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Úvodní slovo starosty obce
Vážení a milí spoluobčané,
nacházíme se v období adventu,
nejkrásnějším období celého roku.
V období příprav na Vánoční svátky,
které již zanedlouho vstoupí
do domovů každého z nás. Zároveň
s Vánočními svátky se neúprosně
chýlí ke svému závěru i letošní rok
a nastává čas bilancování všeho, co
se v letošním roce událo, ale také

čas na přemýšlení o budoucnosti.
S blížícím se závěrem roku bilancujeme své, ať už velké či malé úspěchy, ale i neúspěchy které nás
v průběhu roku provázely. Pevně
věřím, že nás naše předcházející
úspěchy posílí a drobné neúspěchy
neodradí v nadcházejícím roce
v cestě ke svým cílům. Nenechme se
strhnout tím negativním, co nás

v uplynulém roce potkalo, a užijme
si vánoční svátky plné pohody
a s úsměvem ve tváři přivítejme
příchod nového roku. Dovolte mi,
abych Vám svým jménem popřál
krásné prožití vánočních svátků
plných rodinné pohody a spokojenosti a úspěšný nový rok 2016.
Jaromír Kratina, starosta

Prlovský občasník – informační občasník Obce Prlov
Pro zvýšení informovanosti občanů naší obce a také pro snadnější
přístup k informacím jsme se
rozhodli vydávat Prlovský občasník. Mimo internetové stránky
obce a další informační média se
tak Prlovský občasník stane dalším
místem, kde budete v budoucnosti

nacházet informace o aktuálním
dění v obci, o realizovaných
a připravovaných projektech,
informace ohledně připravovaných kulturních akcí a podobně.
Jak již název sám napovídá, jedná
se o občasník a vydávání dalších čísel bude v nepravidel-

ných intervalech. Naší snahou však
bude, vydávat tento občasník
alespoň v každém ročním období.
Věříme, že se tak Prlovský občasník stane, vedle internetových
stránek obce, místem, kde naleznete celou řadu užitečných informací.

Svoz odpadu v roce 2016 – změna svozové firmy
Od 1. 1. 2016 bude svoz komunálního i tříděného odpadu provádět
nová svozová firma Technické
služby Vsetín, s. r. o., která nahradí sdružení firem Rumpold UHB &
Valašskoklobucké služby, s. r. o.
K 31. 12. 2015 končí platnost
stávající smlouvy o svozu odpadů
a nově vyhlášené výběrové řízení
vyhrála s nejnižšími cenovými
nabídkami
právě
společnost
TS Vsetín, s. r. o. Jedinou změnou,
která se dotkne občanů, bude
změna svozového dne běžného
komunálního odpadu (popelnic).
Nově budou popelnice vyváženy
každý lichý čtvrtek. Svoz tříděných
složek odpadů, nebezpečných a
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velkoobjemových odpadů bude
prováděn v termínech dle harmonogramu, který najdete v přiloženém letáčku, kde jsou i podrobnější informace ohledně svozu
komunálního odpadu v popelnicích. Žetony na popelnice a pytle
na tříděný odpad budou stejně
jako
doposud
k
dispozici
na obecním úřadě. Podrobnější
informace najdete v přiloženém
letáčku. Věnujte také prosím
pozornost instrukcím, které uvádí
svozová firma. Pokud byste
počátkem příštího roku zaznamenali problémy se svozem odpadu,
kontaktujte prosím obecní úřad,
kde Vám pomůžeme komplikace

vyřešit. Buďte prosím shovívaví
k nové svozové společnosti. Díky
výběrovému řízení se podařilo
udržet cenu za svoz komunálního
odpadu,
tříděných
odpadů,
velkoobjemových
a
nebezpečných odpadů na přibližně
stejné úrovni jako v roce 2015. Na
základě této skutečnosti zůstane i
pro příští rok stejná cena za službu
svozu odpadů. Děkujeme tímto
společnosti Rumpold UHB, s. r. o.
a Valašskoklobuckým službám,
s. r. o. za dosavadní spolupráci.
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Separace biologicky rozložitelných odpadů v obci
V rámci společného projektu
Sdružení obcí Hornolidečska bylo
pro naši obec pořízeno vybavení
pro splnění zákonné povinnosti
separace biologicky rozložitelných
odpadů (tráva, listí, zbytky rostlin,
ovoce a zeleniny, větve apod.).
Byly pořízeny plastové domovní
kompostéry, které byly v průběhu
letošního roku bezplatně poskytnuty občanům k užívání, dále byly
pořízeny velkoobjemové kompostéry, které jsou umístěny v
některých částech obce a občané

