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Krátce Krátce 
z obsahuz obsahu Vážení a milí spoluobčané,

Rok s rokem se sešel a máme za sebou 
první jarní den a velikonoční svátky. Dny 
se prodlužují, příroda se probouzí, a i když 
nás zima letos příliš nepotrápila, jsme rádi, 
že je za námi a že se zase můžeme vrhnout 
do venkovních prací. Co nás v nejbližších 
měsících v naší obci čeká? Je to především 
jarní úklid. Spočívá hlavně v zametání ulic 
od zbytků posypových materiálů a  ve vy-
sbírání odpadků a různých „pokladů“ po-
valujících se v zákoutích naší obce a  jejím 
blízkém okolí. S tímto nám už tradičně po-
máhají naši myslivci, kteří opět uspořádali 
jarní „čištění větrolamů“ a  nashromáždili 
dvě plné vlečky rozličných odpadků (viz 
foto č.1). Za to patří myslivcům velký dík.

Je pro mě - a zdaleka nejen pro mě - na-
prosto nepochopitelné, že přesto, že máme 
ZDARMA k  dispozici sběrný dvůr a  recy-
klační plochu, jsou mezi námi stále jedinci, 
kteří „nelení“ a vysypou všechno, co je na-
padne, včetně tzv. nebezpečných odpadů, 
jako jsou zbytky různých chemikálií, eternit, 
obaly, stavební suť (viz foto č. 2)…, doslova 
kam je napadne. V této souvislosti je zará-
žející i to, že je tomu tak i v některých vino-
hradech, kolem vinohradů a  v Nechorách, 
kterými se rádi chlubíme jako naším prušá-
neckým pokladem. Bohužel sebevzácnější 
poklad „zabalený“ do odpadků příliš lákavě 
nevypadá (viz. foto č. 3, 4, 5). A nejsmutnější 
na tom je, že to dělají místní lidé…

Z nejbližších investičních akcí nás čeká 
během května dokončení úpravy návsi 
včetně konstrukce „zeleného“, kterou by-
chom si chtěli během června tréninkově 
postavit tak, aby nás nic nepřekvapilo v pří-
pravě na naše tradiční hody v srpnu. Chtěl 
bych touto cestou opět všechny spoluobča-
ny požádat o shovívavost, trpělivost a opa-
trnost během stavebních prací, protože se 
neobejdeme bez občasných omezení pro-
vozu jak pro chodce, tak pro vozidla včetně 
autobusů.

Dále to budou opravy silnic a cest, kon-
krétně ulice Zimákova (v případě kladného 
vyřízení dotace), ke kuželně, v uličce kolem 
penzionu paní Čechové, za ulicí Slunečná 
směrem k silnici na Moravskou Novou Ves 
(oprava a zpevnění polní cesty recyklátem 
a asfaltovou drtí), ulice Prádelní. V Necho-
rách pak oprava uličky Nová (první ulice 
doprava).

Přes mnoho komplikací chceme také 
začít s  budováním slavnostního areálu za 
kostelem a  konečně také s  rekonstrukcí 
rybníčku u koupaliště.

O dalších plánovaných letošních akcích 
Vás, milí spoluobčané, budu informovat 
v dalším čísle Zpravodaje.

Přeji nám všem krásné, pohodové a pře-
devším přátelské a bezpečné jarní měsíce.

Lubomír Zahradník, starosta obce

Slovo starosty 

foto č.1foto č.1

foto č.3foto č.3

foto č.2foto č.2 foto č.4foto č.4

foto č.5foto č.5
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Informace odpadového hospodářství

Komentář za vlastní hospodaření obce Prušánky

Vážení spoluobčané.
Ve svém příspěvku bych Vás rád seznámil s množstvím 

odpadu, jak komunálního, tak tříděného za rok 2015 a záro-
veň bych provedl srovnání s rokem 2014.

Takže nejdříve k odpadu komunálnímu. Tohoto je vždyc-
ky nejvíce a v minulém roce jsme na skládku vyvezli 563 tun. 
Rok předtím, tedy 2014, to bylo 591 tun.
Co se týče tříděného odpadu, je množství následující:
   2015  2014
- papír,  lepenka  57,2 tuny 49,7 tuny
- plasty   29,8 tuny  28,3 tuny
- sklo    29,1 tuny 39,5 tuny
- kompozitní obaly  4,2 tuny  1,3 tuny
- nebezpečný odpad 
   celkem   14,6 tuny 7,2 tuny

Z porovnání je vidět, že ubylo komunálního odpadu 
a kromě skla jste vytřídili více surovin než v roce 2014. Za 

to Vám všem patří poděkování. Jestliže jsme za rok 2014 ob-
sadili v rámci obcí hodonínského okresu ve třídění 3. místo, 
pak pevně věřím, že toto krásné umístění obhájíme i letos, 
za rok 2015.

Mezi nové věci, které na letošní rok připravujeme, bude 
podání žádosti o dotaci na zakoupení nádob na bioodpad 
do každého domu. Vyhlášení výzvy můžeme očekávat někdy 
kolem června 2016. 

Původně byl záměr obce vybudovat obecní kompostárnu. 
Nesplnili bychom ale parametry dotace v množství získaného 
bioodpadu a tak jsme po dohodě s odborem životního pro-
středí krajského úřadu od projektu upustili a dáme se cestou 
nádob do domu. Věříme, že tato novinka pomůže každé ro-
dině v „boji se zeleným nepřítelem“, kdy se neví, kam s ním.

Závěrem přeji všem krásné prožití jarních prosluněných 
dní a ještě jednou děkuji, že se snažíte o třídění odpadu a tím 
chráníte a zlepšujete naše životní prostředí.

