní cykloturistické dovolené v Itálii si vysloužili pochvalu paní Marcela Pumprlová za službu
zdravotnice a ing. Zdeněk Hajkr za vedení dětské družiny.
MVDr. Jaroslav Koplík potom jmenoval nové čestné členy oddílu NEKO a předal jim diplomy.
Byli to ing. Vladimír Hradil z Holešova, paní Ludmila Nedbalová a paní Zdenka Daňková. Blahopřeji
jim k této poctě. (Za nepřítomného pana Hradila převzala diplom jeho žena Jana Hradilová, za
nepřítomnou paní Nedbalovou převzala diplom
její dcera Jitka Šenovská.)
Potom dostali slovo pozvaní hosté – ing.
Martin Koplík z Holešova, pan Ondřej Němec a
pan starosta Zbyněk Žákovský – kteří přednesli
své krátké zdravice.
Následovalo losování bohaté tomboly,
v níž byly hodnotné ceny. Každý účastník
schůze si odnesl domů alespoň jednu nějakou
věc z tomboly.
K pohoštění účastníků výroční členské
schůze se podával chutný guláš s jelením a
hovězím masem. Potom následovala volná
Zdenka Daňková a NEKO
družná zábava.

18

Je nutné podotknout, že letošní činnost oddílu NEKO byla vzhledem k létům minulým redukována. Konaly se jen tyto 4 akce: oddílový turnaj v bowlingu v Holešově (27. 1.), pěší výlet na
Dlouhé stráně (3. 6.), letní cykloturistická dovolená v Itálii (18. 8. – 27. 8.) a cykloturistický výlet
s KČT Holešov (9. 9.).
Radostným zjištěním je, že oddílových akcí včetně výroční členské schůze se zúčastnily malé
děti v doprovodu svých rodičů (nebo prarodičů), což je dobrým znamením pro budoucnost
oddílu NEKO.
Antonín Nedbal

Hlavní hon MS Vranov Prusinovice
Dne 11. listopadu pořádal Myslivecký spolek Vranov Prusinovice tradiční hlavní hon. Za hojné
účasti myslivců a honců jsme během dne ulovili 50 bažantů a 2 zajíce. Bažanty z volné přírody
nelovíme – jednalo se pouze o kohouty uměle odchované. Zajíce prakticky nelovíme vzhledem
k jejich nízkému stavu, na kterém se podílejí přemnožené lišky a divoká prasata. Na honu byla
ulovena i 1 liška (lovec – Tomáš Pumprla) a 5 divokých prasat. Jejich úspěšnými lovci byli Radek
Vrubel - 3 kusy, František Šiška st. – 1 kus, František Šiška ml. – 1 kus. Skutečně mimořádný lovecký úspěch měl náš člen Radek Vrubel, který třemi ranami ulovil 3 divočáky. Hon byl zakončen
tradičním výřadem na hřišti a potom jsme se sešli v hospodě u Bělíčků, kde se konala poslední
leč, kterou řídil dr. Jaroslav Koplík. Byli vyhodnoceni: nejlepší pes honu, nejlepší honec – Roman
Kovařík, král honu – Radek Vrubel. Mladý myslivec Radek Vrubel byl taktéž slavnostně pasován na
lovce černé zvěře. Na závěr proběhl myslivecký soud nad hříšníky honu, který humornou formou
vzpomněl drobné prohřešky, které se na honu udály. Velice pěkná byla tombola, kterou výborně
uváděl František Šiška st. K tanci a poslechu nám zahráli muzikanti z Hulína. Poslední účastníci se
rozcházeli kolem čtvrté hodiny ranní.
Co dodat? Jedině snad – ZA ROK OPĚT NASHLEDANOU A MYSLIVOSTI ZDAR!
							
