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Léto je tady!
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... a dnes... a dnes
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Vážení spoluobčané,
půlrok uběhl jako voda, léto je tady, nastává čas prázdnin a dovolených. Je 

potřeba se poohlédnout za tím, co jsme za minulé tři měsíce vykonali. Roz-
šíření dětského hřiště ve Vrbičkách, mini hřiště u Kaluže a zakoupení skáka-
cího hradu. Bylo zhotoveno pódium pro kulturní vystoupení včetně stanu a 
zakoupeny čtyři mini stany pro výběr vstupného. Zakoupili jsme deset kusů 
pivních setů (jeden stůl a dvě lavice), čímž se počet zvýšil na celkových třicet 
sad. Byla zhotovena přípojka vody z nádrže u školy k napouštění rybníku. 
Jsou vypracovány projekty na komunikaci Nechory, které jsou rozděleny do 
čtyř etap z důvodu fi nanční náročnosti. Dále je zadáno výběrové řízení na 
stavbu smuteční síně, pokud všechno půjde podle předpokladu, stavba by 
mohla být zahájena v září letošního roku. Dokončena byla komunikace na 
ulici Dlážděná, při té příležitosti jsme rozšířili plochu sběrného dvora. Před 
dokončením je komunikace v ulici Potoční. Bylo provedeno drcení stavební 
suti v množství 1.500 tun, drcená hmota je podle velikosti roztříděna do čtyř 
sekcí a OÚ ji nabízí k prodeji dle schváleného ceníku. Je akceptována na SFŽP 
žádost pro projekt „Obnova retenčních schopností dolní nádrže“, jedná se o 
obnovu rybníku naproti koupaliště, tím by v obci vznikla další vodní plocha. 
V měsíci květnu se uskutečnilo Májové zpívání, v červnu Den dětí a Svato-
jánská noc. Takřka už za dveřmi je noční soutěž hasičských sborů 2.8.2014, 
a o týden později hlavní kulturní akce v obci, krojované hody. Věřím na obě 
akce v co největší účast, naši hasiči, chasa i slovácký krúžek si ji jistě zaslouží. 

Prosím všechny občany o spolupráci při úklidu, aby byla naše obec čis-
tá, upravená a kvetoucí. Závěrem přeji dětem krásné slunečné a bezstarostné 
prázdniny a nám dospělým pěknou dovolenou k načerpání nových sil.

Jan Prčík, starosta obce

Odpadové hospodářství

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně při-
spěla k ochraně životního prostředí.

Občané naší obce již několik let zodpovědně tří-
dí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik 
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či 
vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. 
Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových 
plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vychá-
zejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro 
nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozaří-
zení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o 
přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale 
také o významu sběru drobných spotřebičů. 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný 
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších má nezane-
dbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpět-
ný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů 
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úspor-
ná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci 
jednoho notebooku dojde ke snížení potřeby ropy, na 

kterou osobní automobil ujede téměř 100 km, nebo 
dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je 
například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

Z  Certifikátu Environmentálního vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loň-
ském roce vytřídili 123 televizí, 50 monitorů a 849 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 46,81 MWh 
elektřiny, 1970,50 l ropy, 214,13 m3 vody a 2,11 t pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníko-
vých plynů o 1,81 tun CO2 ekv., a produkci nebezpeč-
ných odpadů o 41,96 tun.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil 
produkuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů 
a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotře-
buje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní 
čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispí-
vají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrov-
ský dík.

Dr. Karel Polách, místostarosta
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Z činnosti ZŠ
Poslední čtvrtletí školního roku…

Za neuvěřitelných zvratů počasí a ze-
jména teplot jsme se ocitli na konci škol-
ního roku. V  posledním čtvrtletí jsme 
měli (mimo samotné výuky) dost bohatý 
program.

   Od začátku měsíce dubna začali jez-
dit druháci a třeťáci na plavecký výcvik. 
Vzhledem k  tomu, že je výuka součástí 
náplně tělesné výchovy, by se měli plavec-
kého výcviku zúčastnit všichni žáci 2. a 3. 
třídy. Myslím, že je to jedna z výhod, kte-
rou povinná školní docházka a zařazení 
plavání poskytuje – všechny děti dosta-
nou základy plavání v takové míře, že už 
si při pohybu ve vodě poradí natolik, že 
by se NEUTOPILY! Občas se však stává, 
že z vážných zdravotních důvodů je ně-
které dítě z této výuky „osvobozeno“ na 
základě lékařského potvrzení. Pak by si 
měl každý rodič uvědomit, jestli jeho dítě 
základy plavání má či nemá a případně se 
osobně postarat o tuto důležitou doved-
nost. (Staří Řekové považovali za gramot-
ného toho člověka, který uměl číst, psát, 
počítat a plavat.) Náš plavecký výcvik čítá 
cca 20 hodin výuky a je realizován v pla-
veckém bazénu v  Hodoníně. Poslední 
plavání pro naše děti proběhlo 10.6.2014.

V  průběhu dubna, května a června 
postupně navštívili žáci 1. -3. třídy naši 
místní knihovnu. Besedy s paní knihov-
nicí byly pro řadu dětí inspirací k pravi-
delné návštěvě knihovny a četbě knih. 
Největší zážitek měli nejspíš prvňáčci, 
kteří zde absolvovali „pasování na čte-
náře“. O této akci se dočtete v příspěvku 
p.třídní učitelky prvňáčků. Akcí, která 
bezesporu podporuje zájem dětí o čtenář-
ství, je Noc s Andersenem, která proběhla 
na naší škole 4.4. za účasti cca 100 dětí z I. 
stupně. Tato akce je již tradiční, probíhá 
zhruba ve stejném termínu (poblíž data 
narození H. Ch. Andersena) a děti prožijí 
ve škole podvečer a noc naplněné hrami, 
tvořením a příběhy, vždy motivovanými 
vybraným dětským autorem. Letos to 
bylo s nádechem detektivním…  Ráno se 
pak děti po vyhodnocení vrací domů.

Pokračovali jsme v  prevenci nega-
tivních jevů a možných ohrožení dětí – 
využili jsme nabídky pracovníků Policie 

ČR z pracoviště v Hodoníně k besedě na 
téma kyberšikana (pro 5. a 6. ročník) a 
dopravní tématiku pro malé cyklisty ze 2. 
a 3. třídy. Tyto besedy byly pokračováním 
k  tématům trestně právní odpovědnosti 
mládeže, které proběhly již v  předstihu 
pro žáky 8. a 9. ročníku. 

Ve spolupráci s  ekocentry jsme na-
bídli žákům několik výchovných progra-
mů – např. pro 7.-9. ročník na téma Fair 
Trade, Dětská práce, Zodpovědný kon-
zum. Druháci prožili zase dopoledne na 
téma Les a co tu najdeme.. . na ekocen-
tru Dúbrava v Hodoníně. Také prvňáčci 
si na konci května vyzkoušeli, jaké to je, 
když se navštíví ekocentrum. Do tohoto 
okruhu by se dal zařadit i Den Země – 
letos jsme nechali realizaci až 2.5. (pátek 
po volném dnu - svátku práce). Nejprve 
jsme se věnovali důležitému tématu a 
to Chování v  krizových situacích – sig-
nálům, první pomoci, evakuaci apod. 
V další části tohoto dne se žáci pokusili 
vytvořit z  odpadního materiálu „ohro-
žené“ či neznámé živočichy, žijící v okolí 
školy. Fantazie pracovala na plné obrátky 
a tak z  prázdných roliček od toaletního 
papíru a od alobalů a dalších podobných 
materiálů vznikali nejrůznější tvorové – 
obří vážka, pštrosík, had, hybrid psa… to 
byste museli vidět!

Myslím, že nejdůležitější akcí z  této 
oblasti byla obhajoba titulu Ekoškola. Je 
to mezinárodní titul a nám se ho podařilo 
získat již POTŘETÍ !!! Nebylo to jedno-
duché, ale podařilo se a tady je namístě 
poděkovat zejména ekotýmu vedeném 
p.uč. M. Kurkovou za jejich práci a neu-
stálé podněcování nás ostatních. Takže 
ještě jednou MOC DĚKUJEME !

Letos nás oslovila Tespra Hodonín 
v záležitosti sběru starého papíru. Po dří-
vějších špatných zkušenostech se sběrný-
mi surovinami, kdy nám za vytříděný pa-
pír zaplatili jako za směsný papír nejnižší 
možnou cenu, jsme se do dalších sběrů 
moc nehrnuli. V  obci je zaveden sběr 
tříděného odpadu a tak jsme od sběrů 
upustili. Pokus o obnovení sběru dopadl 
špatně, do přistaveného kontejneru bylo 
navezeno minimum papíru a téměř by to 

svědčilo o tom, že se nikomu nechce pa-
pír až ke škole přivézt. Na září plánujeme 
ještě jeden pokus o sběr starého papíru – 
předpokládaný termín by byl asi kolem 
20. září – děti určitě přinesou informace 
domů a též je zveřejníme na kabelové TV. 
Tentokrát slibuje Tespra lepší podmínky 
než byly od sběrných surovin dříve. Za 
pokus to stojí! Proto na vás apeluji, zkus-
te starý papír pozdržet doma a přivézt 
nám jej v září do sběrového kontejneru. 
Nenechme se zahanbit od okolních obcí, 
tam se nasbíralo opravdu hodně…

Dlouhodobá spolupráce s  Galerií 
výtvarných umění v Hodoníně nese své 
ovoce – jednou z  nejzdařilejších akcí 
byla galerijní noc – se zapojením našich 
druháků a jejich prací. Víc o této akci si 
přečtete v  příspěvku p.uč. Trechové. Za 
dobrý nápad a efektivní využití námětu 
ve výuce a pak v hezké mimoškolní akci i 
s rodiči paní učitelce moc děkuji.

