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Z OBCE
Zprávy z obce
Od vydání posledního Zpravodaje proběhlo jedno veřejné zasedání zastupitelstva. Za plné
účasti zastupitelů proběhlo VZZ ve čtvrtek 9. září 2021 a byla přijata tato usnesení.
Zastupitelé schválili:
• rozpočtové opatření č. 7, 8, 9, 10, 11 a 12/2021
• investici do obecních komunikací do 1 milionu korun
• prodej kanalizace v majetku obce za cenu 205 056 Kč bez DPH. Konkrétně jde o stoky IA-1,
IA-2-1, BC, DB a DB3
• Zastupitelstvo pověřuje starostu vyhlásit Výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce Kulturního domu v Prusinovicích“
• investici výměnu svítidel v budově tělocvičny za cenu do 200 000 Kč včetně DPH
• Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vjezdu k RD č. p. 263 v ulici Pacetlucká, p. č. 1302. Rozšířený vjezd bude vybudovaný z rozebíratelné dlažby, tak aby v případě poruchy sítí bylo možné
tuto dlažbu odstranit
• Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním stání pro osobní automobil u RD č. p. 44 v ulici Plačkov,
p. č. 75. Stání bude vybudované z rozebíratelné dlažby, tak aby v případě poruchy sítí bylo
možné tuto dlažbu odstranit
• Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním vjezdu u RD č. p. 280 v ulici Díly, p. č. 1045. Vjezd bude
vybudovaný z rozebíratelné dlažby, tak aby v případě poruchy sítí bylo možné tuto dlažbu
odstranit
• Zastupitelstvo souhlasí s vybudováním rozšířeného vjezdu pro parkování osobních automobilů
u RD č. p. 230 v ulici K Hrádku, p. č. 901. Vjezd bude vybudovaný z rozebíratelné dlažby, tak aby
v případě poruchy sítí bylo možné tuto dlažbu odstranit
• Zastupitelstvo souhlasí s prodejem obecních parcel p. č. 1413 a 1417 o celkové výměře 157 m2
za cenu 50 Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu vyvěšením záměru prodeje
• Zastupitelstvo obce Prusinovice schvaluje dotaci 50 000 Kč Sdružení rybářů na ochranu přírody na odbahnění rybníka Petrův zdar. Dále schvaluje 50 000 Kč jako dlouhodobou návratnou
finanční výpomoc
• Smlouvu o poskytnutí dotace 500 000 Kč ze Zlínského kraje na nákup cisternové automobilové
stříkačky č. D/1727/2021/KH
• Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy obce
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Jídelníček pro krávy
Věřím, že si spousta čtenářů řekne, že se ten starosta už úplně zbláznil, když chce v obecním
Zpravodaji rozebírat krmnou dávku pro skot v prusinovickém zemědělském podniku. Snad je
nadpis dostatečně šokující a donutí čtenáře pokračovat ve čtení a využít tak svoji investici 5 Kč
za Zpravodaj co nejefektivněji.
Začněme tedy například od těch krav:
V našich končinách krmíme skot nejvíce kukuřicí a vojtěškou. Tyto dvě plodiny se konzervují
pomocí fermentace v silážních jamách či vacích. Pomocí fermentace získáváme také potraviny pro
člověka, jako je například jogurt, sýr, chleba, víno a dokonce kvas pro pozdější získání slivovice.
Při procházení zfermentovaného krmiva zažívacím traktem skotu dochází k dalším stupňům
fermentace. Cílem toho všeho je nakrmit krávu tím nejlepším, čím můžeme, v objemu třeba i 70
kilogramů krmiva denně. Samozřejmě se nekrmí jen vojtěškovou a kukuřičnou siláží. Krmná dávka
se musí vybalancovat tak, aby kráva - vrcholový sportovec - podala co nejlepší výkon – tedy dala
svému chovateli co nejvíce mléka. Nehledí se jen na množství, ale také na mléčné složky – tady
nejvíce tuk a bílkovina. Mlékárna pak platí zemědělci dle kvality a množství této suroviny. Snahou
je dále od této krávy nezískat „jen“ mléko, ale ve stejném čase z ní dostat i tele, které je jistotou
pro pokračování chovu stáda.
Proč tohle vysvětluji? Občas mě navštíví někdo z obce a stěžuje si, že nemohl dvě noci spát,
protože zemědělci vozí v nepřetržitém provozu kukuřici do farmy. Oni se ale snaží dovést tuto
jejich základní surovinu pro svoje živobytí v co nejideálnější kvalitě zralosti, tak aby popisovaná fermentace, proběhla v co nejideálnějších podmínkách. Neproběhne-li dobře, zatěžujeme
následně krávu tímto nedokonalým krmením další rok. Celý rok. Ne dva dny. Celý rok se bude
zemědělec potýkat s problémy špatně připravené krmné dávky pro své krávy. Bude málo mléka,
špatné (nízké) složky, záněty, úhyny, špatné zabřezávání – tedy špatný koloběh stáda. Vím, že je
mnohdy obtěžující hluk z projíždějící techniky. Nedovést krmení pro 1 200 zvířat v Agrově je ale
na úrovni bytí či nebytí. Konkurence potravinových dodavatelů je obrovská a přežijí jen ti, kteří
zemědělství umí skutečně na vysoké úrovni. V Agrově to umí. Žijeme na dědině, kde zemědělství
vždycky patřilo a já pevně věřím, že i patřit bude.
Patří na dědinu i převážení hnoje, který někomu nevoní, ale zemědělec ho nepřeváží tam
a zpátky z důvodu, aby si navyšoval náklady. Převáží ho tam, kde ho půda nejvíce potřebuje, pro
následující plodinu. Plodinu, která ve většině případů skončí na našem talíři. A buďme rádi za to,
že tady je český zemědělec, který tu českou potravinu umí vyrobit.
Máme tady podzim a s ním spojenou řepnou kampaň. Pokud je sychravé počasí a to na
podzim bývá, bývá také na cestě bláto a než ho zemědělci odklidí, nějaký čas to trvá. Buďme
tedy opatrní a zároveň k zemědělcům obezřetní na cestě za nákupy, kde si v obchodě můžeme
koupit třeba ten cukr z našeho pole.
Můžeme dále psát, že zemědělci mají žně a dlouho do noci jezdí kombajny a traktory s obilím.
Že se seje a to se dělá za sucha a pak se práší. A tak dále. Všichni známe činnosti zemědělce po celý
rok. Máme ho totiž tady doma. A doufám, že navždy budeme mít. Tak jako tu budou tradice, které
trvají staletí a po zásluze jsme na ně pyšní a budeme bojovat, aby tady byly i nadále. Užívejme si
tedy života na venkově a nenechejme si ho brát. Jen ať nám ve městě dále závidí.
Zbyněk Žákovský
starosta obce
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Sbírka pro Kristýnu
Je to již pravidlem, že začátek prázdnin v naší obci patří kultuře, a tak ani letos tomu nemohlo
být jinak. Prodloužený červencový víkend byl odstartován akcí Vítání prázdnin a zakončen posezením u dechové hudby souboru Vlčnovjanka. Smyslem obou akcí je pochopitelně potěšení
všech jejich návštěvníků, přičemž v letošním roce byla účast na nich umocněna příspěvkem na
dobročinnou sbírku pro Kristýnu Julinovou.
Kristýna je rodačka z Prusinovic, které byla ve dvou letech diagnostikována spinální muskulární
atrofie, což je nemoc pohybového aparátu.
Pomocí sbírky byla na obou akcích vybrána částka ve výši 39.727,- Kč, kterou následně obec
Prusinovice dorovnala na částku 50.000,- Kč. Tato finanční hotovost byla zaslána na projekt Donio,
který sbírku pro Kristýnu zaštiťuje. Ze sbírky je hrazena intenzivní rehabilitace na Neurorehabilitační klinice Axon.
Kristýna od začátku prázdnin jezdí denně na dvouhodinovou terapii, kde posiluje své tělo
pomocí závěsného systému. V druhé polovině října ji čeká chůze na Lokomatu. Kristýně tato
rehabilitace pomáhá a to nám pochopitelně dělá obrovskou radost.
Velké poděkování za příspěvek pro Kristýnu patří všem, kteří se do sbírky aktivně zapojili,
tedy všem návštěvníkům akcí, sponzorům a také všem jejím pořadatelům, jedním slovem všem
dobrým lidem. Kristýnce přejeme hodně sil, trpělivosti a elánu do života.
Ing. Dana Nevřalová

