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Radostné prázdniny, příjemné dovolené Radostné prázdniny, příjemné dovolené 
a šťastné návraty vám přeje redakční rada.a šťastné návraty vám přeje redakční rada.
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Vážení a milí spoluobčané,
 ani jsme se nenadáli a rok se nám překulil 

do léta. Dovolte mi malé ohlédnutí a informa-
ci o tom, co se v Prušánkách událo za měsíce 
uplynulé a zároveň také, jaké jsou plány obce 
na měsíce příští.

Od května se můžete podívat na nové mo-
derní webové stránky obce. Jsou výsledkem 
několikaměsíční práce realizačního týmu, 
kterému patří velké poděkování. Povedlo se, 
odvedli skvělou práci.

Velmi nadějně se také rozvíjí start naší - 
v letošním roce zakládané - Hudební, taneční 
a výtvarné školy (HTVŠ). Na všechny obory 
se podařilo najít učitele, máme zajištěné pro-
story i potřebné pomůcky, průběžně probíhají 
přihlášky žáků. Nezbývá, než se těšit na září, 
kdy začne naše nová HTVŠ pracovat naplno.

Začaly také práce na investičních akcích. 
Je to především rekonstrukce návsi včetně 
úpravy prostoru „pod zeleným“. Práce jsou 
rozvrženy tak, aby neohrozily průběh našich 
tradičních hodů. Začneme prostorem mezi 
„pod zeleným“ a  ulicí Hlavní. Po hodech se 
pak bude pokračovat na zbytku plochy tak, 

aby byly práce dokončeny do konce září. 
Protože se jedná o práce v centru obce a tak 
říkajíc „za pochodu“, může v  průběhu prací 
docházet k jistým drobným omezením běžné-
ho provozu. Omlouváme se za to již předem 
a prosíme všechny o trpělivost a shovívavost. 
Odměnou nám bude pěknější a atraktivnější 
vzhled obce. 

Dále jsou naplánovány velmi potřebné 
rekonstrukce přečerpávací stanice čistírny 
odpadních vod, během prázdnin pak rekon-
strukce kotelen ve škole a na kulturním domě. 

S koncem školního roku a  začátkem 
prázdnin se již také řada z vás chystá na do-
volenou. Chtěl bych vám popřát, aby vám vy-
šlo počasí a aby zasloužená dovolená splnila 
veškerá vaše očekávání. Ať už se rozhodnete 
vyrazit do zahraničí nebo strávíte dovolenou 
na některém z míst naší krásné České republi-
ky, přeji Vám, abyste si především odpočinuli, 
načerpali dostatek nových sil a prožili krásné 
chvíle s vašimi rodinami a přáteli. 

S přátelským pozdravem a přáním krásné-
ho léta

Ing. Lubomír Zahradník

Slovo starosty

Aktuálně

Kodex Prušánského zpravodaje: 
Prušánecký Zpravodaj je zásadně 

apolitický, nepodléhá vlivu žádné poli-
tické strany, hnuti nebo uskupeni. Věnu-
je se životu v  naší obci, jejímu rozvoji, 
školství, kultuře, sportu a dalším oblas-
tem. 

Přispívat do Zpravodaje může každý 
občan při dodržování následujících pra-
videl:
• Příspěvky nesmí odporovat dobrým 

mravům a zákonům České republiky. 
 Zpravodaj není a  nebude místem 

pro řešení občanskoprávních spo-
rů. Nerespektování těchto pravidel 
bude mít za následek nezveřejnění 
příspěvků. Kritické příspěvky musí 
být konstruktivní, slušné a  srozumi-
telné, bez osobních urážek a invektiv. 
Takové příspěvky musí byt redakci 
dodány s  dostatečným předstihem, 

aby redakce mohla dát prostor pro 
vyjádření kritizovanému subjektu 
a oba příspěvky pak mohly být kvůli 
objektivitě zveřejněny v jednom čísle.

• Za správnost a věcnost údajů v exter-
ním příspěvku odpovídá pouze jeho 
autor, nikoliv vydavatel. Autor nese 
veškeré občanskoprávní a  trestně-
právní důsledky svého příspěvku. 

• Redakční rada může označit příspě-
vek, který se neshoduje se stanovis-
kem redakce.

• Všechny zaslané příspěvky posuzu-
je redakční rada, která si vyhrazuje 
právo rozhodnout o  zveřejnění pří-
spěvku, právo na krácení textu, sty-
listickou a gramatickou úpravu. Zá-
sadní úpravy provádí se souhlasem 
autora. Zveřejnění příspěvku může 
rada odsunout do některého z násle-
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Hudební, taneční a výtvarná škola v Prušánkách

Zveřejňování údajů ve společenské rubrice v místním zpravodaji

Školní rok 2015 - 2016 se stane vý-
znamným mezníkem kulturního roz-
voje Prušánek, neboť právě v  tomto 
roce se otevře dětem této obce mož-
nost získat kvalitní vzdělání v hudeb-
ním, výtvarném a  tanečním oboru. 
Nově vzniklá škola se bude jmenovat 
HTVŠ (Hudebni, taneční a výtvarná 
škola) a  bude zahrnovat výuku na 
všechny orchestrální nástroje včetně 
klavíru, cimbálu, zpěvu, hry na kyta-
ru a basu.

Kantory budou kvalifi kovaní ab-
solventi konzervatoří, JAMU a certi-
fi kování kantoři v oblasti výtvarného 
a  tanečního umění. Počáteční prů-
zkum mezi dětmi ukázal, že zájem 
o tento druh dalšího vzdělání v Pru-
šánkách je, a že výrazným způsobem 
vyřeší problémy především s dojíždě-
ním do okolních vesnic

Dovolím si touto cestou nastínit 
vizi HTVŠ:

HTVŠ se zavazuje poskytovat kva-
litní a odbornou výuku hudby, tance 

Vážení občané,
v souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochra-

ně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, není 
možné bez souhlasu zainteresovaných osob zveřejňovat 
žádná jejich osobní data. Jedinou možností, jak zveřejnit 
osobní data v místním zpravodaji, rozhlase nebo v KT je 
souhlas osoby, které se bude zveřejnění údajů týkat.

a výtvarného umění vedenou kvalifi -
kovanými pedagogy s  cílem pomoci 
studentům nalézt inspiraci a  radost 
z umění, které by  dlouhodobě obo-
hacovalo nejen je, ale i komunitu, ve 
které budou žít.

HTVŠ chce být vnímána jako mís-
to, kde se všichni vzájemně respektují 
a kde vládne úcta, otevřenost a féro-
vost nehledě na omezení jednotlivců.

HTVŠ se chce profi lovat jako ško-
la, která dokáže motivovat ke stále 
lepším výsledkům a kde bude kladen 
důraz na  pravidelnou a kvalitní pří-
pravu 

Dovolil bych si touto cestou po-
vzbudit rodiče, kteří uvažují o  mi-
moškolním vzdělávání svých dětí ve 
výše uvedených oblastech, aby zvážili 
zápis svých dětí právě do nově vzni-
kající HTVŠ.
1. Děti budou vyučovány z  devade-

sáti procent mladými zapálenými 
kontory

2. Chceme výhledově vytvořit hu-

V praxi to bude znamenat:
- jubilanti si požádají o zveřejnění osobně
- za nově narozené děti jejich rodiče
- u občanů zemřelých požádají o zveřejnění jejich nej-

bližší příbuzní.

dujících vydání zejména s  ohle-
dem na aktuálnost ostatních pří-
spěvků.

• Na zveřejnění příspěvků není 
právní nárok. Příspěvky jsou zve-
řejňovány bezplatně.

• Příspěvky komerční povahy bu-
dou zpoplatněny jako inzerce. 

• Každý příspěvek musí byt pode-
psán jménem a  příjmením au-
tora, pouze pro potřeby redakce 
musí být uvedena také kontaktní 

e-mailová adresa a telefonní číslo, 
a  adresa či název a  sídlo organi-
zace, za níž je příspěvek posílán. 
Anonymy nebudou zveřejňovány.

• Příspěvky posílejte zásadně 
v  elektronické podobě e-mailem 
na adresu šéfredaktorky: kultu-
ra@obecprusanky.cz. 

 Příspěvky zpracovávejte ve Wor-
du za dodržení pravidel kore-
spondence.  Neformátujte text, 
špatně se s  ním pracuje při ko-

nečné úpravě.
• Fotografi e a  další doprovodné 

grafi cké materiály musí byt zpra-
covány v  běžném grafi ckém for-
mátu (.jpg, .tiff , .gif) jako samo-
statné soubory. 

• V tiráži na poslední straně Zpra-
vodaje je uveden termín uzávěrky 
pro podání příspěvků do násle-
dujícího vydání. Po tomto datu 
dodaný příspěvek nebude zveřej-
něn.

dební uskupení, 
ve kterých by se 
děti mohly pro-
fi lovat od cimbá-
lové muziky až pod rock/pop. 

3. Jsme rozhodnuti zavést britský 
systém výuky ABRSM a  TRINI-
TY, který děti formuje po všech 
stránkách jejich hudebního vývo-
je. Jejich pokrok bude měřitelný 
složením zkoušky, která je mezi-
národně uznávaná.

4. Chceme děti vystavit pravidelným 
přehrávkám, koncertům a  soutě-
žím, aby měly jasný cíl a motivaci 
cvičit a na sobě pracovat.

5. Činnost HTVŠ bude možné ma-
povat  přes webové stránky obce 
nebo osobní návštěvou.

V případě zájmu se můžete obrátit 
na paní Milenu Hromkovou (knihov-
na), která bude pracovat jako admini-
strativní pracovnice pro HTVŠ.

Za realizační tým Martin Novák

K tomuto kroku jsme byli nuceni přistoupit z důvodu kontrol, které provádí „Úřad pro ochranu osobních údajů“ 
a porušení shora uvedeného zákona postihuje pokutami. Děkujeme za pochopení.
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Vážení návštěvníci knihovny,
kvapem se blíží prázdniny a dovolené. Pro knihovnu to 

většinou znamená mírný útlum návštěvníků. Nicméně, kdy 
jindy než na dovolené si můžete bez výčitek svědomí přečíst 
knihu? Představte si moře, pláž, lehátko, na němž vy spo-
číváte s drinkem v jedné a s knihou od nás v druhé ruce…

A co nového v  knihovně? V květnu přišlo osmdesát 
nových knih pro děti i pro dospělé. Do fondu přibyl Von-
druška, Vasilková, Váňová, je zde nový Nesbo, Mo Hayder 
se svými morbidními romány Ptáčník a Panenka, při jejichž 
četbě možná budete mít noční můry, aneb cituji z recenzí“ 
po přečtení jako by vám něco tíživého klesalo na ramena 
a v útrobách ohýbalo žaludek“. Potvrzuji. Pro děti je zde pět 
nových komiksů Simpsonovi, fantasy dvanáctidílný Hrani-
čářův učeň, nová leporela a magnetické knížky pro nejmenší 
a mnoho jiných knih.

Od ledna do června se uskutečnilo v knihovně jedenáct 
besed pro předškoláky a 1. stupeň ZŠ. O tom, jak probíhaly, 
si můžete dočíst na webových stránkách knihovny. Zde si 
taky můžete prohlédnout fotogalerii s fotkami vašich dětí. 
Na našich stránkách též najdete aktuální informace o vý-
měnných fondech a nových knihách. Sledujte je a budete 
mít novinky jako první.

O prázdninách, kdy bude více času, protože nebudou 
probíhat besedy, taky plánuji konečně zakoupit slibované 
tematické kufříky a to kufřík „Pro holky“ a druhý „ Pro klu-
ky“. Kufřík „Světem zvířat“ je stále půjčený, ale můžete si 
ho přijít zarezervovat. Znovu upozorňuji na to, že si pro něj 
musí přijít dítě s rodičem.

Přeji vám příjemné prožití prázdnin a dovolených a na 
shledanou v knihovně. 

Milena Hromková

Z naší knihovny

Z činnosti ZŠ
Vysvědčení, prázdniny, konec 
školy, dovolená, tábor…

… další první myšlenky spojené s představou, když se 
řekne 30. červen. Ty první jsou od nejstarších žáků školy, 
ale mladší se zamýšleli i nad tím, co budou po 30. červ-
nu dělat. A padala slova jako koupání, opalování, ale také 
soustředění. A jaké? Někteří naši sportovci budou mít fot-
balové soustředění, jiní badmintonové, další zase taneční 
soustředění. A to je moc dobře. Trávit čas prázdnin aktivně 
a nelenošit jen doma u počítače, tabletu či televize je jistě 
moc prospěšné. A o tom, že máme děti aktivní, svědčí je-
jich další úspěchy na poli sportu a tance. O tom se můžete 
dočíst v dalších článcích Zpravodaje.               

Než jsme se dostali až ke konci školního roku, probíha-
la na škole i mimo školu spousta akcí.

Už v dubnu navštívili třeťáci s p. uč. Trechovou  Galerii 
výtvarných umění v Hodoníně. V rámci dlouhodobé spo-
lupráce byli přizváni na workshop (tvořivou dílnu) s ilust-
rátorkou dětských knížek. Tato třída ještě absolvovala ná-
vštěvu naší obecní knihovny a děti také zavítaly za obyvateli 
naší DPS. Zde si zjišťovaly, jak to bylo s čtenářstvím oby-
vatel DPS, když byli oni malí.  Začátkem května se vydaly 
všechny třídy I. stupně na divadelní představení „Pět bá-
ječných strýčků“ do Brna do divadla Polárka. Hned násle-
dující den – 5.5. jsme se fotografovali. Devátá třída nebyla 
kompletní, tak si domluvila náhradní termín. V polovině 
května se naše škola (prostřednicvím Kamily Zvědělíkové 
a Aničky Červenkové) zapojila do dalšího ročníku výtvar-
ného setkání, které pořádal Měú Hodonín, odbor školství. 
Tato setkání mají název „Kroky k umění“ a jsou určena pro 
mladé tvůrce ze základních škol a nižších ročníků víceletých 

gymnázií. Letos bylo zvoleno téma“ Má vysněná dovolená“.  
Ve dnech 13.-15.5. si vyzkoušeli šesťáci výukový pobytový 
program ve Velkých Pavlovicích v  ekocentru Trkmanka. 
Do tohoto centra jsme začali jezdit teprve nedávno a už teď 
můžeme hodnotit jejich programy jako velmi hezké a dobře 
připravené. Ke konci května byla domluvena návštěva žáků 
8. třídy pod vedením třídní učitelky a zároveň výchovné po-
radkyně – V. Buškové na úřadu práce v Hodoníně. Zde si 
osmáci zkouší otestovat svůj zájem a možnosti dalšího stu-
dia v rámci profesní volby.