V  loňském roce se skupinka našich 
žáků zúčastnila tvořivých dílen ve Tvrdo-
nicích – byla to akce Regionu Podluží. Le-
tos se s podobným zaměřením konaly vý-
tvarné dílny přímo v krásném prostředí 
národopisného areálu a účastníci si mohli 
vyzkoušet paličkování, malbu na sklo, ke-
ramiku, batikování, výrobu bylinkových 
váčků ale také práci s ručním kamenným 
mlýnkem na mouku. Celkem prošli 10 
stanovišť a při účasti škol nejen z Podluží, 
ale i Mikroregionu Hodonínsko byl bo-
hatý program od rána až do odpoledne. 
Účastníky svážel na akci autobus, za naši 
školu se zúčastnilo 10 děvčat v doprovo-
du p.uč. H. Ammerové.

Každoroční akcí bývá outdoorový 
kurz pro 8. ročník nazývaný u nás „Tý-
mečky“ – měli by se při něm účastníci 
stmelit a tvořit opět tým. Je situován do 
8. ročníku, aby se naposled posílily vazby 
kamarádů a spolužáků před jejich roz-
chodem z 9. třídy za další životní etapou 
– středoškolským vzděláváním. O tomto 
kurzu se jistě více dočtete od přímých 
účastníků. Letos se k  osmákům měli 
možnost přidat i deváťáci, ale příležitost 
využili pouze tři hoši. Kurz naplněný za-
jímavými činnostmi, pohybem, tvořením 
a také adrenalinem jim můžou ostatní jen 
závidět. Ani chladné počasí jim nezkazi-
lo zážitky, spíš posílilo jejich vědomí, že i 
nepřízeň se dá překonávat.

Po jarním podání přihlášek na další 
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školy se někteří naši deváťáci rozhodo-
vali dlouze a hledali nejvhodnější obor. 
Bylo to těžší zejména pro ty, kteří si kladli 
vysoké cíle s  nízkými „vstupními inves-
ticemi“.  V konečné podobě se našich 14 
deváťáků hlásilo na tyto učební (8 x) a 
studijní (6 x)obory: 2 dívky na gymnázia 
(Břeclav a Hodonín), 2 na zahradnický 
obor (1x s  maturitou, 1x 3 letý učební 
obor), 1x zdravotní škola, 1x obchodní 
akademie, 1x stravovací a ubytovací služ-
by, 1x SPŠ –logistika, 2x učební obor elek-
tro, 1x klempíř, 1x kuchařka, 1x cukrářka, 
1x kadeřnice. Doufejme, že si naše děvča-
ta a hoši dobře vybrali a hlavně, že ve zvo-
leném oboru vydrží, dokončí přípravu a 
bude se jim dařit v praxi. Hodně štěstí!

Pro inspiraci, jak si vybírat v dalším 
školním roce školu či učební obor, jeli 
naši osmáci s výchovnou poradkyní p.uč. 
V. Buškovou na Úřad práce do Hodonína. 
Tady si otestovali své zájmy a prohlédli 
možnosti, kde své zájmy mohou uplatnit 
a co musí splnit, aby toho dosáhli.

Samozřejmě se v  jarním období ko-
nala řada sportovních akcí – tradiční 
vybíjená pro 4. a 5. třídu v Čejkovicích, 
fl orbal v Rohatci, štafetový závod na ko-
lečkových bruslích v  Lužicích a největ-
ší závody – atletické přebory Regionu 
Podluží v  Lanžhotě. Tam jsme nasbírali 
opravdu hodně medailí a skončili tak cel-
kově za domácím Lanžhotem na 2. místě 
v hodnocení škol. Nejprve jeli mladší děti 
z I. stupně – v pondělí 2.6. a přivezli 22 
medailí, nejvíc se asi dařilo prvňáčkům 
a určitě to nebylo jen tím, že je jich nej-
víc ve třídě! Ráda bych poděkovala všem 
závodníkům, protože bodovali nejen me-
dailisté. A kdo medaile přivezl? Za I. stu-
peň byl nejúspěšnější Sam Štěpanovský 

(3 medaile – zl.+stř.+br.), 
další medaile v  1. třídě 
měli: Vašek Malhocký, 
Saška Mrákavová, Nikol-
ka Mrlíková, Katka Polá-
chová, za 2. třídu – Štěpán 
Salajka, Adam Veselý, 
Tobiáš Mráka, za 3. třídu 
– Martin Rybár, Tomáš 
Osička, Natálka Pálková, 
Natálka Bílíková, za 4. 
třídu – Filip Mazuch, Te-
rezka Mečlová, za 5. třídu 
– David Kunis, Vítek Os-
třížek, Gabka Křiváková, 
Katka Penčáková. Za II. stupeň byl nej-
úspěšnější Lukáš Maděryč ze 7. třídy se 
3 medailemi (2 zlaté a 1 stříbrná). Další 
medailisté byli: za 6. třídu – David Osič-
ka, Dalibor Kříž, Katka Svobodová, za 7. 
třídu – Vojta Salajka, Filip Benada, Katka 
Švastová, Kamila Zvědělíková, za 8. tří-
du – Dominik Fojtík, za 9. třídu – Jarka 
Klimešová a Monika Procházková. Teď 
nezbývá než doufat, že jim tyto sportovní 
úspěchy budou motivací do dalších let a u 
sportu vydrží!

Ve stejném týdnu – jako za odměnu, 
jeli děti z  2. a 3. třídy na výlet do Brna 
(přehrada a Planetárium) a z  1. třídy 
do Milotic (zámek, historické kostý-
my, ukázky dravců). Na další výlety jeli 
společně 4. a5. třída do archeoskanzenu 
Modrá a na Velehrad, 7. třída zase na ex-
pozici hornictví a zábavný park Permo-
nium do Oslavan. Kluci a děvčata ze 6. 
třídy měli jako výlet pozorování vodního 
ptactva v lednickém parku. 

Pro učitele to bylo období nejen akcí 
s dětmi na doplnění výuky, ale i pilného 
dalšího vzdělávání. Mezi nejčastější či 

nejvíce navštívená téma-
ta patřila např. testování 
v systému NIQES, tablety 
ve škole, ICT na I. stupni, 
angličtina- učení grama-
tiky moderně a zajímavě, 
náprava specifi ckých po-
ruch učení, setkání škol-
ních metodiků prevence, 
nový občanský zákoník 
v  praxi škol aj. Pořád je 
čemu se učit…

V  průběhu hlavních 
prázdnin nás čeká řada 
oprav a úprav ve škole 

– pokračování v  rekonstrukcích vesta-
věných skříní ve třídách na II. stupni, 
výměna osvětlení v kabinetech, výmalby, 
modernizace učebny ICT, výměna pod-
lahové krytiny ve 2 třídách a další. Také 
plánujeme vybudovat učebnu v  přírodě 
na zahradě MŠ – to se ovšem přes prázd-
niny stihnout nedá. Pro inspiraci si mů-
žeme zajet do některé blízké mateřinky, 
kde již takovou učebnu a zajímavě upra-
venou zahradu mají. Opravit a doplnit by 
potřebovala i školní učebna v přírodě, ale 
tu asi až o dalších prázdninách…

A teď ještě pokus o apel na všechny 
rodiče. Začíná se nám projevovat nový fe-
nomén – závislost dětí v hrách na mobil-
ních telefonech. Zdá se to být neškodné, 
ale opravdu se tím děti začínají „zhusta“ 
zabývat o každé přestávce a to, že jsou 
vybaveny chytrými telefony, jim to jen 
usnadňuje. Mobilní telefon je bezespo-
ru užitečný pomocník, ale nebudeme za 
krátký čas řešit gamblerství (sice možná 
bez krádeží peněz jako tomu bylo u au-
tomatů) v této podobě? Dítě nevnímající, 
skloněné nad displejem mobilu, odmíta-
jící komunikaci, protože právě hraje – a 
co vlastně hraje, jaké hry jsou to? Neuni-
ká jim zatím reálný život, který je kolem 
nich? Zkuste se na své děti podívat i z této 
stránky. Kdo jim může pomoci víc než 
rodič? Přece nám na nich záleží!

A tak na dobu prázdnin všem pře-
ju spoustu hezkých zážitků, odpočinek 
o dovolené a načerpání nových sil, aby-
chom se s  radostí opět setkali v  dalším 
školním roce. S  našimi budoucími prv-
ňáčky to bude zase na našem setkání 
v  sobotu 30.8. v  základní škole. Do té 
doby HEZKÉ PRÁZDNINY!!!!!

Text a foto Alena Kristová, ředitelka ZŠ

Naši medailistéNaši medailisté

Naši medailistéNaši medailisté
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Environmentální výchova - Slavnostní předávání titulů Ekoškola

Pasování prvňáčků

Po dvouletém úsilí se nám poda-
řilo v  letošním roce opět obhájit ti-
tul Ekoškola. Ve čtvrtek 19. června 
jeli jako zástupci Ekotýmu Kristýna 
Mečlová a Lukáš Zvědělík, paní ře-
ditelka Alena Kristová, koordinátor-
ka EVVO Miloslava Kurková a jako 
zástupce obce Luďka Trechová do 
Prahy na slavnostní předání titulu. 
Slavnost se konala ve Valdštejnském 
paláci, sídle Senátu ČR. Předání se 
účastnil osobně ministr školství pan 
Marcel Chládek. Pro všechny zú-
častněné byl připraven program a po 
předání titulů prohlídka Valdštejn-
ského paláce. Byl to pro nás jedineč-
ný zážitek. Jsme moc rádi, že se nám 
tohoto úspěchu podařilo dosáhnout. 
Budeme i nadále pokračovat v  naší 
činnosti, neboť je stále co vylepšo-
vat.   

Text a foto  M. Kurková

Uf!! Konečně to máme za sebou. Co? No přece škol-
ní rok. A nejenom tak ledajaký. Pro třicet dětí to byl jejich 
první školní rok. Čtete dobře. Tento rok nás byla plná třída. 
Přiznávám, že  ze začátku jsem měla obavy, a nejen já, jak 
to všechno zvládneme. Ale šlo to. Společnými silami jsme 
to dokázali. Nemalou zásluhu mají určitě i rodiče.