ŠKOLA
Září klepe na dveře,
školka zase otevře.
Přijde do ní mnoho dětí,
bude jich tu jako smetí.
Stanou se z nich kamarádi,
co se mají spolu rádi.
Prázdniny utekly jako voda. Školka byla pro děti uzavřena od 12. července do 15. srpna. Během této doby proběhly ve školce drobné opravy, úklid všech prostor a desinfekce hraček. Obec
pomohla upravit zahradu, natřít ploty, bránu a nachystat hezký trávník.
Od 1. září, stejně jako do školy, nastoupily do školky nové děti, pro které bylo těžké odloučit
se od maminek a zvyknout si na nové prostředí. S tímto jim pomáhaly paní učitelky Katka, Žaneta
a asistentka Věra v oddělení Sluníček. Naopak starší děti v oddělení Koťátek se do školky těšily
na své známé kamarády a paní učitelky Ivu, Martinu a asistentku Jitku. V tomto oddělení se bude
letos do 1. třídy připravovat 13 dětí, z toho 10 chlapců a 3 dívky. První den přišel děti pozdravit
i pan starosta Zbyněk Žákovský společně s Mgr. Leošem Machem.
Na začátku nového školního roku se děti seznamují s režimem, pravidly chování a s prostředím
mateřské školy. V teplých slunečných dnech je vítaným rozptýlením školní zahrada s pískovištěm,
průlezkami a mnoha hračkami.
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Zahrada

Zahrada
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Druhý zářijový týden nás navštívilo Divadlo Leonka s podzimní pohádkou „Jak se dráček
vrátil“. Mezi nadšenými diváky byli i noví prvňáčci ze základní školy.

Divadlo Leonka

Divadlo Leonka
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Další setkání s žáky základní školy proběhl na tradičním společném sportování na fotbalovém
hřišti pod vedením TJ Prusinovice. Nejlepší sportovci byli odměněni medailí. Sladkou odměnu si
zasloužily všechny děti.

Sportovní den

Sportovní den
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Dlouholetou tradicí na zahájení školního roku je karneval, pořádaný ve spolupráci s obcí
Prusinovice. Tento rok tomu nebylo jinak. Mateřská škola se podílela na výzdobě pergoly u kulturního domu a paní učitelky vítaly děti drobnými dárečky. Zábavný program moderovaný SVČ
TyMy si užilo přes 70 masek v doprovodu rodičů.
Nový školní rok začíná a my se s dětmi těšíme na mnoho akcí a zážitků, které nás čekají.
Přejeme všem krásný barevný podzim.
Napsal kolektiv MŠ

Všechno nejlepší!
Celý kolektiv mateřské školy přeje naší milé paní učitelce Žanetce ke krásnému jubileu 30ti
let všechno nejlepší. Hodně štěstí, lásky, splněných přání a mnoho spokojených dětí ve školce.

Přání k narozeninám
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Hola, hola, škola volá!

1. ročník - Kaili Neradilová a Kateřina Kovaříková

1. ročník - Sofie Krausová

Prázdniny utekly jako voda a začal další
školní rok 2021/2022. V tomto školním roce
jsme přivítali 14 nových prvňáčků, kteří se do
školy těšili určitě nejvíce. Avšak věřím, že i naši
stálí žáci vkročili 1. září do školy s úsměvem,
protože loňský školní rok si ji moc neužili.
Vzhledem k nejisté situaci neproběhlo
klasické společné zahájení, ale každý ročník
odstartoval školní rok se svou paní učitelkou
ve své třídě. Slavností zahájení se týkalo pouze
1. ročníku, který uvedla paní ředitelka Mgr.
Ivona Kratochvílová spolu s panem starostou
Zbyňkem Žákovským a členem Školské rady
panem Mgr. Leošem Machem. Poté se všichni
prvňáčci přivítali se svou paní učitelkou a společně se pustili do přichystaných aktivit. V tento
slavnostní okamžik je na půdu naší školy doprovodili rodiče, kteří jim byli oporou. V letošním
školním roce navštěvuje naši školu 68 žáků, kteří
se budou vyučovat v pěti samostatných třídách.

1. ročník - Kateřina Dvorníková

9

Také letos byly dětem nabídnuty zájmové
kroužky pod vedením SVČ TYMY Holešov – Moderní tanec, Ateliér Creative a Anglická školička.
Další kroužky, které mohou děti navštěvovat
jsou - Kroužek logiky a informatiky, Sportovní
kroužek. V souvislosti s loňským školním rokem mají možnost žáci všech tříd navštěvovat
kroužek Doučování, ve kterém se zaměří na
problematické učivo. Další zájmovou činnost
zajišťuje Základní umělecká škola Holešov, která
nabízí dětem hru na flétnu, keyboard a kytaru.
I letos žáci nepřijdou o oblíbené „zdravé
svačinky“, které zajišťuje projekt – Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol. Nadále pokračujeme
ve sběru baterií, drobných elektrospotřebičů
a prázdných tonerů v rámci projektu Recyklohraní.
Ani jsme se nenadáli a 9. 9. jsme se spolu
s 1. ročníkem vydali na návštěvu do MŠ Prusinovice, kde nás čekalo divadelní představení
s názvem „Jak se dráček vrátil“. Děti se těšily
nejen na divadlo, ale také na své kamarády ze
školky. Všichni jsme si divadlo moc užili.

Slavnostní zahájení 1. ročníku

Sportovní den - Jakub Utěkal

Sportovní den - Julie Gerátová a Vanesa Ležáková
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Sportovní den - 1. Alexandra Rychlá, 2. Julie Gerátová, 3. Anne Maja Neradilová

Sportovní den - 1. Jiří Adámek, 2. Jakub Sýkora, 3. Petr Lajda
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Sportovní den - 1. Kryštof Mlčák a Matouš Nedbal, 2. Martin Mlčák, 3. Adam Horňák

10. 9. se celá škola zúčastnila sportovního dopoledne na fotbalovém hřišti v Prusinovicích,
kde pro ně TJ Prusinovice připravila spoustu sportovních aktivit. Děti soutěžily o medaile hned
ve dvou disciplínách – hod míčkem do dálky a běh. V průběhu celého dopoledne se také utkaly
ve fotbalovém turnaji.
15. 9. jsme v naší škole přivítali paní policistku, která děti seznámila s pravidly silničního provozu. 1. ročník se zúčastnil akce pod názvem „Policista je náš kamarád“, 2. a 3. ročník „Dopravní
výchova“, 4. a 5. ročník „Bezpečné chování“.
V průběhu školního roku nás čeká další spousta kulturních a jiných akcí, o kterých vás budeme
informovat v dalším vydání Zpravodaje. Všem našim dětem přejeme, aby tento školní rok proběhl
v plné síle, aby je učení bavilo a obohatilo je o nové znalosti.
Za ZŠ Prusinovice
Mgr. Michaela Vrubelová
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KULTURA
Pouť na Svatý Hostýn
Bylo krásné čtvrteční odpoledne 9. září, když z naší obce opět vyjel autobus směřující na Svatý
Hostýn. Tentokrát přibylo více lidí než obvykle. Maminky s dětmi a také několik pánů.
Po příjezdu na místo nám paní Eva Barotová řekla organizační zprávy a my jsme se rozešli
nakupovat něco na památku a i něco na mlsání. Také si mnoho poutníků šlo nabrat hostýnskou
vodu. Kdo chtěl, šel ke svaté zpovědi.
Ve čtvrt na pět začala mše svatá, při které se zpívaly mariánské písně. Tuto svatou mši sloužil
náš pan farář P. Petr Dolák. V kostele jsme načerpali duchovní síly. Po mši jsme se ještě na chvíli
rozešli a kdo chtěl, poseděl na terase. Byl totiž krásný výhled do okolí.
Krásné a pohodové chvíle v mžiku utekly a v šest hodin byl odjezd zpět domů.
Velké díky patří zejména paní Evě Barotové, která pro nás tyto poutě pravidelně organizuje.
Také bychom chtěli poděkovat řidiči autobusu, panu Ondrovi Urcovi, že nám věnuje svůj volný
čas. Ještě jednou díky a nashledanou na jaře při další pouti.
Účastnice zájezdu
Božena Lipnerová

