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Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
uplynulou neděli jsme zapálili již
čtvrtou svíčku na adventním věnci,
svíčku, která je nazývaná také jako
svíčka andělská a má představovat
mír a pokoj. Končící adventní období znamená jediné, a to že již za
několik málo okamžiků vstoupí
nejkrásnější křesťanské svátky
do našich domovů. Letošní advent
byl však velmi podobný tomu loňskému, zastíněný nepřeberným
množstvím protikovidových opatření a nařízení. A my jsme se tak
opět nemohli setkat při rozsvícení
vánočního stromu ani při vánočním koncertu, který měl uplynulou
neděli původně proběhnout.
A opět se ukázala vynalézavost
českého národa, jak řadu nařízení
obejít, zakázané vánoční trhy se
přejmenovaly na povolené farmářské. Nealkoholické nápoje,

zakoupené na těchto trzích, si lidé
vylepší vlastními tajnými ingrediencemi, neboť ty alkoholické se
nemůžou na veřejnosti konzumovat. Český národ je typický tím, že
si nenechá jen tak všechno líbit a
v mnoha věcech vzdoruje. Bylo
tomu tak v minulosti a bude tomu
tak i nadále. Kovidová doba bohužel čím dál více rozděluje společnost a to hlavně v posledním období kdy se otevřela debata
ohledně povinného očkování. Bohužel podle dosavadního vývoje
nám ani toto nezaručí, že covid
vymizí. Vraťme se ale zpátky
v čase do dob, kdy jsme mohli Vánoce prožít naplno, bez omezení,
příkazů a zákazů, a nebo ještě více
zpátky, do dětských let. Zavzpomínejme, jaké to tehdy bylo, jak jsme
Vánoce prožívali v minulosti. Mož-

ná že zjistíme, že k prožití krásných
a šťastných vánoc nepotřebujeme
mnohé z toho, co se teď kvůli covidu nesmí.
Rád bych Vám na tomto místě
popřál šťastné a poklidné vánoční
svátky. Předvánoční shon už máme snad za sebou, a tak se můžeme soustředit na těch posledních
pár dnů v roce a prožít je tak jak si
všichni přejeme, v kruhu rodiny a
přátel. Nechme na chvíli současnou hektickou kovidovou dobu
za dveřmi, a do domu vpouštějme
jen pohodu, klid, úsměv a dobrou
náladu, abychom mohli do nového
roku 2022 vstoupit příjemně naladěni, s výhledem lepších dnů.
Do nového roku 2022 Vám přeji
hodně zdraví, štěstí, pracovních a
osobních úspěchů.
Jaromír Kratina, starosta

Fotogalerie
Vítání občánků (22. srpna 2021)

Prlovský občasník

1|Stránka

Fotogalerie
Hejtman pokládá věnec u pomníku (22. dubna 2021)

Zájezd důchodců u zámku v Lešné (6. října 2021)

Brigáda – sázení stromků (24. dubna 2021)

Memoriál Vojtěcha Štacha (11. září 2021)

Memoriál obětí Prlova (11. července 2021)

Dar obcím postižených tornádem (28. července 2021)

Prlovský občasník
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Jubilanti roku 2021
K životnímu jubileu 50, 60, 65, 70, 75, 80 a 80+ jsme mohli v letošním roce popřát těmto našim spoluobčanům:
Antonín Vaculka
Josef Filgas
Ludmila Filgasová
Marie Ondrášková
Milan Kovář
Pavel Kratina
Roman Fila
Petr Kralovič
Antonín Slovák
Ilona Ševčíková
Ludmila Kratinová

Marie Singrová
Miroslav Holba
Antonín Kašpar
Jaroslav Kratina
Zdeňka Růsková
Jan Mynář
Zdeněk Švadleňák
Josef Kořenek
Stanislav Hovořák
Jan Surý
Antonín Křůpala
Alena Štachová
Ludmila Surá

Jaroslava Sáblová
Jana Kašparová
Ludmila Kořenková
Tomáš Polčák

Marie Novosadová
Jan Tomaník
Vojtěch Molek
Ladislav Gargulák
Jitka Kyseĺová
Josef Maršálek
Josef Vráblík

František Kadleček
Anna Juráňová
Ludmila Kovářová
Naděžda Danihelová
Jiřina Růsková
Josef Kovář
Marie Juráňová
Ludmila Hromadová
Lubomír Filgas
Marie Cedidlová
Marie Kratinová
Jan Kratina
Antonín Hromada
Vlasta Hovořáková
Vlasta Surá
Alžběta Turýnová
Marie Juráňová

V roce 2021 nás opustili
10. 2. Pavel Tomaník

14. 7. Antonín Kašpar

13. 10. Františka Turýnová

15. 4. Františka Kořenková

21. 7. Jana Filová

28. 11. Tomáš Holbík

17. 4. Jan Novosad

14. 9. Jiřina Polčáková

9. 12. Jaroslav Fila

Vítání občánků 2021
V neděli 22. 8. 2021 jsme do života obce přivítali těchto sedm malých občánků:
Sabina Ptáčková

(rodiče Martin a Lenka Ptáčkovi)

Adéla Matušincová

(rodiče Jakub a Barbora Matušincovi)

Jan Vaculín

(rodiče Vladimír Vaculín a Veronika Hajdová)

Gabriela Smetanová

(rodiče Jiří a Monika Smetanovi)

Maxmilián Hrňa

(rodiče Radomír Hrňa a Pavlína Kratinová)

Vanesa Tiefenbachová

(rodiče Aleš Tiefenbach a Iveta Čížová)

Vojtěch Kratina

(rodiče Petr Kratina a Lucie Neradilová)