Naučili jsme se spoustu věcí, ale to nejdůležitější, 
číst, jsme šli ukázat do knihovny. Koncem roku jsme se 
domluvila s  paní Hromkovou a zavítali jsme do místní 
knihovny. Děti prokázaly, že opravdu číst umí a vysloužily 
si drobné dárečky.  A když už něco umíme, tak to pořádně 
oslavíme.

Pan starosta děti slavnostně pasoval do stavu čtenářů. 
Děti získaly nejen titul Mistra v oboru čtení, ale také kniž-
ní odměnu, na kterou jim přispěli rodiče. Radost to byla 
ohromná, protože pro děti to bylo opravdu překvapení.

Doufám, že nadšení nejenom pro čtení jim vydrží ještě 
hezkých pár let.

Paní knihovnici a panu starostovi děkuji za čas, který si 
na nás udělali, rodičům bych chtěla poděkovat za trpělivost 
a spolupráci a všem ostatním, kteří jakkoliv přispěli, za po-
moc a ochotu.

Nám všem společně přeji krásné a pohodové prázdniny
Text a foto Blanka Čechová
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Ve světě Tima Burtona
Konec května prožili naši osmáci a tři udatní deváťáci 

na Littneru ve světě Tima Burtona. Pro nezasvěcené – Tim 
Burton je známý americký režisér, tvůrce animací, výtvarník 
a maskér, jež je podepsán pod fi lmy, jako např. Beetlejuise, 
Ospalá díra, Mrtvá nevěsta. A tyto fi lmy nám posloužily jako 
libreto k třídennímu hraní, soutěžení, zpívání, tanci, malová-
ní, maskování, tvorbě modelů.

 V den Betlejuise poznávali osmáci prostřednictvím les-
ního pexesa postavy a masky  burtonovských fi lmů, soutěžili, 
aby mohli vyslovit jméno Betlejuise, tvořili reklamu inspi-
rovanou fi lmem, nacvičili stínové divadlo. Novou hrou byla 
hra splňující prvky sportovní a strategické. Vedli jsme soudní 
proces mezi Mrtváky a Živáky, komu bude patřit dům. Dru-
hý den byl dnem Ospalé díry, kdy se kluci převtělili do po-
stavy hesenského jezdce, museli poslepu srazit hlavy nepřátel 
– balonky, ke kterým je nasměrovala děvčata. Samozřejmě, 
že se to dělo vlastnoručně vyrobenými zbraněmi. Natočili s 
panem učitelem Kurtinem tři klipy, pod něž si přetvořili text 
písně a nazpívali jej. O rolích v lidském životě a jak je proží-
váme, vypovídala psychohra Bardo. Mrtváci i Živáci tvořili 
fi lmové burtonovské  rekvizity, které potom směňovali v ne-
dalekém Bzenci. Večírek Tima Burtona  strávili coby postavy 
z jeho fi lmů a museli předvést schopnosti a dovednosti, které 
o nich jejich okolí netušilo, že je mají. Tak jsme objevili imi-

tátory prezidenta, houkající sovu, hadího muže, houslistku, 
aj. Celý večer skončil ohňovou šou a iluzionistickým předsta-
vením našeho instruktora Milana Šimka.

Poslední den byl dnem Mrtvé nevěsty, a tak nevěsta v zá-
voji (staré zácloně) obíhala s ženichem Viktorem a obrov-
ským prstenem - cvičebním kruhem hřiště, přičemž si mu-
sela zapamatovat svatební slib z fi lmu, po každém kole říct 
jedno slovo ze slibu, což si dokážete představit, jak fyzicky 
náročné to bylo. Poté následovala už klasicky vysoká lana a 
po nich ještě střelba z plynových pistolí.

O čem se v souvislosti s konáním Týmečků musím zmí-
nit, jak jsou důležití lidé, kteří nám naprosto nezištně dlou-
hodobě pomáhají. Je to Petr Zálešák s odvozem materiálu na 
Littner. Nevím, jak jinak bychom byli schopni tam veškerý 
materiál dopravit. A především naši instruktoři, letos Mar-
tina Damborská, která si vzala volno z práce a jela zpívat a 
pomáhat na Littner a zejména Milan Šimek; ten dlouhodobě 
nejenže dělá instruktora, ale zajišťuje ve vlastní režii ohňo-
vou šou a letos ještě i triky; veškerý materiál si ještě s pomo-
cí Petra Nerada přivezl na Littner. Samozřejmě díky patří i 
kolegům paní učitelce Kurkové a panu učiteli Kurtinovi za 
spolúčast na tvorbě programu i jeho realizaci.

Za Týmečky Vanda Bušková
Foto Pavel Kurtin

Z naší školičky
Zelené má louka vlasy,
vítr s nimi pohrává si.
Když ulehneš do trávy,
Uslyšíš, co vypráví.

Celá louka má se k světu,
zvonky zvoní „Sláva létu,
sluníčku i prázdninám“!
Tu písničku také znám.

Ten čas blížících se prázdnin je be-
zesporu jedním z nejkrásnějších v roce. 
Děti si možná myslí, že na prázdniny se 
těší jenom oni, a že paní učitelka moc ne. 
Pavlínka R: „Paní učitelko, mě je tě 
fakt líto“. Učitelka: „A proč Pavlínko“? 
Pavlínka: „Protože nemáš prázdniny, 
prázdniny mají totiž jenom děti a ty si 
už pěkně stará“. 

No, v něčem má Pavlínka pravdu, 
ale na prázdniny se těším vždycky. I 

když není ještě prvního července, cítím 
už tu vše slibující atmosféru prázdnino-
vého rána. Těch knih, co čeká na pře-
čtení, těch zážitků z míst, která čekají 
na procestování a to široké „prázdno“ 
před námi láká k sympatickému zapl-
nění. Je jedno, že koncem srpna bude 
jasné, že se člověk ani nenadechl a už je 
zase zpátky. Ale ten první den prázdnin 
je prostě den, ve kterém lze věřit na-
prosto všemu.



strana 8 Číslo 2/2014

Zpravodaj z Prušánek
Proto - prázdninové dny budiž 

pochváleny!

Matýsek M.:
„Mě když někdo probudí, tak pak 

su pěkně protivný, protože mě nene-
chají spát“.

Učitelka: „Děti máte doma nějaké 
zvířátko?“

Verunka B.:
„Já mám doma kočku Oskárka, ale 

on mňa pořád kšábe, kšábe a kšábe“.
Mikulášek V.:
„My máme doma Kubu a Feru, ale 

Fera je stará. Já bych chtěl koňa, ale ti 
psi by ho mohli zežrat.“

Terezka V.:
„Paní učitelko, my budeme mít taky 

psa, tatínek si to už na maminku do-
voluje, že nám ho koupí, ale maminka 
pořád nechce“.

Matýsek M.:
„Mamka nechce v baráku další zví-

ře, protože nechce pospíchat do práce.“

Učitelka: „Co děláš, když tě někdo 
moc zlobí?“

Adélka H.:
„Dostane na prdel.“
Martínek K.:
„Mě to jednou brácha udělal, já sem 

ho nezlobil a on mě to oplatil.“
Filípek K.:
„Já mu řeknu, ať se mě okamžitě 

omluví.“
Simonka H.:
„No když dojde k nam a nazlobí mě, 

tak pujde okamžitě dom.“

Učitelka: „Rostičku, cos to nakres-
lil?“

Rostiček K.: „Tobogán“(ukazuje po-
loprázdný výkres).

Z činnosti skautu

Uplynulý školní rok v oddíle Cor Dare

Prázdniny se kvapem blíží a 
s nimi též tábory, dovolené a spousta 
dalších aktivit. A co se během uply-
nulého školního roku dělo v  našem 
oddíle? Zúčastnili jsme se celé řady 
akcí, výprav i „obyčejných“ schůzek a 
spolu s tím jsme si užili mnoho zába-
vy, prohloubili naše přátelství a něco 
se i naučili.

Celý školní rok odstartovalo zaha-
jovacím odpolednem v září a poté již 
začaly schůzky našich čtyř družinek 

Učitelka: „A nenakreslíš tam něko-
ho, jak se vozí?“

Rostiček: „Né, oni mají zavřeno.“

Učitelka: „Děti, jak poznáte zlého 
člověka?“

Mikulášek: „Podle chlupů, má jich 
na břichu, na noze a na hlavě.“

Lukášek V.: „Podle toho, že má šedý 
oblek a černou pásku přes oči.“

Matýsek M.“ „Že se skrývá, je špi-
navý a škaredý.“

Martínek K.: „Když má kuklu tak 
vypadá jak ninja.“

Adrianka M.: „On by si mohl odem-
knout, jít na vrch a mohl by mě ukrást a 
když bude ťukat, tak já si řeknu – kdo to 
tam ťuká, asi zloděj – to teda neotevřu.“

Tak tady vidíte, jak máte chytré děti. 
Ví si rady v každé situaci.

Přeji vám krásné letní dny plné po-
hody a sluníčka. A 1. září nashledanou.

Text a foto Radka Šůrková,
vedoucí učitelka

– světlušek, skautek, vlčat a skautů. 
Nechyběly naše tradiční akce jako 
roznášení Betlémského světla, vánoč-
ní besídka nebo pomoc při Tříkrálové 
sbírce. O Velikonocích jsme se nau-
čili, jak si uplést si pořádnou „žilu“ 
nebo se zúčastnili Velikonoční hry o 
poklad. A už tu byl svátek sv. Jiří, pa-
trona skautů a s ním spojená mše, při 
které jsme obnovovali své skautské 
sliby, a po níž i přes nepřízeň počasí 
byl táborák. Neminula nás ani farní Velikonoce - pletení žilVelikonoce - pletení žil
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pouť na sv. Hostýn a spousta menších 
družinových výprav či akcí v blízkém 
i vzdálenějším okolí. A teď už nám 
zbývá jenom poslední oddílová akce 
a to ukončení školního roku spojené 
s napínavou hrou po celých Prušán-
kách. 

Tímto bych chtěla poděkovat 
všem dětem za účast a nadšení, se 
kterým s  námi do všeho jdou, rodi-
čům za jejich podporu a spolupráci i 
všem ostatním, kteří nám jakýmkoliv 
způsobem pomáhají.