Do života včel a dalšího hmyzu, který se stará o opylo-
vání rostlin, měli možnost nahlédnout čtvrťáci v ekocentru 
Dúbrava v Hodoníně. Povedený program je přenesl do rolí 
včelek sbírajících nektar a pyl. Zábavnou formou se kluci 
a děvčata seznámili s problematikou včelařství. V součas-
né době je to tolik žádané odvětví malovýroby propojené 
s pěstováním ovoce. Poptávka po medu z domácích zdrojů 
narůstá a péče o včely se dostává do popředí zájmu.

Červen je měsícem školních výletů. Nejinak tomu bylo 
i  letos. Vzhledem k  počasí a  termínům výletů tříd jsme 
přesunuli oslavu Dne dětí až na konec měsíce. A tak hned 
od čtvrtku 4.6. se vydávaly třídy z I. stupně na své školní 
výlety. Prvňáčci jeli do Milotic, druháci společně se třeťáky 
byli v Jihlavě, čtvrťáci s páťáky na Macoše a v Punkevních 
jeskyních. Na druhém stupni se vždy zohledňuje účast na 
delších výjezdech a  tak šestá třída měla výlet v  podobě 
třídenního programu ve Velkých Pavlovicích v předstihu. 
Sedmáci a  osmáci byli letos v  zimě na lyžařském kurzu 
a tak sedmá třída byla jen na jeden den za zvířátky v Ho-
doníně. Pro osmou třídu bývá tradičně připraven outdo-
orový kurz na Littneru – letos v termínu 8. - 10.6. června. 
Deváťáci se nakonec domluvili na výletu do Lešné.
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K akcím, které jsou pro poslední měsíc školního roku 

charakteristické, patří např. táborák našich třeťáků (se 
sportováním na hřišti, s  opékáním a  zpěvy při kytaře). 
Proběhla také schůzka rodičů budoucích prvňáčků ve 
škole s debatou o tom, co budou děti potřebovat, na co 
se mají rodiče připravit. Děti z MŠ – budoucí prvňáčci – 
navštívily své kamarády v první třídě.

Na závěr školního roku na 29.6. jsme ponechali Dět-
ský den a  v tento den jsme se též  na obecním úřadu 
v obřadní síni rozloučili s našimi absolventy – deváťáky. 
Chtěli bychom jim popřát úspěšný vstup do škol, které 

je čekají v další studijní etapě po prázdninách. A všem 
dětem, malým i velkým, příznivé počasí o prázdninách, 
zajímavé zážitky, spoustu kamarádů a minimum průšvi-
hů.

Za celoroční práci bych ráda poděkovala všem peda-
gogickým i nepedagogickým zaměstnancům, popřála hez-
kou dovolenou k načerpání nových sil. Poděkování patří 
i  našemu zřizovateli za výbornou spolupráci a  podporu. 
Za spolupráci děkuji i SRPDŠ a našim příznivcům a spon-
zorům, zejména P. a Zd. Zálešákovým.

Alena Kristová, ředitelka školy

Jako každé jaro, tak i  letos se roz-
běhly naplno nejrůznější sportovní 
soutěže. Jednou z prvních byla vybíjená 
pro žáky 4. a 5. tříd. Soutěž proběhla ve 
sportovní hale v Dolních Bojanovicích. 
Tam se také odehrálo okrskové kolo ve 
fl orbale, kde naši kluci obsadili 2. mís-
to. Další tradiční sportovní akcí bývá 
štafetový závod na kolečkových brus-
lích v Lužicích. Letos na nás (po pádu 
a  úrazu jednoho závodníka) nezbylo 
žádné medailové umístění. Ale členům 
štafety to nedalo a už trénují na příští 
rok! Další soutěží bylo okrskové kolo 
v malé kopané v Miloticích. 

Vrcholem jarních sportovních sou-
těží bývají Přebory Regionu Podluží 
v atletice. Nejinak tomu bylo i letos. Ve 
dnech 25. a 26.5. se nejprve mladší atleti 
z 1. - 5. třídy a pak starší (6.-9. třída) vy-
dali do Lanžhota na jejich školní hřiště 
po roce opět poměřit síly. Problémem 
byl odvoz na závody (první den jelo cca 
třicet osm závodníků a druhý den asi 
třicet pět). V tomto termínu nebyl vol-
ný žádný z autobusů našich obvyklých 

dopravců, ale vyšli nám vstříc z BORSu 
Břeclav a  byli jsme „zachráněni“. Jak 
mladší, tak starší závodníci se umístili 
na 2. místě hned za domácím Lanžho-
tem. Výčet medailí je úctyhodný:

Už za první třídu získali první me-
dailové zkušenosti Michal Kachyňa 
stříbro za běh na 50 m, Verunka Klí-
mová za běh na 50 m a Lubošek Jeřá-
bek za hod míčkem – oba bronzovou 
medaili. Ve druhé třídě si pro medaile 
došli Katka Poláchová a Vašek Malhoc-
ký, oba pro zlatou za hod míčkem, Sa-
muel Štěpanovský pro stříbrnou za běh 
na 50 m. Ve třetí třídě získali medaile 
Adam Veselý - stříbrnou za hod míč-
kem a Tobiáš Mráka zlatou a stříbrnou 
za běhy na 50 m a 300 m. Ve čtvrté třídě 
se z medailí radovali Mário Danihel se 
zlatou medailí a Natálka Pálková se stří-
brnou za hod míčkem, Matěj Strýček se 
zlatou medailí za skok do dálky a Adam 
Kuja s bronzovou medailí za běh na 300 
m. Za první stupeň byl nejúspěšnější 
Filip Mazuch se dvěma zlatými medai-
lemi za oba běhy – na 60 m a 600 m, 

další zlatou měl Aleš Danihel za hod 
míčkem (s mladším bratrem si přinesli 
domů dvě zlaté!), Denis Kovačič dosá-
hl na stříbro v běhu na 60 m a Terezka 
Mečlová na bronz v běhu na 600 m.

Na druhém stupni bylo také mnoho 
radosti z medailí za výborné výkony. Za 
šesťáky vybojovali medaile Vítek Ost-
řížek - zlato za běh na 600 m (krásný 
běh, bravurně zvládl taktiku!), Gábina 
Křiváková stříbrnou medaili za hod 
míčkem a Katka Penčáková bronzovou 
za běh na 600 m. Pro Katku velmi ná-
ročné – v noci před závodem se vrátila 
z tanečního mistrovství světa v Poreči, 
kde sklidili obrovský úspěch. Za sed-
máky si odvezl medaili opět Dalibor 
Kříž v hodu míčkem – bronz a Barča 
Svobodová za běh na 60 m také bronz. 
Nejvíc asi „zacinkali“ osmáci - vůbec 
nejúspěšnější závodnicí byla Kamila 
Zvědělíková, která si přivezla tři medai-
le – zlato za 60 m a 600 m a bronz za 
vrh koulí. Škoda, že pro špatné počasí 
byl zrušen skok do dálky, tam by měla 
šanci i na další zlato – a nejen ona! Kat-

Sport ve škole 

Vítek OstřížekVítek Ostřížek Aleš DanihelAleš Danihel
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ka Švastová si dovezla stříbro a bronz 
za 60 m a 600 m, Lukáš Maděryč zla-
to a stříbro za stejné disciplíny (i toho 
mrzelo, že se neskákalo do dálky - měl 
velkou šanci na medaili), Vojta Salajka 
získal bronz na 600 m a Filip Benada 

vyhrál vrh koulí a odvezl si zlato. Devá-
ťáky v medailové sklizni zastoupil Do-
minik Fojtík v  jeho parádní disciplíně 
- vrhu koulí. Na poslední reprezentační 
akci za školu zakončil „zlatou tečkou“.

Všem závodníků (nejen medailo-

vým) moc děkuji za vzornou sportovní 
reprezentaci školy a obce v rámci Regi-
onu Podluží. Do dalších závodů přeju 
krásné zážitky, výborné výkony a chuť 
dál sportovat.

Vaše „fanynka“ Alena Kristová 

Filip MazuchFilip Mazuch Tobiáš MrákaTobiáš Mráka

Před 15 lety se dvě šikovné knihovnice z Uherského Hra-
diště pokusily vymyslet něco, co by zlepšilo čtenářství našich 
dětí a díky nim vznikl projekt Noc s Andersenem, jehož 15. 
ročník se letos uskutečnil.

V pátek 27. března 2015 spojilo pohádkové dobrodruž-
ství na dálku děti nejen v České republice, ale i na Slovensku, 
v Polsku, Anglii, Švýcarsku, ale třeba i v Austrálii nebo na 
Novém Zélandu. Celkový počet registračních míst byl letos 
1 522 a celkový počet nocujících dětí byl vyšší než 93 000.

Také naše škola patřila k jednomu z těchto míst, kde již 
popáté strávila noc s pohádkou asi stovka dětí od 1. do 5. 
třídy a jejich učitelky. Naše letošní noc se nesla v duchu 100. 
výročí narození Jana Drdy a jeho pohádek, které jsou plné 
čertů, draků, loupežníků či čarodějnic. Tak i naše děti v tvo-
řivých dílnách kreslily čerty, vymýšlely rozhovory dračích 
hlav, pátraly po loupežnících nebo luštily a sestavovaly čaro-
dějné lektvary. Potom se vrátily do svých tříd, kde následova-
lo čtení pohádek a pozvolné usínání, což se u některých pro-
táhlo až přes půlnoc. Přesto byli všichni ráno čilí a usměvaví 

Víte, jak zvířata spí? Třeba pes, kočka, žirafa nebo medvěd? My 
vám to, co jsme se dověděli, rádi prozradíme nebo i přečteme. O čtyř-
nohých kamarádech je totiž nová krásná knížka „Jak zvířata spí“ Jiřího 
Dvořáka a ilustrátorky Marie Štumpfové. Naše třída měla možnost se 
v Galerii výtvarného umění v Hodoníně seznámit osobně s ilustrátor-
kou i její novou knížkou. Přečetli jsme si ukázky textů a povídali jsme 
si o tom, jak se knížka ilustruje a vyrábí. Aby workshop byl úplný, vy-
tvářeli jsme si vlastní ručně šité knížečky, které jsme ozdobili tiskátky 
a speciálními štítky. Teď máme každý knížku pro naše ilustrátorské 
pokusy. Moc se nám v galerii líbilo a čas nám tam rychle uběhl. Aby-
chom si mohli ve škole všechno připomenout a také si knížku dočíst, 
koupili jsme si ji a paní Štumpfová nám do ní přidala svůj autogram.

Děkujeme paní Blechové za doprovod a slibujeme, že se do galerie 
v příštím školním roce vypravíme zase.

Luďka Trechová a děti 3. třídy

a všichni se těšili, až zase za rok stráví Noc s Andersenem.
I my doufáme, že se díky takovým akcím zvýší u  dětí 

zájem o čtení a knížky budou jejich skutečnými kamarády. 
Pokud děti vidí, že jejich rodiče, prarodiče, starší sourozenci 
nebo učitelé čtou, budou to dělat také. Přece všichni víme, že 
osobní příklad je tou nejlepší výchovnou metodou.

Za učitelky 1. stupně ZŠ zapsala J. Nesvadbová

Noc s Andersenem

Workshop v GVU Hodonín

V galeriiV galerii
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Blíží se konec školního roku a s ním i náš poslední pro-
gram, za kterým jsme se vypravili do EKO centra Dúbrava 
v Hodoníně.

Když jsme dorazili na místo, čekala nás třída vyzdobe-
ná sušenými bylinkami a barevnými kytičkami, které voněly 
každá jinak.

V teoretické části programu jsme se dozvěděli o  živo-
tě včel, jejich uspořádání, pravidlech a povinnostech v úlu 
a také jsme si prohlédli, jak vypadá úl zevnitř. Dověděli jsme 
se, co to dá práce, než včelky nasbírají nektar a pyl z květů, 
aby mohly vyrobit med. Protože o včelách se říká, že jsou 
pilné, zkusili jsme si i my jejich práci.

Na zahradě nás čekala louka plná květů (barevných ke-
ramických misek). V některých byly malé kuličky, předsta-
vující pyl, a v jiných zase voda, coby nektar. Děti se rozdělily 

do  družstev, a protože jsme měli čtyři děvčata, udělali jsme 
z nich včelí královny. Z kluků byly včelky – dělnice. Včelky 
dělnice dostaly malá křidýlka, na krk malou taštičku a slám-
ku. Každá skupina vyrazila do práce. Včelí královna radila, 
povzbuzovala a kontrolovala své včelky. Ty se činily, co jim 
křidýlka stačila. Královně přinášely nektar ve slámce do 
připravené nádoby a do kapsičky sbíraly pyl – kuličky. Za-
soutěžili jsme si, zasmáli se a příjemně se pobavili. Nakonec 
děti dostaly sladkou odměnu v podobě perníčku s pořádnou 
dávkou medové polevy.

Závěrem mi dovolte, abych za všechny děti 1. stupně, 
poděkovala vedoucí EKO centra paní Zdeňce Flajžíkové 
a celému jejímu kolektivu. Děkujeme za jejich práci, ochotu 
a skvělé nápady při tvorbě programů.   

Radka Šupová a žáci 4. třídy

Království včel

Děti ve škole získávají vztah ke 
knížkám i  čtení. Pro někoho je čet-
ba zábava a později koníček, pro jiné 
povinnost. Aby čtení nebylo pro děti 
trápení, vymýšlíme spoustu aktivit, 
jak čtení zpříjemnit. Jsme rádi, že 
můžeme využívat i  návštěvy místní 
knihovny, kde pro děti sestavuje pro-
gram a  besedy paní Milena Hrom-
ková. Naše poslední setkání mělo 
pracovní název TĚLO. Paní knihov-

   V termínu 13. - 15. května trávili svůj čas žáci šestého ročníku 
vzdělávacím pobytem v ekologickém centru Trkmanka ve Velkých Pav-
lovicích. Ověřili si zde znalosti o třídění odpadů, seznámili se s mož-
nostmi ekologického způsobu života v domácnosti a zjistili, co všechno 
žije v rybníce. Ve volném čase objevovali krásné prostředí Velkých Pav-
lovic. A bylo co objevovat. Také ubytování bylo moc pěkné. Ekocentrum 
sídlí v bývalém zámečku, který byl nádherně zrekonstruovaný. Na pobyt 
i výukové programy nám polovinou částky přispěla Obec Prušánky. Za 
to moc děkujeme. K tomu všemu nám parádně vyšlo počasí. 