Podzimní výstava zahrádkářů
při Rohálovské padesátce

Letošní zahrádkářská výstava proběhla na trávnatých prostorách
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Zahrádkářská výstava na autobusovém nádraží

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu Prusinovice pojala letošní podzimní výstavu
poněkud netradičně. Bylo upuštěno od tradičního místa konání, domu zahrádkářů na Plačkově,
a výstava vypěstované zeleniny, ovoce apod. byla umístněna na trávnatých plochách v obci,
Konkrétně před obchodním domem COOP družstvo HB Prusinovice a mezi skalkovými ovály na
„autobusovém nádraží“.
Díky tomu, že se výstava konala zejména z pátku na sobotu 17. – 18. září (výpěstky byly ale
vystavovány mnohem déle), kdy se konal oficiální 12. ročník Rohálovské padesátky, si tak místní
zahrádkáři zajistili rekordní účast návštěvníků na zahrádkářské výstavě za posledních několik let,
jelikož v předchozích letech nebyl o tuto výstavu velký zájem.
Vystaveno bylo několik druhů zeleniny a ovoce, například dýně – k jídlu i ty okrasné, kukuřice,
řepy, mrkve, okurky, papriky, ředkve, patisony, cibule, jablka apod. Všechny exponáty byly doplněny
o živé rostliny (rýmovník, zelenec, …) a květy slunečnic. Žádný z výpěstků bohužel nebyl označen
štítkem, ze kterého bychom se dověděli jméno konkrétního pěstitele.
Přejeme všem organizátorům i v dalších letech bohatou úrodu a při konání další výstavy
opětovně velký počet účastníků.
Dana Tobolíková

Karneval
Nedělní odpoledne 12. září ožilo u Kulturního domu v Prusinovicích karnevalem. Tradiční
akci na začátku školního roku uspořádala Mateřská škola spolu s Obcí Prusinovice. Karnevalovou
atmosféru a náladu navodila výzdoba pergoly barevnými řetězy, papírovými klauny a balónky.
Nechyběla veselá hudba, ale hlavně přicházející pohádkové a maškarní postavy. Byli mezi nimi
princezny Elsy, zvířátka, policisté, kovbojové, čertíci, víly, Spider-Man a mnoho dalších. Paní učitelky ze školky každou masku přivítaly a odměnily taškou se sladkostmi. Karnevalu se zúčastnilo
přes 70 masek v doprovodu rodičů.
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Leštošní karneval se těšil velkému zájmů dětí

Zábavný program TYMY centra Všetuly

O zábavný program se i tento rok postaralo Středisko volného času TyMy Holešov. Moderátoři
měli pro děti připraveny nejrůznější soutěže a tanečky. Nechyběla přehlídka masek i pěvecké
vystoupení odvážných dětí. Při volných chvílích mohly děti dovádět na skákacím hradě nebo si
nechat dozdobit svou masku malováním na obličej.
Pořadatelé zajistili bohatou nabídku občerstvení v podobě grilovaných specialit a různých
nápojů. Slunečné počasí přispělo k velkému úspěchu celé akce.
Tímto děkujeme za všechny účastníky pořadatelům a budeme se těšit na příští rok.
Mgr. Kateřina Koplíková
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Dodatečná oslava Dne učitelů
V netradičním termínu se tentokrát v naší obci uskutečnila oslava Dne učitelů. Tato slavnost
by se za normálních podmínek konala při příležitosti výročí narození významného českého pedagoga, humanisty a spisovatele Jana Amose Komenského, 28. března. Nicméně, covidová situace
nedovolovala konat žádné takové ani jiné akce, tudíž byla oslava Dne učitelů přesunuta na dobu
neurčitou, ne jen z letošního jara na teď, ale dokonce až z minulého rok, kdy se tato celebrace
vůbec nekonala. V pátek 24. září tak tedy proběhla oslava Dne učitelů „na druhou“ v prostorách
společenské místnosti kulturního domu, v tzv. pekle.
Této oslavy se zúčastnili pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci obou místních škol. Byli
pozvání současní, ale i již bývalí pracovníci z minulých let. Kromě těchto pracovníků se oslavy
zúčastnili také všichni členové obecního zastupitelstva.
Oslavu zahájil pan starosta Zbyněk Žákovský, který ve svém úvodním proslovu poděkoval
všem pracovníkům za jejich píli a snahu nejen v pedagogické oblasti a popřál všem přítomným
příjemnou společnou zábavu. Po proslovu pana starosty poděkovala Mgr. Ivona Kratochvílová
pracovníkům místní základní školy za hladký průběh po dobu distanční výuky, jejich snahu
a trpělivost a dále popřála všem pracovníkům ZŠ, ale i MŠ, hodně štěstí v dalších školních aktivitách.
Následovalo velmi dobré pohoštění. Navazovala na něj volná zábava, kdy mohli všichni
účastníci společně vzpomínat na události z minulých, ale i současných let. Volnou zábavu dále
ozvláštnil i Mgr. Leoš Mach, který zahrál mnoho krásných písní na klávesy.
Na závěr byli všichni účastníci oslavy obdarováni krásnou květinou.
Tímto bych se i já chtěla na tomto místě připojit s poblahopřáním všem pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkům obou zdejších škol, přeji Vám všem mnoho trpělivosti při vykonávání práce na „školní půdě“, protože vykonávat především pedagogickou činnost není v této
době vůbec lehké.
Dana Tobolíková

CÍRKEV
Naděje
Naděje se symbolizuje a je zobrazována jako kotva. Ta dává námořníkům jistotu, že nebudou
vláčeni vlnami a proudy. Proto ten, kdo má naději, má mocnou zbraň vůči strachu, protože strach
nejen ochromuje, ale i zatemňuje výhled do budoucnosti. Je tedy v tomto smyslu opakem naděje,
nebo jejím hlavním nepřítelem.
Zakotvenost či jistotu potřebujeme. Vždyť bez naděje se nedá žít. Kdo má naději, má budoucnost. Křesťanská naděje se opírá o víru v Krista, pravého Boha i člověka, který vzal náš životní úděl
a doprovází nás v každodenním životě svou pomocí a požehnáním a nakonec svou smrtí nám
získává nebe. Tomáš Kempenský v knize Následování Krista píše: Tys má Naděje, Důvěra, Tys ve
všem můj Těšitel nejvěrnější. Chraň a zachovej nás uprostřed tolika nebezpečenství porušitelného
života a svou milostí nás provázej a doveď cestou pokoje do vlasti věčného světla. Ať se tak stane.
Ať nám Boží Trojice žehná.
P. Petr Dolák
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SPOLKY, SPORT
Činnost TJ Prusinovice
Muži:
Do nové sezóny, která, jak všichni pevně doufáme, se po dvou předčasně ukončených ročnících konečně podaří dohrát dle plánu, jsme vstoupili účastí v poháru OFS Kroměříž. V úvodním
kole jsme po dvou letech v mistrovském utkání přivítali, v „derby zápase“, hráče ze sousedních
Tučap, kteří před sezónou dobrovolně odřekli svou účast v okresním přeboru. Utkání jsme zejména
v prvním poločase zvládli a postoupili do druhého kola, kde nás čekalo mužstvo Žalkovic. V tomto
utkání jsme v druhém poločase dokázali vyrovnat dvěma brankami náskok hostů z úvodního
dějství a při remíze jsme tak sledovali střelbu pokutových kopů, v kterých bylo bohužel úspěšnější
hostující mužstvo a s pohárovou soutěží jsme se tak rozloučili.
V mistrovské soutěži jsme zatím odehráli šest zápasů a s 13 body jsme na třetím místě v rozehrané soutěži. Body jsme ztratili v soubojích s Komárnem a s Mrlínkem, když jsme v obou utkáních
nedokázali udržet nadějné vedení 3:1. Tříbodově jsme zvládli i druhé „derby utkání“ proti mužstvu
z Tučap, když jsme po spoustě neproměněných šancí výsledek otáčeli až v závěrečných minutách.
V našem mužstvu se objevují mladí hráči, věkově ještě dorostenci, kteří pravidelně nastupují
v mistrovských zápasech a jsou nezbytností pro budoucnost mužstva. V posledních zápasech
nás postihla velká marodka, kvůli které jsme museli odložit i zápas v Žeranovicích, jelikož hrozilo,
že by se nám nepodařilo postavit na hřiště ani 11 zdravých hráčů. Našimi nejlepšími střelci
v soutěži jsou zatím Radek Nevřala (8 branek) a František Vybíral (7 branek).