MVDr. Jaroslav Koplík

Moravskoslezská výstava poštovních holubů
Letošní Moravskoslezská výstava poštovních holubů se konala v sobotu 18. listopadu
v kulturním domě v Prusinovicích. Jejím pořadatelem byla opět Základní organizace poštovních
holubů Holešov. Výstavy se zúčastnili chovatelé z celé Moravy, od Ostravy až po Znojmo. Byli
tam vystaveni holubi, kteří patřili chovatelům z těchto oblastních sdružení: Beskydy, Brno, Třinec,
Haná – Olomouc, Kar. – Ostrava, Hodonín, Hlučín, Opava, Uherské Hradiště, Vysočina, Valašsko,
Uničov, Zlín, Znojmo.
Na výstavě byli představeni v klecích jen ti nejlepší ptačí atleti, které mohli chovatelé (odborníci) i ostatní návštěvníci výstavy obdivovat. Bylo vystaveno přes sto nejlepších holubů z těch
nejlepších. U každé klece s holubem byla upevněna tabulka, na níž byl uveden přehled jeho
dosažených letových výkonů v absolvovaných závodech. Tedy to bylo jeho „vysvědčení“.
Pro úspěch výstavy bylo vytvořeno dobré zázemí se službami pro účastníky výstavy. V provozu
bylo restaurační zařízení spolu s kuchyní. Bylo připraveno dost míst k příjemnému občerstvení, posezení a přátelským rozhovorům. K občerstvení se podával vepřový řízek s bramborovým salátem
a guláš za přijatelné ceny. Součástí výstavy byla jako obvykle bohatá tombola, která obsahovala
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mnoho cen z různého sortimentu. V sále bylo též prodejní místo paní Matuškové ze Šternberka
s chovatelskými potřebami (prodej krmení, léků a dalších chovatelských potřeb. U vchodu do sálu
byl i prodejní stánek s lázeňskými oplatky. Na jevišti byly připraveny krásné poháry pro vítězné
a úspěšné chovatele. Poháry byly předány chovatelům v pravé poledne při oficiálním vyhlášení
výsledků z rukou předních činovníků moravskoslezské organizace chovatelů poštovních holubů.
Je zajímavé, že této výstavy se opět zúčastnil chovatel poštovních holubů, dvojnásobný mistr
světa a olympijský vítěz v řecko-římském zápase, Vítězslav Mácha z Krmelína u Frýdku – Místku.
V roce 1972 zvítězil na olympijských hrách v Mnichově.
Chovatelé poštovních holubů se rádi vrací do Prusinovic. Přispívají tím k propagaci naší obce.
Chovatelé byli i letos velmi spokojeni s výstavou. Byla nádherná a pohodová. Bude – li se pořádat
další výstava, rádi znovu navštíví Prusinovice.
Představitelé Základní organizace chovatelů poštovních holubů Holešov velmi děkují obecním
zastupitelům za umožnění uspořádání výstavy. Doufají, že zastupitelé budou v příštích letech
opět vstřícní k uspořádání dalších výstav.
Chov poštovních holubů je jeden z nejsložitějších koníčků, jelikož každý chovatel vychovává
ptačí atlety a jen ti nejlepší mohou zvítězit. Současní chovatelé by byli rádi, kdyby se do chovatelského úsilí více zapojila mladá generace s pomocí rodičů. Je to záliba, která je náročná na čas.
Odměnou pro chovatele jsou emocionální zážitky z doletu holubích atletů ze závodu.
Antonín Nedbal

Adventní a vánoční jarmark
V neděli 3. prosince nastala první neděle adventní a jako každý rok naši občané i přespolní
mohli navštívit adventní a vánoční jarmark, který se konal ve velkém sále kulturního domu
a uspořádal jej Klub zlatých ručiček. Na jarmarku bylo mnoho rozmanitých a krásných věcí.
Všechno zastřešovala vánoční výzdoba v čele sálu (na pódiu). K zhlédnutí a prodeji tam byly
vonné svíčky, vánoční věnce, mýdla, přírodní sirupy a bylinky, domácí zákusky, šité dekorace,
korálkování, kadeřnické služby, vánoční focení. Pro děti tam byly tvořivé dílničky. Pořadatelky
jarmarku myslely i na ty nejmenší, když pro ně připravily nádobu s živou rybou. Nechyběl tam ani
krásně prostřený stůl se vším, co k němu patří. Své výrobky nabízely místní členky Klubu zlatých
ručiček i prodejci z širokého okolí.

Lesní panna
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Veselé Vánoce

Lze konstatovat, že letošní jarmark se vydařil ke spokojenosti pořadatelek i všech jeho
návštěvníků. Jarmark velmi přispěl ke sváteční atmosféře při tradičním podvečerním rozsvícení
vánočního stromu u kulturního domu.
Členkám Klubu zlatých ručiček patří poděkování za uspořádání jarmarku a uznání jejich zásluh na rozvoji kulturního a spolkového života v obci. Přeji jim hodně zdaru v jejich další činnosti,
radostné Vánoce a šťastný nový rok.
							
Antonín Nedbal

SPORT
TJ Prusinovice - kopaná
Halový turnaj mladší přípravky v Bystřici p. H., 18. 11. 2017:
V odpoledním programu se v hale v Bystřici p. H. představilo na svém turnaji sedm mužstev
mladší přípravky. Turnajem bez ztráty bodu prošel vítězně největší favorit turnaje - výběr Ludslavic, který měl ve svém středu i nejlepšího hráče turnaje Michala Velíska. O druhé místo si to
v závěrečném kole rozdali v přímém souboji mužstva Chvalčova a Chropyně a o zisku stříbrných
medailí pro Chvalčov rozhodl jedinou brankou nejlepší střelec turnaje Tomáš Nevřala. Domácí výběr Prusinovic, stejně jako v dopoledním turnaji, do soubojů o nejvyšší příčky nezasáhl
a s mladým kádrem obsadil s jedinou výhrou pátou příčku.
Výsledky:
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov
TJ Prusinovice – FC Koryčany
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H.
TJ Prusinovice – FK Chropyně
TJ Prusinovice – TJ Ludslavice
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 		