je mohou využívat ke stejnému
účelu jako menší domovní kompostéry. V rámci projektu byl také
pořízen štěpkovač, díky němuž je
možné štěpkovat větve až do
průměru 10 centimetrů. Služba
štěpkování bude občanům poskytována po předchozí domluvě ve
spolupráci s pracovníky obecního
úřadu. Separace biologicky rozložitelných odpadů má jednak vliv na
snížení množství komunálního
odpadu ukládaného do popelnic
a jednak využívání štěpkovače

a kompostérů omezí případné
spalování těchto odpadů a tím i
negativní doprovodné jevy spalování. V případě, že budou tyto
odpady ve větším množství
ukládány do popelnic, případně do
plastových pytlů, nebudou tyto
nádoby při svozu komunálního
odpadu vyvezeny. Více informací
naleznete v přiloženém letáku.
V dalším přiloženém letáku také
naleznete informace jak správně
kompostovat.

Příspěvky poskytnuté obcí jiným subjektům v roce 2015
Zastupitelstvo obce schválilo
v roce 2015 poskytnutí následujících příspěvků. Sboru dobrovolných hasičů Prlov na pořádání
42. ročníku
Memoriálu
obětí
Prlova o pohár zastupitelstva obce
v hasičském sportu (5 000,-).
Nemocnici Milosrdných Bratří
ve Vizovicích
jako
příspěvek
na zajištění provozu nemocnice
(15 000,-). MUDr. Haně Blanarčíkové jako příspěvek na zajištění
služby praktického lékaře v naší
obci (40 000,-). Pozděchovskému

sboru Českobratrské církve Evangelické na činnost a dále příspěvek
na opravu pomníku Mistra Jana
Husa na evangelickém hřbitově
v Pozděchově (5 000,- + 5 000,-).
Tělovýchovné jednotě Partyzán
Prlov na zajištění fotbalové sezóny
v letošním roce (40 000,-). Sboru
dobrovolných hasičů na pořízení
uniforem (25 000,-). Základní a
mateřské škole v Pozděchově
na pořízení tělocvičného vybavení
do nově zrekonstruované tělocvičny (40 000,-). Valašskému

odbojovému spolku jako příspěvek
na činnost
spolku,
příspěvek
na správu pietní místnosti, rozšiřování inventáře pietní místnosti a
šíření odkazu Prlovské tragédie
z dubna 1945 (25 000,-). Základní
škole ve Valašské Polance jako
příspěvek na učební pomůcky
(5 000,-). Na doplnění knižního
fondu obecní knihovny v Prlově
(8 000,-). Příspěvek na zajištění
dopravní obslužnosti obce (autobusová doprava) Zlínskému kraji
(53 500,-).