Sportovní den pro MŠ a ZŠ - 1. místo Matyáš Krejčí, 2. místo Petr Navrátil, 3. místo Petr Vrubel
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Dorost:
Po dvou sezónách bohužel skončila naše spolupráce v dorostenecké soutěži s mužstvem
Bystřice p. H., a jelikož se nám nepodařilo dohodnout spolupráci ani s Holešovem, naši dorostenečtí hráči jsou tak na hostování jak v Holešově (Marek Pirkl, Michal Jurčík, Pavel Zdráhal, Daniel
Uhlíř) tak v Bystřici p. H. (Tomáš Pumprla) a jak jsme již zmínili, část dorostenců hraje za mužstvo
mužů TJ Prusinovice (Josef Hausknecht, Zdeněk Adámek, Jan Pumprla, Roman Daniel Bouchal).
Starší žáci (ročník 2007 a 2008):
Skládání mužstva starších žáků provázely před sezónou velké problémy. Mužstvo nemělo
trenéra, a tak se kormidla na poslední chvíli chopil Miroslav Pumprla. Z mužstva před sezónou
přestoupili do vyšších soutěží Daniel Mašta, Ondřej Krejčí a Jan Novák, a jelikož několik dalších
hráčů váhalo s pokračováním ve fotbalových utkáních, vážně hrozilo, že se budeme muset
z mistrovské soutěže odhlásit. Naštěstí většinu problémů se nám podařilo vyřešit a okresní přebor
úspěšně hrajeme. Z úvodních tří zápasů se nám podařilo vydolovat plný bodový zisk. Střelecky se
nejvíce daří Janu Krejčímu s 5 brankami. Starší žáci tedy do sezóny vstoupili úspěšně, ale i přesto
bychom přivítali asistenta trenéra na naší lavičce.
Mladší žáci (ročník 2009 a 2010):
Mužstvo mladších žáků trénuje Marek Dudík. Tým stihl odehrát 4 mistrovské zápasy, v nichž
zaznamenalo jednu výhru a tři porážky. Střelecky se prosazuje David Hudec, který u nás hostuje
z mužstva Rusavy a zaznamenal 5 branek. Většina hráčů tohoto mužstva přešla z nižší věkové
kategorie a zatím se seznamuje s větším fotbalovým hřištěm. Mužstvo mladších žáků, stejně jako
obě přípravky, mají velmi dobrou účast na pravidelných fotbalových trénincích i zápasech, i když
svou neúčast omlouvají hlavně z důvodu nemoci nebo školních povinností.
Starší přípravka (ročník 2011 a 2012):
Obdobná situace panuje i u mužstva starší přípravky, kterou trénuje Jan Utěkal. Z úvodních
čtyř zápasů jsme zaznamenali tři body, střelecky se prosadili nejvíce Kryštof Mlčák (5 branek)
a Petr Lajda (4 branky). Za mužstvo starší přípravky nastupuje pravidelně hned 6 dívek a patříme
v tomto ohledu k nejdívčejším mužstvům v soutěži.
Mladší přípravka (ročník 2013 a 2014):
U mužstva mladší přípravky máme též problém s vedením mužstva. Bohužel před sezónou
se z obce odstěhoval plánovaný trenér Radek Najdekr a mužstvo tak vede, stejně jako starší
přípravku, Jan Utěkal, který ještě vypomáhá jako hráč v mužstvu mužů. V soutěži se nám daří
a v úvodních čtyřech zápasech jsme zatím stoprocentní. Střelecky mužstvo táhnou Matouš Nedbal
(20 branek) a hlavně Kryštof Mlčák (33 branek).
Za všechna naše mužstva pravidelně nastupují i hráči z mladších kategorií, tudíž dobrá polovina našich hráčů a hráček má o víkendu na programu hned dva mistrovské zápasy.
Fotbalová školička (ročník 2015 a mladší):
Hráči věkově patřící do kategorie fotbalové školičky nastupují za mladší přípravku, jelikož je nás
pro postavení mužstva v této věkové kategorii zatím málo. Rád bych tedy pozval všechny zájemce
o pohyb a sportovní vyžití od 5 let věku do místní tělocvičny, kde od měsíce listopadu budou probíhat každé pondělí od 16.00 a ve středu od 16.30 tréninky našich nejmenších fotbalových nadějí.
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Příměstský tábor:
Již tradicí se stal červencový příměstský
sportovní tábor na fotbalovém hřišti pod vedením našich hráčů a trenérů Radka Nevřaly
Jana Utěkala. Táboru se zúčastnilo 20 zájemců
od 5 do 12 let. Každý den byl pro ně připraven
dvoufázový fotbalový trénink, mezi kterými měli
účastníci možnost zúčastnit se nejrůznějších odpočinkových her a soutěžit i mezi sebou. Po celý
týden měli účastníci zajištěn pitný režim, ovoce
i sladkosti. Výborné obědy přivážel s železnou
pravidelností Marek Dudík z Labužníka Holešov.
Již teď se těšíme na příští ročník a chceme
poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu tábora podíleli, zejména pak oběma výše
uvedeným vedoucím.
Sportovní den:
V pátek 10. září uspořádala TJ Prusinovice
pro žáky a žačky naší MŠ a ZŠ sportovní dopoSportovní den pro MŠ a ZŠ - Šimon Šiška
ledne na fotbalovém hřišti. Dopoledne strávili
souboji o medaile v hodu a v běhu, jakmile byli rozdělení dle věku a samozřejmě na kluky a holky.
Nejúspěšnějšími byli Matyáš Krejčí, Emma Gregušová, Matouš Nedbal a Jiří Adámek - všichni si
odnesli hned dvě zlaté medaile. Kdo zrovna nesoutěžil o medaile, mohl si zahrát fotbal na připravených hřištích nebo si vyzkoušet několik opičích překážkových drah. Dopoledne se i díky
přispění Obce Prusinovice vydařilo a již teď se těšíme na další setkání s žáky naší školky a školy.
Aleš Pumprla