0:0
6 : 1, Mašta Daniel 4, Nedbal Marek 2
1 : 3, Dudík Jan
1 : 4, Dudík Jan
0:3
1 : 2, Dudík Jan

Konečné pořadí:
1. TJ Ludslavice
2. TJ Chvalčov
3. FK Chropyně
4. TJ Slavkov p. H.
5. TJ Prusinovice
6. FC Ajax Bezměrov
7. FC Koryčany
Sestava TJ Prusinovice:
Adámek Jiří, Nikolas Janů, Mašta Daniel, Dudík Jan,
Nedbal Marek, Mlčák Lukáš, Novák Tomáš.
Nejlepší hráč: Velísek Michal – Ludslavice.
Nejlepší brankářka: Zemánková Alena – Bezměrov.
Nejlepší střelec: Nevřala Tomáš – Chvalčov.
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Halový turnaj mladších žáků v Bystřici p. H., 18. 11. 2017:
V sobotu 18. 11. 2017 uspořádala TJ Prusinovice ve sportovní hale Sušil halové fotbalové
turnaje pro mladší žáky a mladší přípravku. V dopoledním turnaji se představili mladší žáci
a turnaj bez ztráty bodu ovládlo mužstvo Bezměrova, které svou dominanci potvrdilo i ziskem
trofeje pro nejlepšího střelce (Aleš Vejtasa) a nejlepší hráčku (Kristýna Zachová). O dalším pořadí
ve vyrovnané tabulce rozhodovalo až poslední kolo, kdy vítězství v předposledním zápase stačilo
hráčům Hulína na zisk druhého místa. V závěrečném utkání se rozhodovalo o bronzových medailí
a výhra Chvalčova nebo Prusinovic by oba soupeře posunula právě na třetí místo. Dramatické
utkání však skončilo remízou a z bronzu se tak radovali hráči Slavkova p. H., o čemž rozhodla
jediná branka v jejich prospěch.
Výsledky:
TJ Prusinovice – FC Koryčany
TJ Prusinovice – SK Spartak Hulín
TJ Prusinovice – FC Ajax Bezměrov
TJ Prusinovice – TJ Slavkov p. H.
TJ Prusinovice – TJ Chvalčov 		

2 : 1, Vrubel Pavel, Adámek Zdeněk
0:2
1 : 4, Krejčí Jan
0:0
1 : 1, Jadrníček Nikola

Konečné pořadí:
1. FC Ajax Bezměrov
2. SK Spartak Hulín
3. TJ Slavkov p. H.
4. TJ Chvalčov
5. TJ Prusinovice
6. FC Koryčany
Sestava TJ Prusinovice:
Hausknecht Josef, Dostálová Lucie, Večeřa František, Vrubel Pavel, Pumprla Jan, Uhlíř Daniel,
Adámek Zdeněk, Jadrníček Nikola, Krejčí Jan.
Nejlepší střelec: Vejtasa Aleš – Bezměrov.
Nejlepší hráčka: Zachová Kristýna – Bezměrov.
Nejlepší brankář: Čížek Matěj – Hulín.
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Létající trenéři v Prusinovicích, 20. 11. 2017:
V pondělí 20. 11. 2017 zavítali do tělocvičny v Prusinovicích „Létající trenéři“ z SK HS Kroměříž.
Na dvou tréninkových jednotkách se představilo 29 mládežnických hráčů z TJ Prusinovice, kteří
poctivě plnili všechny zadané úkoly a snažili se ze sebe vydat to nejlepší, co se na fotbalových
trénincích naučili. Trenéři Karel Heinz a Ondřej Mrázek předávali své zkušenosti nejen hráčům, ale
hlavně trenérům z TJ Prusinovice, kteří se budou snažit je uplatnit v budoucnosti v našem klubu.
Projekt létajících trenérů uvedla v život FAČR a OFS Kroměříž jej převzal a rozšířil na možnost
využít jej pro všechny mládežnické hráče včetně starších žáků a dorostů.