Přejeme jim do života hodně štěstí a zdraví!
Prlovský občasník
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Malý výlet do historie naší obce
Před devadesáti lety, v roce 1931,
byla v Prlově postavena první
hasičská zbrojnice. K tomuto účelu
odkoupil tehdejší hasičský sbor
od farního úřadu v Pozděchově
zahradu zvanou „Kráčíkovu.“
Jednalo se o plochu o rozloze asi
40 m2. Ve věžičce zbrojnice byl
umístěn obecní zvonek, který byl
do té doby umístěn na sloupu
u rodinného domu č. p. 40. Dále
byl ve zbrojnici umístěn ještě

druhý zvon a to ten, který byl
v roce 1916 rakouskými úřady
zabaven pro vojenské účely; jelikož ale materiálně vojenským
účelům
nevyhovoval,
zůstal
ve Vizovicích, odkud si jej po válce
obec znovu vzala zpět. K tomuto
zvonku se pak pojí další historie:
když bylo vydáno rozhodnutí, že
veškeré zvony musí být odevzdány
pro vojenské účely, sňal v noci
kovář z čísla popisného 32, pan Jiří

Hromada, zvon ze sloupu a zakopal jej na poli. Úřady však pohrozily obci, že pokud nebude zvonek
nalezen a odevzdán, zastaví veškeré finanční podpory poskytované
obci. Následkem toho pak byl
zvonek nalezen volně pohozený a
následně byl odevzdán. Namísto
něho byl pořízen zvonek jiný.
Po válce byl zvonek navrácen a
následně byly na věžičce zbrojnice
vyvěšeny zvonky oba.

Krátké informace o projektových záměrech
Na tomto místě bychom Vám rádi
krátce prezentovali informace
o připravovaných a probíhajících
projektových záměrech.
Rekonstrukce mostů poškozených
přívalovými dešti
Závěrem loňského roku byla dokončena výstavba propustku P5
u obecního úřadu. Komplikovanější a také finančně náročnější realizace stavby rekonstrukce mostu
M4 byla termínově přesunuta
do letošního roku. Realizaci této
stavby předcházelo zejména zajištění náhradní objízdné trasy
pro příjezd do lokality za mostem
a také statické zajištění stavby,
zejména v blízkosti stávající garáže. Tyto komplikace se podařilo
vyřešit, a stavba tak mohla být
v průběhu dubna zahájena. Ačkoliv stavbu provázela řada problémů, byla rekonstrukce do konce
června dokončena. Rekonstrukci
propustku P5 i mostu M4 provedla
společnost PORR a.s., provoz Valašské Meziříčí. U obou staveb
proběhlo v brzké době po dokončení kolaudační řízení a mosty tak
již plnohodnotně slouží svému
Prlovský občasník

účelu. U mostu M4 ještě proběhne
majetkoprávní vypořádání z důvodu, že se část stavby nachází
na pozemcích soukromých osob.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří byli těmito stavbami nějakým způsobem omezeni.
Velký dík patří vlastníkům pozemků, za umožnění stavby mostu M4
na částech jejich pozemků a také
vlastníkům pozemků, na kterých
bylo nutné vybudovat poměrně
komplikovanou objízdnou trasu.
Obec Prlov vlastní řadu dalších
mostů, které budou v budoucnu
vyžadovat opravy a rekonstrukce.
Obnova a oprava dalších mostů
bude pravděpodobně probíhat
taktéž v souvislosti s plánovanou
výstavbou rekonstrukce regulované části Prlovského potoka, která
by měla být zahájena již v průběhu
příštího roku. Investorem této
stavby je společnost Lesy České
republiky, která je správcem vodního toku Prlovský potok.
Vodovod v obci Prlov

vodovodního přivaděče z Valašské
Polanky nemáme v některých případech stále vyjednán souhlas
vlastníků se stavbou vodovodu
na jejich pozemcích. Tato skutečnost znamená, že není prozatím
možné požádat o vydání územního
rozhodnutí pro tuto stavbu.
S těmito vlastníky pozemků probíhají jednání, abychom potřebné
souhlasy získali. V průběhu projektování jsme v některých případech
museli trasování vodovodu pozměnit z důvodu nezískání potřebných
souhlasů.
Bohužel
v některých případech není možné
tuto trasu změnit, například kvůli
špatné prostupnosti terénem, nebo případně z důvodu rozsáhlejšího zásahu do již stávající projektové dokumentace. Věřím, že se začátkem příštího roku podaří tyto
problémy vyřešit, také z důvodu
reálné hrozby ukončení spolupráce s projekční společností z její
strany. Záměr výstavby vodovodu
v obci je pro nás velmi důležitým a
potřebným, zejména pro udržitelnost a rozvoj naší obce.

Příprava tohoto projektu je komplikovanější, než jsme v jeho počátcích sami mysleli. Pro trasu
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Oprava účelové komunikace U31
Z důvodu již velmi špatného stavu
komunikace vedoucí z místní části
Hořansko až na turisticky značený
rozcestník „Pod Širokou“, podala
obec Prlov žádost o dotaci
na opravu této komunikace. Komunikace byla v posledním období
hodně poškozována zejména zvýšenou intenzitou dopravy nákladními automobily, které z této lokality odvážely vytěženou dřevní
hmotu. V současnosti je taktéž
poškozeno odvodnění této komunikace a při intenzivních deštích
dochází k vyplavování podkladních
vrstev komunikace na asfaltovou
cestu
v horní
části
obce.
V některých případech také došlo
k zaplavení sklepů v blízkosti této
komunikace. V případě obdržení
dotace bude v rámci opravy provedena obnova povrchu komunikace, jež bude tvořen penetračním
makadamem, včetně opravy poškozených konstrukčních vrstev
komunikace a dále k opravě odvodňovacích prvků komunikace.
Cyklostezka
V průběhu roku probíhala výstavba části cyklostezky Bečva – Vlára
– Váh, zkráceně označované také
jako BeVlaVa, a to z Valašské Polanky na hranici s katastrem obce
Prlov na Neratově. Hlavním nositelem projektu cyklostezky je Sdružení obcí Hornolidečska, jehož
členem je i obec Prlov. Ačkoliv se
cyklostezka dotýká našeho katastru jen minimálně, přispěla naše
obec na výstavbu této části cyklostezky částkou 1 milion korun. Cyklostezka dále ve Valašské Polance