Tým mladší přípravky s trenérem Janem Utěkalem
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Jezdecké závody 2021
Jezdecký klub Prusinovice měl i letos na programu pořádání tradičních hobby závodů,
to v neděli 1. srpna. V tomto termínu bohužel počasí nepřálo a závody musely být přeloženy
na neděli 8. srpna, kdy se již 18. ročník hobby závodů pro jezdce různých jezdeckých disciplín
podařilo uspořádat.
Program soutěžního dne začínal ve 12 hodin parkurem do 50cm pro začínající jezdce
a koně a na startu se postupně vystřídalo 11 dvojic. Jednalo se o soutěž na limitovaný čas, kdy je
stanovená dráha parkuru i čas, ve kterém se musí překážky překonat. K tomuto určenému času
byla nejblíže Eliška Zlámalová z JK Paráda Skržice a stala se tak vítězkou úvodní soutěže. Druhé
místo získala Anežka Šimková z JS Juko Rouské a třetí místo putovalo do jezdeckého oddílu Přerov
a to zásluhou Lucie Machalové.
Po zvýšení překážek na 60cm odstartovala druhá soutěž, která se jela opět na limitovaný čas.
Zde diváci viděli 18 startujících a mezi nimi i dvě reprezentantky JK Prusinovice. Nejvíce se jízda
podařila Petře Hášové z JS Juko Rouské, druhé místo patřilo domácí jezdkyni Kateřině Krůťové
v sedle koně Verity a třetí Věře Třetinové z JO Přerov. Čtvrtá skončila Adéla Žákovská s klisnou
Alexis a pátá příčka putovala až do Bzence pro Barboru Slavíkovou.
Během dekorování nejúspěšnějších jezdkyň došlo k přestavbě parkuru a následovalo dvoufázové skákání na výšce překážek 75/85 cm. Zde již nerozhodovala pouze bezchybná jízda, ale
také rychlost.
Nejrychlejší ze 14 závodících byla Býmová Anna s Dolorem, za ní se řadila druhá Juráňová
Klára s Lancelotem, a třetí – domácí - Kateřina Krůťová s Lerrikem, čtvrtá Šeďová Anna a Car Pento
a pátá Adéla Žákovská a Alexis.
Nejvyšší soutěží dne byl parkur do 100cm a zúčastnilo se ho 6 dvojic. Zvítězila v něm Juráňová Klára s Lancelotem z JS Juko Rouské, následována domácí Adélou Žákovskou, tentokrát
v sedle Sagány. Třetí místo patřilo Tereze Kročákové z JK Century, čtvrtá skončila Barbora Lukešová
a Carambo a pátá Anna Šeďová s Car Pentem, obě z jezdeckého oddílu Přerov.
Po odklizení překážek se před hojnou diváckou kulisou představili jezdci westernoví.
Se svými koňmi nejdříve absolvovali jízdu mezi barely (Barrelracing). V této soutěži jde o to objet
co nejrychleji tři barely, které jsou rozmístěné do trojúhelníku, tak aby se všechny tři strany protly
a jezdec uzavřel pomyslný trojlístek.
Soutěž byla dvoukolová a rozhodoval rychlejší dosažený čas. V této
disciplíně diváci fandili 8 dvojicím.
Nejrychlejší z nich byla Nikol Heczková s Lady Pepper.
Po slavnostním dekorování, proběhla druhá westernová disciplína
- slalom mezi tyčemi (Pole bending).
Zde jezdec se svým koněm, opět podle předepsané dráhy, projíždí mezi
šesti tyčemi umístěnými ve vzdálenosti 5 metrů od sebe, tak rychle
a obratně, aby žádnou z tyčí nepobořil.
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V této soutěži opět zvítězila Nikol Heczková, druhé místo obsadila Nela Kutrová a třetí místo
patřilo Renatě Lazecké.
Na závěr jezdeckého odpoledne si přišli na své milovníci koní v zápřeži. Bylo možno shlédnout
soutěž jednospřeží i dvojspřeží. V obou soutěžích se divákům představila čtyři spřežení.
Vozatajský parkur spočívá v tom, že kočí se svým spřežením projíždí mezi brankami z kuželů a tyto nesmí nijak pobořit, jinak je jeho jízda penalizovaná přičtením pěti vteřin za každou
takovou chybu.
V kategorii jednospřeží vyhrál Martin Lichnovský s koněm Damion z Dřevohostic a kategorii
dvojspřeží ovládl Ladislav Caletka s párou koní Lex a Mex z Pacetluk.
Letošní 18. ročník hobby závodů je úspěšně za námi. Pořadatelé děkují všem, kdo přiložil ruku
k dílu a na fungování této akce se podílel. Děkujeme společnosti Agrova za poskytnutí technické
i materiální pomoci, firmě SanitaCar za zajištění zdravotnické služby, Ranč u Tuffa, VK Drcman,
Trewit a Kamír za věcné ceny.
Velký dík patří všem divákům a jezdcům, kteří se každoročně vrací a dávají tak jezdeckým závodům v Prusinovicích jedinečnou atmosféru, která dnes i na mnohem větších závodech není běžná.
Za rok při pořádání 19. ročníku se budeme těšit se všemi zase na viděnou.
Petra Žákovská

Občerstvení jezdeckých závodů - zleva Alois Večeřa, Michal Majstryszin, Miroslav Večeřa
a Radomír Žákovský, v pozadí Michal Galatík
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Motokrosové závody
V sobotu 7. srpna 2021 se uskutečnil 12. ročník motokrosových závodů na trati v Ovčí debři
v Prusinovicích. Každým rokem pořádá tyto závody Motokrosový klub Ovčí debřa Prusinovice,
jehož předsedou je pan Martin Bartošek.
Týden před závody byl dost deštivý, ale i přesto v den závodu přilákalo příznivé počasí bezmála 100 závodníků s doprovodem - rodinou, přáteli a blízkými. Pro všechny bylo připraveno
bohaté občerstvení.
Již od soboty 31. července až do 5. srpna byly postupně trať i okolní místa upravovány pro
potřeby těchto závodů. Zároveň bylo v tomto období zakázáno tuto trať používat v rámci tréninku.
Trénovat bylo možno až v den závodu od 8:30 do 12:00, kdy začínaly finálové jízdy.
Celkově bylo vypsáno 6 hlavních kategorií, konkrétně: Amatér, Hobby, Open, Veterán, Pitbike
a Děti. Některé z těchto kategorií byly dále rozrůzněny (např. Děti 50ccm, Děti 65 ccm, Děti 85
ccm atd.).
Samotné závody se obešly, až na pár škrábanců, bez vážných úrazů, ale i přesto byli po celou
dobu závodů přítomni zdravotníci, kteří byli připraveni přiběhnout na pomoc a podél tratě byli
rozmístněni i signalisté, kteří se starali o bezpečnost závodníků.
Členové Motokrosového klubu Prusinovice touto cestou děkují všem pořadatelům, kteří
zajistili nejen občerstvení, ale také průběh celé akce. Dále je na místě také poděkování všem
sponzorům této akce, za jejich podporu a činnost na závodišti i v zázemí, ke kterým patřili zejména: Hospoda u Bělíčků, Sanita Car Holešov, Agrova a.s., obec Prusinovice a Majstr REKLAMA
(Marta Majstryszinová).
Stručný přehled vítězů motokrosových závodů*:
• Hobby:
1. místo – Pavel Kučera
• Open:
1. místo – Marek Kupčík
• Veterán kategorie mladší: 1. místo – Patrik Frydryšek
kategorie starší:
1. místo – David Josef
• Pitbike:
1. místo – Michal Ostrý
• Děti
kategorie 50 ccm: 1. místo – Vít Weissmann
kategorie 65 ccm: 1. místo – Vojtěch Weissmann
kategorie 85 ccm: 1. místo – Josef Mana
Všem členům Motokrosového klubu v Ovčí debři Prusinovice na závěr přeji mnoho úspěchů
v konání dalších akcí i v samotném motokrosovém sportu, mnoho bezpečných dojezdů bez pádů
a technických problémů. Mimo jiné především zdraví a také kapku štěstí při dalších trénincích
a závodech. Děkuji za příjemné odpoledne a těším se zase na příští rok.
*(1. místo v kategorii Amatér se bohužel nepodařilo přesně zjistit – pozn. autora)
Dana Tobolíková
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Foto ze startu jedné z kategorií motokrosových závodů

Poděkování
Na konci srpna předal pan farář P. Petr Dolák s panem Jaromírem Vaculíkem sboru dobrovolných hasičů krásný dar od naší farnosti - sochu patrona hasičů, sv. Floriána. Její umístění
bylo ihned jasné. Při loňské rekonstrukci zbrojnice byl na místě bývalé vestavěné skříně vyzděn
z pískovcových kamenů výklenek, s tím že využití pro něj se později teprve najde. Přes metr vysoký
sv. Florián, který je zhotoven z podobného materiálu, našel svůj nový domov právě tam. A jelikož
stojí v garážích zásahových vozidel, bude tak symbolicky vyprovázet a snad i držet ochrannou
ruku nad našimi hasiči při výjezdech k požárům a mimořádným situacím.