Halový turnaj starších přípravek v Holešově, 26. 11. 2017:
Na dopolední turnaj plynule navázali hráči osmi mužstev starší přípravky. Celý turnaj provázela velká vyrovnanost a o konečném pořadí se rozhodovalo až v závěrečných utkáních. Ve
finálové skupině jsme z šesti zápasů viděli hned 5 remíz a jedinou prohru, kterou zaznamenali
hráči Prusinovic. Tato prohra nás odsunula na 4. místo. Na třetím místě skončili hráči Holešova B.
Jednu vstřelenou branku více měli stříbrní hráči Chvalčova a jediná výhra ve finále stačila k zisku
zlatých medailí hráčům Slavkova p. H. Nejlepším hráčem se stal Martin Švestka z Hulína, nejlepším
brankářem Eduard Lazarski z vítězného Slavkova p. H.
Konečné pořadí: 1. Slavkov p. H., 2. Chvalčov, 3. Elko Holešov B, 4. Prusinovice, 5. Elko Holešov
A, 6. Spartak Hulín, 7. Bezměrov, 8. Těšnovice.
Sestava TJ Prusinovice: Marek Gerát, Nikola Jadrníček, Ondřej Krejčí, Václav Pumprla, Vojtěch
Sklenář, František Večeřa, Jan Krejčí, Jan Dudík, Jan Novák.
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Halový turnaj fotbalové školičky v Holešově, 26. 11. 2017:
Těsně před začátkem adventní doby se na svém turnaji v Holešově představila naše fotbalová
školička. Po problémech se skládáním mužstva, které byly zapříčiněny omluvenkami na poslední
chvíli, jsme nastoupili s převahou děvčat v sestavě a ve čtyřech zápasech jsme vsítili dvě branky
a s jednou remízou jsme obsadili pátou příčku. Ve vyrovnaném turnaji rozhodla jediná branka
o vítězství Ludslavic, před hráči Holešova a Bezměrovem. Nejlepším brankářem turnaje byl vybrán
Jakub Velísek z vítězného mužstva Ludslavic, nejlepším střelcem se stal s pěti brankami Adam
Vejtasa s Bezměrova a nejlepší hráčkou Kristýnka Rákošová z Holešova.
Konečné pořadí: 1. Ludslavice, 2. Elko Holešov, 3. Bezměrov, 4. Koryčany, 5. Prusinovice
Sestava TJ Prusinovice: Jiří Adámek, Jiří Nášel, Lukáš Mlčák, Julie Gerátová, Adéla Solařová,
Natálie Tobolíková, Valérie Adámková, David Solař, Veronika Mlčáková.

Dodatek 1
Stejně jako v minulých letech, zasáhli
mladší žáci TJ Prusinovice do mistrovských soutěží. V letošním roce jsme nepřihlásili mužstvo
starší přípravky, které tak doplnilo početně malé
mužstva mladších žáků. Mužstvo se tvořilo v
průběhu celé podzimní sezóny, jelikož v jejich
průběhu přestoupili do ligového Fastavu Zlín
hned tři naši hráči, a to Jadrníček Nikola, Pavel Vrubel a Ondřej Krejčí, kteří ještě patří do
kategorie starší přípravky a měli být tahouni
tohoto mužstva. Před sezónou nás ještě opustil
Jan Mácha (přestup do Kroměříže) a již před
rokem Marek Měrka a Matěj Pumprla (Fastav
Zlín), což je na vesnici naší velikosti ojedinělý
jev. Bez těchto hráčů bojujeme ve středu tabulky, 5 branek vsítili hráči Marek Gerát a Jan Pumprla,
mužstvo dále táhnou Josef Hausknecht v brance, Jan Krejčí a Lucie Dostálová.
Dodatek 2
Většina hráčů mladší přípravky začala chodit na tréninky až v letošním roce. Každý zápas je
proto pro naše mladé hráče velkou školou a budeme se snažit takto nabyté zkušenosti zúročit
v příští fotbalové sezóně. V podzimní části jsme si již připsali jedno vítězství nad B týmem Holešova.
Střelecky i herně naše mužstvo táhne Jan Dudík s 35 brankami.
Tréninky mládežnických mužstev jsou každé pondělí a středu od 16.00 v místní tělocvičně a dovoluji si tímto pozvat všechny zájemce a zájemkyně všech ročníků na pravidelné fotbalové tréninky.
V roce 2019 oslaví TJ Prusinovice výročí sto let od svého vzniku. Při této příležitosti chystáme
vydání publikace mapující její činnost. Dovoluji si tímto požádat všechny spoluobčany, pokud mají
nějaké fotografie nebo články z minulosti o jejich zapůjčení. Mnohokrát děkuji za Vaši spolupráci
– Aleš Pumprla, 604216926, Ales.Pumprla@seznam.cz.
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Turnaj ve florbale v Prusinovicích, 17. 11. 2017:
Na státní svátek 17. listopadu se v místním
tělocvičně uskutečnil miniturnaj ve florbale
za účasti 8 mužstev rozdělených dle věku do
tří kategorií. V nejstarší kategorii r. 2001 se zapsalo jediné mužstvo, které tak sehrálo alespoň
přátelská utkání s mladšími hráči. V prostřední
kategorii r. 2004 se zúčastnila 4 mužstva
a vyhrála čtveřice Marek Pirkl, Nikola Jadrníček,
Matěj Pumprla a Pavel Zdráhal. V nejmladší
kategorii r. 2007 zvítězilo hostující mužstvo z
Loukova. Za účast na turnaji obdržel každý hráč
drobnou odměnu a medaili.
Starší kategorie (2001 a mladší):
1. Pumprla Martin, Filák Ladislav, Jadrníček Radim, Jura Filip, Ševčík Michael
Prostřední kategorie (2004 a mladší):
1. Pirkl Marek, Jadrníček Nikola, Pumprla Matěj, Zdráhal Pavel
2. Pumprla Tomáš, Jurčík Michal, Kolář David, Pělucha Dominik
3. Loukov
4. Pumprla Jan, Hausknecht Josef, Ambróš Ondřej, Nášel Martin
Mladší kategorie (2007 a mladší):
1. Loukov
2. Krejčí Jan, Pumprla Václav, Mlčáková Agáta, Krejčí Ondřej, Vrubel Pavel
3. Krejčí Marie, Jadrníček Nikola, Mlčák Lukáš, Pumprla Jan, Pumprla Jakub
								