Jan Nosek, místostarosta obce

Hospodaření obce Prušánky se řídilo v roce 2015 rozpočtem, 
který schválilo ZO dne 17. 12. 2014. Rozpočet byl schválen ve 
výši:
Příjmy   35 317 000,- Kč
Výdaje   39 909 300,- Kč
Financování    4 592 300,- Kč

V průběhu roku byl rozpočet upravován formou rozpočtových 
opatření, které schvalovala Rada obce Prušánky.
Schválený rozp.  upravený rozp. skutečnost
Příjmy 35 317 000,- Kč 40 095 100,- Kč 40 419 596,84 Kč
Výdaje 39 909 300,- Kč 34 557 900,- Kč 34 878 449,95 Kč
Finan.   4 592 300,- Kč   5 537 200,- Kč   5 541 146,89 Kč

Příjmy - Významné položky příjmů za rok 2015
Daně     25 889 354,00 Kč
Vydobývané prostory 
z nalezišť plynu na katastru obce   6 944 653,00 Kč 
Prodej pozemků     2 264 911,00 Kč
Přijatý příspěvek od MND      500 000,00 Kč
Pronájmy pozemků        202 877,00 Kč
Pronájem nemovitostí        718 900,00 Kč
Odměny za vytříděný odpad EKO-KOM 295 038,00 Kč
za ostatní tříděný odpad  165 998,00 Kč
Za vstupné        135 655,00 Kč
prodej hasičského automobilu 400 000,00 Kč

Přijaté dotace
Obec získala v průběhu roku dotace na pořízení majetku:
- dětské hřiště       301 251,00 Kč
- dotace od obce Lužice na SDH  200 000,00 Kč

Běžné výdaje - Významné položky běžných výdajů za rok 2015
Platy zaměstnanců 3 050 197,00 Kč
Odměny a odvody členů zastupitelstva 1 336 560,00 Kč
Dohody o provedení práce  301 316,00 Kč
Odvody z mezd   1 409 441,00 Kč 
Drobný majetek   284 814,50 Kč
PHM   210 804,60 Kč
Energie – plyn, voda, elektřina      914 562,65 Kč
Úroky vlastní 53 472,88 Kč
Platby daní a poplatků  1 080 230,00 Kč
Neinvestiční transfery neziskovým org. 1 354 241,00 Kč
příspěvky PO    2 500 000,00 Kč
Služby   3 130 326,51 Kč
Dopravní obslužnost  110 050,00 Kč
Materiál  852 979,74 Kč
Služby fi nančních ústavů (poplatky a pojištění)    160 754,76 Kč
 
Kapitálové výdaje - Významné položky  kapitálových výdajů za 
rok 2015
Výkup pozemků a RD      405 550,00 Kč
Zameták sněhový  128 852,00 Kč
Rekonstrukce VO  166 733,00 Kč
Dětské hřiště  430 359,00 Kč
Rekonstrukce kotelny ZŠ   1 379 707,00 Kč
Rekonstrukce kotelny kulturního domu    515 238,00 Kč
Úpravy ČOV a ČS   5 997 926,00 Kč
Náves obce I. část  5 421 699,50 Kč
Parkoviště ulice Školní     423 775,00 Kč

Financování
Splátka úvěrů  1 407 700,00 Kč

Jindra Hamrová, hlavní účetní
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Z naší knihovny
Vážení čtenáři a všichni návštěvníci knihovny, 
před pár měsíci skončil starý rok, podívejme se opět tro-

chu na statistiku. Ke konci roku 2015 jsme měli:
- 223 registrovaných čtenářů (2014 to bylo222)
- přišlo celkem 2863 návštěvníků (2014 to bylo 2595)
- výpůjčky činily 8198 knih (2014 to bylo 7678)

Od začátku roku se přichází zaregistrovat úplně noví čte-
náři, což je velmi potěšující. 

I tento rok, stejně jako minulý, vyčlenila obec na knihy 65 
tisíc korun. Kromě toho nám z Hodonína vozí 100 knih z vý-
měnného fondu, místo dosavadních padesáti, takže opravdu 
je možno si vybrat podle chuti.

Jak jsem se již zmiňovala v minulém čísle Zpravodaje, od 
ledna nám začaly chodit nové časopisy. Jsou to 21. Století, Na-
psáno životem a Praktická žena Kreativ. Na ně i na starší čísla 
máme již pořízeny nové police po bocích regálů.

Znovu bych vás ráda upozornila na naše knihovnické 
webové stránky www.prusanky.knihovna.cz, nebo stačí jen 
obyčejně zadat knihovna Prušánky. Najdete zde fotografi e 
z besed předškoláků i školáků, povídání o tom, co na nich vaše 
děti dělaly, informace o novém výměnném fondu a nových 
knihách, což jsou věci, které by vás mohli asi nejvíc zajímat.

I když se již blíží jarní práce, doufám, že i nadále zacho-
váte knihovně svou přízeň. Určitě to udělejte, od jara začnou 
zase chodit nové knihy…

Vaše knihovnice Milena Hromková

Z činnosti ZŠ
Těšíme se na skutečné jaro…

Počasí se ještě moc věřit nedá - jeden 
den krásné sluníčko, druhý den sněho-
vá pokrývka, další den větrno, pak zase 
sluníčko, ráno jinovatka… Počasí nás 
pořád napíná. Přijde už konečně po té 
zimě - nezimě doopravdy jaro?   

Jak jsme prožívali poslední tři měsíce 
my všichni ve škole? Uzavřeli jsme klasi-
fi kaci za I. pololetí, zažili několik velkých 
akcí a další máme v plánu.