Příjemně strávené léto Vám za 
celý oddíl přeje

Marie Hlaváčková, vedoucí oddílu
ZahájeníZahájení

1. svaté přijímání
Neděle 25. května byla pro naši farnost sváteč-

ním dnem. Proběhlo zde 1. svaté přijímání. Svá-
tost přijalo deset dětí z Prušánek a jedno z Mikul-
čic. Slavnostní atmosféru umocnila hudba a zpěv 
muzikantů a zpěváků z Dolních Bojanovic.

O květinovou výzdobu se postarala paní ředi-
telka Kristová a maminky dětí. Tímto jim všem 
chci poděkovat.  Dík patří taky naší katechetce 
paní Editě Mrlíkové a samozřejmě otci Hábovi, 
kteří děti na tento slavný den připravili.

Přeji dětem, aby ve víře vytrvaly a posilovala 
je. A pak, když v životě přijde těžká chvíle, aby 
je vzpomínka na tento den posunula správným 
směrem.

Text: Milena Hromková
Foto P. Omelka

Zprávičky z farnosti
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Sport

TJ Podlužan Prušánky oddíl kuželek sezóna 2013-2014

Letošní sezóna našemu oddílu vyšla skvěle. A družstvo 
hrající prvním rokem III. ligu na valtické kuželně  získa-
lo nádherné  6. místo, když po podzimu bylo se 7 body 
na 11. sestupovém místě a v jarní části z jedenácti zápa-
sů hráči prohráli jen dvě utkání a s přehledem  ovládli 
druhou polovinu soutěže. Nastupovali v sestavě Hosaja 
Zdeněk, Horák Radek, Zálešák Zdeněk, Zálešák Stani-
slav, Klečka Zdeněk, Šerák Tomáš, Esterka Stanislav ml., 
Zálešák Jan. 
B a C družstvo hraje krajský přebor 1 jih. Ze čtrnácti 
družstev se umístilo Béčko na 7. místě a Céčko na 10. 
místě. Pro B družstvo je to zatím jejich nejlepší umístě-
ní v soutěži, když hlavně na domácí kuželně předváděli 
pěkné výkony. Hráli ve složení Kristová Alena, Flamík 
Pavel, Vališ Ladislav, Lauko Jiří, Pálka Michal, Zvedělí-

ková Alena a Zálešáková Sára. Céčko bylo po jarní části, 
kdy se jim nevyvedla některá domácí utkání, na sestu-
pových místech, ale nakonec po zlepšení v  posledních 
zápasech se posunuli na již zmiňované 10. místo. Sesta-
va: Esterka Stanislav st., Polách Jaroslav, Polách Václav, 
Šimek Milan, Novotný Jiří, Koliba Petr, Tesařík Martin, 
Šimková Jitka a Šimek Michal.
Dorostenky Šimková Jitka, Slavíková Svaťka a Vavřínko-
vá Hana se umístily na 8. místě s počtem 10 bodů. Svaťka 
s Hankou, hrající tuto sezonu prvním rokem, se sezna-
movaly hlavně s venkovními  kuželnami. Celou sezónu 
bylo vidět, že holky se zlepšují zápas od zápasu. Příští 
sezónu je doplní některý ze začínajících nováčků, kteří 
chodí pravidelně každé úterý za dohledu Aleny Kristové 
trénovat. 
A ten největší úspěch oddílu na konec. Naši dorostenci 
Jitka Šimková a Jan Zálešák se stali oba vicemistry České 
republiky.  Jitce se to povedlo na mistrovství republiky 
dorostenek, kde na kuželně SKK Jičín skončila výkonem  
588 kuželek druhá . Honza získal druhé místo v 1. do-
rostenecké lize družstev s  mužstvem Valtic, kde byl na 
tuto sezónu jako dorostenec na hostování a patřil zde 
svými výkony k hlavním oporám družstva.  Za oddíl ku-
želek velká gratulace našim dorostencům k tak pěknému 
úspěchu.  Hlavně bych jim chtěl poděkovat za zviditel-
nění našeho oddílu na republikové úrovni. 
Děkuji všem za skvělou letošní sezónu a přeji hezkou 
dovolenou a načerpání sil do sezóny nové.

Za oddíl kuželek Zdeněk Zálešák   
Další informace o oddílu naleznete na stránkách: 
www.kuzelkyprusanky.cz

Smutné výročí
Na letošní rok připadá smutné vý-

ročí 100 let od vypuknutí 1. světové 
války. Říkalo se jí velká. Byl to první 
skutečně globální konfl ikt. Najednou 
všechno změnila. Odvedla miliony 
mužů do války a ženy, důchodci a děti 
museli pracovat. Šlo při ní o vyčerpání 
ekonomických zdrojů nepřítele. Válka 
byla vedena do té doby nepřípustnými 
či neobvyklými metodami a způsoby 
(bombardování, ponorky, legie, pod-
něcování revoluce na území nepřítele). 
Byl to iracionální konfl ikt a jeho cílem 
bylo naprosté zničení protivníka. Lidé 
před válkou měli pocit, že mír je tu už 
napořád. Vyrostlo v něm již několik ge-

nerací. Nikdo ze současníků si nedove-
dl představit důsledky této války, ani to, 
že bude trvat tak dlouho. Trvala od 28. 
července 1914 až do 11. listopadu 1918. 
Skončila vyčerpaností ve všech zemích. 
Bída postupně rostla, byl nedostatek 
zboží, drahota. Byla to událost, která 
zcela změnila naše dějiny.

Jak vznikají války? O tom je jeden 
krátký příběh od Williho Hofsummera:

„Tati,“ ptal se chlapec, „jak vlastně 
vznikají války?“ – „No, chlapče, to je 
tak: Vezmi si například, že Anglie vede 
o něco spor s Amerikou…“ – Mamin-
ka jej přeruší: „Nevykládej nesmysly, 
Anglie a Amerika přece spolu nepove-
dou spory.“ – „Však to vůbec netvrdím! 
Chci jen přece uvést příklad.“ – „Tako-

vými nesmysly jen chlapci mateš hla-
vu.“ – „Co, já že mu matu hlavu? Kdyby 
bylo po tvém, vůbec nic by se mu do 
hlavy nedostalo!“ – „Co to říkáš? Zaka-
zuji ti, abys mě…“ – Tu chlapec zvolá: 
„Děkuji, tatínku, teď už vím, jak vzni-
kají války.“

Važme si toho, že žijeme v míru. A 
snažme se o pokoj, mír a porozumění 
tam, kde žijeme, ve všech našich spole-
čenstvích. Není to vždycky lehké, pro-
tože každý člověk je jiný. Ale výsledek 
těchto snah vždycky stojí zato. Vždyť 
každý člověk touží ve svém nitru po 
štěstí, spokojenosti a pokoji.

Všem čtenářům přeji pokojnou a 
klidnou dovolenou.

Vít Hába, farář

Jitka Šimková a Jan ZálešákJitka Šimková a Jan Zálešák
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Šachový oddíl TJ 
Podlužan Prušánky 
v sezóně 2013/2014

Při hodnocení uplynulé sezóny může 
být šachový oddíl s  účinkováním 
svých družstev v mistrovských soutě-
žích spokojený. A nyní k jednotlivým 
družstvům.

A družstvo – 2. Liga E
„A“ družstvo zahájilo soutěž velmi 
dobře a po třech úvodních vítězných 
kolech dokonce vedlo. Pak již přišly 
střídavé výsledky a z toho konečné 6. 
místo – stejné jako v uplynulé sezóně. 
Bodový zisk byl ovšem vyšší a to 16 
bodů (minule 11 bodů). Nejvíce bodo-
vě přispěli J. Mayer 6,5 b, O. Hájek 5,5 
b a J. Hudáček 5,0 b.

Závěrečná tabulka:
1. ŠK Duras BVK Královo Pole 26 b 
2. Moravská Slavia Brno  26 b 
3. ŠK Lokomotiva Brno B 23 b 
4. ŠK GARDE Lipovec   19 b 
5. Slavia Kroměříž B   16 b 
6. TJ Podlužan Prušánky A  16 b 
7. ŠK HPM TEC Hustopeče  14 b 
8. ŠK Staré Město B   12 b 
9. Sokol Postoupky   12 b 
10. Sportovní Klub Prostějov  11 b 
11. ŠK Kuřim    9 b 
12. TJ FS Napajedla   3 b

B družstvo – Krajský přebor II. třídy
Naše „B“ družstvo bojovalo o záchra-
nu, což se nakonec podařilo a se zis-
kem 9 b skončilo na 8. místě. Sestava 
trpěla velkou neúčastí hráčů základní 
sestavy (B družstvo hraje ve stejném 
termínu jako A družstvo). Povedl 
se mu ovšem husarský kousek, když 
porazilo postupující VSK Brno, které 
utrpělo pouze dvě porážky v  soutěži. 
Nejvíce bodovali P. Krolop 5,5 b, M. 
Cupal, J. Kocáb a R. Dryšl 3,0 b.