Uctění památky zesnulých hasičů v Koryčanech
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Tragická událost, která se stala nedávno
14. září, ne zas tak daleko, v Koryčanech, při níž
přišli o život dva dobrovolní hasiči a další byli
zraněni u zásahu při výbuchu plynu v rodinném
domě, ukázala, že i když se na tyto události připravujeme, školíme se a jsme na ně vybaveni,
nemusí to vždy dopadnout dobře.
V neděli 19. září v poledne se naše zásahová jednotka společně s hasiči po celém Česku
sešla v zásahových oblecích, nastoupila před
vozidla se zapnutými majáky a minutou ticha
uctila památku zesnulých kolegů.
Přejme si proto, aby sv. Florián zasahující
hasiče nejen vyprovázel, ale vždy a všechny
ve zdraví a v pořádku zase přivítal. A to nejen
naše, ale všechny hasiče, a ty, kteří jsou ochotni
pomoci druhým v nouzi. Děkujeme za dar!
Darovaná socha Sv. Floriána od katolického pana
faráře P. Petra Doláka místnímu hasičskému sboru

Josef Gažda

12. ročník Rohálovské padesátky
Po dubnové „samozávodní“ Rohálovské padesátce, přišel na řadu oficiální 12. ročník bajkové
a letos také běžecké Rohálovské padesátky.
18. září závodníky a pořadatele vystrašilo pár kapek, ale nakonec to byl pěkný den s již podzimním nádechem. Dle slov pořadatele Martina Koplíka by se den dal rozdělit na 4 samostatné
akce – na závody dětí, hlavní závod horských kol, běžecký ultramaraton a večerní zábavu
Dopolední dětské Rohálovky se zúčastnilo 106 dětí a mládežníků ve 14 kategoriích. Na okruhu,
který postavili Holešovští Pokalíšci po obvodu fotbalového hřiště a na okolních loukách (za to patří
poděkování TJ Prusinovice a společnosti AGROVA), si děti kvalitně zazávodili. Na stupně vítězů se
postavila řada místních začínajících i nadějných bajkerů: Marek Nedbal (3. místo), Agáta Mlčáková
(3. místo), Kristina Darebníková (3. místo), Šimon Darebník (3. místo) a Klára Vrzalová (1. místo).
Hlavní závod odstartoval v 12:30, po ráně z brokovnice MVDr. Jaroslava Koplíka. Celkem
523 bikerů (z toho 48 žen) se vydalo na klasickou trasu (pozn. v roce 2020 se jelo obráceně).
Úvodní pětikilometrový okruh okolo Hrádku zajel nejrychleji Michael Zeťák za 09:14. Až do 23.
kilometru (po panelovku) jela početná skupina, kterou zde roztrhal právě dobře jedoucí Zeťák.
Udržela se ho pouze dvojice jezdců z týmu AMENITY-EXTREM SPORT David Bártek a Tomáš Ševců.
Vedoucí trojice si vypracovala v Ochozech 1,5minutový náskok. Vesanskou rokli projeli vedoucí
jezdci s neuvěřitelnou lehkostí. Na horskou prémii na vrchol Obor (u Hlinska p. H.) první vyšlápl
první Tomáš Ševců, ale trojice zůstala pospolu. Sjezd do Holešova, průjezd brodem Rusavy pod
Holajkou, ani pozvolné stoupání přes Tučapy nerozhodlo a o cenných kovech se rozhodlo až
v družstvu! Letos asi nejsilnější Michael Zeťák se v kravíně lokty lehce střetl s Davidem Bártkem
a toho využil, k rozhodujícímu nástupu, vyčkávající Tomáš Ševců. 24letý biker z Police nad Metují
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Josef Jaša v cíli

Fanoušci Rohálovské 50 - zleva František Pavelka, Zdenek Darebník,
Božislav Mlčák

Občerstvení R50, zleva Miroslav Šiška, Miroslav Gerát, Patra Kuželová

Pavel Ptáček - brod Líšná

vyhrál v čase 1:49:49 o 5 vteřin před Michaelem Zeťákem z Lhoty u Vsetína a o dalších 7 vteřin
před Davidem Bártkem z Jarcové. O minutu a půl později dorazila druhá „regionální“skupinka
s Pavlem Žákem (vítěz 2013), Romanem Bulisem, Janem Urubou, Jiřím Hradilem (vítěz 2010
a 2015) a Filipem Chovancem.
V závodu žen to takové drama nebylo. Vítězství obhájila talentovaná sedmnáctiletá Julie
Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) v čase 2:10:43. Stříbrná byla Dagmar Sladkovská (Česká
spořitelna Acocolade) 2:16:03 a třetí místo brala za čas Michaela Bojková (Bike 2000, 2:17:58).
Julie obsadila celkově 91. místo!
Nejrychlejším Rohálem se pro rok 2021 stal Jakub Janda v kvalitním čase 2:06:33 (celkově
65. místo) a místní bajkerskou královnou je Darina Krejčí s časem 3:13:07.
Zatímco bajkeři už měli ukrojenu slušnou dávku kilometrů, v 13:15 se na start postavilo 20
statečných – 20 běžců, kteří se vydali po stopě bajkerů. Před samotným startem všichni přítomni
věnovali vzpomínku a minutou ticha uctili památku běžce a kamaráda Ondry Tabarky, který
v srpnu tragicky zahynul. Už průběh po úvodním okruhu odkryl karty ultramaratonu: prvních
5 kilometrů dal Jaroslav Vicher za 19:56, Roman Pavlíček za 20:27 a Ondřej Velička za 20:31. Jarda
Vicher se skvěle připravil a po průběhu Ochozy na 34. kilometru měl již sedm minut k dobru na
druhého Ondru Veličku, který týden před závodem běžel 100 km v holandském Winschotenu.
Byť dá taková vzdálenost a terén nepředstavitelně zabrat a krize se vždy dostaví (jen záleží, jak
velká), tak do cíle s úsměvem a rukama nad hlavou první doběhl Jaroslav Vicher v čase 3:51:03.
Svým výkonem předběhl 128 bajkerů!!! Ondrej Velička si doběhl i přes náročný program pro
stříbro s časem 3:53:22 (pozn. při samozávodu běžel 3:39:58) a skvěle běžel bronzový Roman

Vítěz v běhu
Jaroslav Vicher (čas 3:51:03)
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Vítězi v kategorii Rohálovské borec zleva
Jakub Janda a Darina Krejčí

Pavlíček 4:05:56 (při samozávodu 4:15:51) a do posledních metrů bojující Josef Barot 4:06:34 (při
samozávodu 4:43:39). V kategorii žen fantasticky běžela Michaela Chytílková, která finišovala
společně s bajkerem Františkem Doškem také v obdivuhodném čase 4:51:36. Skoro místní - Lenka
Dovrtělová - zaběhla terénní ultramaraton za 6:29:47.
Pravidlo, že po Rohálovské padesátce se nejezdí hned domů, se letos potvrdilo. Před vyhlášením desítka tanečnic rozhýbala publikum, SKARLET rock roztančil i unavené závodníky
a na EXPO & PENSION rock se už nebylo možné dostat přímo k pódiu. Zkušené oko zvukaře
dhadlo počet návštěvníků k osmi stovkám.
Šéfredaktorka Holešovska popsala Rohálovskou padesátku: „Atmosféra v hlavním dějišti byla
skvělá, stejně jako podél trati i v brodech, fanoušci podporovali, co jim hrdlo stačilo a bouřlivý
potlesk v cíli byl pak zaslouženou odměnou. A právě to dělá Rohálovku Rohálovkou – krásný
závod, výborná nálada a přátelské prostředí. Je to dlouhý příběh o tom, jak se z jarní srdcovky
vyklubala podzimní kultovka.“
K tomu jen pořadatelé doplňují: „Podzim má své kouzlo, ale v roce 2022 se vracíme zpět
do jara. 30. dubna 2022 už teď zveme na 13. ročník Rohálovské padesátky.“
Velké poděkování patří 649 aktivním účastníkům, stovce pořadatelů (ze základen NEKO,
Sokol Třebětice, Holešovští Pokalíšci), HC Prusinovice za občerstvení, obci Prusinovice, celé řadě
partnerů a všem hostům.
Martin Koplík