Jednou z  těch tradičních akcí byla 
účast našich reprezentantů na dějepisné 
olympiádě ve Strážnici. 18.1. se naše vý-
prava ve složení Michael Turek, Vojtěch 
Pospíšil a  Michaela Tučková vydala na 
soutěž. Po řádné přípravě, kterou ved-
la p.  uč.Vanda Bušková, se jejich práce 
zúročila: Míša Turek zvítězil, třetí místo 
obsadil Vojta Pospíšil a 4. místem si za-
jistila postup do krajského kola i  Míša 
Tučková.  Moc všem děkuji a  poděko-
vání patří i  p. uč. Buškové za přípravu 
do soutěže. 26.1. se uskutečnila exkurze 
žáků 6. a 9. třídy do brněnské spalovny 

dopravní značky, zopakovaly si chování 
v silničním provozu. Celou činnost řídili 
dva výborní instruktoři a děti si to nále-
žitě užívaly. Někteří bohužel i s „pokuta-
mi“ – razítky za nesprávnou jízdu či pře-
cházení silnice. Ti bez pokut dostali jako 
malou odměnu refl exní samolepky na 
kolo nebo koloběžku. Akce se nám všem 
moc líbila. O spolupráci uvažujeme i do 
budoucna.  Z měsíce února se nám na 
9.3. přesunula akce „Používám mozek“ – 
o fungování lidského mozku, o vnímání, 
ukládání informací, vyvolání vzpomínek, 
smyslovém vnímání a o tom, jak se učit 
tak, abychom si hodně pamatovali. Tato 
beseda byla určena žákům od 5. po 9. tří-
du. Lektor byl velmi pohotový, vtipný, za-
pojoval žáky do výkladu a ukázek (odmě-
ňoval je odznakem „Používám mozek“) 
a  nakonec proběhla soutěž chlapeckého 
a dívčího týmu. I tady se objevovaly po-
znatky o tom, co z  techniky a  jak nega-
tivně ovlivňuje naši schopnost pamatovat 
si a jak může technika negativně ovlivnit 

odpadů (SAKO Brno) a výlet byl doplněn 
návštěvou Vida centra (zábavný vědecký 
park). Začátkem února navštívili všich-
ni žáci z  I. stupně divadelní představení 
„Nezbedná pohádka“ v  Uherském Hra-
dišti.  Zápis do 1. třídy byl naplánován na 
2. a 3.2. Celkem bylo zapsáno 31 dětí do 
1. třídy, jako každoročně bude část rodičů 
vyřizovat odložení školní docházky (vět-
šinou z důvodu školní nezralosti). Před-
pokládáme nástup dětí do 1. třídy v po-
čtu cca 24 žáčků.  V průběhu února se 
4. a 5. třída vypravila na besedu do místní 
knihovny. Na začátek března byla pláno-
vána zajímavá akce – dopravní výchova 
prakticky. Využili jsme nabídky na výu-
ku dětí pomocí mobilního dopravního 
hřiště. K účasti jsme vybrali předškoláky 
z mateřské školy a 1. - 3. třídu ZŠ. Hřiště 
bylo připraveno v tělocvičně, k dispozici 
byla elektrická autíčka a čtyřkolky, funkč-
ní semafory i vybavení pro malé doprav-
ní policisty. Děti se vystřídaly v  rolích 
chodců, řidičů a  policistů, prohlédly si 

Místní knihovna vyhlašuje 
burzu knih.

Pokud máte doma knihy, které již nepotřebujete, ale 
někomu by ještě udělaly radost, noste je prosím do 

konce dubna do knihovny.
Jakmile nashromáždíme dostatečný počet knih, 

vystavíme je na chodbě OÚ a budou nabídnuty za 
symbolickou cenu k prodeji. 

Výtěžek půjde na nákup knih pro naše prvňáčky. 
Tyto jim budou předány koncem školního roku 

v knihovně při besedě.
Knihy prosím noste v půjčovní dobu do knihovny. 

Vybíráme všechny žánry, dětské, dospělé i naučnou 
literaturu. Knihy by měly být v dobrém stavu, 

nenoste prosím ty, které jsou cítit plísní, zaprášené, 
nebo jinak viditelně poškozené.

Děkujeme.
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Environmentální výchova - SAKO a VIDA

Land art - Ptačí hnízda

Den 26. 1. 2016 začal tím, že se sešla 
9. a 6. třída už za pět minut půl osmé 
u  školy. Jeli totiž společně na exkurzi 
do spalovny odpadů a do VIDA centra 
v Brně. Doprovod jim dělala p. uč. Kur-
ková, Juráňová a jako výpomoc David 
a Radek. Během cesty se nám stala ne-
hoda. I přes zákaz paní učitelky 
se jednomu šesťákovi udělalo ne-
volno. Ale zvládli jsme to. Nikdo 
další se nepřidal.

Když jsme přijeli do Brna do 
spalovny odpadů, přivítala nás 
paní průvodkyně a  pustila nám 
docela naučný fi lm o  brněnské 
spalovně a  třídění odpadů. Víte, 
že každý z vás vyprodukuje za rok 
půl tuny odpadu? Po teoretické 

Jednoho únorového 
dne jsme se v rámci příro-
dopisu rozhodli, že posta-
víme ptačí hnízda v areálu 
naší školy. Probíraným 
učivem byli totiž ptáci. 
Nastudovali jsme všechny 
potřebné informace a dali 
se do práce. Jak se nám to 
povedlo, posuďte sami.

části jsme se rozdělili na dvě skupiny 
a vydali se do provozu spalovny. Aby 
nás něco nepřejelo, vybavili nás refl ex-
ními vestami. A abychom nedostali 
ránu do hlavy, vyfasovali jsme každý 
ochrannou přilbu. Připadali jsme si 
blbě, ale byli jsme určitě krásní. Sezná-

naše smysly. Takže pořád platí - Dobrý 
sluha, ale zlý pán! Takže nepodléhejme, 
v rozumné míře využívejme a hlavně při-
měřeně věku zpřístupňujme… Nechme 
malé děti se nejprve dobře naučit mluvit, 
ovládat psací a  kreslicí náčiní, poznávat 
svět kolem sebe v přirozené podobě a ne-
předkládejme jim jej pouze ve virtuální 
realitě v  tabletech a  podobných zaříze-
ních. Čas věnovaný dětem ve společných 
hrách, domácích činnostech, čtením 
a vyprávěním je mnohem větším darem 

a užitečnějším vkladem než nový tablet či 
chytrý telefon.