Mila Kurková

nice vyhledala spoustu zajímavých 
informací z  různých encyklopedií 
a připravila zajímavé ukázky i pokusy 
o našem těle. Děti luštily, četly, stříha-
ly i lepily. Výsledkem práce byly nové 
poznatky i  praktická pomůcka, kte-
rou si žáci odnášeli s sebou do školy.  
Za spolupráci se školou paní Hrom-
kové děkujeme.

V rámci podpory čtenářství jsme 
přišli i  na návštěvu na DPS. Děti se 

zeptaly obyvatel DPS na jejich oblí-
bené pohádky, knížky i  hrdiny. Na 
oplátku pak děti přečetly veršovanou 
pohádku „O Sněhurce a sedmi trpas-
lících“, kterou zdramatizovaly podle 
rolí. Příjemnou tečkou celého setkání 
bylo vzájemné ujištění, že se děti i se-
nioři budou setkávat dál.

Děkuji paní Němečkové i obyvate-
lům DPS za jejich čas i milé přivítání.

Luďka Trechová a děti 3. třídy

Čtu, čteme, čtete…. 

Ekocentrum Trkmanka

Včelí královnyVčelí královny Včelky dělniceVčelky dělnice
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Chce-li sadař, aby v  jeho zahradě 
vyrostl krásný, silný, zdravý a bohatou 
úrodu přinášející strom, musí o  něj 
od počátku pečovat. A tak mu dodává 
živiny, zalévá jej, otužuje, chrání před 
škůdci, zastříhává a odstraňuje to, co na 
stromek nepatří, napomáhá správnému 
tvaru, ohýbá a různě šlechtí. Nedovolí, 
aby se mu stromek vymkl zpod kontro-
ly. Takový sadař stromek denně ošetřu-
je, denně u něj tráví svůj čas. A strom se 
mu pak odvděčí; je silný, dává bohatou 
úrodu, dokáže odolat výkyvům počasí.

Naše děti jsou naše stromy.  A ty 
naše stromečky se poslední dobou stále 
více začínají dělit na ty odolné a úrodné 
a na ty, které snadno podlehnou jaké-
mukoli náporu. Vesměs jsou to ty, které 
nejsou vystaveny žádným zátěžovým 
zkouškám, je jim všechno umožněno 
a  jejich výmluvy jsou vždy vyslyšeny. 
Škola, jako významná složka živo-
ta dítěte, se stává místem zátěžových 
zkoušek a  do značné míry i  místem 
formování osobnosti. Co také pomáhá 
formovat mladou osobnost, jsou různé 
soutěže jakéhokoli charakteru ať na-
ukové, umělecké či sportovní. Tady si 
žáci ve srovnání s vrstevníky uvědomu-
jí své možnosti - buď že v konkurenci 
ostatních obstojí, nebo že nejsou zas 
takoví „kingové“, jak se domnívali. Na-
učí se pracovat pod tlakem, čelit trémě, 
obhájit své stanovisko.

Pak jsou tu kroužky – investice, kte-
rá se vždy vrátí. Smysluplné vyplnění 

Tři krásné slunné červnové dny jsme strávili s osmáky na 
TZ Littner, abychom společně zažili zážitkový program Ide-
menato, který byl inspirován japonskou kulturou a společ-
ností. Prožili jsme Japonsko tradiční i Japonsko nových tech-

O soutěžích, puberťácích, dospívání a mladých stromech

Idemenato  aneb Když je Japonsko na Littneru

volného času je to, co děti možná ale-
spoň trochu ochrání před vznikem no-
vých závislostí, v  současnosti zejména 
závislosti na informačních technologi-
ích a sociálních sítích. Japonsko v sou-
časné době řeší závislosti šestiletých 
dětí na různých počítačových hrách 
– zatím neúspěšně. A všichni z  vlast-
ní zkušenosti víme, jak dokážou být 
děti hodné a tiché, když „smaží“ různé 
hry. Některé děti ale neznají pohádky, 
nedokážou se deset minut soustředit 
na mluvené slovo, velice krátkou dobu 
jsou schopné udržet pozornost, nehrají 
spolu hry Na něco. A  velký  pozor! V 
době prázdnin není vidět venku jediné 
dítě,  kde jsou? Ve vinohradě, na dovo-
lené, u vody? U počítače?

A potom je tu jedna nezastupitelná 
funkce školy –  může být významný 
socializační fenomén a  spolunositel 
hodnot jako je solidarita a  pomoc. 
V tomto ohledu hraje důležitou roli 
účast na různých charitativních pod-
půrných  programech a  aktivitách. 
Naši osmáci a  sedmáci se zapojili na 
podzim do projektu Srdce s láskou da-
rované, kdy sedmáci přispěli fi nanční-
mi prostředky rehabilitačnímu staci-
onáři Vlaštovka. Finanční prostředky 
získali uskutečněním tanečního od-
poledne s  programem, který si sami 
připravili. Nedávno jsme byli pozváni 
na slavnostní předání nového auta pro 
stacionář Vlaštovka a naše děvčata se-
dmačky tam přečetly vytvořenou po-

nologií. Soutěžili jsme o nejkrásnější gejšu, vyráběli robotky 
z různých součástek a pak jsme je rozpohybovali. Protože byl 
k dispozici vyspravený bazén s čistou vodou, byl vytvořen ta-
nec akvabel. Pokusili jsme se vyrobit suši, jedli hůlkami. Byly 
natočeny dva klipy. Malovali jsme japonské znakové písmo, 
vyráběli miniaturu knížečky. Večer jsme měli japonský ča-
jový obřad, hráli jsme sociodrama Bardo, o  půlnoci jsme 
hledali vzkaz v lese, jeho nálezce už teď ví, že pojede jako in-
struktor šesťáckých Týmečků v září. Vytvořili jsme krásné 
stínové divadlo, prožili jsme společnou masáž. Natáčeli jsme 
japonský tanec. Jeden večer byli všichni pozváni na “večírek 
na japonské ambasádě“. Byli rozděleni na tři různé typy států 
a svým chováním, oblečením, jazykem měli vyjádřit menta-
litu zadaného státu. Hráli jsme také paintball.

Prožili jsme si válku barev a všechny děti se setkaly s vý-

hádku o vlaštovce. A možná si mimo 
jiné také uvědomily hodnotu  zdraví. 
Osmáci věnovali své úsilí a čas psímu 
útulku v  Hodoníně. Společně se také 
zapojili i do charitativní akce pořáda-
né Ligou proti rakovině.

A proč je o tomto vůbec psáno?
Naše děti mají po materiální stránce 

všechno - čeho se jim skutečně nedo-
stává, jsou mantinely pro jejich počí-
nání; mnohdy je na nich páchána tzv. 
liberální výchova, jejíž důsledky teď 
řeší např. americká společnost a velice 
rychle se ji snaží opustit. Rodič je v prvé 
řadě osobou zodpovědnou za své dítě, 
pak, pokud to bude pokládat za správ-
né, může být kamarádem. Ono časem 
stejně dojde k výměně rolí, z dětí se sta-
nou rodiče, z rodičů děti.

Snažme se být dobrými sadaři, s lás-
kou, pravidelností a  důsledností ohý-
bejme ty svoje stromečky. Nenechme si 
od nich nic nakecat (známý psycholog 
J. Svoboda  říká: puberťáci lžou a fabu-
lují, prostě to tak mají), oni toho mno-
ho dokážou, vůbec nemusejí mít všich-
ni vyznamenání, důležité je, aby z nich 
vyrostly osobnosti vědomé si smyslu 
pro odpovědnost a  dodržování slova. 
Vědomé si toho, že bez práce nejsou ani 
ty koláče, pokorné k vědomí vlastních 
mantinelů se schopností nést odpověd-
nost. Ať platí: láska jako princip, řád 
jako základ, pokrok jako cíl. Nechme je 
to společně zažít.

Vanda Bušková

Japonské akvabely na LittneruJaponské akvabely na Littneru
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znamnou osobností. Nemá smysl popsat celý průběh hry, dů-
ležitý byl závěr – po asi dvou hodinách se každý setkal s nej-
významnější osobností svého života – stáli před zrcadlem. 
Vědomí, že jsme si každý pro sebe nejdůležitější, je význam-
né a pro děti bylo poselstvím, aby konaly v životě tak, aby se 
mohly vždy na sebe bez studu podívat do zrcadla a že každý je 
sám pro sebe tou nejdůležitější osobou. Hra měla ještě mno-
ho dalších významů, které je tady zbytečné rozepisovat.

Měli jsme se prostě fajn, úraz se nám vyhnul, nepočítá-
me-li, že někdo přišel o hlas.

Musím moc poděkovat SRPDŠ, panu Petru Zálešákovi za 
odvoz materiálu, skvělým instruktorům Martině Damborské 
a Milanu Šimkovi, kteří přinášejí nové nápady, paní učitelce 
Kurkové a dalším hodným lidem, kteří obětovali svůj volný 
čas pro naše osmáky.

Vanda Bušková za Týmečky
TýmečkyTýmečky

Už jde léto, už jde léto,
už k nám jedou prázdniny,
v lese pro nás dozrávají
jahody a maliny.
Těšíme se na sluníčko,
na čvachtání u vody,
s mámou, s tátou, taky s pejskem
užijem si přírody.
 
Prázdniny nám dveře otvírají a na stráni voní táborák. 

Toto nádherné roční období znamená pro nás ve školce při-
pravit se na oslavu MDD a na rozloučení s našimi „školáčky“. 
Na Den dětí vyrazily děti a paní učitelky na „dobrodružnou 
výpravu za pokladem“. Cestou plnily různé úkoly, při kterých 
zúročily všechny znalosti o přírodě, které získaly při vycház-
kách v průběhu roku. Samozřejmě, že „poklad“ byl nalezen 
a „zkonzumován“ a tak se všichni vraceli do školky s veselou, 
přestože nožičky trošku pobolívaly, zvláště ty nejmenší. 

Poslední týden v měsíci červnu jsme se rozloučili s naši-
mi „školáčky“. Na programu byla pohádka s písničkami, dis-
kotéka a slavnostní pasování. Každý rok při loučení s nimi 
máme všichni dospělí ze školky slzy na krajíčku. Vždyť jsme 

to byly my, kdo jim od tří let pomáhal zapomenout na stesk 
po mamince, kdo jim pomáhal zapojit se do společných 
činností, kdo je chválil a oceňoval při každém sebemenším 
postupu. Učitelka musí být pro děti především blízkým člo-
věkem, na kterého se mohou spolehnout a  jemuž mohou 
v každé situaci důvěřovat, téměř se nebojím říct, že musí být 
pro dítě přímo druhá maminka. Práce s dětmi je práce ná-
ročná a zodpovědná, ale přináší nám radost, protože děti do-
vedou tmavé mraky měnit v rozzářená sluníčka. Tak jenom 
doufáme, že až půjdou s taškou na zádech do školy, přijdou 
se nám ukázat a pochválit se s první jedničkou. Snad se jim 
i trochu po nás zasteskne, tak jako se nám stýská každý rok 
po nich.

Na shledanou, školko milá, 
hodně jsi nás naučila: 
zpívat, kreslit vyprávět
 a básničky přednášet. 
Na shledanou, milé hračky, 
z nás už budou vzorné žačky. 
Z kluků zase vzorní žáci,
nevyhnou se školní práci.

Z naší školičky

Den Země ve školceDen Země ve školce Konec roku v MŠKonec roku v MŠ
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Dobrý den všem příznivcům 
folkloru a také vám, kteří začínáte číst 
víc, než jen nadpis. Naše děti a  ani 
my čas v souboru nijak nedělíme. Ale 
psaní krátkých zpráv pro tento zpra-
vodaj nám dává prostor zamyslet se 
vždy jednou za čtvrt roku nad tím, 
co se událo. A že se toho za posled-
ní tři měsíce stalo hodně. Tak prvně, 
řekli jsme si, že nastal čas, abychom 
měli své vlastní logo – obrázek, kte-
rý nás bude charakterizovat. Prostor 
k vyjádření vlastního názoru dostaly 
jak děti, tak i jejich rodiče. Kdo chtěl, 
namaloval vlastní návrh a  nakonec 
jsme hlasovali. Z obrázku, který vy-
hrál, jsme pak nechali udělat zjed-
nodušený návrh a  tady vám premi-
érově představujeme logo. Snad se 
postupem času dostane do povědomí 
a bude nás provázet dlouhá léta. 

Kromě práce výtvarné se samozřej-
mě stačíme věnovat i zpěvu a tanci. V 
dubnu se Vendulka Tlachová zúčast-

nila pěvecké soutěže v  Břeclavi – O 
malovaný tulipán Boženy Šebetovské 
a vyzpívala si pěkné třetí místo. Také 
jsme přijali pozvání na čtyři folklorní 
přehlídky. Bohužel té první, ve sloven-
ských Kútech, jsme se nakonec nezú-
častnili. I když jsme intenzivně shá-
něli hudební doprovod, nezdařilo se. 
Snad se ale s otevřením nové hudební 
školy v  Prušánkách situace změní  
Konec května a začátek června byl na-
bitý. Druhým rokem jsme vystupovali 
v  Nechorách na Májovém zpívání. A 
sem jsme taky přizvali přespolní ka-
marády, soubory z  Tvrdonic, Hrušek 
a  Dolních Bojanovic. Kdyby nám do 
toho nezačalo pršet, bylo by sobotní 
odpoledne perfektní. 

Další víkend patřil tzv. tvrdonic-
kým slavnostem – Podluží v  písni 
a tanci. A protože už je v tomto zpra-
vodaji o akci článek, zmíníme jen ma-
lou perličku. Naše dětské vystoupení 
končí krátkým slováckým říkadlem. 

Jenže kluci se tak 
rozesmáli, že ho 
vlastně mezi smí-
chem jen lehce procedili mezi zuby. 
Každopádně se smáli všichni návštěv-
níci amfi teátru, včetně znuděných 
zvukařů. 

Poslední předprázdninovou akcí 
byly dětské krojované hody ve Starém 
Poddvorově. Ty jsme navštívili i  loni. 
Tentokrát jsme ale vystupovali hned 
na začátku, a tak byli všichni ještě pěk-
ně svěží. Dětem to šlo výborně a my 
vedoucí jsme si uvědomili, že už jsou 
zase o  kousek dál – jejich pohyb na 
jevišti už nepotřebuje naši nápovědu 
z kraje pódia. 

A pokud jste neměli možnost vidět 
naše děti v  Nechorách na Májovém 
zpívání a zajímá vás, cože ti malí Pru-
šaňáci vlastně dělají – přijďte se podí-
vat na hody.