Prlovský občasník

navazuje na páteřní větev této
cyklostezky, která v současnosti
vede z Lužné až do Ústí u Vsetína,
kde se dále napojuje na cyklostezku Bečva. Z Lužné je plánována
výstavba další části cyklostezky,
která by měla vést přes Lidečko,
Horní Lideč až k Valašským Příkazům, kde by se měla v budoucnu
napojit na další cyklostezky
v tomto regionu. Sdružení obcí
Hornolidečska v současné době
zpracovává taktéž vyhledávací
studii dalších tras cyklostezky
v regionu Hornolidečska.
Revitalizace
dětského
u obecního úřadu

hřiště

V závěru loňského roku jsme připravili projekt a podali žádost
o dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj (MMR) na revitalizaci dětského hřiště, které se nachází na
prostranství před obecním úřadem. V rámci tohoto projektu má
dojít ke kompletní obměně herních prvků na tomto hřišti. Hřiště
by bylo nově vybavené lezeckou
stěnou ve tvaru osmiúhelníku,
která by nahradila stávající lezeckou stěnu, dále čtyřvěžovou prolézací sestavou se skluzavkami. Nového umístění by se dočkala také
dvojhoupačka pro děti, která bude
obdobná jako původní. Pro menší
děti by bylo hřiště vybaveno pískovištěm, pružinovým houpadlem
a dětským kolotočem. Bohužel
jsme nebyli v loňské výzvě MMR
úspěšní a dotaci jsme neobdrželi.
Tato skutečnost nás ovšem neodradila a na stejný projekt jsme
požádali o dotaci z MMR také
v letošním roce. Nezbývá nám,
než doufat, že budeme v rámci

aktuální výzvy úspěšnější, a požadovanou dotaci obdržíme. Pokud
by tomu tak nebylo, pak bychom
chtěli hledat případně další cesty
jak tento projekt zrealizovat.
Oprava regulované části Prlovského potoka
Vzhledem ke skutečnosti, že bude
mít tato stavba vliv na dění v obci,
zejména co se omezení dopravy
týká, ale také i případného dalšího
omezení, je namístě se o tomto
projektu taktéž zmínit. Investorem
této stavby je společnost Lesy
České republiky (LČR), která je
správcem vodního toku Prlovský
potok. Opěrné kamenné zídky
tohoto toku jsou na mnoha místech vážně poškozeny a hrozí tak
až jejich zhroucení. Na základě
těchto skutečností proběhlo se
zástupci LČR několik jednání, aby
došlo k napravení tohoto stavu.
LČR v minulosti vypracovalo projekt na rekonstrukci regulované
části Prlovského potoka v délce
cca 600 metrů (od soutoku
s Pozděchůvkou až po obecní úřad
v Prlově). Dle informací, které
máme k dispozici, bylo investorovi
vydáno stavební povolení na tuto
stavbu a v případě dobrého vývoje
situace by mělo být se stavbou
započato v druhé polovině příštího
roku. Délka výstavby se odhaduje
na období delší než 1 rok a bude
prováděna po etapách. Současně
s touto stavbou bychom rádi provedli rekonstrukci, případně opravu některých mostů, které jsou
součástí regulace potoka, avšak
jsou ve vlastnictví obce Prlov.
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Nový zákon o odpadech aneb má třídění smysl?
Začátkem letošního roku vstoupil
v platnost nový zákon o odpadech,
který je v mnoha ohledech přísnější, než ten původní. Bohužel se
tento zákon v budoucnu promítne
také do života nás všech.
V návaznosti na tento zákon, muselo také zastupitelstvo obce Prlov
schválit novou Vyhlášku o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tato vyhláška stanovuje poplatek, který občané obce a vlastníci nemovitostí
platí obci za likvidaci komunálních
odpadů. Tento poplatek zůstává
i příštím roce na stejné úrovni jako
letos, a to ve výši 500 Kč za obyvatele. V návaznosti na nový zákon
o odpadech však nemůžeme garantovat, že se tato cena dlouho-

době udrží. Zákon o odpadech
stanovuje cenu za skládkování
komunálních odpadů a také limit,
kolik odpadu může od občanů
skončit na skládkách. Zatím co
v letošním roce byl limit pro skládkování odpadů 200 kg na osobu
za rok, v roce 2026 je zákonem
stanovený limit skládkování již
pouze 150 kg na osobu za rok.
Bohužel poplatek za skládkování
má naopak vzrůstající tendenci.
V letošním roce je poplatek
za skládkování ve výši 800 Kč
za tunu odpadu, kdežto v roce
2026 bude poplatek již ve výši
1600 Kč za tunu odpadu. V naší
obci se nyní produkce komunálních odpadů po vytřídění pohybuje na úrovni cca 187 kg na osobu

za rok. Jedinou možností, jak co
nejdéle udržet současnou cenu
za likvidaci odpadů v obci je snížení produkce komunálních odpadů,
které končí na skládkách odpadů,
tedy lepší třídění opadů na jednotlivé složky odpadů. Společně se
Sdružením obcí Hornolidečka zvažujeme do budoucnosti zavést
systém pro občany obcí, aby byli
motivování k lepšímu třídění odpadů. Když k výše popsanému připočítáme také faktory ekologické,
pak třídění odpadů má jednoznačně význam a smysl.
„Třiďte odpad, mát to smysl;
netřídíš, zaplatíš!“