Závěrečná tabulka:
1. VSK Univerzita Brno  21 b 
2. TJ ŠK Veselí nad Moravou B   19 b 
3. ŠK Lokomotiva Brno F         19 b 
4. ŠK Hodonín                            16 b 

Tabulka KP 1 jih:
1. KC Hodonín  26 21 1 4 2572 43
2. TJ Sokol Mistřín B 26 21 0 5 2570 42
3. TJ Sokol Vážany  26 20 0 6 2549 40
4. TJ Jiskra Kyjov  26 18 1 7 2508 37
5. TJ Sokol Vracov B 26 15 0 11 2495 30
6. TJ Sokol Vracov C 26 12 2 12 2474 26
7. TJ Podlužan Prušánky  B 26 12 0 14 2454 24
8. TJ Lokomotiva Valtice  B 26 11 2 13 2486 24
9. KK Sokol Litenčice  26 10 3 13 2472 23
10. TJ Podlužan Prušánky  C 26 10 1 15 2472 21
11. SK Kuželky Dubňany C 26 9 1 16 2481 19
12. KK Jiskra Čejkovice B 26 7 2 17 2451 16
13. SK STAK Domanín  26 5 1 20 2462 11
14. TJ Sokol Mistřín C 26 3 2 21 2368 8

Tabulka KP jih dorost:
4. SK Baník Ratíškovice A 18 7 4 7 1103 18
5. TJ Sokol Vracov A 18 6 3 9 1067 15
6. TJ Lokomotiva Valtice  B 18 5 3 10 992 13
7. KC Hodonín  18 4 4 10 1050 12
8. TJ Podlužan Prušánky   18 3 4 11 1070 10

Tabulka: 3.kuželkářské ligy
1. TJ Sokol Husovice B 22 15 2 4 3261 32
2. TJ Slovan Kamenice nad Lipou  A 22 14 3 5 3251 31
3. SK Kuželky Dubňany A 22 13 3 6 3189 29
4. SK Baník Ratíškovice A 22 14 1 7 3285 29
5. KK MS Brno B  22 12 2 8 3198 26
6. TJ Podlužan Prušánky A 22 9 4 9 3226 22
7. TJ Centropen Dačice B 22 11 0 11 3184 22
8. KK Blansko B 22 8 1 13 3170 17
9. TJ Sokol Mistřín A 22 6 5 11 3195 17
10. TJ BOPO Třebíč A  22 7 1 14 3166 15
11. KC Zlín A  22 5 3 14 3205 13
12. CHJK Jihlava A 22 5 1 16 3195 11
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5. TJ Tatran Poštorná                  16 b 
6. ŠK Slavoj Velké Pavlovice      12 b 
7. Š.K. 1923 Sokol Kyjov              11 b 
8. TJ Podlužan Prušánky B         9 b 
9. MKS Vyškov B                 8 b 
10. KŠ TJ Bučovice                     0 b

C družstvo – Okresní přebor I. třídy 
Hodonín
Našemu „C“ družstvu se dařilo a letoš-
ní soutěž vyhrálo. Nejvíce se bodově 
dařilo těmto hráčům: J. Mayer 6,5 b, F. 
Schottl 6,0 b, J. Kocáb a R. Dryšl 4,5 b.  

Štěpánský turnaj
Tradičního Štěpánského turnaje 
v bleskovém šach (2 x 5 min.) se zú-

častnilo 11 hráčů. Zvítězil J. Kocáb 
před M. Budínem a R. Dryšlem. 

Šachový kroužek
Rodiče, kteří mají zájem, mohou 
poslat své ratolesti do šachového 
kroužku, který probíhá každé úterý 
od 15:00 v  klubovně šachového od-
dílu pod DPS. Vedoucím je František 
Dryšl.

A nyní k činnosti v uplynulé sezóně.
Od listopadu 2013 do května 2014 pro-
bíhal klubový přebor. Vítězem se stal J. 
Lacina před Š. Omelkou a A. Vávrou. 
V prosinci 2013 se v Hodoníně usku-
tečnil okresní přebor škol. Prušánky 

ve složení A. Vávra, M. Hlaváček, D. 
Hnátek a Š. Omelka obsadily v katego-
rii starších žáků 3. místo. Vánoční tur-
naj šachového kroužku vyhrál J. Laci-
na před A. Vávrou a M. Hlaváčkem. 
V měsíci únoru se uskutečnil v Ratíš-
kovicích okresní přebor v rapid šachu 
mládeže. Naši zástupci se ale výrazněji 
neprosadili. Velikonoční turnaj šacho-
vého kroužku se stal kořistí A. Vávry 
před A. Kujou a Š. Omelkou. Šachový 
kroužek se zúčastnil 8. května turnaje 
v Kyjově a 17. května v Ratíškovicích 
krajského kola v rapid šachu mládeže 
za účasti 94 hráčů. Š. Omelka obsadil 
dobré 39. místo.

František Dryšl

Májové zpívání

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi

Poslední květnovou sobotu se kona-
lo tradiční májové zpívání. Sluníčko 
nám přálo a tak se tato folklórní akce 
po dvou letech mohla opět uskutečnit 
v Nechorách.  
V  programu se představilo celkem 
jedenáct mužských a ženských sborů 
z Moravy a Slovenska. Sbory z Lozor-
na a Jaslovských Bohunic přijaly naše 
pozvání poprvé. Všichni si prohlédli 
naše Nechory  a podle jejich vyjádře-

ní byli spokojeni a moc se jim u nás 
líbilo. 
Celé odpoledne zpestřily děti souboru 
Nechoránek, které se představily vel-
mi působivým a vtipným pásmem tý-
kajícím se práce vinařů. Měly velký 
úspěch, což diváci patřičně ocenili 
potleskem. Sborům, které si domlu-
vily hudební doprovod, zahrála CM 
Verbuňk.
Celé odpoledne proběhlo v příjemné a 

přátelské atmosféře hostů i domácích. 
Nechyběly ani známé závěrečné písně 
a verbuňk. 
Všichni uvítali i ochutnávku nechor-
ských vín, kterou připravili místní 
mužáci pro všechny přítomné.
Pořadatelem byl Slovácký krúžek   a 
Obec Prušánky.
Všem, kteří přispěli ke zdárnému prů-
běhu svátečního odpoledne, děkujeme.  

Text a foto Vlasta Trechová

Mužský a ženský sbor KuklovMužský a ženský sbor KuklovCM VerbuňkCM Verbuňk
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Dětský den

Svatojánská noc

Dětský den se konal v sobotu 7. června. Vybrali jsme si 
moc hezký den, tak horko snad ani být nemuselo. Přesto 
přišla spousta dětí a rodičů a všichni si spolu mohli za-
hrát nejrůznější hry, se kterými nám pomohli jako vždy 
prušánečtí skauti. Nejmenším dětem jsme se určitě nejvíc 
zavděčili nově zakoupenou skákací průlezkou, holčičky 
stály dlouhou řadu na to, aby jim Míša Veselá něco hezké-
ho namalovala na obličej, větším dětem se spíš líbila akce 
hodonínských hasičů, kteří předvedli vyprošťování zraně-
né osoby z havarovaného automobilu. Všichni bez rozdí-
lu ale byli nadšeni ukázkou výcviku psů z Kynologického 
oddílu Josefov pod vedením pana Josefa Kudrny. 
Pitný režim pro dospělé zabezpečili naši hasiči, špekáčky 
a oblíbené „barevné“ vody měly děti tradičně zdarma. 
Všichni rodiče, kteří přišli se svými dětmi do parku u 
koupaliště hned ve 14 hodin, mohli spolu strávit pěkné 
tři a půl hodiny trvající zábavné odpoledne plné her a 
pohody.
Děkuji všem, kteří pomáhali při zabezpečení hladkého 

To, že si počasí na akci prostě ani neobjednáte, ani tam 
nahoře nevyprosíte, se ukázalo v pátek 20. června na 
Svatojánskou noc. Tak, jak bylo na dětský den horko, 
tak bylo na Svatojánskou noc chladno (teda – hlavně 
v noci). Projevilo se to i ve snížené návštěvnosti, ale 
kdo nebyl, může litovat. Program byl pěkně nabitý – 
hodonínská skupina Monarchia vystoupila se dvěma 
scénami O víně a nevině a Jablko sváru, a protože se 
v nich i šermovalo, líbilo se to hlavně všem klukům. 
O to víc, že si mohli prohlédnout a nasadit historické 
přilby, zkusit kroužkovanou košili do bitvy nebo po-
těžkat meč.
Kouzelník Cave s partnerkou vystoupili hned třikrát. 
Nejdříve bylo představení s hady, děti i dospělí si moh-

průběhu dětského dne – prušáneckým hasičům, skautům, 
zdravotní sestře paní Jitce Němečkové a samozřejmě pra-
covníkům OÚ.

Text a foto  JK

Kouzelník CaveKouzelník Cave
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K Nechorám do sklepa 2014

Pod tímto názvem pořádali nechorští vinaři 21.6.2014 
již 5. ročník otevřených sklepů. Když se v roce 2010 roz-
hodla skupinka nadšenců v Nechorách uspořádat tuto 
akci poprvé, ani netušila, do jakých rozměrů se rozroste a 
jak úspěšnou se stane. Letošní ročník zaznamenal rekord-
ních 692 návštěvníků, z toho 631 platících. 

Za příznivou cenu 650,- Kč (v předprodeji za 600,- Kč) 
získali návštěvníci tři kupony za 300,- Kč na nákup vína, 
v  podstatě neomezenou celodenní degustaci v  devate-
nácti sklepech. A to včetně skleničky, nosičky, propisky 

li hady pohladit nebo i omotat kolem 
krku, ale na to neměl odvahu každý. 
Potom se čarovalo a kouzlilo a na závěr 
večera kouzelník Cave připravil moc 
pěkný ohňostroj. 
Taneční skupina Bellatrix, které fun-
guje pod Centrem Tance v Brně  a 
tančí ve stylu tribal fusion založeného 
na moderním břišním tanci , se nejdří-
ve představila jako rozverné holky ze 
šantánu a ve druhém vystoupení ve-
čera nám stylově předvedla tajuplné a 
mystické zrození z matky země. Moc 
pěkné to bylo.
Samozřejmě nechyběla tradiční soutěž 
o vílu a rytíře svatojánské noci, losovaly 
se vstupenky – děti mohly vyhrát velký 
balík plný dobrot, dospělí krásný stří-
brný šperk. Všechny děti dostaly hro-
madu sladkostí, se svítícími náramky si 
pak v lesíku hrály na světlušky a hledaly 
poklady svatojánské noci – zlaté duká-
ty. Po setmění pak byly zapáleny ohně, 
které měly vždycky spíše dekorativní 
funkci, letos však fungovaly jako zdroj 

tepla a pořád se přikládalo.
Celý večer skvěle hrál DJ Staňa, vyni-
kající steaky a klobásy na roštu, stejně 
jako další občerstvení zajistili naši hasi-
či. Jim, stejně jako všem zaměstnancům 
OÚ, pro které je Svatojánská noc prací, 
nikoli zábavou, moc děkuji. Hlavně 
chci ale poděkovat našim seniorkám, 

které jsou už téměř našim inventářem, 
že nás opět nenechaly „ve štychu“ a i 
v té zimě seděly v pokladnách. 
Takže – příští rok ve stejnou dobu, 
ale ve větším počtu, se budeme na vás 
všechny opět těšit.