Jubilanti 2015
Ke krásnému životnímu jubileu jsme letos mohli popřát těmto našim občanům:
Ondrášková Marie (93 let)
Hovořáková Vlasta (83 let)
Mikuláštík Antonín (70 let)
Juráň Jan (88 let)
Filgasová Jiřina (81 let)
Surý Petr (70 let)
Hromadová Marie (88 let)
Jančíková Marie (81 let)
Tomšů Miloš (70 let)
Juráňová Marie (87 let)
Bělotová Vlasta (75 let)
Kratina Rostislav (60 let)
Sochora Josef (86 let)
Kovář Josef (75 let)
Holbík Tomáš (60 let)
Juráňová Olga (85 let)
Hrabica Josef (75 let)
Novosadová Ludmila (60 let)
Turýnová Alžběta (85 let)
Kratina Vladimír (70 let)
Surá Jiřina (60 let)
Beranová Zdeňka (84 let)
Polčáková Jiřina (70 let)
Františák Václav (50 let)
Kořénková Františka (84)
Černá Jiřina (70 let)
Juráňová Helena (50 let)
Chromčák Stanislav (83 let)
Růžička František (70 let)
Vaculka Miroslav (50 let)
Surá Vlasta (83 let)
Novosad Josef (70 let)
Holbová Ludmila (50 let)
Křůpalová Věra (83 let)
Hromada Jan (70 let)
Kratina Zdeněk (50 let)
Kratinová Vlasta (83 let)
Ondrášková Vlasta (70 let)
K Vašim narozeninám přejeme vše nejlepší a hodně zdraví a štěstí do dalších let.
Prlovský občasník
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Vítání občánků 2015
Při letošním vítání občánků jsme do života obce přivítali tyto občánky:
Martin Vařák
Ella Růsková
Adina Kovářová
Štěpánka Juráňová

Tereza Hromadová
Agáta Surá
Zbyněk Hovořák
Antonín Hromada

Dominik Vaculka
David Štach

Našim novým občánkům přejeme, aby se jim v naší obci dobře žilo!

Projekty realizované v roce 2015
POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO
JEDNOTKU SDH
V roce 2015 se obci podařilo získat
dotaci z rozpočtu Zlínského kraje
ve výši 350 000,- Kč na pořízení
nového dopravního automobilu
pro potřeby jednotky SDH Prlov.
Ke stejnému účelu – dofinancování pořízení vozu Ford Transit
Combi – jsme obdrželi také několik
finančních darů, z nichž nejvýznamnější byl dar od firmy
Ing. Josef Vráblík ve výši 200 000,-.
Tyto finanční prostředky byly
použity na úhradu nového vozidla,
jehož celková cena činila 994 924,Kč. Vůbec poprvé v historii SDH
tak byl pořízen pro potřeby

požárního sboru zcela nový
automobil. Všem sponzorům
děkujeme a věříme, že automobil
bude dlouho sloužit.
RESTAUROVÁNÍ
POMNÍKU
OBĚTEM II. SV. VÁLKY V PRLOVĚ
V roce 2015 se podařilo restaurovat pomník obětem II. sv. války
před obecním úřadem v Prlově.
Na provedení prací jsme získali
dotaci z Fondu kultury Zlínského
kraje ve výši 50 000,-. Práce
na pomníku provedl kameník Jiří
Rejda, který pomník nejprve
vyčistil, sokl nově vyspároval a
poté ošetřil sochu ochranným
nástřikem. Celková cena provede-

ného
díla
činila
84 458,-.
V současné době připravujeme
projekt na obnovu prostranství
v těsné blízkosti pomníku, aby celé
místo dostalo moderní a ucelený
vzhled jako důstojná připomínka
tragické události z konce války.
DOTACE
NA
HOSPODAŘENÍ
V LESÍCH
Na adresu Zlínského kraje jsme
zasílali také žádost o dotaci
na hospodaření v lesích, kdy jsou
finančně podporovány ekologické
a k přírodě šetrné technologie
při hospodaření v lese. Vyúčtování
těchto dotací očekáváme koncem
letošního roku.

Další informace
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
V letošním roce byla opravena
místní komunikace od hlavní
silnice směrem k Novosadům
(č.p. 7). Oprava byla provedena
technologií TURBO, která spočívá
v nanesení vrstvy kameniva a
pojiva na očištěný poškozený
povrch vozovky pod tlakem a
s použitím speciálního tlakového
zařízení. Na tuto opravu bylo
použito 38 t směsi kameniva a
pojiva. Díky zvýšenému množství
směsi mohla být oprava provedena důkladněji a měla by mít také
delší životnost. Celková cena
Prlovský občasník