žit až na 3 měsíce. Otevírací doba
prlovské knihovny je každou středu od 16:30 do 18:00 hodin. Další
novinkou je vytvoření facebookové skupiny Knihovna Prlov, kde se
dozvíte aktuální informace a novinky z knihovny, například o nově
zakoupených knihách, nebo o výměnných souborech ze vsetínské
knihovny. V roce 2021 bylo
ve dvou etapách zakoupeno celkem 61 nových knih, a třikrát proběhla obměna cirkulačního souboru. Další novinkou je, že od ledna

2022 bude 1x za měsíc zdarma
probíhat
donášková
služba
pro registrované
uživatele
až do domu. Služba bude poskytována pouze osobám, jejichž krátkodobý nebo trvalý zdravotní stav
neumožňuje osobní návštěvu
knihovny. Věříme, že se díky těmto novinkám naše knihovna otevře
širší veřejnosti a přilákáme tak
řadu nových čtenářů z řad dospělých i dětí, které mají v knihovně
svoje oddělení s herním koutkem.

Novinky z prlovské knihovny
Také v oblasti knihovny chceme
být modernější, jako tomu je už
v řadě jiných měst a obcí.
V průběhu roku přešla naše
knihovna na nový systém výpůjček
knih. Dosud probíhala ruční evidence, nově je evidence vedena již
prostřednictvím
knihovnického
programu Verbis. Jednou z výhod
tohoto programu je skutečnost, že
program po zadáních kontaktních
údajů automaticky uživatele upozorní na vypršení výpůjční doby,
která činí 1 měsíc a lze ji prodlou-

Upozornění na ohlašovací povinnost majitelů psů
Na základě článku 3 platné Obecně závazné vyhlášky obce Prlov
č. 1/2019, o místním poplatku
ze psů a jí nadřazených zákonů, je
majitel psa povinen ohlásit

Prlovský občasník

na obecním úřadě, že stal majitelem psa. Ke každému psovi, za
kterého je placen poplatek by měl
obecní úřad evidovat přihlášku.
Tiskopis této přihlášky je přílohou

tohoto vydání občasníku. Prosíme
majitele psů o vyplnění přiložené
přihlášky a její odevzdání na obecním úřadě, pokud tak dosud neučinili. Děkujeme za pochopení.
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Ohlédnutí za uplynulými akcemi roku 2021
Rozsah tohoto příspěvku je tentokráte o poznání kratší, než tomu
bývalo dříve. Důvodem je přetrvávající platnost protiepidemiologických opatření, která nám neumožňovala se v letošním roce
při našich akcích setkávat tak, jak
jsme byli zvyklí.
Pietní akt
Kvůli platným proticovidovým
opatřením nebyl pietní akt uspořádán v běžném rozsahu. Přesto
v průběhu víkendu, který připadl
na výročí vypálení obce, navštívili
pomník obětí zástupci zastupitelstva zlínského kraje v čele
s hejtmanem Radimem Holišem,
dále pak zástupci Parlamentu ČR i
generální konzul Ruské federace.
Připomínku tragické události pak
uctilo také zastupitelstvo naší
obce krátkou vzpomínkou a položením věnce.
Společná brigáda
V sobotu 24. dubna byla uspořádána brigáda, při které byly zalesňovány obecní lesní plochy. Brigády se zúčastnili zástupci všech
dobrovolných složek. V průběhu
jara se celkem při zalesňování
podařilo vysadit 6 000 nových
stromečků buku a smrku. Za příkladnou pomoc všem zúčastněným patří dík.
Memoriál obětí Prlova
V létě se hasičům podařil uspořádat 48. ročník tradičního Memoriálu obětí Prlova. Dopoledne jsme
mohli vidět požární útoky mladých hasičů, odpoledne se pak

předvedli dospělí hasiči. Přestože
část dne propršelo, memoriál se
hasičům vydařil.
Memoriál Vojtěcha Štacha
V sobotu 11. září patřil areál fotbalového hřiště hasičům - veteránům. Konal se zde 6. ročník memoriálu Vojtěcha Štacha – soutěže v požárním útoku veteránů.
Počasí akci přálo a zúčastnění se
těšili dobré náladě.
Beseda a zájezd důchodců
Ve středu 6. října uspořádal obecní úřad krátký zájezd pro seniory
s následnou besedou. Naši důchodci nejprve navštívili jeskyně
v Teplicích nad Bečvou, poté si
prohlédli zámek a jeho expozice
v Lešné u Valašského Meziříčí a
následně se u společného oběda
sešli v kulturním domě. V době,
kdy je setkávání lidí omezeno, byl
výlet i beseda pro všechny zúčastněné příjemným zpestřením.
Lampionový průvod s uspáváním
broučků
V pátek 29. října prošel obcí průvod rodičů a dětí s lampiony a
vlastnoručně vyrobenými broučky, pro které byl na konci trasy
připraven zimní pelíšek. Všichni si
společnou procházku náležitě
užili.
Podhodkový hon
V sobotu 13. listopadu se konal
tradiční podhodkový hon, myslivcům se letos dařilo a na výřadu se
pochlubili dvěma ulovenými liškami.

Sázení Lidické hrušně
Ve čtvrtek 11. listopadu byl
v Prlově u chalupy U Húšťů vysazen štěp Lidické hrušně. Jedná se
o štěp hrušně odrůdy Pařížanka,
která přežila vypálení obce Lidice
v roce 1942. Hrušeň přežila díky
tomu, že při řádění nacistů, vypalování a vyhlazování obce jí byla
ulomena korunka, o poničený
kmen se již dále nikdo nestaral a
příští rok se na místě, kde docházelo k hrůzám, objevila nově olistěná hrušeň jako symbol nového
života. Štěpy z této Lidické hrušně
jsou pak vysazovány na různých
místech. V Prlově byla hrušeň
vysazena 11. 11. 2021, v den, kdy
se uctívá památka válečných veteránů. Lidická hrušeň v Prlově doplnila ovocný sad 24 stromů, které
byly u chalupy „U Húšťů“ vysazeny za 23 obětí + 1 za obec Prlov.
Má být památkou, která nedá
zapomenout hrůzám, které prožívali občané – obyčejní lidé – za II.
světové války v Prlově i v Lidicích.
Akci uspořádal Valašský odbojový
spolek ve spolupráci s Obcí Prlov a
Spolkem lidických občanů.