JK
Foto Jakub Kanta

a průvodce po sklepích. Z okolních obcí svážel dopoled-
ne zájemce zdarma autobus – Nechorský expres. Večer se 
mohli všichni pobavit u cimbálové muziky. Velký zájem o 
nákup vín i v neděli svědčí o tom, že návštěvníkům letos 
opravdu chutnalo.  

V posledních třech ročnících je součástí akce anketa 
pro návštěvníky, která je pro vinaře důležitou zpětnou 
vazbou. Návštěvníci letos ocenili opravdu vše, polovina 
respondentů totiž nebyla na akci poprvé. Jako každoročně 
kouzlo místa, atmosféru, výborná vína a vstřícnost vina-
řů. Ale i letošní novinky v podobě podrobných průvodců, 
propisek, nosiček na skleničky i vloni zavedený svozový 
autobus. Připomínek nebylo mnoho, týkaly se jen odstra-
nitelných drobností a k dobré náladě určitě přispělo i le-
tošní nepříliš horké počasí.  Anketní lístky byly nakonec 
vylosovány a opět 10 šťastných výherců získává volnou 
vstupenku na příští ročník.

Zdejší vinaři dlouhodobě popularizují svými akcemi 
sklepní uličky v  Nechorách. Děje se tak zejména pro-
střednictvím MO Českého zahrádkářského svazu, obce i 
jednotlivých občanů. Důležité je zviditelnění obce a pro-
spěšnost takových aktivit pro místní podnikatele - uby-
tovatele, stravovací zařízení, dopravce atd. Bez vzájemné 
součinnosti by ovšem nebylo možné akci takových rozmě-
rů uspořádat. Proto děkujeme všem za spolupráci, vstříc-
ný přístup a těšíme se společně na další ročník 20.6.2015. 

Text a foto dr. Michaela Hradilová

BellatrixBellatrix Barborka - víla Svatojánské nociBarborka - víla Svatojánské noci
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Děti z Nechoránku za humny!

Po delší době opět zdravíme všechny 
příznivce folkloru. Od posledního 
článku ve Zpravodaji uplynulo hodně 
času a náš soubor se posunul o velký 
krok vpřed. Vyrazil totiž za hranice 
naší obce. 
Na jaře jsme začali zkoušet nové 
pásmo – Modlitba za vinohrad. To 
bylo určeno pro místní tradiční akci 
„Májové zpívání“ v Nechorách. Pů-
vodně mělo jít skutečně jen o zpívá-
ní. Ale protože by byla škoda, kdy-
by děti patřičně nevyužily jeviště, 
přidali jsme k písničkám i tanec. A 
dobře jsme udělali. Protože zrovna 
v  té době nás oslovili organizátoři 
dětské folklorní přehlídky od slo-
venských sousedů z  Kút. Poprvé 
jsme tak měli možnost vycestovat 
za folklorem mimo Prušánky. Za 
Kútama na vršečku – tak se jme-
noval nový dětský festival, kterého 

jsme se společně s  dalšími sedmi 
soubory zúčastnili. Na našich dě-
tech bylo vidět, jak hltají vše nové 
a jak zaujatě sledují ostatní soubory. 
Jiné kroje, zvyky, tance a písničky – 
to všechno měly možnost porovnat. 
Stejně jako na akci, která má už leti-
tou tradici, a tou je folklorní festival 
s  názvem Dětské krojované hody ve 
Starém Poddvorově. Letošní už 22. 
ročník se konal o víkendu 14. - 15. 
června. Nechoránek reprezentoval 
Prušánky v neděli, kdy přehlídka za-
hájila krojovaným průvodem ve dvě 
hodiny odpoledne. Potom už místní 
dětská chasa přivítala „Pod zeleným“ 
všechny přespolní. Na pódiu se vy-
střídalo devět souborů. Podluží jsme 
zastupovali kromě místních pou-
ze my a dětský soubor Kostičánek 
z Kostic. Organizátoři cíleně vybírají 
zástupce ze vzdálenějších regionů a 

z  toho našeho soubory pravidelně 
střídají. Nový svěží vítr z  Prušánek 
tak rádi uvítali.
Mezitím se ale konala nejvýše zmíně-
ná akce v Nechorách – Májové zpívá-
ní. Počasí nám přálo, a i nové jeviště 
dupot dětí a občasný náraz do mikro-
fonu přežilo. Někteří naši osvědčení 
„komici“ obstarali úsměvy a humor-
nou náladu diváků. Jsme rádi, že nás 
dospělá folklorní parta mužů a žen 
tak vstřícně přijala mezi sebe.
Také bychom rádi poděkovali cim-
bálové muzice Verbuňk, která nás 
doprovázela jak v Nechorách, tak i ve 
Starém Poddvorově. Velký dík patří 
také místní základní škole a paní ře-
ditelce, která nám celoročně půjčuje v 
družině prostory ke zkoušení. 
A díky vám všem, co nám fandíte.
Text a foto  Iva Letochová 
  Bibiana Stávková

NechoryNechory

Starý PoddvorovStarý Poddvorov
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Nová rubrika
Ne všichni dospělí a děti jsou organizováni v zájmovém kroužku či jiném seskupení v Prušánkách, kde se o jejich 

činnosti hromadně píše, ale dojíždí za svými zálibami a koníčky jinam. A my se pak ani nedozvíme, jak šikovné lidi 
mezi sebou máme. Proto od tohoto čísla zavádíme novou rubriku Pochlubte se, máte čím…

Pište, informujte nás, chlubte se svými dětmi i svými úspěchy. Nezapomeňte posílat i fotografi e. Může to vypadat 
třeba takto:

Pochlubte se, máte čím…
Jmenujeme se Klárka a Katka a 

již tři roky tancujeme street dance v 
tanečním studiu N.C.O.D. Tréninky 
máme dvakrát týdně, ve středu v Mo-
ravském Žižkově a v pátek v Břeclavi.

V letošním roce jsme spolu s kama-
rády z tohoto tanečního studia dosáhli 
mnoho úspěchů na různých soutěžích 
u nás i na Slovensku. Nejvíce si vážíme 
3. místa na MIA - FESTIVALU, který 
se konal v Praze v Lucerně. Také se 
nám moc líbilo účinkování v charita-
tivním muzikálu Popelka.

Tancování nás moc baví a těšíme se 
na letní soustředění, které budeme mít 
v srpnu na ranči v Tavíkovicích. 

Klára Hunkařová, 4. třída
Kateřina Penčáková, 5. třída

foto: Jana Hunkařová 

Jmenuji se Kateřina Váňová. Mám ráda tancování a 
tak jsem v září loňského roku začala chodit do přípravky 
dětské taneční skupiny E.M. Dancers  v Břeclavi, kterou 
vede úžasná trenérka Eva Blažková (Bláža). Po čtyřech 
měsících tréninků jsem měla spolu se svými kamarád-
kami první vystoupení v Brtnici u Jihlavy. Za choreogra-
fi i Myšičky jsme získaly v naší věkové kategorii 3. místo. 
Toto soutěžní vystoupení bylo generálkou pro Benefi ční 
projekt Děti dětem - Popelka, pohádková taneční show. 
Tam jsem vystupovala v šesti představeních spolu s Ka-
teřinou Penčákovou a Klárou Hunkařovou, které navště-
vují břeclavskou taneční skupinu 
N.C.O.D., která s  naší velmi úzce 
spolupracuje. Představení se konala 
loni v prosinci v KD Delta Břeclav a 
výtěžek byl věnován Dennímu staci-
onáři Utilis Břeclav. V letošním roce 
se konaly další soutěže, do kterých 
byla přihlášena i nově nacvičená 
choreografi e Kovbojky. A my jsme 
vystupovaly a sbíraly medaile: Brt-
nice 3. místo, Třebíč 2. místo, Kun-
štát na Moravě 1. místo, Bratislava 
2. místo. Ze semifi nále Děti Fitness 

2014 v Otrokovicích, kde naše skupina E.M. Dancers zís-
kala za obě skladby 1. místa, jsme se kvalifi kovaly na me-
zinárodní taneční festival do Prahy. 

15. ročník Děti Fitness, který se konal v květnu, byl 
umístěn do pražské Lucerny. My šikovné holky z  pří-
pravky E.M. Dancers jsme opět dokázaly přesvědčit svým 
výkonem porotu o tom, že jsme nejlepší, a ta nás oce-
nila dvěma zlatými medailemi! Při vyhlašování výsledků 
ukáply slzičky radosti nejen nám, ale i našim pyšným ro-
dičům. Všichni jsme měli obrovskou radost 

Text KačenkaVáňová za vydatné pomoci tatínka

Fota: Jan VáňaFota: Jan Váňa
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Foto Věra DřevěnáFoto Věra Dřevěná

A něco od seniorů
Dovolená seniorů v Jeseníkách  

Jeseníky, Jeseníky,
Vám dnes patří naše díky.
Krásně jste nás přivítaly,
Do života sílu daly.

Jsme důchodci z Moravy,
vzali jsme si do hlavy, 
že tu týden prožijeme, 
před prací se zašijeme…

Teď už je to naše pátá společná 
dovolená. I když nás v sobotu i neděli 
provázel drobný déšť, hotel Paramon 
v Suché Rudné naše obavy, jaká bude 
dovolená, rychle rozptýlil. Ubytování 
bylo krásné a to ostatní bylo jenom na 
nás. Program byl na celý týden bohatý.