V březnu se též fi nišovalo s podává-
ním přihlášek na střední školy. Jak celé 
přijímací řízení dopadne, to budeme vě-
dět až po všech přijímacích zkouškách 
a  přesunech z  oboru na obor. Přihláš-
ky si deváťáci podávali na střední školy 
jako obchodní akademie, průmyslovky 
a zdravotní školy (celkem 11 zájemců), 
na učiliště do učebního oboru se hlási-
lo 5 žáků, na učební obor s  maturitou 

1 žák. Teď bude jejich hlavním úkolem 
se dobře připravit na přijímací zkoušky, 
případně pohovory. Z 5. třídy na víceleté 
gymnázium se hlásí 3 žáci.

Do konce března je v  plánu recitační 
soutěž pro I. stupeň, návštěva knihovny pro 
1. třídu a „Partička“ pro II. stupeň. Také se 
začnou rozbíhat další sportovní soutěže. 

Přeju všem spoustu energie a dobré 
nálady, kterou nám přináší jarní sluníč-
ko a probouzející se příroda

Text a foto Alena Kristová

Dopravní hřiště v tělocvičně  Dopravní hřiště v tělocvičně  Reprezentace skokanů z Lužické laťky - 3. až 9. třída Reprezentace skokanů z Lužické laťky - 3. až 9. třída 

mili jsme se s celým procesem svážení, 
třídění, zpracováním a následně spalo-
váním odpadů. A také proběhlo zcela 
důvěrné seznámení s pachem odpadu 
a popela po spálení. Ke konci jsme si 
v SAKO koupili kávu z automatu a jeli, 
konečně, do vědecko-zábavního cen-

tra VIDA. Zde jsme strávili dvě 
hodiny. Mohli jsme si vyzkou-
šet různé fyzikální, chemické 
i biologické pokusy. To se zajis-
té projeví ve zlepšení prospěchu 
v těchto předmětech.

No a pak nám zbylo jen spo-
kojeně nasednout do autobusu 
a jet domů. Přijeli jsme v pořád-
ku, spokojení a s novými zážitky 
a znalostmi.
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Týden zdravé výživy

Hudební, taneční a výtvarná škola

Krajské kolo dějepisné olympiády

Ekotým naší školy se rozhodl 
uspořádat ve škole „Týden zdravé 
výživy“, který se konal druhý týden 
v únoru. Během tohoto projektu děti 
měly nosit s  sebou zdravé svačinky 
a  pití. Na svačinu měly například 
ovoce a zeleninu, pečivo a další. Ve 
školní jídelně se vařila jídla ještě 
zdravější než obvykle. Žáci sami dali 

Dne 26.2. proběhlo setkání peda-
gogů HTVŠ, na kterém se hodnotil 
nejen uplynulý půlrok, ale došlo i na 
diskuzi o další vizi HTVŠ a zlepšení 
její celkové organizace. Jeden z bodů 
se týkal i chystaných termínů přehrá-
vek a závěrečného koncertu, o kterém 
budou rodiče i děti včas informováni. 
Koncepčně  budou mít děti možnost 
vybrat si ze dvou termínů přehrávek 
(duben a  květen) v  aktuální dosa-
žené úrovni a  samotné hodnocení 
bude probíhat dle kritérií ABRSM. 
Závěrečný koncert je předběžně sta-
noven na 16.6.2016. Rodiče budou 
mít v  brzké době možnost sledovat 
výstupy svých žáků přes portál ‚izuš‘, 

Na počátku druhé březnové dekády se uskutečnilo 
v Brně krajské kolo dějepisné olympiády. Po úspěšném 
absolvování okresního kola, kdy se naši žáci umístili 
v rámci okresu na prvním, třetím a čtvrtém místě, jeli 
hájit prestiž okresu Hodonín v krajském kole. Tématem 
byla doba Lucemburků. Žáci museli pročíst notnou dáv-
ku studijního materiálu a snaha a příprava se vyplatila. 

mu měli celý týden pod kontrolou. 
Chodili po třídách a fotili, fi lmovali, 
dělali rozhovory s žáky, učiteli a ku-
chařkami. Fotky a  recepty pomazá-
nek jsme vystavili na nástěnce a  na 
webu školy. S akcí jsme byli spokoje-
ni a těšíme se na další. Však my něco 
vymyslíme.

Mila Kurková

návrhy jídelníčku. Pak jsme měli za 
úkol zjistit, kolik jídla se vyhodilo 
během tohoto týdne a srovnali jsme 
to s týdnem následujícím. Rozdíl byl 
jen nepatrný. Z toho jsme usoudili, 
že nám zdravá jídla docela chutnala. 
Některé třídy si připravily své vlast-
ní pomazánky, na kterých si pak děti 
pěkně pochutnaly. Členové ekotý-

Michal Turek se mezi žáky gymnázií i  základních škol 
umístil v krajském kole na druhém místě, Vojta Pospíšil 
obsadil třetí a  Míša Tučková šesté místo. Zřejmě ales-
poň jeden z nich postoupí do celostátního kola, které se 
uskuteční v květnu. Žákům ke skvělému umístění moc 
blahopřejeme!

Vanda Bušková

čímž se změní i způsob administrace 
HTVŠ. 