Na shledanou „pod zeleným“
Iva Letochová a Bibiana Stávková

Nechoránek v novém kabátě

Začíná doba prázdnin, doba dovolených. Mnozí z  nás 
se těší na chvíle, kdy si budou moci odpočinout a načerpat 
nových sil. Proto bych vám chtěla popřát, abyste načerpali 
opravdu všechno, co vás „dobíjí“, a  toho se držet. Ať se to 
všem podaří!

Radka Šůrková

Ať se vám taky rozzáří sluníčko
Paní učitelka: „Ondři, proč nezavoláš, když už ses vykakal?“
Ondrášek: „Já sem si tak říkal v mozečku, že až dokakam po-
slední hovínko, tak na vás zavolám.“

Tadeášek Š.: „Paní učitelko, když se brkne, tak se řekne - par-
don a potom se řekne – čuně.“
Paní kuchařka: „Františku, ty tak hezky papáš, a masičko ti 
nechutná?“
František: „A je to z prasátka?“
Kuchařka: „No jasně že je.“
František: „Tak já to sním, ale mosíš byt potichu.“
Paní učitelka: „Vítečku, jez, ať si velký jak tatínek.“
Víteček: „Já nemosim, já vyrostu aj z rohlíků.“
Sárinka při obědě (byl řízek): „Paní učitelko, to je zajímavé. 
Já jsem taková malá holčička a všechno sem snědla.“

Májové zpíváníMájové zpívání TvrdoniceTvrdonice



strana 11Číslo 2/2015

Prušánský zpravodaj

Plány a těšení se staly skutečností 
a od poloviny května se v Prušánkách 
schází „Klub maminek“. Od vedení 
obecního úřadu jsme dostali možnost 
setkávat se ve zkušebně pod kultur-
ním domem. Toto prostředí vítáme 
a děkujeme za úžasnou možnost zku-
sit, jestli by nám to šlo. Scházíme se 
zatím ve čtvrtek v  devět dopoledne 
a scházet se budeme i o prázdninách.

Každá maminka přichází do klu-
bu s  jiným očekáváním. Většinou se 
ale shodneme na tom, že je to dobrá 
příležitost setkat se s ostatními a dát 
dětem možnost poznat vrstevníky. 
V současné době se schází maminky 
s dětmi od devíti měsíců do pěti let. 
Doufáme, že k nám o prázdninách na 
kafíčko zavítá i nějaká maminka, kte-
rá bude mít dovolenou. Děti v před-

školním a mladším školním věku vez-
měte s sebou. 

Program nemáme nijak složitý. 
Když se sejdeme, chceme, aby každá 
maminka měla možnost říct, co ji 
během týdne zaujalo, potěšilo nebo 
udělalo starost. Sdělujeme si praktic-
ké informace ze života v obci, protože 
ne každá zachytne všechno, co potře-
buje. 

Neklademe si do začátků přehna-
né cíle. V okolních obcích fungují 
kluby maminek na mnoha úrovních, 
s  různými volnočasovými aktivitami 
pro malé i velké děti. My si teď musí-
me zkusit, jestli nám spolu bude dob-
ře. Věřím, že bude a  že se postupně 
vrhneme na budování nějakého stálé-
ho místa, kde by mohl být prostor pro 
děti i maminky.

Klub maminek 

V květnu letošního roku se konal další ročník tradiční dět-
ské bicykliády. Přálo počasí – svítilo sluníčko – a  tak dětem 
nebránilo nic v tom, dojet na svém kole a zúčastnit se her, které 
jsme pro ně připravili. Děti na kole zvládly opičí dráhu, jízdu 
na rychlost nebo naopak šnečí závod. Také nás měly přesvěd-
čit v testu o svých znalostech dopravních značek a pravidel na 
silnici. Na závěr nám popsaly vybavení svého kola. V kategorii 
mladších a starších jsme rozdali těm nejlepším ceny a diplomy 
a těšíme se, že se potkáme příští rok. 

Junák Mikulčice Barbora Ivičičová

Z činnosti skautu

Junák Mikulčice

Vítězové bicykliádyVítězové bicykliády

Organizátoři bicykliády a vítězovéOrganizátoři bicykliády a vítězové

Když se konečně po týdnu sejdeme v klubovně, tak si toho 
máme hodně co vyprávět. Holky a  kluci mají schůzky každý 
zvlášť, ale různé akce během roku podnikáme spolu. Na schůz-
kách hrajeme různé  hry, soutěžíme, vyrábíme a užijeme si dost 
legrace. Pravidelně vyrážíme na výpravy po okolí, jezdíme na 
různé akce a pořádáme táboráky. Na vánoční besídku si každá 
družinka nacvičí scénku, rozdáme si dárky a těšíme se na spo-
lečné roznášení betlémského světla. Na Nový rok vyrážíme na 
Tříkrálovou sbírku. Na Velikonoce probíhá u klubovny pletení 
žil a soutěže pro všechny děti. Se školním rokem se rozloučíme 
táborákem a přespávačkou v klubovně. Skaut nás prostě baví!

Natálie Mrlíková

Cor Dare

Děkujeme, že máte o nás zájem. A
těší nás vaše nabídky na pomoc. Až
budeme budovat stálé místo, tak přiví-
táme nabídky nějakého nábytku (men-
ších stolků a židliček, police atd). V této
chvíli se zatím soustředíme na hračky
pro děti. Pokud máte doma hračky,
se kterými si už nikdo nehraje a chtě-
li byste je věnovat nebo zapůjčit pro
potřeby klubu maminek, tak budeme
velmi rádi. Uvítáme starší stavebnice,
dřevěné kostky (nemusí být kompletní
obrázek), puzzle pro menší děti, zacho-
valá leporela nebo plastové hračky pro
nejmenší. Můžete se za námi zastavit ve
čtvrtek dopoledne nebo nechat hračky
u nás doma.

Děkujeme za podporu a  přejeme
vám krásné léto!

Helena Hájková



strana 12 Číslo 2/2015

Prušánský zpravodaj

Naši kluci jsou různě staří (7. -  9. 
třída), mají odlišné názory i  pova-
hy, každý vyniká v  něčem jiném. Ale 
i přesto je něco spojuje – skaut. A jak 
moc je spojuje, dokázali kluci z našeho 
oddílu v dubnu a na začátku června to-
hoto roku.

Poprvé za svoji skautskou kariéru se 
kluci zúčastnili prestižního skautského 
závodu „Svojsíkův závod“. Je to závod, 
kde soutěžní družinky obchází stanovi-
ště a plní úkoly vědomostní, tábornic-
ké, zátěžové a  kondiční, zdravotnické, 
uzlovací aj. Celý závod je určen pouze 
pro kategorii skautů a skautek, cca od 
12 do 15 let, naši kluci měli tedy záro-
veň první a poslední možnost zúčastnit 
se tohoto závodu.

Od ledna se začali kluci zlehka na 
svoji první účast v  závodu připravo-
vat. Přípravy probíhaly na pravidel-
ných večerních schůzkách, kde si kluci 
oprašovali a osvojovali nové vědomosti 
a schopnosti.

Okresní kolo probíhalo 18. 4. 2015 
v Dubňanech a neslo se v duchu Harry-
ho Pottera. Soutěžních družin, ať klu-
čičích, holčičích nebo smíšených, bylo 
z  celého okresu dvacet jedna. Zpětně 
kluci hodnotí okresní kolo jako lehké, 
ale při čekání na výsledky byli přeci jen 
trochu nervózní. Nakonec skončili na 
celkovém 5. místě s  dostatečným po-
čtem bodů, což znamenalo postup do 
vyššího kola.

Kluci měli radost a hned se pusti-
li do příprav na krajské kolo, které se 

mělo uskutečnit začátkem 
června v  Boskovicích ve 
westernovém městečku. 
Ale ještě před samotným 
závodem měli kluci před 
sebou těžký úkol – vyrobit 
stroj času a natočit video, 
jak se v  čase přemisťují. 
Krajské kolo bylo totiž te-
maticky zaměřeno na zá-
chranu Nicola Tesly, kte-
rý se přemístil v čase, ale 
nemůžu se dostat zpět. Jestli se klukům 
video podařilo, můžete sami zhodnotit 
na stránce www.youtube.com, kde má 
náš oddíl vlastní kanál Cor Dare Pru-
šánky.

Po náročných přípravách se kluci 
v pátek 5. 6. 2015 vydali do Boskovic za 
doprovodu Vojty a Libora Sukupových. 
Ubytování bylo na louce ve vlastních 
stanech vedle westernového městečka. 
Prvním soutěžním úkolem bylo zřídit 
si dobré tábořiště s ohništěm a na něm 
udělat večeři o  dvou chodech – čes-
nekovou polévku a  knedlík s  vejcem. 
O tomto úkolu byli kluci informování 
předem, takže měli vše potřebné s se-
bou. Degustační rozhodčí byli večeří 
našich kluků nadšení a  udělili jim za 
obě jídla plný počet bodů. Posilněni 
večeří jsme se všichni spolu s ostatními 
skauty (dohromady bylo 38 závodních 
družin, cca 300 lidí) vydali do letního 
kina v Boskovicích, kde bylo na progra-
mu promítání soutěžních videí a jejich 
bodování. Každá družina bodovala vi-

Svojsíkův závod

dea ostatních družin a  bodovala také 
porota organizátorů. Na konci celého 
závodu jsme se dozvěděli, že naši kluci 
měli nejlépe obodované video.

Celou sobotu pak probíhal samotný 
závod. Každá družina měla jeden cizí 
dospělý doprovod, který jí nemohl ra-
dit. Doprovod byl pouze kvůli bezpeč-
nosti, jinak si družiny musely vystačit 
samy. Podle mapy obcházely jednot-
livá stanoviště, která byla rozmístěna 
v Boskovicích a okolí asi v patnácti km 
okruhu. Závod začínal v 8:30 a končil 
v 17:00. Po skončení závodu byla obě-
do-večeře a  družiny měli volno. Zá-
vod byl velmi náročný – jak orientace 
v mapě, hledání stanovišť a dlouhá tra-
sa, tak samotná stanoviště. A i když klu-
ci dvě stanoviště nestihli, byli se svým 
výkonem spokojeni. Otázkou jen bylo, 
jestli to bude stačit na postup do celore-
publikového kola. Nakonec se ukázalo, 
že právě zbývající stanoviště mohly za-
míchat pořadím.

V neděli ráno byla na louce slouže-
na mše svatá, po ní jsme šli na wester-
nové divadlo a po divadle bylo vyhláše-
ní výsledků, na které všichni netrpělivě 
čekali. Nebudu to déle napínat – naši 
kluci skončili z 38 družin na 20. místě. 
Kluci byli mírně zklamaní, ale byla to 
jejich první účast na takovém závodě 
a  já si myslím, že na sebe mohou být 
pyšní.

A o  kom že se to tu vlastně celou 
dobu píše? Skautská družina PRSK 
(Prušánečtí Skauti)se skládá z  členů: 
RADEK RAČICKÝ, FILIP BŮŠEK, 
MARTIN HLAVÁČEK, KRYŠTOF 
BŮŠEK a ŠTĚPÁN MALHOCKÝ. Klo-
bouk dolů, pánové!

Libor Sukup

Vaření soutěžní večeřeVaření soutěžní večeře
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Konečně už nastal den,
kdy se busem odvezem
z naší Moravěnky krásné.
Kam, no přeci do Čech, to je jasné.
Frymburk dneska je náš cíl,
a my, plní mladých sil
v penzionu Kovářov složíme své tělo,
po dlouhé cestě to už odpočinek chtělo.

Tak již po šesté jsme na společné 
dovolené. Jsou to Jižní Čechy - Frym-
burk. Velmi mile jsme byli překva-
peni pěkným penzionem zvaný Ko-
vářov. Osada Kovářov leží asi tři km 
od Frymburku. Po ubytování jsme se 
seznámili s  okolím, pěkné procházky 
jsou až přímo k jezeru Lipno. Na radu 
místních občanů, že od úterý má pr-
šet, měníme program. Hned v pondělí 
dopoledne jedeme na rozhlednu, na 
kterou se všichni těšíme. První „Stezka 
korunami stromů“ v  České republice 
nás přímo nadchla. Stezka je dlouhá 
675 m a je zakončena čtyřicetimetro-
vou vyhlídkovou věží. Odtud je fantas-
tický výhled na část Lipenského jezera, 
Šumavu, Alpy. Zážitkem je nejdelší 
suchý tobogán v délce padesát dva me-
trů, který se vine kolem věže. Našli se 
z našeho zájezdu i odvážlivci, 
kteří tento tobogán vyzkou-
šeli.

Ještě ten den odpoledne 
na nás čekala krásná loď. Pod-
nikáme vyhlídkovou plavbu 
po celé jižní části Lipna. Spo-
kojeni s dnešním programem 
se vracíme na penzion. Večer 
máme večírek. Každou naší 
dovolenou začínáme tzv. se-
znamovacím večírkem, kde si 
spolu zazpíváme a zatančíme. 

A v  úterý opravdu prší. 
Dopoledne máme volno a od-
poledne jedeme do Českého 
Krumlova. Chceme vidět otá-
čivé hlediště a krásný park. Vy-
užíváme chvíle, kdy přestává 
pršet a hned se fotíme u fon-
tány. Procházíme se po městě 
a obdivujeme starobylé uličky. 

Vždyť Český Krumlov je památkovou 
rezervací a od roku 1992 je zapsán do 
seznamu světového kulturního dědic-
tví UNESCO. Do dějin města se nejví-
ce zapsali poslední Rožmberkové - Petr 
a Vilém Vok. Symbolem města se sta-
la vyhlídková věž v zámeckém areálu. 
I když trochu zmáčení, vracíme se na 
penzion spokojení.

Ve středu odpoledne jedeme do 
zámku Kratochvíle. Zámek byl posta-
ven pro Viléma z  Rožmberka. V in-
teriéru jsou malby s náměty z antické 
mytologie. Je to tzv. Zastavení ve sho-
nu života. Zámek obklopuje zahrada 
a velký vodní příkop. 

Stačíme ještě navštívit okresní měs-
to Prachatice. Začínáme prohlídkou 
kostela sv. Jana Nepomuka, kterému se 
říká „černý kostel“. Hlavní oltář i ved-
lejší oltáře jsou černé. Město si ucho-
valo goticko-renesanční vzhled. Na 
zdech domů jsme obdivovali sgrafi to-
vou výzdobu a malby s výjevy z dějin 
města. 