Aleš Pumprla

CESTOPIS
Vánoce v Itálii
Jen v Jižním Tyrolsku se slaví stejně, tak jako je slavíme v České republice. Pouze místo kapra
se tady jí jiná ryba. Italové milují Vánoce, stejně jako všechny ostatní náboženské svátky. Slaví se
tu v rodinném kruhu a dbá se na dlouholeté tradice a křesťanské zvyky. Je to pro ně okamžik,
kdy mohou trávit tento den se svými nejbližšími. Italské školy zůstávají zavřené většinou od
23. prosince až do 6. ledna. V tomto období spousta Italů odjíždí lyžovat na hory, většinou do Alp.
Tento druh dovolené získal v Itálii název bílý týden.
A kdo vlastně nosí dětem dárky? Jak kde. Většinou to bývá Babbo Natale, který se dost výrazně
podobá Mikuláši. Ostatně, Mikuláš, jak ho známe, tady nechodí. Vše podobné tady obstarávají
dvě ženy. Hodná čarodějnice Befana, která létá na koštěti v noci z pátého na šestého ledna. Tou
druhou je Lucie. Večer se ven za okno připraví sklenice mléka pro ni a hrst slámy pro jejího oslíka.
Dětem je zakázáno koukat a musí jít spát. Kdyby totiž chtěly nahlédnout za okno, říká se, že by se
jim dostal popel do očí. A tak napjatě vyčkávají v noci z 12 na 13. prosince . Ráno, když se probudí,
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tak mléko i sláma jsou pryč a na stole je čekají sladkosti a jiné dárky. S Luciemi se můžeme setkat
hlavně na nějakém místním vánočním jarmarku, nebo v rožnovském muzeu. Jen místo jemného
popela používají jemnou mouku a husí peří na natření obličeje.
Italové chodí 24. prosince na tradiční půlnoční mši. Vyhlášená je mše ve Vatikánu v chrámu
svatého Petra. Svátky začínají obědem na Boží hod 25. prosince, po slavném papežově požehnání
Urbi et Orbi. Vánoční stromek bývá tradičně zdoben v Itálii 8. prosince na svátek Neposkvrněného
početí Panny Marie.
Nejdůležitější výzdobou jsou jesličky. Jejich tradice sahá až do období svatého Františka
z Assisi, který v roce 1223 vytvořil první „živý“ betlém v městečku Greccio. Od 15. století se začaly umisťovat sošky z betlémů v kostelech, od 17. století potom v domech zámožných rodin.
V 18. století začala spousta vznešených rodin, převážně z Neapoli, soutěžit o nejkrásnější betlém.
Dodnes je Neapol vyhlášená nejkrásnější výstavou betlémů.
Jak je na tom jídlo? Pro Italy znamenají tyto dny svátky hojnosti, ve znamení jídla a především
bohatých hostin. Jak je tomu v místní kultuře? Italové milují jídlo a vychutnávají si ho nejraději
ve společnosti, jak jinak než s rodinou, známými či kamarády. Zapomeňme na Štědrý den, jaký
slavíme u nás. V Itálii bývá 24. prosince významnou událostí bývá bohatá večeře v rodinném kruhu,
které se říká cenone, neboli velká večeře. Typickým pokrmem bývá především ryba. V tento den
už bývají obchody zavřené, stejně tak jako 25. i 26. prosince. Místní speciality se liší region od
regionu, dům od domu. Například v Římě jsou oblíbené špagety s ančovičkami. V Neapoli milují
tresku, většinou smaženou nebo špagety se srdcovkami. V Kalábrii nesmí chybět na stole chilli
papričky, se kterými místní rádi připravují špagety se strouhankou a ančovičkami.
Naproti tomu 25. prosince je významnou gastronomickou událostí právě vánoční oběd,
i když v některých oblastech Itálie se podává i honosná večeře. Typické pokrmy na slavnostní
oběd se opět liší region od regionu. Tady je jen pár příkladů. V oblasti Valtellina je oblíbený vývar
z kapouna. V regionu Piemonte se jedí těstoviny na spoustu způsobů např. Agnolotti, kdy se jedná
o plněné těstoviny masem. V Modeně jsou oblíbené těstoviny s tuňákem. Na Sardínii najdeme
řadu předkrmů například z artyčoků, velmi je oblíbené jehněčí maso jako druhý chod. V regionu
Liguria se podávají ravioli alla genovese, vařený kapoun, klobásky salsiccia se špenátem, sušené
fíky, torrone. V regionu Veneto najdeme ravioli podávané ve vývaru z kapouna, bramborové
pyré, salát z čekanky, mandlový torrone či sušenky s vynikajícím vínem Recioto. Ve Friuli Venezia
Giulia najdeme dršťky s omáčkou a sýrem, kapouna, jako dezert se podává z mandlového těsta,
rozinek, rumu dalších ingrediencí. V regionu Umbria jsou oblíbené lasagne, či tortellini in brodo
podávané ve vývaru.