Obec pronajala zánovní cimbál 
a  vedení HTVŠ přesunulo výuku do 
prostor ZŠ s tím, že žáci ve hře na cim-
bál mají možnost cvičit ve zkušebně 
pod KD. Dle domluvy s vedením obce 
dojde ještě v tomto školním roce k vy-
bavení hlavní hudebny HTVŠ v prosto-
rách ZŠ PA technikou a potřebnými ná-
stroji k tomu, abychom mohli v novém 
školním roce 2016-2017 spustit cim-
bálovou muziku a  pop-rockovou ka-
pelu složenou převážně z našich žáků. 
Nechoránek přešel pod agendu HTVŠ 
a doufáme, že se nám podaří jeho spo-
jení s  novou cimbálovou muzikou.

Do učitelského sboru jsme přiví-
tali novou plně aprobovanou učitelku 
na klavír paní Jarmilu Babáčkovou, 
a  tímto bych rád vyzval rodiče, aby 
znovu zvážili zápis svého dítěte buď 
na taneční, výtvarný nebo hudeb-
ní obor HTVŠ. Celkovou nabídku 
HTVŠ lze shlédnout na stránkách 
obce: www.obecprusanky.cz v  sekci 
‚instituce a spolky/školství‘. V součas-
né době pokrýváme všechny hlavní 
hudební, taneční i  výtvarné umění 
a jsme schopni ve většině případů při-
jímat děti i v průběhu školního roku. 
Zájemci se mohou přihlásit v místní 
knihovně u paní Mileny Hromkové.

Martin Novák
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Z naší školičky
Přešla zima, zmizel mráz, 
jaro přišlo mezi nás. 
Zas kytici květů máme, 
jaru za ni zazpíváme.

Toto nádherné roční období ne-
přichází naráz a  s jistotou. Hraje si 
na schovávanou. Sluníčko má sice 
ještě chladné paprsky, ale my cítíme, 
že jaro už je ve vzduchu. A když po-
tom nastane, je den ze dne krásnější. 
Jaro je kouzelník, který čaruje teplem 
a pestrostí barev. Na jaře můžeme sle-
dovat zázraky, které se v přírodě dějí. 
Jarní slunce budí všechno ze zimní-
ho spánku svým polibkem jako princ 
Šípkovou Růženku. Začínají se zele-
nat pole a louky, ze země vyráží nové 
kvítí, na stromech a keřích se objevují 
nové lístky. Slyšíme první bzukot včel 
a  much, milé švitoření vlaštovek, ji-
řiček a  veselé melodie skřivánků. V 
trávě se objevují první brouci, ptáci si 
staví hnízda a společně se zvířátky se 

chystají na rodičovské povinnosti.
Jen mít oči k vidění, uvidět, co jiní 

lidé nevidí a neuvidí. Vidět, jak si zla-
tohlávek češe zlatý vlas, vidět, že má 
sedmikráska vskutku sedm krás.

A tohle všechno učíme děti z naší 
školky vidět. Péče o  tvorbu a ochra-
nu životního prostředí má z  hledis-
ka pedagogického velký výchovný 
význam. Vedeme děti k  pochopení 
vztahu mezi člověkem a  jeho život-
ním prostředím. Vzhledem k  tomu, 
že v určitých situacích nejsou děti ješ-
tě schopny rozlišovat skutečnost od 
myšlenky, je citlivé a  správné vedení 
dospělých a hlavně dobrý přiklad to 
nejdůležitější. Do přírody chodíme 
co nejvíce od prvních jarních dnů. 
Seznamujeme děti se změnou pří-
rody tak, abychom zaručili prožitek 
a jejich aktivity. Všechna roční obdo-
bí nám poskytují mnoho podnětů pro 
pozorování, ale největší zájem vzbu-
zuje právě jaro.

Kde se vzali, tu se vzali motýlko-
vé, včeličky, přiletěli, zulíbali všem 
kytičkám hlavičky. Tak přejeme všem 
krásné jarní dny plné sluníčka.

Úsměvy jara. Převlékáme se na 
vycházku. 

Uč. „Vítku, s takovou tady budeš ještě 
zítra.“ Víteček: „No tak to pěkně děkuju.“ 

Zuzanka: „Paní učitelko, že nevíš, 
co jsem nakreslila.“ Uč: „No to ne-
vím, co?“ Zuzanka: „Nic.“ 

Majdalenka: „Paní učitelko, my 
se s Martínkem milujeme a dali jsme 
si pusu.“ Uč. „Tak to jste jak ženich 
a  nevěsta, že?“ Martínek: „Já nejsu 
ženich, já su machr.“ Majdalenka: „To 
neva, Marti, já su normální.“ 

Sonička: „Paní učitelko, oni mě pi-
chali do ruky a já to mám teď změklé jak 
kámen.“ 

Viktorka: „Paní učitelko, naše babič-
ka má nemocné bříško a v nemocnici jí 
z teho bříška vytahovali stehna.“

Text a foto Radka Šůrková

 Tradiční rozdělení rolí  Tradiční rozdělení rolí 

Dobrý den v tomto jarním čase. 
Po měsících plných čepic a  ruka-

vic vás zdravíme s úsměvem na tváři, 
v polobotkách a větrovkách. Zimu ko-
nečně vystřídalo jaro a my jsme se pus-
tili do nové práce. Začínáme nacvičo-
vat pásmo, které bude veselé a hravé, 
ale víc vám moc neprozradíme, abyste 
byli zvědaví a natěšení a přišli se na nás 
podívat. První vystoupení tady v Pru-
šánkách budeme mít v květnu na Má-
jovém zpívání v Nechorách. Ještě před 
tím budeme vystupovat v Moravském 

Žižkově a Hodoníně. 
V sousední vesnici se letos koná 

tradiční přehlídka dětských folklor-
ních souborů z Podluží. Poprvé se jí 
zúčastníme i  my. Podpora a  spolu-
práce, ale také inspirace a  motivace, 
to všechno nám tahle akce může dát. 
A i když už se s mnoha okolními sou-
bory známe a  navštěvujeme, příleži-
tost opět se potkat si rozhodně nene-
cháme ujít.