Je čtvrtek a  pořád prší. Na návrh 
jedné z  účastnic jedeme do obce Ří-
mov. Je tu poutní areál a krásný kostel. 
Bohužel tento byl uzavřen. Ale přímo 
u kostela roste lípa šest set osmdesát let 
let stará. V roce 2008 byla vyhlášena 

jako strom roku a mnoho z nás se u ní 
vyfotilo. 

V pátek jedeme na prohlídku hra-
du v  Rožmberku nad Vltavou. Od 
roku 1620 - 1945 vlastnili hrad Bu-
quoyové, starý francouzský rod, který 
přišel ke svému majetku v  Čechách 
po třicetileté válce, kdy císařský gene-
rál Karel, hrabě Buquoy dostal v roce 
1620 zkonfi skovaný majetek Petra ze 
Švamberka jako úhradu císařova dlu-
hu za nevyplacený žold. V Českém 
království pak Buquoyové dlouho pa-
třili k  nejvýznačnějším rodům. Hrad 
je upraven ve stylu romantické gotiky. 
Jsou zde přístupné interiéry se sbír-
kami obrazů, uměleckých předmětů 
a nábytku. Naše průvodkyně nás pro-
vázela s  velkou chutí a  její výklad se 
nám moc líbil.

Dovolená se krátí. Ještě si uděláme 
večírek na rozloučenou. V sobotu se 
naposled procházíme po okolí a v ne-
děli ráno spokojeně odjíždíme domů. 

A pak od Vltavy, stromů,
vracíme se rádi domů,
Morava je domov náš,
tam to všechno dobře znáš. 

Za seniory Květa Kopečková
Foto Věra Dřevěná

Naši senioři

Senioři na dovolené
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V sobotu 9.5 proběhla na fotbalovém hřišti tradiční akce 
pro děti „Pálení čarodějnic“. 

Z předchozích ročníků jsme byli zvyklí na časté odkládá-
ní akce z důvodu nepříznivého počasí. I letos se to neobešlo 
bez menší přeháňky, ale to nás po zkušenostech z minulých 
let nemohlo rozhodit. Hned na začátku byla pro děti připra-
vena řada dovednostních soutěží a her s míčem o ceny v po-
době nejrůznějších sladkostí. Novinkou letos bylo profesio-
nální lanové centrum, které u dětí slavilo velký úspěch. 

Po ukončení soutěží následovaly zápasy nejmenších hrá-
čů Prušánek. Představila se nám zde fotbalová předpříprav-
ka, přípravka a žáci. 

Letošního 5. ročníku Turnaje ulic 
se zúčastnilo osm týmů (šedesát čty-
ři hráčů), které mezi sebou poměřily 
své fotbalové dovednosti. Do turnaje 
se přihlásily: AC Hodonínská, Josefov, 
Novinky, Old boys, FC Savica, Školní, 
Vsisko a Slunečná.

Věřím, že si sobotní sportovní od-
poledne užili všichni hráči i diváci, fan-
dové svých týmů, kteří je přišli v hoj-
ném počtu podpořit. Hezký sluneční 
den nám nezkazila ani malá dešťová 
přeháňka, před kterou nás ochránila 
naše nově vybudovaná tribuna, a  tak 
akce mohla po krátké přestávce znovu 
pokračovat.

Na 3. místě letos skončila ulice Slu-
nečná, která porazila v boji o toto umís-
tění Josefov 4:1. Ve fi nále se utkaly uli-

Velkou měrou přispěli k zábavě hasiči z Prušánek, kte-
ří se přijeli představit se svým novým zásahovým vozem. 
Hned po nich jsme přivítali kynologický klub z  Josefova. 
Děti mohly vidět ukázky výcviku psů a také velice oblíbené 
„zneškodnění pachatele“. 

Vrcholem večera bylo samozřejmě upálení čarodějnice. 
Po té se rozjela zábava spíše pro dospělejší z nás, která trvala 
až do brzkých ranních hodin. 

Celou akci pro Vás připravil fotbalový oddíl TJ Podlužan 
Prušánky ve spolupráci s obcí Prušánky. Všem zúčastněným 
děkujeme za podporu a už teď se těšíme na příští rok. 

Text Michal Váňa, foto Jan Váňa

Ze sportu
Fotbal

Pouliční turnaj ve fotbale
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ce Novinky a Vsisko, které vyhrálo 5:2 
a zaslouženě si odneslo ceny za 1. místo.

Cenu za nejvíce nastřílených gólů si 
za letošní ročník odnesl Zdeněk Štěpa-
novský, nejužitečnějším hráčem se stal 
Luboš Petr a nejlepším brankařem Li-
bor Sukup.

Na závěr bych chtěl poděkovat na-
šim sponzorům: Stanislavu Zálešákovi, 
Vinařství Nechory a  Vinařství Mora-
via, rozhodčím Františku Mazuchovi 
a Marku Vajdíkovi a v neposlední řadě 
naší skvělé výčepní a  nově složenému 
grilovacímu týmu.

Za TJ Podlužan Prušánky Jan Váňa
Foto Dagmar Váňová

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

A družstvo – 2. Liga E
„A“ družstvo nezačalo svou soutěž tak dobře, jako 

v uplynulé sezóně, nicméně výrazným vítězstvím v před-
posledním kole nad Hustopečemi 7-1 uhájilo svou pří-
slušnost v 2. Lize E i pro příští sezónu (celkové 9. místo, 
poslední tři týmy sestupují). Dlouhodobou oporou týmu 
je na první šachovnici Andrej Gaša, který v  Prušánkách 
hostuje ze slovenské Senice. Cílem pro příští sezónu bude 
umístění v klidném středu tabulky.  

Závěrečná tabulka:
1. Moravská Slavia Brno  31 b 
2. ŠK Lokomotiva Brno B   31 b 
3. ŠK Staré Město B             25 b 
4. Slavia Kroměříž B              16 b 
5. ŠK Pivovar Dalešice           15 b 
6. Sokol Postoupky             15 b 
7. ŠK GARDE Lipovec           13 b 
8. OREL Ořechov                   13 b 
9. TJ Podlužan Prušánky A     12 b 
10. ŠK Zlín B                          9 b 
11. ŠK Hustopeče                   5 b
12. ŠK Vinohrady Brno          3 b

B družstvo – Krajský přebor II. třídy
Naše „B“ družstvo výborně svou soutěž odstartovalo 

třemi vítězstvími, nicméně pak přišlo několik nevýrazných 
výsledků, takže výsledkem bylo celkové 5. místo. Cílem pro 
příští sezónu bude pohybovat se v horních patrech tabulky.

Závěrečná tabulka:
1. Jezdci Jundrov B               20 b 
2. ŠK Duras Brno D     19 b 
3. ŠK 64 Brno                16 b 
4. Sokol Kyjov                        15 b 
5. TJ Podlužan Prušánky B    14 b 
6. ŠK Lokomotiva Brno F      14 b 
7. ŠK Hodonín                  12 b 
8. ŠK Veselí nad Moravou B           10 b 
9. TJ Tatran Poštorná                    7 b 
10. KŠ TJ Bučovice   1 b

C družstvo – Okresní přebor I. třídy Hodonín
„C“ družstvo od počátku až po konec základní části 

soutěž vedlo. Ve fi nálové části soutěže prohrálo naše „C“ 
mužstvo pouze s týmem Jiskra Strážnice, což mělo za ná-
sledek konečné druhé místo právě za tímto týmem.  

Konečné pořadí účastníků fi nálové části:
1. Strážnice              14 b 
2. Prušánky C     12 b 
3. Veselí C               3 b 
4. Hodonín B                     3 b 

Šachový oddíl TJ Podlužan Prušánky v sezóně 2014/2015

Tradiční Štěpánský turnaj v blesko-
vém šachu (2x5 min.) se stal kořistí J. 
Mayera před P. Balšínkem a  R. Dryš-
lem.

V dubnu se náš tým zúčastnil pře-

Štěpánský turnaj, rapid turnaje a simultánka s Davidem Navarou

boru Jihomoravského šachového svazu 
v rapid šachu v Brně a obsadil solidní 
celkové 7. místo. V květnu na Černo-
horském soudku v Boskovicích obsadi-
lo naše družstvo pěkné 5. místo.

V dubnu se Taťána Šeráková zúčast-
nila v Kunovicích simultánky s nejlep-
ším českým šachistou Davidem Na-
varou (čtrnáctým hráčem světového 
žebříčku).   
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Tahle sezóna vyšla našemu oddílu zase skvěle. A družstvo 
se druhou sezónu ve III. lize umístilo na skvělém 4. místě s po-
čtem bodů 25 a za sebou nechalo i oddíly, jako jsou třeba Baník 
Ratíškovice a Prostějov. Škoda prohraných tří derby zápasů na 
domácí kuželně. Pohled na tabulku by byl ještě pěknější, ale 
jsou to kuželky, kdy je někdy potřeba trochu toho  štěstíčka. 
Ale jinak za výsledky a umístění můžeme být spokojeni.  A 
družstvo hrálo v sestavě  Hosaja Zdeněk, Horák Radek, Zále-
šák Zdeněk, Zálešák Stanislav, Klečka Zdeněk, Esterka Stani-
slav ml., Šerák Tomáš a Zálešák Jan.

B a C družstvo hrají krajský přebor jih. Mezi čtrnácti účast-
níky se Béčko umístilo na 8. místě, Céčko na 11. místě. B druž-
stvo odehrálo pěkné zápasy na podzim, kdy se šňůrou šesti 
vítězství pohybovalo v horní polovině tabulky. Nastupovali ve 
složení  Kristová Alena, Flamík Pavel, Vališ Ladislav, Lauko Jiří, 
Pihár Antonín, Pálka Michal, Zálešáková Sára a Benada Filip. 
C družstvo odehrálo podzimní část dobře a skončilo v  horní 
polovině tabulky, ale na jaře získalo jen osm bodů a propadlo 

se až na konečné 11. místo. Hrálo ve složení:   Polách Jaroslav, 
Šimek Milan, Koliba Petr, Polách Václav, Tesařík Martin, Ši-
mek Michal, Novotný Jiří, Šimková Jitka a Fojtík Dominik. 

Dorost  hrál ve složení  Benada Filip, Slavíková Svaťka, 
Vavřínková Hana, Švastová Katka a  Zvědělíková  Kamila. 
V základní části se umístili se ziskem sedmi bodů na 5. mís-
tě. V následující nadstavbě prohráli jen jedno utkání ze šesti 
a s počtem šestnácti bodů nakonec uhájili pěkné páté místo.  

Tak jako loni se i  letos probojovali sítem kvalifi kačních 
turnajů na mistrovství  České republiky jednotlivců tři naši 
zástupci - mužích Šerák Tomáš a v seniorech Horák Radek 
a Hosaja Zdeněk. Naši senioři hráli své fi nále na kuželně SKK 
Jičín.  Ze čtyřiceti osmi  účastníků skončil Horák Radek na 
pěkném 14. místě a  Hosaja Zdeněk, kterému moc jičínská 
kuželna nesedla, na  45. místě. Sice skončil na konci, ale už 
samotná účast na mistrovství je úspěch.  Na kuželně v Podě-
bradech se v mužích Tomáš Šerák v konkurenci reprezentantů 
a kuželkářů hrajících v zahraničních ligách neztratil a pěkné 

TJ Podlužan Prušánky oddíl kuželek sezóna 2014-2015

Rodiče, kteří mají zájem, ať nevá-
hají a pošlou v září své ratolesti do ša-
chového kroužku, který probíhá každé 
úterý od 15:00 v  klubovně šachového 
oddílu pod DPS. Vedoucím kroužku 
je František Dryšl. Co se týká činnosti 
šachového kroužku v uplynulé sezóně, 
tak jsme se 17.12.2014 zúčastnili okres-
ního přeboru družstev ZŠ v rapid šachu 
konaného ve Vacenovicích. Prušánky 
reprezentovali A. Vávra, M. Hlaváček, 

Šachový oddíl ve spolupráci s obecním úřadem pořádá FIDE OPEN Podluží, který proběhne od pondělí 6. července do 
neděle 12. července 2015 (střídavě se hraje v Prušánkách a Břeclavi). Hrát se bude v přísálí Kulturního domu v Prušánkách. 
Děkujeme obecnímu úřadu za podporu.  František Dryšl 

Šachový kroužek

FIDE Open Podluží 2015

D. Hnátek a Š. Omelka a umístili se na 
konečném 3. nepostupovém místě do 
krajského přeboru. 13.12.2014 na vel-
kém vánočním turnaji žáků v Břeclavi 
obsadil Š. Omelka v  mladších žácích 
32. místo (91 účastníků) a  ve starších 
žácích M. Hlaváček 19. místo (celkem 
32 účastníků). Dále se šachový kroužek 
zúčastnil krajského kola v rapid šachu 
mládeže v Ratíškovicích, zde se nejlépe 
umístil na 35. místě M. Hlaváček (82 

účastníků).
Další mládežnická akce se konala 

6.6.2015 v  Ratíškovicích – jednalo se 
o okresní přebor mládeže v rapid šachu 
jednotlivců. Pěkného úspěchu dosáhl 
Štěpán Omelka, který vyhrál kategorii 
do 13-ti let a celkově skončil třetí.

Přeborníkem šachového kroužku, 
který probíhal od podzimu do jara, se 
stal Š. Omelka před D. Hnátkem a A. 
Kujou.

Štepán Omelka (druhý zprava) - Okresní přeborník Štepán Omelka (druhý zprava) - Okresní přeborník 
žáků do 13-ti let 2015žáků do 13-ti let 2015Taťána Šeráková na simultánce s D. NavarouTaťána Šeráková na simultánce s D. Navarou



strana 17Číslo 2/2015

Prušánský zpravodaj

K Nechorám do sklepa 2015

13. místo ze 48. účastníků je toho důkazem.  Všem bych chtěl 
poděkovat za skvělou reprezentaci našeho oddílu na republi-
kové úrovni. 

A závěrem jedna velká gratulace. Člen našeho kuželkář-
ského oddílu David Machala, hájící v 1. rakouské lize barvy 
KSK Autria Krems,  postoupil se svým družstvem do nejvyšší  
rakouské soutěže, kde bude příští rok hrát 1. superligu. Gratu-
lujeme. 

Děkuji všem za skvělou letošní sezonu a přeji hezkou dovo-
lenou a načerpání sil do sezony nové. 