Rybářské závody pro děti
V sobotu 7. srpna pořádal zdejší spolek – Sdružení rybářů na ochranu přírody Prusinovice,
z. s. – na rybníku Petrův Zdar tradiční rybářské závody pro děti.
Letošní ročník byl však ohrožen silnými přívalovými dešti, které přišly tři dny před konáním
závodu. Do rybníka přiteklo velké množství zakalené vody a dokonce došlo i k situaci, kdy se voda
přelévala přes hráz. Naštěstí po těchto deštích dorazilo slunečné počasí, voda opadla a závod se
mohl uskutečnit, i když za ztížených podmínek.
Pro některé z účastníků závodu začalo dobrodružství už v pátek večer před samotným závodem, protože využili možnosti přespat u rybníka ve stanu a zažít tak večerní atmosféru v přírodě
u vody s kamarády za dohledu rodičů a členů rybářského spolku. Děti si u ohně opékaly špekáčky
a vymýšlely nejlepší taktiky, jak ráno ulovit tu největší rybu.
Ráno se k nocležníkům přidali další soutěžící, a tak se celkový počet závodníků vyšplhal opět
nad 60 rybářů. Samotný závod začal v 08:00 hod. a chytalo se do 13:00 hod.
Během závodu se mohli mladí rybáři, jejich doprovod a další příznivci rybářského sportu
občerstvit chlazenými nápoji a posilnit pochutinami z grilu či udírny. Největší úspěchy měly
tradičně vyhlášené rybí speciality připravené místními rybáři.
Mladí rybáři měli při letošním závodu skutečně těžké podmínky. Kalná voda a velké změny počasí v uplynulých dnech zapříčinily, že rybám se moc brát nechtělo. Na rekordní úlovky
z minulých let jsme nenavázali, ale i tak se mnoha rybářům podařilo z vody vylovit krásné ryby.
Ti nejúspěšnější byli za své úlovky odměněni hodnotnými věcnými cenami. Díky štědrému sponzoringu a podpoře z obce si odnesli drobné ceny všichni zúčastnění rybáři. To nejdůležitější si ovšem
všichni odnesli s sebou v podobě krásných zážitků s přáteli ze společné akce u místního rybníka.

27

Výsledky soutěže:
1. Adam Paštěka
2. Helena Hynčicová
3. Marek Nedbal
4. Richard Cigánek
5. David Hudec

- kapr 52 cm
- kapr 49 cm
- kapr 47 cm
- kapr 46 cm
- kapr 44 cm

Za pořadatele musím ocenit všechny mladé rybáře a jejich doprovod, jelikož při zdolávání ryb si počínali velmi zdatně, byli ohleduplní
k vytaženým rybám a k přírodě kolem rybníku.
Poděkování patří všem sponzorům, obecnímu úřadu Prusinovice a rodičům dětí, bez
jejichž pomoci by se pořadatelství této akce
neobešlo.
Petrův Zdar
Jan Utěkal

Vítěz Dětských rybářských závodů Adam Paštěka
spolu se členy zleva Jan Utěkal, Josef Jaša
a Josef Indruch

Rybářské závody - zleva Tadeáš Nevřala, Karolína Nevřalová, Matouš Nedbal, Václav Utěkal,
Martin Mlčák, Šimon Šiška, Jakub Utěkal, Miroslav Tobolík
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Vítání prázdnin:
V neděli 4. července uspořádala TJ Prusinovice na fotbalovém hřišti tradiční Vítání prázdnin,
které bylo v letošním roce spojeno se sbírkou na pomoc Kristýně Julinové na nezbytnou rehabilitační péči, kterou pro nás trochu nepochopitelně v současné době nehradí zdravotní pojišťovna. Kristýna trpí spinální muskulární atrofií, kvůli které jí postupně odumírají svaly a pravidelná
a kvalitní rehabilitace na specializované klinice může průběh nemoci zpomalit. Na hřišti tak bylo
možno přispět dobrovolným vstupným a zakoupením lístků do bohaté dětské tomboly. Vybraná
částka nakonec dosáhla obdivuhodné částky 32 327 Kč!
První červencovou neděli tak patřilo fotbalové hřiště všem dětem. Pořadatelé z řad mužů
TJ Prusinovice a jejich manželky a přítelkyně pro všechny připravili spoustu atrakcí včetně stále
vytíženého vláčku Pacifik, několika skákacích hradů, střelby ze vzduchovky a spousty soutěží
přímo na ploše hřiště. Nad fotbalovým hřištěm prolétlo letadlo plné sladkostí a samozřejmě nechybělo nezbytné večerní promítání spojené se stanováním, přičemž počet postavených stanů
se blížil číslu 30!
Vítání prázdnin se může v letošním roce pochlubit mimořádnou návštěvou, která předčila
všechna očekávání. Veliké poděkování a poklonu musíme vyslovit všem pořadatelům, kteří
se v průběhu akce nezastavili, podařilo se jim spojit tuto již tradiční populární dětskou akci
s charitativní sbírkou.
Přejeme Kristýně a celé její rodině hodně sil v boji s touto zákeřnou nevyléčitelnou nemocí.
Aleš Pumprla

Příprava na večerní promítání
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Realizační tým s Krystýnou uprostřed

Skákací hrad se těší vždy velké oblibě
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Poděkování
Letos na jaře ve Zlíně otevřeli novou neurorehabilitační kliniku. Pomyslela jsem si, to je moje
šance. Při vstupním vyšetření jsem zjistila, že terapie je příliš nákladná a mimo naše finanční možnosti. Poté vedení kliniky přišlo s nabídkou veřejné sbírky. Byla jsem vůči tomu dosti skeptická,
ale nakonec jsem si řekla, že zkusit se má všechno.
Velmi mě překvapilo, jaká se zvedla vlna solidarity a upřímně mě to dojalo! Dalším milým
překvapením byla sbírka, kterou uspořádala parta z TJ Prusinovice a také místní obecní úřad.
Částka, která se vybrala, byla ohromující. Mimo to jsme si se synkem užili super odpoledne
na Vítání prázdnin.
Moc ráda bych poděkovala všem dobrým lidem za podporu, díky níž mohu jezdit na intenzivní
rehabilitace. Nesmírně si Vaší pomoci vážím. Děkuji a přeji Vám všem jen to dobré.
Kristýna Julinová (Ševčíková)