opravy činila cca 165 000,- Kč.
V opravách místních a účelových
komunikací chce zastupitelstvo
obce pokračovat i v dalších letech,
a to dle finančních možností obce.
Přednostně budou opravovány
komunikace v horším technickém
stavu, které slouží jako příjezdové
komunikace k většímu
počtu
rodinných domů. V roce 2016 se
uvažuje o opravě místní komunikace značené C03 a C03/1 umístěné na pozemcích v majetku obce
od rodinného domu manželů
Filových po rodinný dům manželů
Matušincových.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
V letošním roce Obec Prlov
zaměstnala průběžně celkem
13 pracovníků na veřejně prospěšné práce podpořených dotacemi z Úřadu práce ve Vsetíně.
Tito uchazeči o zaměstnání splňovali podmínky stanovené úřadem
práce. V současné době zaměstnáváme 7 zaměstnanců, kteří mají
na starosti údržbu veřejných
prostranství a prostor a aktuálně
potřebné práce.
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Ohlédnutí za uplynulým rokem 2015
S neúprosně se blížícím koncem
letošního roku pomalu začínáme
rekapitulovat uplynulé období,
abychom mohli zhodnotit, co se
nám v uplynulém roce povedlo
a na čem je potřeba pro příští roky
ještě zapracovat. Rok 2015 byl na
společenské a kulturní akce velmi
bohatý. Co všechno se v Prlově
událo?
14. únor patřil v Prlově tradičně
fašankám. Fašanková chasa letos
čítala téměř 50 maškar a masek.
Večerního pochování basy se
mimořádně zúčastnil filmový štáb
a záběry z Prlova se tak objeví
v připravovaném filmu Děda.
18. dubna jsme v Prlově uctili
70. výročí vypálení obce Prlov.
Pietního aktu u pomníku se
zúčastnila řada významných hostů,
mezi nimi také předseda Poslanecké sněmovny ČR pan Jan
Hamáček. U příležitosti kulatého
výročí byl pro návštěvníky připraven také bohatý doprovodný
program. V areálu „U Hůšťů“
předvedli členové klubů vojenské
historie vojenskou ukázku střetu
partyzánů s němci. V kulturním
domě pak měl premiéru film
mapující tragické valašské události
z roku 1945 s názvem „Valašsko,
kruté jaro 1945.“ Celý program se
těšil vysoké účasti návštěvníků.
Jsme rádi, že se na prlovskou
tragedii ani po letech nezapomíná.
30. května oživily prlovský les
pohádkové postavičky a lesní
cestičky zaplnili rodiče s dětmi.
Konal se zde již třetí ročník akce
Pohádkový les. Na devíti stanovištích čekaly na děti úkoly, za jejichž
splnění dostávali razítka do svých
kartiček a v cíli je vyměnili
za sladké odměny. Pohádkovým
lesem prošlo úspěšně téměř
Prlovský občasník

100 dětí.
Ve
stejný
den,
tj. 30. května, se konalo také
Kácení máje. Prlovští hasiči
připravili občerstvení v podobě
grilovaných specialit a až do
pozdních večerních hodin si mohli
přítomní užít diskotékové hudby.
MS Březina Prlov ve spolupráci
s MS Trubiska Pozděchov připravilo 5. června pro děti z obou obcí
akci s mysliveckou tématikou
„Otevírání studánek.“ Děti si akci
užily.
6. června patřily louky v areálu
„U Hůšťů“ sekáčům. Konal se zde
11. ročník Velké ceny v sečení
kosů. Soutěže v sečení se zúčastnilo 10 mužů a 2 ženy. Vítězem
v mužské kategorii se opakovaně
stal pan Pavel Fila, v kategorii žen
nejlépe obstála paní Jiřina Černá.
V letošním roce jsme kategorii
sečení opět doplnili o kategorii
v řezání „hrbaňů“ a štípání dřeva.
Přestože počasí akci přálo, účast
nebyla nijak velká. Velmi nás mrzí,
že návštěvnost této akce rok od
roku upadá a přetrvávající nízká
účast návštěvníků i soutěžících
může ohrozit budoucnost akce.
27. června praskal Prlov ve švech.
Uskutečnil se 9. ročník Ovčáckého
dne na Valašsku, který byl mimořádně úspěšný dle hodnocení
návštěvníků i odborné veřejnosti.
Museli jsme navrhnout nové
prostorové uspořádání, jelikož
jsme nemohli díky nově postavenému víceúčelovému hřišti využít
prostor před obecním úřadem.
Uspořádání tak velké akce na tak
omezeném prostoru viděli někteří
velmi skepticky, jejich pochybnosti
jsme však vyvrátili a akce zdárně
proběhla. Obec Prlov v tento den
navštívilo okolo 2 500 hostů, což je
téměř pětinásobek počtu obyvatel