Za oddíl kuželek  Zálešák Zdeněk

Další informace o oddílu najdete na stránkách www.kuzel-
kyprusanky.cz

Konečná tabulka 3.liga:
1. KK MS Brno B 22 15 1 6 3225    31
2. SK Kuželky Dubňany  22 14 2 6 3286    30
3. TJ Slovan Kamenice nad Lipou  22 13 0 9 3291    26
4. TJ Podlužan Prušánky   22 11 3 8 3239    25
5. SK Baník Ratíškovice  22 10 3 9 3255    23
6. TJ Sokol Mistřín  22 10 2 10 3211    22
7. TJ Prostějov  22 10 1 11 3237    21
8. TJ Lokomotiva Valtice   22 10 0 12 3202    20
9. TJ BOPO Třebíč  22 8 2 12 3217    18

10. TJ Centropen Dačice  22 8 1 13 3180    17
11. KK Blansko B 22 8 0 14 3236    16
12. TJ Spartak Přerov B 22 6 3 13 3216    15

Konečná tabulka KP 1:
1. TJ Sokol Šanov  26 20 0 6 2597  40
2. SK Baník Ratíškovice B 26 18 0 8  2582  36
3. TJ Sokol Mistřín B 26 16 1 9 2575  33
4. TJ Sokol Vážany  26 16 1 9 2590  33
5. SK Kuželky Dubňany C 26 14 1 11 2548  29
6. TJ Jiskra Kyjov  26 14 1 11 2575  29
7. KK Sokol Litenčice  26 14 0 12 2541  28
8. TJ Podlužan Prušánky B 26 13 2 11 2525  28
9. KK Vyškov C 26 10 3 13 2477  23
10. TJ Lokomotiva Valtice B 26 11 0 15  2531  22
11. TJ Podlužan Prušánky C 26 11 0 15 2526  22
12. TJ Sokol Vracov C 26 10 0 16  2472  20
13. TJ Sokol Vracov B 26 7 1 18 2482  15
14. SK Baník Ratíškovice C 26 2 2 22 2441    6

Konečná tabulka: dorost
4. SK Baník Ratíškovice A 18 10 2 6 1158  22
5. TJ Podlužan Prušánky  18 7 2 9 1073  16
6. TJ Sokol Vracov A 18 5 1 12 1043  11
7. TJ Lokomotiva Valtice B 18 1 0 17   929    2

V sobotu 20. června otevřeli členo-
vé spolku Nechorští vinaři již po šesté 
veřejnosti své sklepy. Navštívit Nechory 
a ochutnat vína dorazilo letos více než 
700 platících návštěvníků. I pro letošní 
rok jsme připravili drobná vylepšení. V 
areálu jsme umístili více oplachovaček 
na skleničky, jednu už máme i  vlast-
ní. Na její pořízení nám přispěla obec 
Prušánky. Pečlivě jsme ve spolupráci 
s  pracovnicí obce p. Kamenskou vy-
bírali stánkaře a přidali jsme další za-
stávku pro náš Nechorský expres, kte-
rý zdarma dopravuje hosty ubytované 
v okolních obcích. Další novinkou byl 
slevový kupon na padesát korun v prů-
vodci. Uplatnit jej mohou zájemci, kteří 
přijedou na naši novou vinařskou akci 
K Nechorám za mladým vínem 28. lis-
topadu 2015.

Návštěvníci letos vyjadřovali v  an-
ketě velkou spokojenost s kvalitou de-
gustovaných vín, pochvalovali si vstříc-
nost všech vinařů a zejména celkovou 

organizaci akce.  Hlavně ti, kteří přijeli 
už poněkolikáté, viděli pokrok ve srov-
nání s  minulými ročníky.  K výborné 
atmosféře přispělo i  příhodné počasí, 
jen návštěvníci večerního vystoupe-
ní cimbálové muziky by uvítali větší 
teplo. Pro příští ročník musíme lépe 
zabezpečit průběžný úklid, zejména 
centra, a dohlédnout i na 
stánkaře, aby si ke svým 
stánkům opatřili nádoby 
na odpadky.

Děkujeme majite-
lům sklepů v  Nechorách 
za pochopení a  omeze-
ní pracovních činností 
v průběhu akce, ubytova-
telům za vstřícný přístup 
a  místním občanům za 
trpělivost. Otevřené skle-
py jsme uskutečnili s pod-
porou Vinařského fondu, 
Jihomoravského kraje a obce Prušánky. 
Všem patří náš dík.

Spolek Nechorští vinaři

Michaela Hradilová
Spolek Nechorští vinaři
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Letos jsme se poprvé zapojili do celorepublikové akce 
„Noc Kostelů“.  I když jsme na začátku prožívali nepřed-
vídatelné a dramatické chvíle, celá akce se nakonec velmi 
hezky vydařila. Chtěla bych touto cestou ještě jednou po-
děkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci a prů-
běhu celého večera. Také patří dík těm, kteří tuto akci pod-
pořili svou účastí.

V květnu se zúčastnili někteří farníci tradiční pouti na 
Sv. Hostýn a koncem května oslavil otec Vít Hába kulaté ži-
votní jubileum. Při mši sv. mu přijeli zazpívat farníci z Mi-
kulčic a  my mu ještě jednou vyprošujeme hodně zdraví 
a Božího požehnání v jeho nelehké službě. 

Máme za sebou také velmi krásnou Slavnost Božího 
Těla, která proběhla v areálu kostela a 1. svaté přijímání. 
Letos přistoupily k oltáři pouze čtyři děti. Jedna princezna 
a tři rytíři, kteří se statečně prali s velkým dusnem a hor-
kem. Dětem už od března hořela svíčka při každé mši svaté, 
na které byly a důkladně se na tento moment připravovaly. 
Doufejme, že budou na svojí cestě víry pokračovat a bude 
pro ně v životě posilou.

S dětskou scholou sv. Izidora nás ještě čeká výlet do Mi-
kulčic, kde si zazpíváme při dětské mši společně s  dětmi 
z Mikulčic a ukončíme naši činnost společným táborákem. 
Po prázdninách plánujeme rozdělení scholy na dvě věkové 

kategorie, protože každá si vyžaduje jiný repertoár. Jediným 
problémem je, že dětí je málo a každá pravidelná činnost 
vyžaduje určitou disciplínu jak od dětí, tak také ze strany ro-
dičů. My to ale nevzdáváme, protože zpívání je především 
zábava a radost, a také možnost, jak dětem zpestřit liturgii.

Za farnost Jitka Omelková

Zprávičky z farnosti

Všechno souvisí se vším

Noc kostelů Noc kostelů 
foto Vojtěch Sukupfoto Vojtěch Sukup

Boží TěloBoží Tělo
foto Petr Omelkafoto Petr Omelka

 „Jak krásný vzhled – je na ten 
Boží svět!“ – zpívalo se dřív. Platí to 
ještě? Bůh nám dal tento svět, aby-
chom ho rozumně užívali a  obhos-
podařovali, ne ničili a drancovali.

  Doba prázdnin, dovolených, kdy 
vypadneme z  navyklých stereotypů, 
může být také obdobím užitečného 
přehodnocení svých postojů, vztahů 
- také k prostředí, ve kterém žijeme. 

Uvědomění si svých závislostí, toho, 
co bychom měli změnit, čeho zane-
chat a  s čím naopak začít. Budeme 
teď více venku, v přírodě.

  5. červen je „Světovým dnem ži-
votního prostředí“. Všechno souvisí 
se vším. Všechny rostliny a  všichni 
živočichové jsou navzájem nerozluč-
ně spjati. Protože se musí dělit o zemi, 
vzduch, vodu, sluneční energii. Na 

tom závisí život nás všech. Je zajíma-
vé si uvědomit, že biomasa veškerého 
lidstva tvoří jen zhruba jednu mili-
óntinu biomasy organismů a  rostlin 
na Zemi. Proto je důležité žít v míru 
s  přírodou, jejíž je člověk součástí. 
Kdo jakýmkoliv způsobem poško-
zuje životní prostředí, ničí tím i sám 
sebe. Každý organismus tvoří se svým 
okolím dialektický celek. Člověk musí 

Noc kostelů Noc kostelů 
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přijímat potravu ze svého prostředí, 
musí dýchat vzduch, který ho obklo-
puje a  pít vodu z  přírodních zdrojů. 
Jestliže svou činností naruší své pro-
středí, projeví se to poruchami v jeho 
vlastním životě. To, co vstupuje do 
těla člověka, pak naruší jeho zdraví. 
Proto máme v současnosti tolik rako-
viny a dalších nemocí.

Co máme dělat? Začít sami 
u  sebe. Chránit přírodu znamená 
změnit životní styl. Být člověkem. 
Odložit pohodlí a  lhostejnost. Žít 
skromněji. Nepodřezávat si větev, 
na které sedím. Na každém záleží. 
Dnes záleží na každém odhozeném 
papírku (i mimo svůj pozemek jsme 
ve „svém“ životním prostředí), litru 

zbytečně spotřebované pitné vody 
(čistá voda se stává nedostatkovým 
zbožím), pokáceném stromu (pro-
dukuje tolik potřebný kyslík), spále-
ném litru benzínu navíc (znečisťuje 
ovzduší, které dýcháme a  spotřebo-
vává kyslík – omezit jízdy autem na 
minimum - vždyť ledaskam se dá 
dojít pěšky, dojet vlakem nebo au-
tobusem), na tom, čím v zimě topí-
me (abychom mohli i  v zimě větrat 
a dýchat čistý vzduch), znečištění se-
bemenšího potůčku… Víte, že jedna 
vykouřená cigareta znehodnotí až 80 
m3 vzduchu? Také vysoká hladina 
hlučnosti působí spoustu tzv. civili-
začních chorob. A zvlášť nebezpečné 
je znečištění ducha, spočívající v so-

bectví, pohodlnosti a  bezohlednosti 
k prostředí. Vždyť láska k přírodě je 
láskou k sobě samému.

  Poznáváním přírody, jejích záko-
nitostí, životního prostředí, pozná-
váme hlouběji i  sami sebe. Příroda, 
do které patříme a jejíž jsme součás-
tí, (i když si to v  tomto technickém 
věku tolik neuvědomujeme, jako lidé 
dřív), má svá podivuhodná tajemství 
a pozorným lidem je ochotna ukázat 
pokaždé něco nového. Dívejme se 
pozorně! Můžeme se mnohému na-
učit. A snažme se tento krásný a roz-
manitý Boží svět chránit a zachovat 
i dalším generacím!

Pěkné prázdniny a dovolené přeje 
Vít Hába, farář

Tato tradiční akce, na kterou se 
celý Slovácký krúžek vždy pečlivě 
připravuje, se letos moc nevydařila. 
Přestože nám meteorologové předpo-
vídali déšť a bouřky, odpoledne svítilo 
sluníčko, a tak jsme v hloubi duše dou-
fali, že snad nám to vydrží... Bohužel 
nevydrželo.

Letošní májové zpívání bylo rozší-
řeno o  vystoupení dětských souborů 
z  okolních obcí. Program zahájil náš 
dětský folklorní kroužek Nechorá-
nek, po něm se představila Pomněnka 
z  Tvrdonic a  dětský soubor Šáteček 
z  nedalekých Hrušek. Jako poslední 
se přišly se svým pásmem pochlubit 
děti z Dolních Bojanovic. Bohužel po 
jejich nástupu se přihnala silná bouřka 
a děti musely v rychlosti opustit pódi-
um. Pro ně vše skončilo a pro pořada-
tele to byla velmi nepříjemná situace.

Asi po půl hodině se počasí 
umoudřilo a  sluníčko opět zazářilo 
nad Nechory. Nic již nebránilo tomu, 
aby mohl program pokračovat. Jako 
první zazpíval tradičně domácí muž-
ský sbor. Po něm pak už podle progra-
mu přicházeli se svými písněmi ostat-
ní mužské sbory z Podluží, Horňácka 
a nechyběl ani smíšený sbor ze sloven-

ského Kuklova. Nesmíme zapome-
nout ani na domácí ženský sbor, kte-
rý se tohoto folklorního klání účastní 
pravidelně již několik let. Účinkující 
doprovázela CM Verbuňk. Ozvučení 
provedlo Tonstudio Rajchman.

Součástí májového zpívání byl 
i košt nechorských vín, který jako ob-
vykle připravili naši mužáci. Přestože 
počasí ovlivnilo účast  návštěvníků, 
domníváme se, že ti, co vydrželi až do 

pozdního večera, se určitě s CM pěkně 
pobavili. 

Děkujeme všem, kteří pomáhali 
při přípravě této akce. Poděkování pa-
tří nejen členům Slováckého krúžku, 
ale také Obecnímu úřadu Prušánky 
a ostatním dobrovolným pracovnicím, 
které s námi strávily náročné sobotní 
odpoledne.

Za Slovácký krúžek Vlasta Trechová
foto Jitka Omelková

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi
Májové zpívání

CM VerbuňkCM Verbuňk
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Slovácký krúžek a dětský folklorní soubor Nechoránek 
se po dlouhé době zúčastnily Národopisných slavností ve 
Tvrdonicích. Nevíme přesně, kolik je to let, kdy se naše 
obec na těchto slavnostech prezentovala, ale s jistotou mů-
žeme říct, že tam naposled tančili členové souboru Šohaj 
pod vedením Jaroslava Přikry-
la. Pokud si vzpomínáte, tak je 
to hodně dávno.

Z Prušánek jsme vyjeli au-
tobusem o  půl druhé hodině, 
abychom se mohli zúčastnit  
slavnostního průvodu. Přesto-
že bylo nesnesitelné vedro, děti 
statečně vykračovaly. Průvod 
byl dlouhý a tak každé dítko si 
neslo v  ruce „pitíčko“, aby ne-
trpělo žízní a hlavně, aby cestu 

se tradičně konala v sobotu 19. červ-
na před svátkem sv. Jana. Kolem páté 
hodiny odpolední to sice vypadalo, že 
žádná akce nebude, ale nakonec se po-
časí umoudřilo a umožnilo nám prožít 
příjemný večer. K němu přispěla diva-
delní a šermířská společnost Memento 
mori, která u nás byla už po několikáté. 
Tentokrát nám ukázali, jak vypadaly 
kdysi dávno rytířské turnaje, kdy uro-
zení páni bojovali o  přízeň krásných 
dam. Po představení některé děti vy-
užily nabídku na společné foto s  rytí-
řem, mohly si to vyzkoušet i s přilbou 
na hlavě. Večer předvedli muži z  Me-
mento mori ohňovou a fakírskou show. 
Až do setmění byl pro děti k dispozici 
starodávný dřevěný kolotoč a také ská-
kací hrad. Kromě toho děti soutěžily 

zdárně a v pohodě absolvovalo. Podotýkáme, že děti byly 
fakt úžasné a v úplné pohodě.