Kvůli opětovnému zhoršení se
pandemické situace, nemohla děti
navštívit mikulášská družina a
stejně tak jsme nuceni upustit
od konání vánočního koncertu.
Doufáme, že v příštím roce dojde
ke zlepšení situace. Všem bychom
rádi popřáli krásný advent i Vánoce a pevné zdraví do nového roku.

Poděkování
V první polovině roku odešla do zaslouženého důchodu účetní obce, paní Ludmila Surá, která pro obec pečlivě
pracovala 29 let. Děkujeme jí za příkladně vykonanou práci i obětavost a přejeme jí mnoho zdraví do dalších let!
Prlovský občasník
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Z činnosti našich spolků
SDH PRLOV
Přestože i letošní
rok se nesl v duchu
koronaviru, snažili
jsme se v rámci
platných opatření,
zachovat co možná nejvíce činností sboru. Výroční schůze nemohla proběhnout formou tradičního společného setkání. Stejně tak se nemohla uskutečnit řada
kulturních akcí, kterých jsme se
pravidelně účastnili. Členové sboru se zapojili do společné brigády,
při které byly vysazovány stromky
do obecních lesů. Nám se pak
podařilo 11. července uspořádat
48. ročník Memoriálu obětí Prlova. Dopoledne patřila soutěž mladým hasičům, potkalo se zde
22 sportovních družstev; pohár
TJ PARTYZÁN PRLOV
Sezóna 2021/2022
opět
začínala
s otazníkem, jestli
se soutěž dohraje,
a to kvůli covidové
situaci. Naštěstí se
situace začala zhoršovat až po
konci sezóny, takže jsme mohli
odehrát všechny zápasy. Ale i tak
nás covid poznamenal v některých
zápasech, kdy hráči v karanténě
nebo s nemocí nemohli nastoupit
po 14 dnů. To bylo ovšem pro
všechny týmy stejné. Pravidlo pro
dohrání soutěže z minulého ročníku opět platilo. Soutěžní ročník
je považován za dokončený, pokud se odehraje polovina všech
zápasů, tj. minimálně 13 zápasů
z 26. TJ odehrála za první polovinu
sezóny celkově 13 mistrovských
utkání. Také jsme stihli odehrát tři
přípravná utkání.
Seznam a výsledky mistrovských
utkání:
Prlovský občasník

za první místo vybojovali hasiči
z Pozděchova, mezi staršími žáky
zvítězilo družstvo z Dolní Bečvy.
Závěr dětské soutěže bohužel
propršel, ale mladí hasiči ukázali,
že se vody nebojí a vytrvali až
do konce soutěže. Odpoledne
porovnali síly dospělí hasiči.
V kategorii žen nenašly přemožitele hasičky z Rokytnice, putovní
pohár v kategorii mužů odjel
do Velké a z prvního místa se radovali muži nad 35 let z Krhové.
V sobotu 11. září jsme se v areálu
fotbalového hřiště sešli znovu,
konal se zde Memoriál Vojtěcha
Štacha – soutěž v požárním útoku
veteránů. Putovní sekyrku a pohár
za první místo si odvezlo družstvo
hasičů z Lidečka. Oceněny byly

také ženy z Leskovce. Od dubna
do října trénovalo družstvo mladých hasičů a mužů, kteří se zúčastnili několika soutěží, jejichž
počet byl však také díky koronaviru omezen. V listopadu se naši
členové zúčastnili slavnostního
vysazení štěpu Lidické hrušně
v Prlově. Hasiči se v průběhu roku
scházeli k brigádám ve zbrojnici a
průběžně si doplňovali potřebnou
kvalifikaci. Rád bych z tohoto místa poděkoval všem činným členům, sponzorům a podporovatelům, Vaší přízně si velmi vážíme.
Závěrem bych Vám chtěl popřát
příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku hlavně pevné
zdraví a štěstí!
Marek Juráň,
velitel SDH Prlov

Neděle 08. 8. 2021
Prlov - Lidečko
Neděle 15. 8. 2021
Brumov B - Prlov
Sobota 21. 8. 2021
Halenkov - Prlov
Neděle 29. 8. 2021
Prlov - Příluky
Neděle 29. 8. 2021
Prlov - Příluky
Neděle 12. 9. 2021
Prlov - Poličná
Neděle 19. 9. 2021
Prostř. Bečva – Prlov
Neděle 26. 9. 2021
Prlov - Hovězí
Neděle 26. 9. 2021
Prlov - Hovězí
Neděle 10. 10. 2021
Prlov - Slavičín B
Neděle 17. 10. 2021
Dolní Bečva - Prlov
Neděle 24. 10. 2021
Prlov - Choryně

Sobota 30. 10. 2021
Prlov - Krhová

0:2 (0:0)
4:2 (3:0)
4:0 (3:0)
2:1 (1:1)
2:1 (1:1)
1:1 (0:0)
2:0 (1:0)
0:0 (0:0)
0:0 (0:0)
2:0 (1:0)
5:3 (2:1)

0:0 (0:0)

Statistiky: Za 13 zápasů jsme získali 13 bodů, a to díky třem výhrám a třem remízám. Oproti minulému ročníku byly zrušeny penaltové rozstřely po remízových
zápasech. Naše skóre je 16 vstřelených a 25 obdržených branek.
V tabulce
jsme
momentálně
na 11. místě (z 14 oddílů). Jsme
oddílem s nejmenším počtem
vstřelených branek. Jak si vedou
ostatní mančafty soutěže, se můžete podívat v tabulce na našem
FB profilu. Nejlepší střelec týmu je
momentálně Michal Vojtášek se
4 brankami. Nejvíce žlutých karet
má Břetislav Zicha ml. se 6 "zářezy". Ihned za ním je Tomáš Holý se
6, který jako jediný z týmu obdržel
i červenou kartu.