Vánoční pohoda v Brixenu
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Panettone

Jen jedna věc je ve všech regionech naprosto stejná. A tím je Panettone. Je to pečený koláč,
připomínající svým tvarem vysokou bábovku. Prodává se po celé Itálii a dodnes ho některé malé
rodinné firmy vyrábí dle prastarých tradic. Podává se jako dezert na závěr vánoční večeře či oběda,
a to buď samotný v klasické verzi s kandovaným ovocem nebo doprovázený sýrem mascarpone,
glazovanými kaštany či kousky čokolády. Doporučuje se i lehce opečený na pánvi či jej namáčet
v likéru Grand Marnier. Panettone můžeme také nakrájet na plátky a podávat ho pomazaný krémy
na bázi kávy, mascarpone a tiramisu. Moučník má již dlouhou historii v severské kuchyni. Říká se,
že se recept předává po generace již několik století. Roku 1452 se zrodil Panettone v rukou pekaře
Toniho, který smíchal obyčejný chléb s ingrediencemi, které zbyly v kuchyni. Výsledný recept měl
na královském dvoře obrovský úspěch a začalo se mu říkat „Pan de Tony“. Základními surovinami
jsou mouka, cukr, vejce, hrozinky a kandované ovoce. Pro náročnější čtenáře rádi vysvětlíme jak
přesně na jeho výrobu. A komu se přeci jen nechce špinit nádobí, můžete si jej pořídit v každém
holešovském supermarketu a jen na chvilku zažít stejnou atmosféru jako je tomu v Itálii.
Richard Petřík ml.

ZOO ZLÍN
Mládě pandy červené
Zlínská ZOO dosáhla dalšího chovatelského úspěchu. Již popáté se chovatelé radují z přírůstku
u pand červených. Sameček se narodil na konci června. Prvních několik měsíců života však strávil
v dutině stromu, kterou pandy využívají k ukrytí mláďat. Teprve nyní jej mohou v prostorné expozici v asijské oblasti ZOO obdivovat i návštěvníci zlínské ZOO. Pandy červené chová v Evropě
200 institucí, mláďata se však daří odchovávat pouze ve dvaceti ZOO. V České republice pandy
uvidíte v deseti zahradách. Za uplynulých 12 měsíců se však podařilo odchovat pouze dvě mláďata,
z toho jedno právě ve zlínské ZOO.
První mládě, sameček, se narodilo v roku 2014. Následující dva roky Chantal vždy porodila
dvojčata. Mláďata ve zlínské ZOO nezůstávají natrvalo, zhruba v jednom roce zamíří do jiné zahrady. Třeba loňská dvojčata našla svůj nový domov v nizozemské ZOO Amersfoort. Březost u pand
trvá 3 až 4 měsíce, mláďata přicházejí na svět úplně bezmocná, slepá a holá. Porodní váha činí
kolem 130 g, oči otevírají až po 18 dnech. Rostou a přibírají pozvolna, prvních pár měsíců svého
života proto stráví v dutinách stromů skryta před zraky ošetřovatelů i návštěvníků. O mláďata vždy
pečuje pouze samice. Pandy červené jsou samotáři, ve volné přírodě se partneři potkávají pouze
v období rozmnožování. Pro chovatele v zoologických zahradách tak bývá největším oříškem
sestavení chovného páru, aby se zvířata navzájem snášela a tolerovala.
Domovinou pandy červené jsou horské lesy jižní Číny, Nepálu, Bhútánu, Indie a Maynmaru.
Patří mezi nejvýše žijící zvířata. Běžně se vyskytuje v nadmořských výškách od 2 000 m n. m., je
však možné se s ní setkat i ve 4 000 m n. m. Na jejím jídelníčku dominuje především bambus,
občas si jej zpestří bobulemi, vejci nebo menšími zvířaty. Ve zlínské ZOO si pandy pochutnávají
na bambusu, dostávají však také ovoce (jablka, hrušky, meloun, třešně, jahody, švestky, nejvíce si
oblíbily banány), speciální kaši ze sušeného bambusu a jednou za měsíc vařené kuřecí maso. Tito
červeno-černí horolezci jsou z lidského pohledu velice atraktivní, i když jejich hlavní aktivita není
denní, ale noční. Většinou je uvidíte na stromě stočené do klubíčka, jak odpočívají nebo spí. Nejlepším časem pro pozorování je proto období krmení v dopoledních nebo odpoledních hodinách.
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Ve volné přírodě patří mezi ohrožená zvířata. Největším problémem je ničení původního
životního prostředí a také lov pro kožešinu. Až 10 000 pand ročně zemře v důsledku odlesňování
jejich biotopu výskytu. ZOO Zlín chová pandy červené od roku 2010. V současné době jsou k vidění sedmiletý samec Kristián z norské ZOO Kristiansand Dyrenpark, stejně stará samička Chantal
z francouzské ZOO Beauval a jejich pětiměsíční potomek.
							