Mužský a  ženský sbor společně s  Nechoránkem na-
cvičil pro tuto slavnost pásmo „Jak to dříve chodívalo“. 
Jednalo se o  půlhodinovou ukázku zpěvů obou sborů, 

mluveného slova o Nechorách 
a  našich tradicích. Vše bylo 
doplněno krátkým a  vtipným 
pásmem dětských her v  po-
dání Nechoránku, který skli-
dil velký úspěch. V podvečer 
jsme se vraceli domů již uta-
haní, někteří i  „unavení“, ale 
všichni spokojení. A to bylo 
podstatné.    

Vlasta Trechová
foto Helena Hosajová

Byli jsme na slavnostech ve Tvrdonicích

Svatojánská noc
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V chorvatské Poreči probíhal od 20. do 24.5. 2015 
světový šampionát v  tanci „World Dance Masters“, které-
ho se zúčastnily břeclavské taneční skupiny E.M.Dancers 
a N.C.O.D.

Zde se představilo více než 8000 soutěžících z  celého 
světa.

Na tento šampionát se obě skupiny musely probojovat 
přes kvalifi kaci, která se konala letos v březnu v Pieštanech. 
Skupina E.M.Dancers se kvalifi kovala se čtyřmi choreo-
grafi emi. Jednou z nich byla skladba Kovbojky, kterou se 
svými kamarádkami tančila Kateřina Váňová z Prušánek. 
Díky pečlivé přípravě a tvrdé práci při trénincích se děv-
čatům podařilo dosáhnout na příčku nejvyšší a  získat 1. 
místo. Tím se Kateřina stala mistryní světa ve své taneční 
kategorii.

Celkem si skupina E.M.Dancers přivezla tři  zlaté me-
daile a  jedno čtvrté místo. Za tento obrovský úspěch dě-
kujeme naším báječným trenérkám Evě Blažkové (Bláži) 
a Dáši Reichmannové.

Skupina N.C.O.D. soutěžila v Poreči se šesti choreogra-
fi emi. Na bronzovém stupni vítězů stála dětská skupina se 
skladbou All-in, se kterou tancovaly i Kateřina Penčáková 
a Klára Hunkařová z Prušánek.  A jak název říká, dali do 
toho opravdu všechno. Junioři, kteří spolu tancují teprve 

rok, získali dvě čtvrtá místa, což je za tak krátkou dobu ne-
skutečný úspěch. První místo se podařilo získat  duu Sára 
Forejtová a  Lukáš Klementa z  Velkých Pavlovic a  dospě-
lé skupině se skladbou A little big mix, kterou mají právě 
s E.M.Dancers společnou.

Děkujeme obci Prušánky a  ostatním sponzorům, že 
nám umožnili splnit si svůj sen a načerpat mnoho zážitků, 
zkušeností a motivace do další taneční sezóny. 

Jana Hunkařová, Bohunka Penčáková a Jan Váňa
Foto Jana Hunkařová

Světový šampionát v tanci „World dance masters“

o vílu a rytíře svatojánské noci, hrály si 
na světlušky a hledaly zlatý poklad, na 
vstupenku mohly vyhrát balík dobrot 
a  všechny pak dostaly hromadu slad-
kostí. S dětmi nám pomáhaly starší 
holky ze školy, moc bych chtěla podě-
kovat hlavně Hance Lacové, která to 
s  dětmi moc pěkně umí. Losovaly se 
i vstupenky pro dospělé a tentokrát to 
byl opravdu krásný šperk! Vždycky nás 
potěší, když vidíme, že se šperk líbí a že 
z  něho výherce má skutečnou radost. 
V programu vystoupili i tanečníci Stre-
et Dance z  taneční skupiny N.C.O.D., 
které vede Ing. Lenka Žůrková. Nejdří-
ve nám děvčata a jeden kluk z Prušánek 
a Moravského Žižkova zatančili sklad-
bu „Sám doma“, později soutěžní výběr 
předvedl skladbu „All-in“, se kterou 
letos vystupovali i na světovém šampi-
onátu v Chorvatsku. A že do toho „dali 
všechno“ potvrzuje třetí místo, které na 
této soutěži získali. Několik skvělých 
výstupů měla i  taneční skupina irské-
ho tance Artuš a Artuš junior z Hodo-

nína, kterou založila a  vede Markéta 
Kubaláková. Její tanečníci jezdí na vy-
stoupení nejen po České republice, ale 
i do zahraničí. Opravdu bylo na co se 
dívat a my doufáme, že tato vystoupení 
inspirovala děti a jejich rodiče k tomu, 
aby své děti přihlásili na hodiny tance. 
Ať už to bude Street Dance, který se 
koná jednou týdně v KD, nebo irské 

tance, které se budou od září nového 
školního roku vyučovat v nově založe-
né HVTŠ v Prušánkách. 

Celý večer hrál skvělý DJ Boeing - 
Roman Antoš z  Ratíškovic. O občer-
stvení se postarali prušánečtí hasiči, 
poděkování patří jako vždy našim věr-
ným a obětavým seniorkám.

Text a foto Jana Kamenská

Pochlubte se – máte čím

Memento MoriMemento Mori
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Přišel konec školního roku a s ním 
i konec letošní výtvarky. Poslední ho-
dinu jsme měli 22.6. a děti si odnesly 
domů nejen svá díla, které s velkým 
nadšením a  vervou tvořily během 
celého roku, ale také malou odměnu 
za jejich celoroční píli. Tento rok na-
vštěvovalo výtvarku celkem čtrnáct 
dětí a to od 2. do 5. třídy. U paní uči-
telky Řehánkové, která vedla 1. třídu, 
tomu bylo podobně. Během roku 
jsme se věnovali nejenom klasickým 
technikám jako malbě či kresbě, ale 
také technikám jiným. Koncem loň-

ského roku jsme například pracovali 
na kalendáři pro rok letošní, který 
se nám podařil velmi hezky zkom-
pletovat a  každý si jej k  Vánocům 
odnesl domů. Na Velikonoce jsme 
použili techniku suché jehly a  tisku 
na tiskařském lisu pro velikonoční 
přání. Mezi další práce patřila třeba 
výroba karnevalových masek, tvor-
ba keramiky nebo malby dle obrazů 
slavných umělců. Závěrem bych ráda 
poděkovala dětem za jejich šikov-
nost, ale především obecnímu úřadu 
za velmi štědrý peněžní dar – dostali 

jsme výtěžek z  loňské podzimní vý-
stavy na památku výtvarnice Slavo-
míry Foretové - za něž jsme mohli 
nakoupit velké množství výtvarných 
potřeb, které nejsou v  dnešní době 
zrovna levnou záležitostí. Věřte, že to 
rodiče dětí hodně potěšilo. 

Doufám, že další rok ve výtvarce 
bude pro děti stejně úspěšný jako ten 
letošní. 

Michaela Vávrová

Více fotografi í na: 
vytvarkaprusanky.rajce.idnes.cz/

Tak mě jako aktivní maminku napadlo, že když nemě-
ly děti větší oslavu Dne dětí, tak bychom mohli uspořádat 
menší výlet alespoň do ZOO v Hodoníně. Náš syn chodí do 
třídy berušek a jelikož velice dobře vycházíme s paní učitel-
kou Málkovou, tak jsem jí ten nápad přednesla a jí se líbil. Ve 
třídě je více dětí, které mají maminku na mateřské jako jsem 
já, anebo jsou bez zaměstnání, že jsme se domluvili tak, že 
pojedeme s dětmi jako doprovod. Některým maminkám se 
nápad tak líbil, že si i vyměnily službu v práci, anebo si vzaly 
dovolenou, aby mohly jet s námi. Vybraly jsme termín a děti 
už se nemohly dočkat, i když nevím, jestli jsme se nakonec 
netěšily víc my maminky s paní učitelkou.

Myslela jsem si, že by se nápadu mohly chytnout i ostatní 

paní učitelky a navrhly by to stejné rodičům dětí ve svých 
třídách, ale bohužel se k nám nikdo nepřidal, dokonce z ně-
kterých úst zazněly velice nehezké připomínky. Byla by to 
maličkost, domluvit dva autobusy a jet celá školka se všemi 
zaměstnanci tak, jak jezdí ostatní školky po okolí. 

Beru na vědomí, že je to obrovská zodpovědnost někam 
s dětmi vyjet, ale myslím, že by těch maminek, které by byly 
ochotné jet s námi, bylo určitě víc. Bohužel mám poslední 
dobou pocit, a nemám ho jen já, že je pohodlnější děti vy-
hnat na zahradu jako do výběhu nebo maximálně s  nimi 
obejít dědinu. Já si pamatuji, že jsme vyfasovali svačinky a šli 
na „pochoďák“, mívali jsme i  hodiny tělocviku, sice jsme 
s nechutí oblékali cvičební úbory v podobě modrých kalho-

Jak si vedou pokračovatelé Výtvarky na půdě

Výlet třídy berušek z MŠ do ZOO v Hodoníně

Autorka obrázku - Soňa SlavíkováAutorka obrázku - Soňa Slavíková

Názory a příspěvky občanů
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Ráda bych reagovala na článek paní 
Marie Křivákové a tím uvedla na pra-
vou míru pár mylných informací. Ne-
vím, z  kterých úst si paní Křiváková 
vyslechla „velice nehezké připomínky“, 
z úst zaměstnanců MŠ to určitě nebylo, 
protože každou iniciativu ze strany ro-
dičů vítáme. Musím také upozornit na 
to, že mateřská škola má úplně jiné bez-
pečnostní opatření a vyjet s osmdesáti 
devíti dětmi na výlet znamená zajistit 
a zaplatit tři autobusy, protože jet nor-
mální autobusovou linkou nepřipadá 
vůbec v úvahu. 

Doteď jsem si myslela, že výrazy 
jako „vyhnat do výběhu“ se používají 
spíš u zvířat než u dětí. Vidím, že celý 
život se musí člověk učit. O aktivní 
výuce v  přírodě, o  poznávání rostlin 
a zvířat „jen“ z obrázků se raději už ne-
budu rozepisovat, protože na to, že ně-
kdo říká, že si s dětmi ve školce jenom 
hrajeme, jsme už zvyklé.

Dočetla jsem se na webových 
stránkách jiných mateřských škol, 
že si rodiče zakládají jakési sdruže-
ní, někde mají zvolené své zástupce 
a  pravidelně se scházejí s  učitelkami 

Reakce na článek „Výlet berušek…“ 
v souladu s Kodexem Prušáneckého Zpravodaje

tek a červených trenek doplněné o bílý žebrovaný nátělník, 
ale byl to další pohyb pro nás.

Vím, že na hlavy rodičů padá kritika, že děti moc sedí 
u počítačů, tabletů nebo se dívají na televizi a málo se jim 
věnujeme aktivně, ale bohužel to je nezbytná součást dnešní 
doby, z pohledu rodiče - za nás jako děti, byla většina babiček 
už v důchodu a pokud se nám rodiče nemohli věnovat, pro-
tože byli v práci nebo dělali na poli, tak se nám věnovaly ony. 
A upřímně, dřív neměl každý jen zahrádku za barákem tak 
jako dnes, a ta je ještě většinou zatravněná a stojí na ní bazén, 
ale měl minimálně dvě „záhumenky“ a k tomu vinohrad.

V dnešní době jsou zaměstnání bohužel tak psychicky 
a časově náročná, že jsme rádi, když přijdeme domů, zvlád-
neme uvařit, poklidit, posekat trávu a podělat pár věcí okolo 
domu a myslím, že se všichni snažíme aspoň chvilku najít 
a věnovat se dětem. V dnešní době málokomu pomůže ba-
bička, protože je pořád v práci, ale i tak se snaží nám aspoň 
někdy pomoci. Žijeme v době techniky a to se odráží i ve 
stylu života nás a našich dětí, bohužel v dnešní době, kdo 
nemá doma počítač, tablet, nebo alespoň smartphone, je 
prostě „mimoň“. Je to prostě všechno součástí našeho života 
a bez toho se už nedá existovat, každý, kdo chce jít do práce, 
musí umět s technikou zacházet a stejně tak jsou vedené už 
i ty děti. A proto si myslím, že alespoň ve školkách by se mělo 
dělat všechno pro to, aby děti neztrácely kontakt s přírodou, 
aby byly pokud možno co nejvíce venku. Poznávat rostliny 
a zvířata se nemusí učit jen z obrázků v knížkách. Aktivní 
výuka v přírodě je i pro děti určitě zajímavější.

Ale zpět k našemu výletu, domluvili jsme se na 5. června. 
Jeli jsme hromadnou dopravou, to byl pro děti možná ještě 
větší zážitek než ta zoologická. Hned ráno na zastávce, když 
přijel bílý a žlutý autobus, se vzrušeně dohadovaly, kterým 
pojedeme.

Nakonec to byl „žluťásek“, pan řidič byl docela překva-
pený z té naší bandy dětí, ale pohled na hezké maminky byl 
určitě balzámem a tak i ten hukot v autobuse přešel bez při-
pomínek.

Děti celou cestu vzrušeně švitořily a komentovaly, kudy 
jedeme a co všechno vidí a kde bydlí čí kamarád, babička 
nebo teta. Z autobusu jsme pak šli lesem a udělali jsme si 
malou pauzu na svačinku, podělili jsme se o cukroví, sušen-
ky a jiné dobroty, co měly děti v batůžcích a užívali si všichni 
dobré nálady. Abychom je trošku popoháněli, tak jsme po 
cestě hráli na sochy.

V zoo byly všichni nadšení ze žraloků, tygrů a  hlavně 
opic, které nám dávali najevo, že v takovém horku je nejlepší 
odpočívat. Nakonec jsme si maminky dopřály kafíčko, pro-
braly jsme všechno možné i nemožné, nakoupily jsme su-
venýry a hračky a vydaly se na autobus domů. Po cestě jsme 
maminky zažívaly šoky z hadů, protože to byl hit našeho vý-
letu, skoro každý si nějakého ze dřeva koupil a pak nás s nimi 
strašil.

Bylo to velice hezké dopoledne, moc se nám výlet povedl, 
počasí nám přálo, všichni jsme byli  nadšení a moc jsme si 
to užili.

Tak snad příště už bychom mohli jet s celou školkou.
Za všechny děti a  rodiče zúčastněných dětí bych chtě-

la poděkovat paní učitelce Málkové, že s námi do toho šla, 
vždyť jsme to dělaly pro děti a rády.  

Marie Křiváková

a  ředitelkou. Diskutují nejen o  tom, 
co je pálí, ale také plánují a vymýšlejí 
akce pro děti, výlety. Zamyslete se nad 
tím, popřemýšlejte. Vaše názory nám 
nejsou lhostejné, kritika se přijímá, 
ale pojďme se bavit na úrovni rodiče 
a vedení školy.