3:1 (2:1)
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Změny v týmu: Před začátkem
sezóny z trenérského postu
na vlastní žádost odstoupil Martin
Nikolén. Zůstává s námi ovšem
stále jako hráč. Na post trenéra
jsme obsadily pana Jana Hábu
z Vizovic. Díky jeho konexím jsme
do týmu získaly nové mladé posily
- Tomáš Holý, Patrik Mikulášek,
Václav Dobeš. K týmu se také stabilně připojili domácí Robin Fila a
Jakub Šimara a Jaroslav Mynář.
K závěru bych rád za celý TJ Partyzán Prlov poděkoval všem fanouškům, obci a sponzorům za podporu v naší činnosti. Děkujeme našemu hlavnímu sponzorovi Liboru

Otevřelovi za finanční a materiální
výpomoc. Náš velký dík také patří
Jaroslavu Mynářovi, který tým
podporuje jak na hřišti, tak i materiální a finanční výpomoci. Velmi si toho vážíme. Také musíme
poděkovat firmě Vráblík za podporu a také děkujeme ostatním
za podporu v jakékoliv formě. Ať
už se jedná o finanční nebo materiální pomoc, je to pro nás vždy
pomoc neocenitelná. Také děkujeme všem, co se kolem fotbalu
„motají“ a pomáhají se zajištěním
věcí nutných k chodu spolku.
Jmenovitě děkujeme Františkovi a
Daně Kadlečkovým za pomoc

MYSLIVECKÝ SPOLEK BŘEZINA PRLOV, z. s.
Letošní rok jsme nezahájili plesem, obecnímu úřadu za vstřícný příjak bývalo zvykem a ani na začátku stup ke složkám. V příštím roce
toho nového tomu nebude jinak. bychom chtěli akci opakovat,
V dubnu jsme pořídili násadu nejen protože nebude ples, ale i
pstruha duhového a začali s jeho proto, že převážná část zdrojů z
chovem. V květnu proběhlo takových akcí je potřeba na přikrna střelnici v Pozděchově nastře- mování zvěře v době nouze. Podlení zbraní s kláním v brokové zim se pomalu nachýlil a nastal čas
střelbě o putovní pohár. Jako již slovit pstruhy, které jsme celý rok
tradičně, pohár putoval do Pozdě- chovali. Byla to sobota 30. 10., kdy
chova, kdy vyhráli jako družstvo od dopoledních hodin probíhalo
ale také individuálně. Alespoň chytání na udice. Den to byl krás1. místo putovalo k nám. Léto nám ný, slunečný, sucho pod nohama
uběhlo jako voda, probíhal odlov což nebývá pravidlem, jenom trošsrnců, škodné i černé zvěře. ku víc foukalo. Na výsledek to neKe konci prázdnin, 21. 8., jsme mělo zdaleka takový vliv, protože
uspořádali zvěřinové hody. S oba- tam byli borci, co chytili i 30 a více
vami jestli se akce ujme, připravili kusů. K celodennímu chytání bylo
jsme pět druhů jídel a nestačili připraveno i občerstvení a věřím,
jsme se divit, jak velký byl zájem. že si to všichni užili. Nadále byChtěl bych touto cestou poděko- chom chtěli se pstruhy pokračovat všem, co se podíleli na přípra- vat. Týden po hodech, už jako kažvě, obzvláště na vaření a celému dý rok probíhá hon. Letos, nebývá
KLUB MAMINEK
Milí prlovští spoluobčané a děti,
pomalu se nám blíží tento rok
ke konci a všichni se už těšíme
na sváteční chvíle, které strávíme
se svými nejbližšími. I tento rok
Prlovský občasník

nás sužuje epidemie COVID-19,
některé akce se z důvodů vládních
nařízení nemohly uskutečnit, ale i
přesto jsme si nenechaly chvíle
strávené s dětmi ujít. Dne 18. 7.

při správě hřiště a praní dresů,
Janu Hromadovi za přípravu hřiště, Miroslavu Sochorovi st. za příkladně posečený trávník, Andrejce
Zichové a Lence Sláčíkové za pomoc s bufetem. Zároveň bych
chtěl všem čtenářům popřát pevné zdraví, klid a pohodu do nadcházejících dnů. Také všem přeji
krásné prožití Vánočních svátků,
bohatou nadílku pod stromečkem
a dobrý vstup do roku 2022. Budeme se na všechny těšit na našich zápasech.
Pavel Šťastný
TJ Partyzán Prlov
www.facebook.com/TJ.Prlov

to každý rok, se nám podařily ulovit 2 lišky. Další hon bude tradičně
na Štěpána, tímto bych chtěl pozvat honce na vycházku. Než závěrem popřeji k svátkům, chtěl bych
apelovat na jednu skutečnost, která nám, a hlavně srnčí zvěři, působí nemalou bolest. Volně pobíhající psi mají letos na svědomí více
než pět kusů strhlé zvěře. I když
„jenom“ zvěř proženou, zpravidla
zvěř dostane zápal plic a uhyne.
Tímto bych chtěl požádat, abychom se chovali s ohledem k přírodě a ke zvěři. Závěrem bych
chtěl popřát klidné a hlavně
ve zdraví prožité Vánoční svátky,
do nového roku hodně lásky, zdraví a pracovních úspěchů.