Hned v  neděli jsme si prošli Kar-
lovu Studánku. Městečko je velmi 
pěkné, léčivou vodu jsme taky ochut-
nali a u vodopádu se společně vyfotili. 
V pondělí vyšlo sluníčko, a tak jsme si 
pěkně prošli trasu tři km po dřevěném 
chodníčku k největšímu rašeliništi na 
Moravě, Národní přírodní rezerva-
ci - k Rejvízu. Rovněž jsme navštívili 
penzion, který je známý vyřezávaný-
mi židlemi místních starousedlíků. 
Největší dojem v  nás zanechala ná-
vštěva poutní místa – kostela Panny 
Marie Pomocné. Nachází se hluboko 
v lese. K místu se váže pověst o mari-
ánském obrázku se zázračnou léčivou 
silou. Každý rok se tu pořádají poutě.

Na úterý byla plánovaná exkurze do 
„Muzea ručního papíru“ ve Velkých 
Losinách. Zde jsme viděli expozici 
vztahující se k  historii výroby ruční-
ho papíru. Součástí prohlídky byla i 
návštěva dílen, kde se papír vyrábí. 
Věřte, není co závidět. V  roce 2001 
byla manufaktura prohlášena národ-
ní kulturní památkou. Další den byla 
v  plánu návštěva Halouzkovy galerie 
v Jiříkově.  Všechna díla jsou zde vy-
řezána ze dřeva. Některá jsou zapsaná 
v knize rekordů, např. socha Praděda 
– vysoká 104 m, největší betlém na 
světě, sochy v životní velikosti a spous-
ta jiných krásných věcí. Moc jsme se 
zde pobavili a odnesli krásný zážitek. 
Jedním z nejvíce navštěvovaných míst 
je nejvyšší hora Jeseníků „Praděd“. Byl 
to náš celodenní výlet. Na vrchol je 

zákaz vjezdu všech vozidel, a tak kdo 
chtěl a mohl, absolvoval tuto cestu pěš-
ky až na vrchol hory. Praděd měří 1492 
m a s televizním vysílačem slouží jako 
rozhledna se 1563 m. Odtud je výhled 
je dokonalý na celé panoráma Jesení-
ků a byl nám odměnou za naši túru. 
Poslední den naší dovolené jsme si 
nechali na návštěvu města Bruntálu. 
Pro svou polohu bylo právem nazývá-
no vstupní brána Jeseníků. K  památ-
kám města patří i renezanční zámek. 
Ten jsme taky navštívili a moc se líbil. 
A co jsme dělali po večerech? Po večeři 
jsme se scházeli v klubovně, pan Karel 
Šiška z Mikulčic nám hrál na klávesy 
a my si společně zazpívali a zatančili. 
Spokojeni s  pěknou dovolenou jsme 
se vrátili domů A už se těšíme na další 
společné zážitky.

Výlet na kolech

Jako každý rok na závěr cvičící se-
zóny, tak i letos jsme jely na výlet na 
kolech. Projely jsme místní vinohra-
dy a tradičně skončily u Hromků ve 
sklípku, kde jsme si opékaly špekáčky 
a pěkně si povídaly.

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
těm našim členkám, které pomáhají na 
nejrůznějších akcích v pokladně prodá-
vat vstupenky nebo trpělivě sedí v šatně 
až do rána a čekají na poslední „plesa-
ře“. Volný čas se dá strávit i jinak, o to 
víc si jejich pomoci vážíme.

Za seniory Květa Kopečková
Foto Věra DřevěnáFoto Věra Dřevěná
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Vážení čtenáři,
uplynuly další tři měsíce od posledního vydání Zpravoda-
je a tak vás chci informovat, co se za tu dobu v knihovně 
odehrálo.
Před měsícem jsem dokončila práce v dětském oddělení. 
Všechny knihy jsou kompletně vyčištěny, obaleny a roz-
děleny podle žánrů. Pokud si nyní přijdou děti např. pro 
detektivky, mají je přímo na označeném regále, stačí si jen 
vybrat.
Do knihovny začaly taky chodit děti z MŠ. V rámci pro-
cházky se zastaví, vyposlechnou si krátkou pohádku a pak 
si každý odnese do školky knihu, kterou si vybral. Usoudili 
jsme s paní učitelkami, že je nutné v dětech od mala pěs-
tovat povědomí o knihách. Sami vidíte na svých dětech, že 
místo do knih se raději podívají do počítače.
Během uplynulých měsíců proběhlo několik besed s žáky 
prvního stupně ZŠ. 
Děti byly seznámeny s historií knihovny, vyřešily si zada-
né úkoly a zkusily si pomocí on-line katalogu vyhledávat 
knihy.
V úterý 17. června 2014 proběhlo pasování prvňáčků.
V první třídě je letos třicet dětí. Každý z nich přečetl krát-
kou básničku, aby dokázal, že umí číst a pak byl panem 
starostou pasován na čtenáře. Děti dostaly knihu, diplom 

Z naší knihovny
a malé drobnosti. Všechny taky slíbily, že se zaregistrují do 
knihovny.
Tolik k dětem.
Chtěla bych ještě poukázat na jeden, pokud to tak mohu 
říci, nešvar, který se nám poslední dobu hodně rozmohl, a 
to je půjčování knih mezi sebou. Když pominu, že za kni-
hu nese zodpovědnost ten, kdo si ji půjčí, je tady ještě jedna 
věc, o které nevíte, a to je, že kniha, kterou máte půjčenou 
od kamarádky či sousedky, byla mezitím zarezervována.
V praxi to vypadá tak, že si člověk přijde pro určitou kni-
hu. Zjistí, že je půjčená. Přes počítač mu ji zarezervuji. 
Výpůjční doba je měsíc, takže počítáme s tím, že se kniha 
do této doby vrátí. Ale ona se nevrátí, protože je mezitím 
rozpůjčená u dalších lidí. 
Buďte k sobě féroví, vracejte knížky včas, nejlépe do měsí-
ce. Určité tituly jsou stále zarezervované, např. Milenium, 
knihy od Nesboa, knihy od Keleové a Váňové apod. I z to-
hoto důvodu není možné, aby knihy bezprizorně kolovaly 
po celé dědině.
Veďte prosím k časnému vracení knížek i svoje děti a trvej-
te na tom, že je půjdou vrátit, i když se jim zrovna nechce 
– budujme v nich pocit určité odpovědnosti.
Přeji vám prožití krásného léta a příjemnou dovolenou.

Vaše knihovnice Milena Hromková

Čteme z prušánecké kroniky
V minulém čísle jsem vás, milí čte-

náři Zpravodaje, požádala o pomoc 
při vysvětlení, co to je ten Přemysl, 
který podle kronikáře padl 13. břez-
na 1915. Přišly mně hned dva maily 
s vysvětlením. Jeden byl od pana Jose-
fa Michalice a druhý od dopisovatele 
Stanislava, kterému jsem poslala mail 
s poděkováním (a také jsem chtěla vě-
dět, kdo to je), ale mail se mně vrátil 
jako nedoručitelný. Škoda, takže dě-
kuji aspoň touto cestou.

Podle vysvětlení obou pánů jde 
o pevnost Przemysl, ležící ve stejno-

jmenném historickém městě v polské 
Haliči na řece San asi deset kilometrů 
od ukrajinských hranic. Pevnost byla 
obléhána ruskými vojáky už od září 
1914. Protože se nacházela hluboko 
v ruském zázemí, nebylo možné, aby 
byla vojska vyproštěna. V zimě 1914-
1915 došlo v  pevnosti k rychlému 
vyčerpání zásob, postupně byly sni-
žovány příděly potravin, poráželi se 
koně. Pevnost se ruské armádě dobýt 
nepodařilo, ovšem posádka, mající 
asi sto tisíc mužů, byla nucena se 22. 
března 1915 (nikoli jak mylně uvedl 

kronikář 13. března) vzdát z důvodu 
nedostatku zásob. Tolik vysvětlení.

Na omluvu kronikáře pana Petra 
Ivičiče musím napsat, že k  této ne-
přesnosti došlo určitě proto, že kro-
nika se začala v Prušánkách psát až 
v roce 1924 a tehdy neměl kronikář 
k ruce tolik podkladů a zdrojů k zá-
pisu do kroniky, jako máme dneska, 
aby si zjistil přesné datum události, 
ke které došlo téměř před deseti lety 
a vycházel jen ze vzpomínek a mož-
ná útržkovitých poznámek svých 
nebo některých spoluobčanů.

Dne 7. ledna 1916, když slavili ruští zajatci svoje 
vánoční svátky, při kterých zpívali svoje písně, tu Jan 
Hromek (Kurotva), slyše Rusů zpívat, vzal fl intu, vyšel 
na ulici, vystřelil do vzduchu, přitom vykřiknul „sláva 
Rusům“. Po tomto činu vešel do hostince k Jakubovi Šká-

Dnes budeme pokračovat rokem 1916
píkovi. Tamější hosté se ptali, kdo to střelil? Jan Hromek 
odpověděl: „Já, na oslavu Rusům.“ Ale někdo toho vy-
užil a Jana Hromka udal. Za čtrnáct dní nato ho sebrali 
četníci, když oral na dílách „nad kostelem“. Načež byl 
odveden eskortou do Brna na Špilberk do vyšetřovací 
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vazby, kdež byl po tři měsíce vězněn. Pak mu bylo vojen-
ským soudem nasouzeno šest měsíců žaláře. Načež byl 
onen rozsudek poslán ke schválení k nejvyššímu soudu 
do Vídně. Ale tam mu ještě čtyři měsíce přidali. Celkem 
byl odsouzen na deset měsíců žaláře, který měl odpykat 
až po válce. Po vynesení rozsudku byl odvezen eskor-
tou do Rakous do města St. Pölten (Svatý Hipolit), kdež 
musel u 25. pluku zeměbrany jako nebezpečný rusofi l 
za trest až do konce války krmit prasata. Přičemž se měl 
sám dobře, dělíc se s nimi o jejich porci.

V lednu roku 1916 byla provedena změna v obecním 
zastupitelstvu (k tomuto kronikář neuvádí žádné po-
drobnosti).

Roku 1916 v lednu museli narukovat 50 – 51 letí ot-
cové a zároveň s nimi 18 letí hoši. Byly to trochu odrost-
lé děti, které šli doplnit prořídlé řady rakouské armády. 
Znovu se opakovaly scény smutného loučení, tentokráte 
ale nejsmutnější, protože už byli mnozí dědečky, lidé už 
nad hrobem. Lítice války se dotkla kdekoho. Vše pro cí-
saře!