obce. Jsme rádi, že se na tuto akci
lidé rádi vracejí a těšíme se na 10.
ročník.
V radostném duchu se nesl
4. července turnaj TJ Partyzán
Prlov v areálu „U smrku.“ Naši
fotbalisté, kteří postoupili do
I. B třídy zde přebírali od Okresního fotbalového svazu Vsetín pohár
pro vítěze okresního přeboru
v sezoně 2014/2015. Také turnajové vítězství zůstalo domácím,
druhé místo obsadila Valašská
Polanka a třetí Troskotovice.
Našim borcům přejeme mnoho
dalších úspěchů.
V neděli 19. července přivítal areál
„U smrku“ 42. ročník Memoriálu
obětí Prlova o pohár zastupitelstva obce – soutěž v požárním
sportu. Akce se vydařila ke spokojenosti pořadatelů.
V sobotu 25. července již podruhé
obživly v Prlově kuželky známé hry
„Člověče, nezlob se!“ Turnaje se
zúčastnilo deset čtyřčlenných
týmů a o zábavu nebyla nouze.
Vítězství zůstalo doma a těšil se
z něj tým TJ Partyzán Prlov.
Sobota 15. srpna byla vyhrazena
pro zábavu našich dětí, uskutečnil
se zde Den plný her. Tradiční
úkoly a soutěže doplnila vystoupení dětské taneční skupiny ze
Zlína. Zájem dětí vzbudila také
dětská tombola. Rádi bychom
poděkovali
sponzorům,
díky
kterým jsme akci mohli realizovat.
V neděli 23. srpna jsme se vypravili do partnerské obce Lednica na
Slovensku, kde se konaly Lednické
dožínky. Hlavní program doplnili
také naši heligonkáři. Děkujeme
obci Lednica za spolupráci a za
přátelské přijetí.
Konec srpna byl svátkem nejen
pro myslivce.
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Poslední prázdninový víkend 29.
srpna otevřeli za přítomnosti
významných hostů členové MS
Březina slavnostně nově vybudovanou kapličku sv. Huberta.
Následovala Srpnová noc, kde za
zvuků hudby kapely Gympleři bylo
možné ochutnat zvěřinové speciality a pobavit se s přáteli.
V sobotu 19. září jsme mohli
v kulturním
domě
shlédnout
divadelní představení společnosti
Hroch a pásovec a jiná zvířata
s názvem „Sbor.“ Komedie byla
povedená a diváci odcházeli
spokojení.
Příjemná povinnosti čekala starostu a místostarostu 4. října.
V kulturním domě mezi občany
obce uvítali 10 nově narozených
občánků. Dětem přejeme do
života vše nejlepší.
V září a říjnu probíhal I. ročník
tenisového turnaje o pohár
starosty obce. První místo spolu
s pohárem putovalo za vítězem
Petrem Kovářem do nedalekého
Ubla.

28. října zněly Prlovem písničky,
za jejichž zvuku a s lampiony
doprovodily děti letní broučky do
zimního pelíšku. Dětí i lampionů
bylo mnoho, pořadatelům se akce
zdařila.
14. listopadu se v kulturním domě
konal již třetí ročník Sametové
zábavy, při které bylo poprvé
veřejnosti
představeno
nové
hasičské auto.
Předadventní
čas
jsme
si
s maminkami a dětmi zkrátili
17. listopadu
pečením
a
21. listopadu zdobením medových perníčků. Děti byly šikovné a
připravily velké množství perníčků.
V pondělí 23. listopadu vyjeli na
výlet naši důchodci. Navštívili
nově zbudované muzeum kardinála Trochty ve Francově Lhotě,
mechanický betlém v Horní Lidči a
nově zbudované muzeum usedlostí Vařákovy paseky v Lačnově. Po
příjezdu čekalo na naše seniory
v kulturním domě občerstvení
a hudební program v podání
pana Josefa
Filgase.
Věříme,