Hodonínské Centrum pro rodinu 
letos slaví 10. výročí stacionáře Vlaš-

tovka a  přizvalo 
náš soubor do 
odpoledního pro-
gramu, a  to v  so-
botu 21. května.

Naše vystou-
pení doposud doprovází přespolní 
cimbálové muziky. Nejčastěji je to 
Dětská cimbálová muzika z  Lužic. 
A spolupracuje se s nimi výborně. Ale 
vlastní muzika - to je přece jen něco 
jiného. No a tak se na ni pomaloučku 
chystáme. Cimbál, housle nebo třeba 

Nechoránek v přípravě na novou sezónu
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Rok se s rokem sešel a prušá-
necký Klub maminek bude po-
malu zapalovat první svíčku na 
výročním dortu. Sen se stal sku-
tečností a  klub opravdu funguje. 
Díky velkorysé pomoci obecního 
úřadu se scházíme každý čtvrtek 
dopoledne ve zkušebně pod kul-
turním domem (vchod vedle baru 
u Sávy). Začátek je v devět hodin, 
ale když to nestihnete, můžete 
přijít i později, klidně až v deset. 
Kolem jedenácté většinou končí-
me. Za ten necelý rok jsme stihly pořádat podzimní a jarní 
burzu dětského oblečení, maminky s dětmi chodí do tělo-
cvičny, tvořily jsme adventní věnce a vánoční vazby, spolu 
s dětmi pak záložky do knížek, velikonoční zápichy i vá-
noční cedulky na dárky. Na jaře plánujeme malování na 
trička. Díky vaší velkorysé pomoci máme pro děti spoustu 
hraček, plyšáků a stavebnic. Na jaře se budeme snad už ko-
nečně stěhovat do vlastních prostor. Čeká nás malování, 
úklid a stěhování. Rádi vás pak pozveme na kávu nebo čaj. 
Provozujeme facebookovou stránku Maminky Prušánky, 
kde o nás najdete všechno potřebné a můžete si prohléd-
nout fotky z uspořádaných akcí.

Hezky se to čte, že? Nic nám nechybí. Nebo chybí? Chy-
bí nám maminky s dětmi. Přiznáváme otevřeně, že během 

Ve dnech 18. a  19. března se na 
kulturním domě konala další burza 
dětského a  těhotenského oblečení, 
hraček a  kojeneckých potřeb, tento-
krát zaměřená na jarní a letní oblečení 
a obuv. Burzu uspořádal Klub mami-
nek Prušánky za podpory obecního 

roku jsme si prošly obrovským 
nadšením i  velkým zklamáním. 
Přes všemožnou propagaci na-
šich akcí se nám nedaří přilákat 
do klubu další maminky. Skupi-
na, která se utvořila někdy v létě 
loňského roku, se různě obmě-
ňuje, ale nerozrůstá. Byly chví-
le, kdy jsme z  toho byly hodně 
smutné. Zvlášť zima byla nároč-
ná na trpělivost, protože mnoho 
dětí různě marodovalo a  nebyl 
čtvrtek, abychom se sešly v něja-

kém rozumném počtu. Ale ani taková zima nás nezlomila 
a neodradila. Dokonce už jsme se i povznesly nad nezájem 
ze strany maminek z Prušánek. Jsme rády, že jsme se na-
šly, že máme možnost se scházet a že můžeme vymýšlet 
něco zajímavého pro své děti. Náš klub dále zůstává ote-
vřený všem maminkám a rády bychom, abyste to věděli. 
Víme, že je v dnešní době spousta možností, jak se s dětmi 
zabavit. Existuje nepřeberné množství kroužků, cvičení, 
plavání, kurzů a dalších. My nenabízíme placené služby, 
nabízíme přátelství, sdílení, pohodu, občas muziku, nějaké 
tvoření, zábavu pro děti a dobrou kávu.  A tak to chceme 
dělat i letos. Když se přidáte, budeme rády. Přejeme vám 
krásné jarní dny a těšíme se na viděnou.

Helena, Martina, Gabča, Jana, Vlaďka a Jarka

Klub maminek 
Klub maminek v Prušánkách oslaví první narozeniny

Burza

školené hlasy malých zpěvaček – to 
všechno pomalu pilujeme, učíme se 
a zkoušíme. Od příštího školní-
ho roku, s podporou HTVŠ tak 
začnou děti společně hrát v nové 
prušánecké cimbálce. A to se 
pak bude vystupovat!

Kromě toho, že se radujeme 
z budoucích muzikantů, radujeme 
se také z nových krojů. Ty pro nás 
začíná šít paní Vladislava Lekavá 
z  Josefova. Díky obecní dotaci – 

za kterou mockrát děkujeme – tak brzy 
vyběhneme na jeviště v novém. 

A jedna malá poznámka pod ča-
rou nakonec – jak nám napsala ve-

doucí souboru Pomněnka z Tvr-
donic paní Zdena Šlichtová, náš 
soubor se stal po několika de-
setiletích asi regionální raritou. 
Máme víc chlapců než dívek. 
Tak snad to malým šohajům vy-
drží a  neutečou nám postupně 
do fotbalu. 