A nakonec ještě malý dodatek. Paní 
učitelka Málková měla ten den normál-
ně zaplacený, jako kdyby byla v  práci 
a  ostatním učitelkám vůbec nedělalo 
problém postarat se o děti z  její třídy, 
které na výlet nejely.

Radka Šůrková
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Čteme z prušánecké kroniky 
Jedna nejhroznější doba ve svě-

tové válce byla v roku 1917 po žních 
až do žní v roku 1918. Vojáci umírají 
na frontě od těžkých zranění a mno-
zí i  od hladu. Mnoho zoufalců, chtě 
ukončit toto strádání, sáhlo ke straš-
ným prostředkům. Ustřelení si prstů 
na ruce neb na noze bylo na denním 
pořádku. Před lékařskou prohlídkou, 
když už byla naděje na uzdravení, ze 
strachu před frontou sáhnul voják 
k  tomu nejhoršímu. Hojící se ránu 
buď něčím namazal, kupříkladu ben-
zínem, petrolejem, nebo pouštěli my-
dliny za kůži a mnohé jiné drastické 
prostředky byly hojně používány.

Jakmile se dostal voják z  fronty 
na dovolenů, aťsi na zotavenů nebo 
za jiným účelem, tomu už se nechtě-
lo zpět na frontu. Neboť bylo mnoho 
případů, že byl některý vícekrát raně-
ný, avšak po každém zranění, když byl 
uzdraven, nebyl-li uznán jako invali-
da, musel znovu a  znovu do bitevní 
vřavy.

Následkem Brestlitevského míru 
byla takřka celá rakouská armáda 
převezena na italskou frontu. (Brest-
litevský mír byla smlouva o příměří, 
podepsaná v  březnu 1918 v  Brestu 
Litevském, dnešním Bělorusku, mezi 
Ruskem a  ústředními mocnostmi – 
Německým císařstvím, Rakouskem–
Uherskem, Osmanskou říší a Bulhar-
skem – ve které Rusko uznalo právo 
ústředních mocností na nově získaná 

území o  rozloze asi jeden milión ki-
lometrů čtverečních.  V listopadu, po 
porážce Německa, byla smlouva anu-
lována. Nicméně díky této smlouvě 
mohli Němci svoji armádu přesunout 
na západní frontu, kde se schylovalo 
k rozhodujícím bojům 1. světové vál-
ky. – poznámka autorky). Tato fronta 
byla pro rakouskou armádu nejhor-
ším dějištěm světové války, kdež při 
jednotlivých útocích v  těchto vyso-
kých horách, z  té nebo oné strany, 
ostalo vždy několik tisíc mužů mrt-
vých a  těžce raněných ležet na poli 
smrti. Tedy nebylo divu, že se jevil ve 
vojsku tak velký odpor proti válce. 

Válka nebrala žádný konec. Ne-
pomáhaly slzy utrápených matek 
a  vyhladovělých dětí. Nepomáhaly 
srdcervoucí dopisy těžce zraněných 
a frontě strádajících vojínů. Nepomá-
haly ani modlitby věřících za ukonče-
ní války. Někdy válku začal, ale nikdo 
ji neuměl zakončit. Lid s tupou rezig-
nací vžil se do situace úplně, zevšed-
nělo všechno.

Ale najednou se něco stalo. Někte-
ří mladí hoši byli na dovolené z fronty. 
Když však jim dovolená vypršela, tu 
se jim nechtělo na frontu zpět a pros-
tě zůstali doma. Tu nastal nový druh 
vojska, kterému se říkalo dezertéři či 
„zelený kádr“. První z  těchto smělců 
byl Dřevěný Petr a Pšovský Vít. To se 
stalo začátkem února roku 1918. Těm-
to dezertérům se dařilo dosti dobře, 

nikdo se jich nevšímal a pomaloučku 
jich přibývalo. Na velikonoční svátky 
jich bylo už pět. Avšak vojenské veli-
telství se najednou začalo starat o tyto 
dezertéry, a  na připomenutí, aby se 
vrátili ke svým plukům, bylo posláno 
četnictvo. Na velikonoce 1918 poprvé 
byli schytáváni četnictvem v Prušán-
kách dezertéři. Avšak chycen nebyl 
nikdo.

Následkem míru s  Ruskem bylo 
umožněno zajatcům, aby se mohli 
vrátit do Rakouska a  domů. Avšak 
jakmile přešli tito nešťastníci hranice, 
ihned byli zařazeni do vojenských for-
mací a někteří hned převezeni na ital-
skou frontu. Jiní zase byli při návratu 
souzeni divizijními soudy, a kterému 
bylo dokázáno, že se dal dobrovolně 
do zajetí, ten byl buď zavřen, nebo 
poslán na frontu. Kteří byli uznáni 
vojenským soudem za nevinné, ti ob-
drželi jeden až dva měsíce zajateckou 
dovolenou. Avšak po uplynutí dovo-
lené rovněž se tito bývalí váleční za-
jatci nedostavili k vojenským tělesům. 
Tím se rozmnožil počet dezertérů 
v  Prušánkách i  v jiných vesnicích. 
Jak přibývalo dezertérů, opakovaly se 
častěji i návštěvy četníků.

Příště o důsledcích velké neúrody 
v roce 1917.

Z prušánecké kroniky přepsala 
a upravila Jana Kamenská

  
A ještě něco z našich dějin

U příležitosti 70. výročí ukončení hrůzné II. světové vál-
ky a osvobození naší vlasti od fašistické nadvlády a  teroru 
je nutné si připomenout, že o poražení fašismu se svou od-
bojovou činností zasloužili také občané naší obce, kterým 
patří tyto čestné vzpomínky. Činnost protifašistické ilegální 
organizace KSČ Moravská rovnost a dalších skupin Morav-
ské rovnosti v širokém okolí byla velmi rozsáhlá a významná 
a v historii protifašistického odboje hrála důležitou úlohu. Je 
možné uvést jen zlomek aktivit a nebezpečných sabotážních 
činů a  akcí odporu. Podařilo se vytvořit pevnou základnu 
členů, spojek a spolubojovníků. Jen díky přísné konspiraci, 
ukázněnosti všech členů skupiny, nebyla tato činnost v Pru-
šánkách nikdy vypátrána a vyzrazena.

Prvním ilegálním vedoucím v Prušánkách byl Cyril Ře-
hánek. Po jeho zatčení gestapem převzal vedení František 
Imrich z domu čp. 288 v Prušánkách. Již od roku 1940 se  
prostřednictvím Františka Imricha, jeho bratra Martina Im-
richa z Josefova a Vojtěcha Sejáka dostává do rukou členů 
ilegální tisk. Nejdříve Hlasy z podzemí, později list Morav-
ská rovnost. Je těžké vyjádřit, jak důležitou roli v době oku-
pace tisk hrál a v jakém nebezpečí se kolportéři nacházeli. 

V roce 1942 došlo ke sloučení ilegálních odbojových sku-
pin Prušánky a  Josefov. Od vedení byly dány organizacím 
pokyny k budování bunkrů – krytů. V Prušánkách a Josefo-
vě jich bylo vytvořeno několik. Sloužily jako úkryt osobám, 
po nichž pátralo gestapo nebo uprchlíkům z  koncentrač-

Vzpomínka na protifašistický odboj v Prušánkách k 70. výročí osvobození
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ních a zajateckých táborů.  V roce 1943 se ilegální skupina 
připravovala na partyzánskou činnost. Z příkazu vedení 
bylo navázáno spojení se zajateckým táborem v Rakousku 
u Hauskirchenu, kde byli vězněni a nasazeni na těžké práce 
sovětští důstojníci a vojáci. Úkol, některé z nich přivést a jako 
zkušené bojovníky zapojit do zdejších ilegálních skupin, byl 
splněn.  V lednu 1944 byl do Prušánek převeden sovětský 
důstojník, Gruzínec Ivan Demetrašvili z Tbilisi, posléze byli 
do organizace přivedeni další dva důstojníci - Pavel Holan-
dov z Běloruska a Sadych Sadychov z Baku. Přechodně byli 
ukrýváni v Prušánkách u Františka Imricha, Josefa Imricha 
a v Josefově u Martina Imricha a Vítězslava Dřevěného a dal-
ších spolehlivých členů. 

V roce 1944 navázali vedoucí Moravské rovnosti přes ka-
pitána Františka Foukala z Fryštáku  kontakt s českosloven-
skou partyzánskou brigádou Jana Žižky, které později velel 
major Murzin. Kapitán Foukal několikrát navštívil vedou-
cího Imricha s úkolem, aby projednali ilegální práci sovět-
ských důstojníků a jejich zapojení do partyzánské činnosti. 

Moravská rovnost zásobovala partyzány potravinami, 
které jim dodávala až do krytu.

Čas běžel a v únoru 1945 dostaly události rychlý spád. 
Skupina Moravská rovnost byla požádána o pomoc v souvis-
losti s parašutistickým výsadkem Clay – Eva z Anglie, který 
se ocitl v krajní nouzi a nebezpečí. Jejich úkryt v Tvrdonicích 
byl totiž vyzrazen a velitel Antonín Bartoš byl gestapem pře-
paden, zastřelil jednoho příslušníka gestapa, dva těžce po-

střelil a při přestřel-
ce byl sám zraněn.  
Po dohodě s  vede-
ním organizace byla 
paraskupina i  s vy-
sílačkou umístěna 
v odbojové skupině 
Moravská rovnost 
v  Prušánkách. Pa-

raskupinu tvořili velitel Antonín Bartoš, četař Jiří Štokman 
– šifrant a četař Čestmír Šikola – radista. Byl jim vyhledán 
úkryt a  umožněno vysílat, byli umístěni v  rodinách členů 
zapojených do činnosti organizace Moravská rovnost. Nej-
déle se vysílalo z domu Vítězslava Dřevěného z Josefova. Byly 
vysílány informace vojenského a hospodářského charakteru, 
většinou jim je přinášeli členové a  spojky ilegální skupiny. 
Přejímala je zpravodajská služba v  Londýně. Touto cestou 
byl žádán i  shoz zbraní pro zdejší odbojové skupiny, shoz 
však nebyl nikdy uskutečněn. Díky Rudé armádě, která se 
rychle blížila, gestapo už nemělo čas, sílu a prostředky k při-
pravovaným represáliím, útoku proti parašutistům a  Mo-
ravské rovnosti. V případě prozrazení hrozilo obcím, jejichž 
občané byli do tohoto odboje zapojeni, vyhlazení.

Během válečných let se na práci v ilegalitě podíleli z Pru-
šánek a Josefova zejména následující občané:

Cyril Řehánek, František Imrich č.p. 288, František Im-
rich č.p. 538, František Mazuch, Marie Kalužová, František 
Kaluža, Vojtěch Seják, Josef Imrich, Josef Svoboda, František 
Svoboda, Pavel Řehánek, František Rampáček, Jakub Řehá-
nek, Václav Šimek, Jakub Zálešák, František Kovařík, Franti-
šek Soukup a z Josefova Martin Imrich, František Turek, Ví-
tězslav Dřevěný, Jaroslav Rabušic, Marie Dřevěná a Antonín 
Čech. Ke konci války se do odboje zapojil také místní kněz  
P.Josef Vaněk.

Všichni výše jmenovaní odbojáři a  jejich rodiny si ur-
čitě zaslouží aspoň tuto skromnou připomínku a naši úctu 
a vděk za statečnost, odvahu a vlastenectví.

Informace byly čerpány z publikací: 
Josef Blažek: Jak jsme bojovali proti fašismu
Radimír Kunc:Clay-Eva volá Londýn
Kroniky obcí regionu Podluží
Paměti rodiny Imrichů

Zpracovala Blažena Imrichová, Prušánky 7

Martin Imrich spolu s  Vítěz-
slavem Dřevěným organizovali 
odbojovou činnost v  Josefově, kdy 
po dobu ukrývání členů výsadku 
Clay Eva, zhruba od února 1944 
do konce války, vysílali šifrované 
zprávy do Londýna vedení zahra-
ničního odboje Československa.
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Opustili nás:
Zdeňka Štětková
František Benada
Štěpánka Řehánková
Jan Švásta
Petr Vymyslický
Marie Dvořáková

Narození:
Dan Bartolšic
Klára Košutová
Gábina Bůšková

90 let
Pavel Klubus

Společenská kronika

Pozvánky na akce

SDH vás srdečně zve na tradiční hasičskou soutěž, která se bude 
konat v sobotu 1. srpna 2015, začátek bude ve 21:30 hodin, občerstvení 

a DJ zajištěni.

Slovácký krúžek a Obec Prušánky vás srdečně zvou v sobotu 8. srpna 
2015 na tradiční předhodovou besedu pod zeleným.

Chasa Prušánky, z.s. a Obec Prušánky vás rádi přivítají na tradičních 
třídenních hodech pod zeleným (9. – 11. srpna 2015), v neděli 

a v pondělí bude hrát DH  Legrúti, v úterý DH Lanžhočanka. 

V době hodů můžete v KD v Prušánkách navštívit výstavu prací 
mladých prušáneckých umělců.

Prušánečtí vinaři vás jistě rádi uvidí v Nechorách na tradičním 
Zarážání hory první sobotu v září – tj. 5. září 2015, v době okolo 

západu slunce.

O čtrnáct dní později se bude konat tradiční Vinobraní pod 
Nechory, kde vystoupí prušánecká chasa, mužský a ženský sbor a také 
Nechoránek, hrát bude DH Bojané a CM Galán z Podluží. Těší se na 

vás Obec Prušánky a všichni účinkující.
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Inzerce
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Třeťáci s ilustrátorkou knížky 
Jak zvířata spí v hodonínské galerii

Kačenka Váňová - mistryně 
světa v tanci na soutěži 
World Dance Masters

Májové zpívání

Noc s Andersenem

Káťa Penčáková a Klárka 
Hunkařová - držitelky 

bronzové medaile na tomto 
světovém šampionátu

Kamila Zvědělíková - naše 
nejúspěšnější závodnice 
Přeborů regionu Podluží 

v atletice

Tvrdonice

Tř ťá i il á k k ížk

č k áň á ě

N A d

Káť P čák á Klá k K il Z ědělík á š

Prušánský zpravodaj, vychází čtvrtletně. Místo vydání: Prušánky. Evidenční číslo: MK ČR E 12423
Vydavatel: Obec Prušánky, Prušánky 100, IČ 285226, DIČ CZ00285226. Šéfredaktor: PaedDr. Jana Kamenská

Grafi cká úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.tiskarnabrazda.cz
Uzávěrka pro Zpravodaj 3/2015 je 21. 9. 2015