že s námi důchodci strávili příjemný den.
Neděli 29. listopadu počasí
nepřálo, proto jsme byli nuceni
doprovodný program rozsvicování
vánočního stromečku přesunout
do kulturního domu. Náplň si pro
nás připravily naše děti, které
nacvičily vánoční a mikulášské
básničky a s pomocí maminek
napekly a ozdobily perníčky. Účast
byla přes nepřízeň počasí vysoká a
akce se zdařila. Děkujeme za
spolupráci Klubu maminek Prlov.
Mikuláš se svou družinou obcházel domovy našich dětí v pátek
4. prosince. Dětem naděloval
sladké odměny.

Jak jste si mohli všimnout, naše
obec, malá valašská vesnička
s počtem něco málo přes 500
obyvatel, žije hojným kulturním
a společenským životem, který
nám mnozí závidí. Na své si
mohou přijít lidé s různými zájmy
a ve všech věkových kategoriích.
Snažíme se na nikoho nezapomí-

nat. V tomto ohledu předčí Prlov
mnohé okolní a často i daleko
větší obce. Avšak žádný počin
bychom nebyli schopni uskutečnit
bez
vás –
bez pomocníků,
bez návštěvníků. Velmi si vážíme
vaší součinnosti a jsme vděčni za
vaši přízeň. Děkujeme všem
dobrovolníkům a spolkům, jež

nám pomáhají při plánování
a organizaci akcí bez nároků na
honorář. Děkujeme také sponzorům, kteří podporují naši činnost
prostřednictvím finančních i materiálních darů. Věříme, že prlovské
akce podpoříte i v budoucnu
a budeme se tak i nadále setkávat
v přátelské atmosféře.
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Zveme Vás na Vánoční koncert
Na závěr nám nezbývá než pozvat
Vás na připravovaný vánoční
koncert, který se uskuteční
v neděli 20. prosince. Vystoupí zde
ženský pěvecký sbor Divinum pod
vedením naší občanky paní Lýdie
Juráňové. Jste všichni srdečně
zváni.

Stránka 5

Z činnosti naši spolků
SDH PRLOV
Přestože členové SDH Prlov
v letošním roce nezaznamenali
žádný výjezd za účelem hašení
požáru, sbor dobrovolných hasičů
v roce 2015 nezahálel. Tento rok
jsme zahájili již 17. ledna výroční
valnou hromadou, které se zúčastnili členové SDH Prlov i hosté
z okolních sborů našeho okrsku.
Sešlo se nás skoro 100. Brzy na to
následovaly fašanky, a tak jsme
14. února uspořádali tradiční
fašankovou zábavu, která byla
letos ozvláštněna přítomností
filmového štábu. Prlovské fašanky
tak budete moci vidět v připravovaném filmu Děda. Na začátku
května jsme u hospody postavili
májku, kterou jsme 30. května
slavnostně pokáceli. Při této
příležitosti se u hospody konala
diskotéka a naši členové připravili
občerstvení z grilu. 19. července se
v areálu "U smrku" uskutečnil již
42. ročník tradičního Memoriálu
obětí Prlova o pohár zastupitelstva
obce - soutěž v požárním sportu.

Zúčastnilo se 31 družstev v kategorii muži, ženy a muži nad 35 let.
V příštím roce bychom rádi uspořádali další soutěž v požárním
sportu a to v kategorii veteránů.
Již třetí ročník Sametové zábavy
jsme uspořádali 14. listopadu,
návštěvnost byla průměrná a akce
vydařená. V průběhu roku se
družstvo
mužů
zúčastnilo
19 soutěží, z nichž nejvýznamnější
je
celorepubliková
soutěž
O putovní pohár VŘSR - Memoriál
V. I. Lenina v Širokém dole
v Pardubickém kraji. Start na této
soutěži se nezdařil zcela dle našich
představ, úspěšnější jsme byli
v Leskovci (I. místo) a v Senince
(III. místo). V letošním roce začalo
trénovat družstvo mladých hasičů,
doufám, že jim elán a nadšení
vydrží a brzy se budou také
účastnit soutěží v požárním sportu
mládeže. Hasičskou techniku
(vysoušeč, agregát, čerpadlo) jsme
využili při odstraňování škod
zapříčiněných deštěm a bouřkami.