Hezké jaro přejí děti 
a vedoucí z Nechoránku

Náš cimbalista Radek OstřížekNáš cimbalista Radek Ostřížek

úřadu a vydatné pomoci dalších pru-
šáneckých maminek. Stejně jako na 
podzim se přihlásilo velké množství 
prodávajících maminek, které přivez-
ly spoustu krásných kousků a opravdu 
bylo z čeho vybírat, což ocenily nejen 
maminky z Prušánek, ale také z okol-

ních obcí, například z  Moravského 
Žižkova, Velkých Bílovic, Moravské 
Nové Vsi, a navštívili nás i maminky 
a tatínkové ze vzdálenějších obcí jako 
je Lanžhot nebo Charvátská Nová 
Ves. Nikdo neodešel s prázdnou, což 
nás velice těší a také to poukazuje na 
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fakt, že si opravdu mohl vy-
brat každý, a to nejenom v pá-
tek dopoledne, jak si některé 
maminky myslely. Krásné 
kousky si odnesly také ma-
minky, které přišly nakoupit 
v sobotu.

S ohledem na počet pro-
dávajících i  nakupujících 
je zřejmé, že se naše burza 
pomalu, ale jistě řadí k  ob-
líbeným akcím tohoto typu 
v okolí. Velice nás to těší a už 

teď začínáme s  plánováním 
další burzy, která se bude ko-
nat na podzim. Samozřejmě 
je nutné ještě jednou zmí-
nit, že bez podpory ze strany 
obce a  pomoci maminek by 
se burza mohla konat jen stě-
ží. Proto bychom tímto chtěly 
poděkovat všem, kteří se jak-
koliv podíleli na přípravách 
a provozu burzy. 

Za Klub maminek 
Martina Vašíčková

Z činnosti skautu

Skauti Mikulčice

Cor Dare

Nedělní odpoledne 13. března se 
Kulturní dům v  Prušánkách promě-
nil na karnevalový „palouček u lesa“. 
Na parketu tak spolu tančili lesní víly, 
divoženky, lesní zvířátka, ale také 
princezny, kašpárci či jahůdka. Děti si 
v průběhu programu zahrály tradiční 
hry jako je židličková, balonky nebo 
jednu společnou hru s  rodiči. Pro-
gram nám také zpestřilo vystoupení 
děvčat ze zumby při Základní škole 
Prušánky. Nejkrásnější masky a  nej-
lepší tanečníci byly tradičně odměně-
ny diplomy a cenou. Na konci karne-
valu se rozdávala bohatá tombola.

Příští rok se těšíme opět na parke-
tu!

Za skauty, středisko Mikulčice 
Majka -Barbora Ivičičová

Když v rychlosti zavzpomínáme na zimní období, tak 
máme za sebou oddílovou vánoční besídku, roznášení 
Betlémského světla, skautský Silvestr v  Olomouci a  po-
moc při Tříkrálové sbírce. Myslím, že toho není málo 
a jsem rád, že se všechny akce vydařily a účast členů naše-
ho skautského oddílu byla hojná. Po nabité předvánoční 
i vánoční době je pro nás začátek nového roku trochu od-
počinkovější, ale to neznamená, že bychom zaháleli.

Jarní prázdniny začali kluci z oddílu Pánskou jízdou 
v klubovně. Sice přišla sotva polovina kluků, ale o to více 
mohou nezúčastnění litovat. Celá akce začala společnou 

večeří a o jídlo a pití nebyla nouze po celou dobu akce. 
Samozřejmostí byla spousta her a  soutěží. V pozdních 
večerních hodinách přišlo na řadu promítání fi lmu Pixe-
ly, po kterém následovala velká noční hra Lov Pacmana. 
Na Pánské jízdě si užili spoustu zábavy, legrace a her velcí 
a malí a určitě podobnou akci zopakujeme!

Velkou událostí pro náš oddíl bude po dlouholeté 
odmlce účast na Závodu vlčat a světlušek, který proběh-
ne v sobotu 23. 4. 2016 ve Veselí nad Moravou. Jedná se 
o prestižní závod pro nejmladší skautskou věkovou kate-
gorii, ve které změří holky i kluci své síly ve skautských 
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znalostech, zálesáckých dovednostech a také fyzické zdat-
nosti. Na pravidelných družinovkách probíhá poctivá pří-
prava na tento závod, tak nám prosím držte palce!

Premiéru náš oddíl bude mít na akci Celostátní se-
tkání křesťanských oddílů, která proběhne o  víkendu 
6.  –  8.  5.  2016 u  Žďáru nad Sázavou. Je to akce určená 
skautům a skautkám od 11 do 15 let a  jejich vedoucím. 
Náš oddíl bude zastoupen deseti členy a  všichni jsme 
zvědaví, do čeho jdeme, protože tato akce bude probíhat 
v ČR úplně poprvé.

A na závěr jedna pozvánka pro všechny kluky, kte-
ří se nebojí opustit pohodlí svého domova a  chtějí 
zažít pravé dobrodružství uprostřed přírody a  chtě-
jí si dokázat, že jsou pořádnými chlapy, kteří se jen tak 
ničeho nezaleknou a  dokáží si s  kde čím poradit: od 
12.  –  22.  7. 2016 bude probíhat letní chlapecký tábor 
v Nové Vsi u Batelova (okr. Jihlava). V případě zájmu se 
informujte u  vedoucích na schůzkách nebo na emailu 
sukuli@seznam.cz. 

za vedení oddílu Libor Sukup

Pánská jízdaPánská jízda

Silvestr 2015 v OlomouciSilvestr 2015 v Olomouci

Tříkrálová sbírkaTříkrálová sbírka

Z činnosti SDH
Jak bývá zvykem, tak i letošní rok místní hasiči zahájili výroční 

schůzí. Ta proběhla 9.1.2016 za účasti téměř všech členů a za obec 
se dostavil pan místostarosta Jan Nosek. Byly předneseny zprávy 
o činnosti jak výjezdové jednotky tak SDH. Jednotka v loňském 
roce zasahovala celkem u deseti událostí, z nichž převažovaly po-
žáry. Soutěžní družstvo začne s úpravami trati v parku a s trénin-
ky, jelikož ostrý start sezony je již 8. května ve Vlkoši.