Lukáš Hromada,
mysl. hospodář MS Březina Prlov

2021 jsme byly požádány o pomoc
při „Loutkohraní“. Tuto krásnou
akci pořádal Honza Rohlík v jejich
kouzelné stodole, která je pro takové akce jak stvořená. Všichni
9|Stránka

byli z loutkového představení
nadšení a děti taky obdivovaly
další místní obyvatele – pštrosy,
králíky, kočičky a morčátka. Moc
děkujeme Honzíkovi a celé jeho
rodině za uspořádání této akce a
jsme rády, že jsme mohly být nápomocné.
Dne 28. 9. 2021 jsme pro děti připravily pochoďáček „Po prlovských
kotároch“. Všichni jsme si užili den
volna v naší krásné krajině a i ty
nejmenší děti zvládly trasu cca
6 km bez nejmenších obtíží. Trochu, někteří i více, zamazáni
od bláta, jsme dorazili k Húšťom a
tam pro všechny bylo připravené
občerstvení a ohýnek, kde jsme si

společně opekli špekáčky. Akce se
velmi vydařila a děkuji všem
za pomoc.
Dne 29. 10. 2021 jsme tradičně
uspořádaly „Lampionový průvod
s uspáváním broučků“. V teplý
podzimní podvečer se děti prošly
za doprovodu Ferdy a Berušky
přes celou vesnici, na cestu si svítily lampionky a různými lucerničkami. Na hořansku na ně čekala
krásně rozsvícená cestička, která
je zavedla k zimnímu pelíšku, kde
si děti uspaly své broučky. Akce se
opět velmi podařila. Velmi bych
chtěla
poděkovat
holkám
z hořanska za krásný domeček
pro broučky a krásnou výzdobu.

Velké dík patří i ostatním, kteří
s přípravami pomáhali a dalším
maminkám a lidem, kteří připravili
něco na zub. Velká pochvala i poděkování patří taky Sabči Kratinové, která v knihovně pro děti připravila výrobu broučků, a ty si pak
mohly uspat v pelíšku.
Tradiční rozsvěcování stromečku
jsme bohužel z důvodů vládních
opatření nemohly uskutečnit. Závěrem bych vám chtěla popřát
za klub maminek i za sebe klidné
prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a do nového roku popřát hodně štěstí a hlavně zdraví.
Jana Štraitová,
Klub maminek

VALAŠSKÝ ODBOJOVÝ SPOLEK
Poslední rok se činnost
Valašského
odbojového spolku
věnovala
hlavně
dalšímu získávání
archiválií a doplňování knihovny
odborné literatury. Při nestandardní epidemiologické situaci
totiž odpadlo pořádání pietního
aktu a také návštěvy pietní místnosti byly omezeny. V listopadu se
ve spolupráci s Obecním úřadem

Prlov, uskutečnila výsadba dceřiného štěpu Lidické hrušně v rámci
projektu „Posel naděje,“ kde jsme
přivítali představitele občanského
spolku z Lidic. Mimo samotný akt
výsadby proběhla i velmi zajímavá
přednáška s diskuzí, za přítomnosti
historiků a badatelů z okolí.
Dále probíhají jednání s Muzeem
Jihovýchodní Moravy v otázkách
rekonstrukce expozice NKP Ploština. Mimo to se VOS snaží spolu

s pracovníky obce získat finanční
prostředky na rekonstrukci prlovské pietní místnosti, která to nutně potřebuje. Všem spoluobčanům přejí členové V. O. S. požehnané vánoční svátky a vše dobré
do nového roku.

pomůže lidem v tíživé životní a
sociální situaci, seniorům a osobám s handicapem ve Vsetíně a
okolí. Přispět do sbírky bude tentokrát možné těmito způsoby:
Dárcovskou DMS na číslo 87 777
ve tvaru – DMS KOLEDA 30, 60
nebo 90.
Bankovním převodem na sbírkový
účet 66008822/0800, variabilní
symbol 777970105.
Prostřednictvím elektronické pokladničky, která bude spuštěna
v průběhu
prosince
na
www.trikralovasbirka.cz

Návštěvou kontaktního místa
(na obecních úřadech, v kostelích,
obchodech…), kde bude umístěna
pokladnička.
Chceme poděkovat všem, kteří
sbírku jakkoli podpoří a pomohou
při její netradiční realizaci. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Bc. Jarmila Hyžáková, koordinátorka TKS za Charitu Vsetín

Daniel Gargulák,
předseda V. O. S.
https://www.vosprlov.cz/

Tříkrálová sbírka 2021
Tříkrálová sbírka bude i začátkem
nového roku šířit své poselství a
naplňovat své poslání trochu jinak,
než jsme byli doposud zvyklí.
Zdraví našich dárců a koledníků je
pro nás důležité. Tříkrálová sbírka
2022 se opět přesune z větší části
do online prostoru, aby i přes složitou kovidovou situaci mohla přinést do domácností přání pokoje a
dobra, a zároveň vyprosit finanční
příspěvek pro ty, kteří naši pomoc
potřebují. Sbírka v našem regionu
bude probíhat v době od 1. 1.
2022 do 16. 1. 2022. Výtěžek opět
Prlovský občasník

Pokladnička, do které budete moci
v obci Prlov přispět, bude umístěna na obecním úřadě v Prlově
od 3. 1. 2022 do 16. 1. 2022.
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Třídění odpadu – opravdu víme, co kam patří?
V tomto občasníku věnujeme prostor třídění nápojových kartonů.