S obecním úřadem jsme letos
spolupracovali při přípravách
některých akcí, kde jsme zajišťovali zejména organizaci a občerstvení
(pietní akt, ovčácký den). V říjnu
letošního roku pořídila Obec Prlov
s přispěním Zlínského kraje pro
účely jednotky SDH Prlov nový
automobil Ford Transit, s jehož
financováním pomohl obci štědrý
dar firmy Ing. Josefa Vráblíka,
kterému tímto mnohokrát děkujeme! Děkujeme také ostatním
sponzorům, kteří přispěli na
pořízení automobilu. Děkujeme
také zastupitelstvu obce a starostovi obce za dobrou spolupráci, ve
které bychom rádi pokračovali i do
budoucna. Závěrem bych chtěl
poděkovat za Vaši přízeň v letošním roce a popřát Vám klidné
prožití Vánoc a do nového roku
vše nejlepší!

KLUB MAMINEK PRLOV
Klub maminek funguje v Prlově od
roku 2011 v čele s paní Žanetou
Vajďákovou a Alenou Šťastnou.
Smyslem naší činnosti je nabízet a
připravovat kulturní a vzdělávací
aktivity pro děti. Mezi poslední
akce, které jsme uspořádaly, patří
pečení a zdobení medových
perníčků a rozsvěcování vánočního
stromečku. Náš klub je stále

otevřen novým členkám. Cílem
našeho klubu je setkávání maminek a jejich dětí při různých
plánovaných i neplánovaných
akcích. Chtěla bych za celý klub
tímto poděkovat všem, kdo nás
podporují a pomáhají nám. Naší
snahou bude i do budoucna
zachovat podstatu, smysl a poslání
klubu a tím je úsměv našich

nejmilovanějších – našich dětí.
Vám všem přejeme šťastné a
veselé svátky vánoční a do nového
roku štěstí, pokoru a pevné zdraví!

Prlovský občasník

Marek Juráň, velitel SDH

Žaneta Vajďáková, předsedkyně
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TJ PARTYZÁN PRLOV
Naši fotbalisté po podzimní části
minulého ročníku, tedy v době kdy
hráli ještě okresní přebor, vůbec
netušili jak, a v jaké soutěži se
bude odehrávat děj v další sezoně.
Po nečekaném zaváhání ambiciózního celku Halenkova, výborných
výkonů našich fotbalistů a velké
podpory prlovských fanoušků se
podařilo postoupit do I. B třídy.
Musíme zdůraznit, že se tahle

soutěž v Prlově ještě nikdy nehrála. A tak je jasné, že oslavy
v Prlově byly velké. O to více těší
tento úspěch, že se podařil
s místními mladými hráči. Začátek
sezony v nové soutěži kdy úroveň
týmů je kvalitnější byl sice pro náš
tým komplikovaný hlavně z
důvodu zranění hráčů, a také z
disciplinárního trestu B. Zichy.
Naštěstí seznam marodů na

lavičce se zúžil a z posledních
sedmi zápasů kluci 6 x vyhráli a 1 x
prohráli. Velkou posilou se do
prlovských řad stal levý bek Filip
Trlica. Doufáme, že marodů na
lavičce v další části sezony bude co
nejméně a tak se o výsledky našich
fotbalistů
nebudeme
muset
obávat.
Miroslav Sochora, předseda TJ