Ing. Roman Vrzal

BLAHOPŘÁNÍ
100 let opět v Prusinovicích
Každý rok je něčím výjimečný. Některý rok počasím, další
politickou situací, další třeba válkou a následný ukončení válečného stavu nebo třeba revolucí. Paní Olga Kopcová prožila již sto
takovýchto výjimečných let. Přesné datum, tedy dovršení 100
let, vyšlo na den 29. listopadu 2017. Je obdivuhodné, že jeden
člověk zažil 1. i 2. světovou válku, tatíčka Masaryka a všechny ty
politické a společenské převraty a kotrmelce ve společnosti, které
se za posledních 100 let udály. Párkrát jsem měl to štěstí si s paní
Olgou Kopcovou popovídat. Skutečně chodící kronika obce.
Když se rozpovídala o Winklerových, kteří hospodařili na statku
v Prusinovicích před 80-ti lety, jen se tajil dech. Co všechno a jak se dělalo a všechno se uhlídalo.
Paní Olga Kopcová měla velkou zásluhu na výstavbě vodovodu v Prusinovicích. Pracovala v době
budování na okrese a zasloužila se o to, že právě Prusinovice měly při této výstavbě přednost.
Dovolím si popřát paní Olze Kopcové mnoho zdraví a sil do dalších let. Děkuji za vše, co
pro Prusinovice udělala, a věřím, že tady s námi ještě pár let pobude a předá nám ještě nějaké
informace z dob dávno minulých.
						
Zbyněk Žákovský, starosta obce

Paní Olga Kopcová očima pamětníka
Paní Olga Kopcová žila také od padesátých let minulého století veřejným a společenským
životem. Při jejím zaměstnání, kdy pracovala jako administrativní pracovnice v tehdy tvořících se
zemědělských družstvech. V začátcích vypomáhala při zařizování malých finančních prostředků
ze státních dotací pro „družstevníky“, kteří žili na hranici bídy.
V naší obci Prusinovice trpěla také bezmála polovina obyvatel v suchém ročním období
velkým nedostatkem pramenité vody. Její velikou zásluhou bylo, že její neustálé připomínky na
veřejných schůzích pro potřebu zřízení vodovodu v Prusinovicích byly vyslyšeny. V sedmdesátých
letech se započalo s rozvodem vody po celé obci.
Velikou zálibou naší oslavenkyně byla práce na zahradě. Vždy si našla vhodnou chvíli v každém ročním období i v pozdním věku. V jejích devadesáti letech neořezal a nevystříhal nikdo
lépe stromy, jak ona sama. V podzimním období zakládání kvasu byla také její „doména“. Přejme
si, aby jí sklizené plody dlouho chutnaly.
								