Ukončení prázdnin
V sobotu dne 28. srpna se od 14:30 konalo na fotbalovém hřišti v Prusinovicích Ukončení
prázdnin, které zorganizovali členové TJ Prusinovice. Děti si tak mohly užít jedny z posledních
bezstarostných prázdninových okamžiků před návratem do školních lavic, do kterých se určitě
těšily .
Občasné mraky, které se tu a tam rozprostíraly na obloze, nepřekazily dobrou náladu žádnému z účastníků. Děti měly možnost zařádit si například na skákacím hradu, zahrát si badminton
s kamarády či s rodiči a zasoutěžit si na mnoha stanovištích s překážkami. Čekalo je také velmi
oblíbené malování na obličej a jízda na koníkovi.
Nejen pro děti ale i pro rodiče bylo nachystáno bohaté občerstvení, točená malinovka, dobře
vychlazené točené pivo, grilované dobrůtky, sladkosti a mnoho dalšího.
Navečer proběhlo promítání pohádky Odvážná Vaiana a dále akce pokračovala volnou
zábavou.
Členům TJ Prusinovice tímto děkujeme za uspořádání této akce, která nám všem zpříjemnila
sobotní odpoledne. Těšíme se opět na příští rok.
Dana Tobolíková
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HISTORIE
Vzpomínka na extrémní počasí
Zajisté jsme všichni sledovali, jakou kalamitu dokáže způsobit počasí, když se na jihu Moravy
prohnalo tornádo. Díky této situaci mi vyvstala na mysli událost, která je stará letos přesně 20 let.
Byla sobota 4. srpna 2001. Celkem pohodový a dosti horký den. NEKO si vyjelo na vyjížďku,
zemědělci sklízeli obilí, lidé různě odpočívali a trávili volný čas všelijakou zábavou. V podvečer se
přihnalo od jihozápadu bouřkové mračno, mračno, kterých chodí během letní sezóny z tohoto
směru spousta. Všichni očekávali, že proběhne klasická bouřka. Bylo slyšet hřmění a najednou se
ozval velmi silný zvuk – zvuk prudkého větru. To co se přihnalo, nemělo snad v obci pamětníka.
Během chvilky nastala opravdová průtrž mračen. Kombajny nestíhaly odjet z pole, kdo byl
venku, utíkal se schovat, kde se dalo. S velkou vodou, prudkým vichrem (údajně byla naměřena
rychlost 100 km/hod) přišly kroupy. Nebyly to však klasické oválné nebo kulaté kroupy jak je
známe, byly to ostré hranaté kusy ledu. Vlivem silného větru letěly vzduchem a narážely téměř
kolmo do domů a ostatních překážek, které se jim ocitly v cestě. Toto dopuštění trvalo asi 10 – 15
minut. Během této chvíle tekla voda u nás v ulici Holešovské na spodní straně (pravá ve směru od
Holešova) těsně kolem domů ve výši 15 – 20 cm. Potok se prudce zvedl, rychle se zaplnil a domy
v nejnižší části ulice Hlavní měly vyplaveny průjezdy. V jednom případě odnesla voda i obilí, které
majitel v průjezdu dosušoval. Tato situace zastihla vracející se cyklisty NEKA někde v oblasti mezi
Dřevohosticemi a Prusinovicemi. Podle jejich vyprávění museli někteří slézt z kola a zalehnout
ve volném prostoru, aby je nezasáhly padající stromy kolem cesty a neporanily je kroupy.
Ihned po přejití bouře vyrazili do obce starosta a všichni členové SDH, aby pomáhali
s odstraněním následků. V obci bylo přerušené elektrické vedení, v ulici K Hrádku spadl strom
na dráty, kompletně je potrhal a v této části obce nešla elektřina až do nedělního podvečera.
Do obce nebylo možné přijet, protože na všech příjezdových cestách ležely vyvrácené stromy.
Bylo proto potřeba co nejdříve tyto překážky odstranit, kdyby bylo potřeba, aby přijela záchranka
nebo hasiči. Techniku na tyto práce poskytla Agrova a.s.
Výsledkem řádění živlů bylo několik poničených střech, totální likvidace úrody (stromy
vypadaly jako v listopadu – holé bez listí) a spousta rozbitých oken. Do obce byli hned v pondělí
přizváni sklenáři z Přerova, kteří zde čtyři dny zasklívali okna v garáži v tělocvičně, kam je od občanů sváželi pracovníci obce. Obec přišla o svou velkou dominantu, kterou byl buk červenolistý,
chráněný strom rostoucí před katolickou farou. Tento strom byl rozlomen na polovinu a vzhledem
k jeho stavu, kdy hrozilo jeho úplně zlomení, musel být pokácen. Vyvrácen byl také jeden kaštan
z naší krásné aleje. Teprve další den bylo možno zhlédnout další škody. Byly to škody na lesním
majetku. Stromy v lese Hlinská obora byly jako by si s nimi počasí zahrálo mikádo – byly polámané,
vyvrácené, rozházené na všechny směry. V lese Hrádek padlo cca 150 m3 dřeva. Dohromady bylo
odlesněno zhruba 11 ha obecního lesa. Do kulturního domu zatekla voda do všech sálů. Všechny
obecní objekty měly rozbitá okna. K rozbití oken a zatečení většího množství vody došlo i u katolického kostela. V následujících dnech bylo z obce odvezeno mnoho fůr a kontejnerů odpadu
ze zahrad a veřejných prostranství.
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Příroda nám ukázala svou sílu. Během 10 – 15 min dokázala změnit ráz obce a okolí na mnoho dní až let (v případě nové výsadby lesů). Naštěstí nedošlo ke ztrátám nejvyšším tj. ztrátám na
lidských životech (alespoň v naší obci, neboť v obci Rusava zabil strom jednu ženu). V současné
době je předpovídáno, že můžeme očekávat více extrémů v počasí. Myslím si, že je to částečně
způsobeno nějakými cykly, které neovlivníme, ale z velké části jsme si asi změnu klimatu vykoledovali sami svým chováním. To, co dokáže člověk udělat s přírodou v honbě za zisky a pohodlím
je kolikrát až nepředstavitelné. Fyzikální zákony přírody však fungují neomylně a vše se nám
jednou asi vymstí.
Je otázka jestli je ještě šance na zvrat a jestli výmysly současných vládnoucích elit (např.
elektromobilita s diskutabilním pokrytím potřeb elektřiny apod.) jsou opravdu spásné. Možná by
bylo lepší začít omezením nesmyslného převážení zboží přes celou Evropu nebo i dále, zlevněním
a zhuštěním sítě veřejné dopravy, aby byla opravdu využitelná a nemuseli jsme se do zaměstnání
dopravovat individuálně. Možná stačí použít selský rozum místo manažerských tabulek a analýz.
Mám však obavy, že toho nejsou bohužel současní manažeři schopni. Vše se jede na tabulky,
výkony a normální rozum zde nemá místo. No možná už někdy lidstvo v takové situaci bylo
a přežilo ji, tak věřím, že to tak dopadne i v budoucnosti.
Přeji všem čtenářům krásný klasický podzim, plný barev, mlh ale i plískanic, které k tomuto
období neodmyslitelně patří, stejně tak jako čerstvé povětří a krásné i když krátké slunečné dny.
Ing. Petr Lipner

Následky vychřice - les Obory
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Diváci Rohálovské padesátky

Zasloužená odměna v cíli
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ZE SPOLEČENSKÉ RUBRIKY
Ve III. čtvrtletí 2021 oslavili významné životní jubileum tito spoluobčané:
50 let Mikeška Milan
Lipnerová Kateřina

55 let

Balusková Jarmila
Měrka Aleš
Navrátilová Ivana
Tkadlčík Radovan

65 let Chytil Josef
Krutil Pavel
Pavelka Jarmil
Pavelka František
Mikešková Jana

70 let

Klimentová Anna
Nedbalová Eva
Stojanová Anna
Čechová Helena
Strnad Bohumil
Sklenářová Ludmila
Koplík Pavel
Badinka Jan

80 let Vrublová Lydie
Bartošková Anna
Barotek Alois

85 let

Bortlová Ludmila
Tkadlčík Vojtěch

60 let Vrajík Jaroslav
Nedbal Oldřich
Sklenářová Hana

90 let Ambróšová Jaroslava

Narodili se:
Sýkora Albert
Belfín Michal
Jandal Jonáš
Sňatek uzavřeli:
Galasovská Marta, Prusinovice a Lipner Martin, Prusinovice
Bartošková Klára, Prusinovice a Boháč Jakub, Vsetín
Sedláčková Kateřina, Zborovice a Hluchý Miloš, Prusinovice
Jančíková Dana, Prusinovice a Alliah James, Velká Británie
Havelková Vendula, Třebíč a Utěkal Josef, Prusinovice
Rozloučili jsme se:
s paní Bohuslavou Hradilovou
A vzpomínky zůstanou...
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Kateřina Krůťová na koni Verity

Kočí Ladislav Caletka v cílové rovince vozatajské soutěže

Adéla Žákovská na koni Sagána

Porada realizačního týmu - zleva Marek Bečka, Vitezslav Kužela ml.
Radomír Žákovský, v zákrytu Lubomír Hlavizňa

Jezdecké závody 2021

Motokrosové závody

Kategorie Děti 50 ccm 1. místo Vít Weissmann, 2. místo Maxim Pola, 3. místo Marek Kupčík

Kategorie Pitbike 1. místo Michal Ostrý, 2. místo Jakub Hasilík, 3. místo Přemysl Kuchař

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