Nápojové kartony zažily náhlý rozmach po roce 1989, kdy se začaly
masově šířit zejména díky novému balení mléka, jež se dříve prodávalo především ve skle nebo v sáčku. Dnes je již běžným obalem
nejen mléka, ale i různých džusů či vína. Z hlediska historie recyklace patří oranžový kontejner k nejmladším mezi barevnými kontejnery na tříděný odpad, v České republice se nápojové kartony třídí
od roku 2003.
DO ORANŽOVÝCH PYTLŮ PATŘÍ:
krabice od džusů, moštů, krabice od vína, krabice od mléka,
mléčných výrobků (kefíry, zákysy, smetany, ochucená mléka),
krabičky od dětských pitíček a výživ, kartonové obaly od omáček,
zeleninového či ovocného pyré
DO ORANŽOVÝCH PYTLŮ NEPATŘÍ:
všechny „měkké“ sáčky např. od chipsů, potravin v prášku, koření, polévek v sáčku, kávy, lékové blistry, znečištěné kartonové
obaly, papír s hliníkovou vrstvou od másla, margarínů, kapsičky
od krmiva pro domácí zvířata, sáčky od granulí, kelímky od kávy,
kombinované obaly (např. obaly baterií)
Nápojový karton se skládá z několika papírových, hliníkových a polyethylenových vrstev. Jedná se o vědecky
patentovanou směs různých materiálů, které umí uchovat potraviny (zejména nápoje bez bublinek) dokonale
čerstvé, aniž by se za pár dnů začaly kazit a kvasit. Naproti tomu existují také obaly vyrobené z více materiálů –
tzv. kompozitní materiály, která však nepatří do oranžových pytlů (jedná se např. o obaly od kávy, koření,
apod.). Nápojové kartony jsou často laicky označovány slovem „tetrapak,“ tento název však není zcela správný
a je názvem spíše lidovým. Tetrapak je pouze jeden z mnoha výrobců tohoto druhu obalů.
Nápojové kartony se dělí na dva typy – aseptické a neaseptické. Do aseptického se balí trvanlivé výrobky, jsou
označeny značkou UHT a mají zpravidla šest vrstev. Do neseptických obalů pak patří výrobky, které prošly pasterizací a mají zpravidla pouze čtyři vrstvy.
Nápojové kartony vkládané do oranžových pytlů by měly být čisté, zbavené zbytků potravin a stlačené či sešlápnuté.
Proč třídit? Co se dále děje s vytříděnými nápojovými kartony?
Nápojové kartony se zpravidla recyklují v papírnách, protože je z nich zpět získáván primárně papír. Jednotlivé
vrstvy obalu se mokrou metodou oddělí a zachytí na sítech, kvalitní papírová vlákna jsou znovu použita
na výrobu papíru. Zbylé vrstvy hliníkové folie a polyethylenu jsou buď dále zpracovány (jsou z nich vyráběny
např. palety na přepravu zboží či různé nádoby), nebo jsou spalovány v papírnách při výrobě páry a sušení
buničiny. Dále lze nápojové kartony zpracovat i tzv. suchou metodou, kdy bez nutnosti oddělování jednotlivých vrstev jsou obaly rozdrceny a následně tepelně slisovány do podoby stavebních desek, používaných
ve stavebnictví zejména jako izolace.
Využitelnost nápojových kartonů v kompostu
Vzhledem k velkému obsahu rozložitelných látek je možné použít vymyté nápojové kartony i pro kompostování. Obaly je potřeba před vložením do kompostéru rozřezat na menší kousky. Po ukončení komponovacího
cyklu pak hliníkovou a polyethylenovou vrstvu odstraníte prosetím. Ani jedna z uvedených látek není
pro kompost toxická.
Prlovský občasník
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Předběžný harmonogram akcí roku 2022
Díky trvání platnosti opatření, která mají zabránit šíření koronaviru, nemůžeme na tomto místě uvést konkrétní
termíny připravovaných kulturních a společenských akcí. Samozřejmě bychom uvítali zlepšení epidemiologické
situace a to nejen ve vztahu ke konání kulturních akcí. O případném konání akcí Vás budeme včas informovat
na našich vývěskách, obecních internetových stránkách i obecním rozhlasem. Snad se v příštím roce sejdeme
vícekrát než letos. Těšíme se na Vás!

Provozní hodiny našich zařízení o Vánocích
Zdravotní středisko MUDr. Hana Blanarčíková,
ordinace v Prlově

Pošta Partner Prlov

pondělí 20. 12. 2021

13:00 – 16:00

čtvrtek 23. 12. 2021

9:00 – 11:00, 14:00 – 17:00

středa 22. 12. 2021

7:00 – 11:00

pátek 24. 12. 2021

zavřeno

pátek 24. 12. 2021

státní svátek

pondělí 27. 12. 2021

zavřeno

pondělí 27. 12. 2021

dovolená

úterý 28. 12. 2021

9:00 – 11:00

středa 29. 12. 2021

7:00 – 11:00

středa 29. 12. 2021

9:00 – 11:00

pátek 31. 12. 2021

dovolená

čtvrtek 30. 12. 2021

9:00 – 11:00

pondělí 3. 1. 2022

13:00 – 16:00

pátek 31. 12. 2021

9:00 – 11:00

pondělí 3. 1. 2022

9:00 – 11:00, 15:00 – 17:00

Obecní úřad v Prlově
pondělí 20. 12. 2021

7:00 – 17:00

úterý 21. 12. 2021

7:00 – 14:30

středa 22. 12. 2021

zavřeno

čtvrtek 23. 12. 2021

zavřeno

24. 12. 2021 – 26. 12. 2021 státní svátky
27. 12 2021 – 31. 12. 2021

zavřeno

3. 1. 2022

7:00 – 17:00

Vánoční přání

Veselé Vánoce
a do nového roku 2022
hlavně pevné zdraví
a mnoho štěstí
přeje
kolektiv zastupitelstva
a obecního úřadu

Periodický tisk územního samosprávného celku, pololetní vydání č. 1/2021, vydáno 20. 12. 2021 v Prlově,
evidenční číslo MK ČR E 22533, vydavatel: Obec Prlov, Prlov 141, 756 11 Valašská Polanka, IČ 00304212,
kontakt: obecprlov@seznam.cz, tel.: 571 456 140
Prlovský občasník
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