Jan Žákovský
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Blahopřání jubilantovi
V říjnu se zařadil mezi naše jubilanty – šedesátníky – pan Ondřej
Němec. Pochází ze sousední obce Tučapy. Od roku 1988 žije se svou
rodinou v naší obci, v níž si postavil dům v ulici Podzahradí. Vyučil
se stolářem a absolvoval průmyslovou školu. Spíše než zručného
řemeslníka ho znám jako úspěšného a stále aktivního sportovce –
běžce, který se zaměřil na dlouhé tratě, které mu vyhovují po zdravotní stránce. V devadesátých letech minulého století uběhl hodně
prestižních závodů – maratónských běhů, dokonce se v roce 1996 na
mistrovství Evropy ve francouzském Cléderu zúčastnil běhu na 100
km a obsadil v něm 10. místo časem 6:59. U nás se nejvíce proslavil
jako hlavní pořadatel silničního běhu Rohálovské desítky. Příští rok
se bude konat již 25. ročník tohoto oblíbeného závodu. Rohálovská desítka velice zviditelnila naši
obec, do níž postupně přijeli ti nejlepší sportovci včetně některých běžců z Afriky. Do naší obce
také zavítala řada významných osob z oblasti sportu i politického života včetně bývalého premiéra
Vladimíra Špidly, který Rohálovskou desítku uběhl.
Náš jubilant se již před mnoha lety věnoval mladým lidem a vedl jejich sportovní (atletickou a gymnastickou) přípravu. Stále se podílí na pořádání různých sportovních a zábavných
akcí pro dospělé a mládež v rámci TJ Prusinovice. Velice se osvědčil jako pohotový a erudovaný
moderátor různých sportovních akcí pořádaných v obci a blízkém okolí. Inicioval též zábavnou
akci pro širokou veřejnost – nazvanou Rohálovské psék. Tato oblíbená přehlídka „pséků“ bude
mít příští rok pokračování. Věnuje se řadu let obchodní činnosti – prodeji sportovní obuvi
a oblečení značky ASICS.
Je možné, že ho málo znám a nepředstavil jsem ho čtenářům obecního Zpravodaje úplně, za což
se mu omlouvám. V každém případě je náš jubilant – pan Ondřej Němec – v obci významnou osobou.
Kamaráde Ondřeji, prosím, přijmi při příležitosti Tvých „kulatých“ narozenin veliké poděkování
za všechno, co dobrého ve sportovní a kulturní oblasti jsi udělal pro naši obec a její obyvatele. Do
dalších let Ti přeji hodně zdraví, štěstí a úspěchů v Tvé další rozmanité činnosti.
								 Antonín Nedbal

Poděkování a přání redaktora
Děkuji touto cestou všem lidem, kteří se letos jakýmkoliv způsobem podíleli na vytváření
našeho obecního Zpravodaje (autorsky, náměty, radami, kritickými připomínkami, zapůjčením
fotografií a literatury, technickou pomocí a podobně). Bez ochotného přispění všech zúčastněných spolupracovníků bych sám časopis nikdy nevytvořil ve stanovených pravidelných termínech
a v obvyklém rozsahu.
Čtenářům obecního Zpravodaje děkuji za jejich věrnost a přízeň.
Přeji svým spolupracovníkům v redakci, našim čtenářům a spoluobčanům příjemné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v nastávajícím roce 2018.
Antonín Nedbal
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Mateřská škola před přístavbou (1. 6.)

Mateřská škola po přístavbě (22. 11.)

30

Průběh stavby v mateřské škole a nová ložnice

Mateřská škola před přístavbou a po přístavbě

Co je nového v obci
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
Ve IV. čtvrtletí 2017 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let

Nedbalová Olga
55 let Pumprlová Marie
60 let Nedbalová Ludmila
Jančíková Helena 		
Hubíková Danuše
Sklenářová Jarmila
			
Nedbal Pavel
		
Němec Ondřej
		
Talachová Jana
Dvořák Milan
Mlčák Božislav
Svršková Irena
								
65 let Mlčáková Ladislava
70 let Ležáková Jana
75 let Krejčí Stanislav
Mrázková Ilona
Rozsypalová Vlasta
Balusková Helena
Pumprlová Drahomíra
Pumprla Miroslav
Vávra Pavel
80 let Fraisová Olga

85 let Sklenařík Alois

		

100 let Kopcová Olga

90 let Ležáková Jana

Narodili se:
Kopečný František
Bajczerová Klára

Sňatek uzavřeli:
Hradilová Monika a Hromada Martin (3. čtvrtletí - oprava)
Vaculíková Marie, Prusinovice a Herudek Oldřich, Prusinovice
Fousková Veronika, Ostrava a Jura Tomáš, Prusinovice
Pešáková Ivana, Prusinovice a Vaňura Jiří, Prusinovice

Rozloučili jsme se:
s panem Karlem Novákem, panem Josefem Pumprlou, paní Ludmilou Hlavizňovou,
paní Annou Buťákovou a panem Bohumilem Mrázkem.
A vzpomínky zůstanou ...
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Moravskoslezská výstava poštovních holubů

Jeden z holubích šampionů

Ocenění chovatelé poštovních holubů

Kateřinské hody

Čelo jednotky SDH

Členky SDH v kostele svaté Kateřiny

Rozsvícení vánočního stromu

Děti z mateřské školy

Žáci základní školy
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