MYSLIVECKÝ SPOLEK BŘEZINA PRLOV
Dění v mysliveckém sdružení
MS Březina Prlov v letošním roce pořádalo nebo se účastnilo těchto akcí:
27. 2. 2015 – Valná hromada MS Březina Prlov
18. 4. 2015 – pietní akt
16. 5. 2015 – kontrolní střelby a následný závod s MS Trubiska Pozděchov
30. -31. 5. 2015 – okresní výstava trofejí v Pozděchově
5. 6. 2015 – myslivecká poznávací soutěž „Otvírání studánek“ pro děti z Pozděchova a Prlova
6. 6. 2015 – občerstvení na „Soutěž v sečení kosů“
27. 6. 2015 – občerstvení na „Ovčácký den“
29. 8. 2015 – otevření a posvěcení kaple Sv. Huberta ve spolupráci s obcí a následná „Srpnová noc“
14. 11. 2015 – Podhodkový „hon“ – naháňka na škodnou
26. 12. 2015 – tradiční Štěpánský hon na drobnou
23. 1. 2016 – Myslivecký ples
Vánoční přání a poděkování
Myslivci z Prlova tímto děkují všem spoluobčanům a
přátelům myslivosti za dobrou spolupráci při výše
uvedených akcích uplynulého roku 2015.
Přejí do nadcházejících vánočních svátků hlavně
pohodu a klid. Dále pak do Nového roku pevné zdraví,
lásku, štěstí a mnoho sil.
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Myslivci zvou na ples
Prlovští myslivci srdečně všechny zvou na Myslivecký
ples, který se bude konat 23. ledna 2016. Začátek je
v 19 hod. Těšit se můžete na zvěřinové speciality,
kapelu Modas Band a samozřejmě nebude chybět
tradiční bohatá tombola. Podrobnější pozvánku
naleznete v příloze.
Lukáš Hromada, hospodář MS Březina Prlov
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Předběžný harmonogram akcí na rok 2016
23. 1. 2016

Myslivecký ples

26. 1. 2016

Ekumenická bohoslužba

6. 2. 2016

Fašankový průvod a pochování basy

12. 3. 2016

Country karneval s kapelou Gympleři

23. 4. 2016

Pietní akt

14. 5. 2016

„Prlovský drvař“ – I. ročník

28. 5. 2016

Pohádkový les a kácení máje

4. 6. 2016

Velká cena v sečení kosú

25. 6. 2016

Ovčácký den v Prlově

17. 7. 2016

Memoriál obětí Prlova – soutěž v požárním sportu

23. 7. 2016

Živé člověče nezlob se!

20. 8. 2016

Den plný her

27. 8. 2016

Srpnová noc

10. 9. 2016

Soutěž v požárním sportu veteránů

28. 9. 2016

Lampionový průvod s uspáváním broučků

říjen 2016

Volby do zastupitelstev krajů

12. 11. 2016

Hasičská sametová zábava

27. 11. 2016

Rozsvěcování vánočního stromečku

změna termínů vyhrazena

Závěrem
Prosinec se chýlí ke svému konci,
blíží se Vánoce a končí rok 2015.
Věřme, že rok 2016 bude
v mnohém přelomový, šťastný a
úspěšný. Dívejme se do budoucna
s optimismem a doufejme v to, že
následujících dvanáct měsíců
budeme trávit v dobrém zdraví, se
svými blízkými a v prostředí
útulného domova, kde se cítíme
bezpečně. Nenechme se vykolejit
strachem
a
nervozitou
z neznámého, nedovolme politickým představitelům či médiím,
aby ovlivňovali naše životy.
Využijme síly a hloubky vánoční
doby k oprášení našeho lidství,
vždyť zdravý rozum, ohleduplnost
Prlovský občasník

a lidskou slušnost budeme potřebovat i po celý příští rok. Naše
předsevzetí do příštího roku by
měla obsahovat především úctu
k našim blízkým a spoluobčanům,
velkou toleranci a pochopení pro
názory druhých. Využijme vánoční
doby k tomu, abychom si odpočinuli v kruhu svých nejbližších,
oprostili se od práce a stresu a
načerpali nové síly do dalšího
roku. Děkujeme Vám za přízeň a
doufáme, že nám ji zachováte i do
budoucna. Krásné prožití Vánoc a
do nového roku vše dobré Vám
přeje kolektiv obecního úřadu
v Prlově a zastupitelstvo obce
Prlov.
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