Kvůli jistějšímu vítězství byla každou neděli vystave-
na velebná svátost a po mši zpívaná císařská hymna. Jako 
výsměch proti tomu zlu, co napáchala válka.

Roku 1916 v únoru byli přivedeni do Kuff nerového 
dvora noví zajatci, šest Italů a osm ruských Čerkesů. Na 
jaře byl starosta Martin Hromek někým udán četnictvu 
pro rusofi lství. Toto nebezpečné udání mohlo mít da-
lekosáhlé následky, neboť rusofi l znamenal velezrádce 
rakouského státu a spojení s nepřítelem. Starosta Martin 
Hromek byl za toto nařčení souzen vojenským soudem 
v Brně na Špilberku, kdež mu hrozila šibenice.

Snad si ani nepomyslil onen udavač, co to může mít 
takové udání za následky, avšak ať jest tomu tak či onak, 
přece musí býti takový skutek nazván jako největší zlo-
čin a darebáctví, co jen se může stát. Následkem těchto 
událostí přišla nová katastrofa na obecní zastupitelstvo.

Okresní politická zpráva uznala za nemožné, aby 
to tak dále šlo. Jednoho dne přišel komisař od okres-
ní politické správy, rozpustil obecní zastupitelstvo, a v 
čelo obce ustanoven vládní komisař farář Rudolf Sed-
lák. Martin Hromek mu předal obecní úřad, což Rudolf 
Sedlák přebral, ale s podmínkou, že napřed musí přijít 
zemská revize. Což se taky stalo.

Martin Hromek byl souzen vojenským soudem, ale 
nebylo mu nic dokázáno, tak byl osvobozen, ale musel 
taky hned narukovat k vojsku.

Roku 1916 na jaře přišla rekvisice, tentokrát ale 
v průvodu vojenského oddílu. Šestnáct Maďarů pomá-
halo úřadům zbavit obyvatelstvo posledních zásob, které 
byly dosti skrovné. Rekvírovalo se jenom obilí, avšak už 
nebyli lidé tak hloupí jako na začátku. Každý měl něja-
ký šikovný úkryt, o kterém nevěděli ani všichni členové 
domácnosti. Tak výsledek celé rekvisice byl velice ubohý. 

U Josefa Maděry (vedle školy) bylo vše velice důklad-
ně prohlédnuto, i do hnoje a do slámy bylo pícháno ba-

jonety, avšak nic se nenašlo.
Vojáci chovali se k  lidem slušně a lidé k  nim také. 

Obilí a mouka se schovávaly, avšak mnoho se z toho zka-
zilo, zplesnivělo a ztuchlo od vlhka, v jiných místech od 
myší prokousané pytle a požrané obilí, které lidé raději 
nechali zhníti, nežli by to odevzdali rekvizici. Všude se 
jevil velký odpor proti válce.

Anně Bůškové, chudé stařence, byla zrekvírována 
(ukradena) polovička všeho, co měla. Měla totiž něco 
nasbíraného ječmene, majíc strach, tak se k  tomu při-
znala a prosila, aby jí to bylo ponecháno, ale nebylo dbá-
no jejího nářku a proseb. Zlodějská rekvizice jí sebrala 
asi 50 kg ječmene. A tak dělala všude, kde co našla. 

Roku 1916, dne 5. května padl vojín mládenec Tomáš 
Kuhajda, byl střelen do hlavy a do prsou a jest pochován 
u vesnice Dobrá Noc v Polsku. Budiž mu země lehká…

Roku 1916 na jaře byl Jakubovi Ivičičovi, devatenác-
tiletému brzdaři, zkonfi skován majetek pro velezradu, 
že sběhnul k  nepříteli. Byla mu nějaká maličkost, kte-
rou zdědil po otci zabavena ve prospěch státu. Hůře však 
bylo s jeho matkou, která žila v Hustěnovicích u Uher-
ského Hradiště. Byla to churavá žena a byla jí odebrá-
na státní podpora, následkem toho žila po celou válku 
velice bídně.

Vzhledem k  vícero případům různých nemocí bylo 
v  květnu roku 1916 nařízeno povinné očkování všeho 
obyvatelstva. Kdo se snad nedostavil, byl přísně potres-
tán.

Z  front přijížděli ranění na krátkou či delší dovole-
nou, přijížděli i zdraví podívat se na svoji rodinu, vypo-
moct něco na poli séct, vázat, mlátit a podobné. Přijíždě-
li a zase odjížděli. Válka nebrala konce. Není svateb, děti 
se též nerodí. A proč by se rodily na takový ošklivý svět? 
I lidé málo mřeli, smrt neměla kdy, neboť byla zaměstná-
na na různých bojištích, kde měla pravé žně…

Dne 27. srpna roku 1916 v 9 hodin večer vypovědělo 
Rumunsko válku Rakousku-Uhersku. Zase nový nepří-
tel, zase nová fronta.

Dne 21. listopadu 1916 zemřel největší viník světové 
války císař rakouský František Josef I. Zpráva o smrti cí-
saře nikoho nerozplakala, jen tu a tam si někdo odlehčil 
“dávno ho měl čert sebrat“. Ani smuteční prapory nebyly 
vyvěšeny. Na frontách byla rovněž zpráva o smrti císa-
ře přijata lhostejně. Nastoupil nový císař Karel, kterému 
Češi říkali Karel Poslední. Nic se nezměnilo, válčilo se 
dále. 

V armádě se odbývaly znovu přísahy novému císaři. 
Stará přísaha už neplatila. Tu a tam se vojáci vzbouřili, 
raději by chtěli mír a ne novou přísahu, ale nebylo to nic 
platné, odpřísahalo se a vraždilo se dál.

Koncem roku 1916 proběhla maďarskými časopisy 
zpráva o profesoru Masarykovi, že kuje pikle za hrani-
cemi proti Rakousku. Pěkná to zpráva pro český národ.

Z prušánecké kroniky přepsala dr. Jana Kamenská
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Přijměte pozvání
Změnily se termíny konání některých akcí, 

proto uvádíme akce až do konce roku. 
Změna je vyhrazena.

2.8. Noční soutěž SDH o pohár starosty obce
9.8. Krojované hody – beseda u cimbálu
10.8. Krojované hody
11.8. Krojované hody
12.8. Krojované hody
6.9. Zarážání hory 
20.9. Vinobraní
3.10. Setkání se seniory
4.10. Pochod slováckými vinohrady
10. – 11.10. Volby
31.10.-2.11. Podzimní výstava 
23.12. Vánoční koncert Slováckého krúžku
24.12. Vánoční koledování na návsi  
26.12. Štěpánská turnaj v ping pongu v ZŠ, pořádá SDH

Úmrtí:
Ladislav Zigáček
Alois Zelinka
Ludvík Hromek
Marie Horčicová
Vlasta Řehánková

Narození:
Anna Karolína Košutová
Anna Zigáčková
Alexandra Fibingrová
Helena Sněhotová

Sňatky:
Přemysl Vašíček a Miroslava Poláková
Ladislav Vala a Jana Kotásková
Jiří Bubeník a Petra Čechová
Kamil Opl a Lucie Pálková
Zbyněk Matoušek a Michaela Příborská
Martin Čepička a Eliška Hromková
Jaroslav Filipi a Zuzana Hubíková

Výročí:
Marie Příborská 80 let

Společenská kronika
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Setkání šedesátníků
V sobotu 7. května 2014 se uskutečnilo setkání spo-

lužáků ročníku 1954 (školní rok 1960 až 1969). Účast 
velmi překvapila, přišlo celkem dvacet jedna spolužá-

Setkání sedmdesátníků
Ani se tomu nechce věřit, že uběhlo pět roků od 

našeho posledního setkání a že nám už je sedmdesát. 
Sešli jsme proto spolužáci, kteří společně navštěvovali 
základní školu v letech 1950 – 58. Po přijetí na obec-
ním úřadě, které dodalo našemu setkání slavnostní 
ráz, jsme navštívili místní hřbitov a položili květiny na 
hroby zemřelých spolužáků. V hostinci „U Schottlů“ 
jsme pak strávili pěkné odpoledne plné vzpomínek. 

Vždyť o tom, že se rádi vidíme, svědčí skutečnost, že 
z třiceti šesti žijících se nás sešlo třicet dva. Moc nás 
také potěšilo, že jsme mohli přivítat naše bývalé učite-
le – pana Josefa  Zigáčka a pana Pavla  Klubusa, kteří 
přišli mezi nás. 

A protože čas tak rychle běží, dohodli jsme se, že 
na další setkání už nebudeme čekat pět roků, ale se-
jdeme se dříve. Snad nám to všem vyjde.     

Za spolužáky Štěpánka Poláchová

ků a to se ještě tři omluvili. Na začátku našeho se-
tkání bylo srdečné přijetí starostou obce Prušánky 
na obecním úřadě. Následovala tichá vzpomínka na 
zesnulé spolužáky na místním hřbitově s položením 
květin. Dále nás už jen očekával hostinec „U Krpa“, 
kde jsme pojedli, popili, zavzpomínali a bavili se té-
měř až do bílého rána.

Za spolužáky Stanislav Flajžík
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Svatojánská noc - BellatrixSvatojánská noc - Bellatrix

Senioři na dovolenéSenioři na dovolené

Pravidelné katecheze pro děti při nedělné mšiPravidelné katecheze pro děti při nedělné mši

Svatojánská noc - MonarchiaSvatojánská noc - Monarchia

Svatojánská noc - hadí mazlíkSvatojánská noc - hadí mazlík

Schůzka skautůSchůzka skautů
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Nechoránek u Nechor
(foto Iva Letochová)

svátek sv. Jiří, patrona skautů
(foto: P. Omelka)

Pasování čtenářů v místní knihovně
(foto Blanka Čechová)

Slavnostní rozloučení s deváťáky na OÚ

Medailisté z naší školy

Tři krásky a zvíře - Svatojánská noc
(foto Jakub Kanta)

První svaté přijímání
(foto: P. Omelka)
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