Pravidelným už bývá také turnaj ve stolním tenise, kterého se 
zúčastnilo dvacet čtyři hráčů. Loňský ročník byl jubilejní a to již 
dvacátý pátý! Po základních skupinách vznikla osmičlenná skupi-
na fi nálová, která dopadla následovně:

1. Leny Grznárik Prušánky, 2. Juraj Grznárik Prušánky, 3. Pavel 
Kořínek Hodonín, 4. Milan Vašíček Prušánky, 5. Rudolf Bílek. Vítě-
zům blahopřejeme a budeme se těšit na ročník další a doufáme, že 
bude turnaj obsazen minimálně stejně početně.

Prušánečtí hasiči

Místní SDH pořádá 
v sobotu 23. 4. 2016 sběr 
železného šrotu. Je-li to 

možné, vyneste sběr před 
své domy až v sobotu 

ráno. Větší kusy si hasiči 
od vás vynesou sami. 

Ledničky nebudou brát.
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Činnost Mysliveckého spolku 

„Hubert“ Prušánky v roce 2015
Tímto článkem bych vás rád sezná-

mil s  aktivitami mysliveckého spolku 
a  poskytl vám tak informace, které 
vám pomohou vytvořit si o  činnosti 
našeho spolku vlastní, a  doufám, že 
pozitivní obrázek.

S nástupem jarních měsíců jsme 
se věnovali opravám mysliveckých za-
řízení a  jejich dezinfekci po zimním 
období. Tak jako každý rok naši čle-
nové zorganizovali brigádu za účelem 
sběru odpadu v přírodě okolo Prušá-
nek v  duchu mezinárodní kampaně 
„Ukliďme svět“. V rámci celoročních 
brigád se provedla úprava okolí are-
álu myslivny a  také její rekonstrukce, 
při které došlo k výměně oken, elekt-
roinstalaci a  celkové úpravě interiéru 
myslivny. 

Na základě nového občanského zá-
koníku jsme transformovali naše mys-
livecké sdružení na nově vzniklý My-

slivecký spolek Hubert Prušánky, z.s., 
a tomu byly také přizpůsobeny stanovy 
sdružení. 

Součástí činnosti spolku jsou i kaž-
doroční akce pořádané pro širší veřej-
nost se zaměřením na mládež. V této 
souvislosti zveme nejen mládež, ale 
všechny přátele myslivosti na ukázky 
sokolníků, kteří v  honitbě předvedou 
lov zvěře pomocí dravců. Tato akce se 
uskuteční začátkem měsíce prosince 
2016. 

Také jsme se zúčastnili společenské 
akce v Prušánkách, jako byl „Gulášfest 
2015“, kde naši členové obsadili krásné 
3. místo.

Hlavní činností spolku je však 
ochrana přírody a  krajiny a  společné 
provádění myslivosti, což znamená, že 
se také věnujeme péči o zvěř, budujeme 
hnízdící budky pro kachny divoké, kte-
ré budou sloužit k  zlepšení životního 

prostředí této zvěře. Tyto budky budou 
umístěny na poldr I. a poldr II. Na prv-
ním místě je ale pochopitelně ochrana 
zvěře před predátory a pytláky. 

Na podzim hodláme vysadit plo-
donosné dřeviny a obnovit políčka pro 
zvěř, což v  dlouhodobém horizontu 
přispěje ke zvýšení úživnosti honitby. 
Pro osvěžení krve budeme vypouštět 
zdravou bažantí zvěř, čímž dojde k po-
sílení imunity vůči chorobám a zvýše-
ní reprodukce.

Spolupráci s  Obcí Prušánky hod-
notíme z  našeho pohledu jako velmi 
dobrou a  oboustranně prospěšnou. 
Finanční příspěvky na činnost, o které 
jsme požádali zastupitelstvo, hodláme 
využít výhradně k nákupu drobné zvě-
ře pro osvěžení krve a krmiva na zimní 
období.

Lubor Míček
myslivecký hospodář

Spolek Nechorští vinaři
Akce Spolku Nechorští vinaři v roce 2016

Druhý rok své činnosti zahájili 
členové spolku pracovní schůzkou 
4.  ledna 2016. Stručně zhodnotili 
loňský úspěšný rok a hlavně zahájili 
přípravu akcí v roce letošním. Určitě 
jste si všimli, že jsme si nechali zhoto-
vit pro jejich propagaci nové banne-
ry. Některé se umisťují měsíc před 
akcí, některé jsou celoročně v  Ne-
chorách a  vždy na nich návštěvníci 
najdou termín příští akce. A nejen to. 

V provozu jsou nové webové strán-
ky, jejichž obsah je pravidelně aktu-
alizován. Realizovány jsou i placené 
propagační kampaně na facebooku. 
Zkrátka, spolek dělá vše pro propa-
gaci vína, vinařů a v neposlední řadě 
i nechorských sklepních uliček a naší 
obce. Využívá k  tomu nejen vlastní 
prostředky, ale úspěšně i  dostupné 
dotace. A tak vás letos opět zveme na 
naše dvě samostatné akce: 

25.6.2016 – K Nechorám do 
sklepa 2016

Již 7. ročník jako obvykle navazu-
je na páteční Svatojánskou noc. Ote-
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vřeno bude dvacet sklepů, kde budou 
připraveny vzorky k degustaci, skle-
pmistři a majitelé sklepů s výkladem 
o  své práci. Vstupenky budou opět 
v prodeji na místě a za zvýhodněnou 
cenu jsou již v předprodeji na našem 
webu. Někteří zájemci je pořídili 
svým blízkým jako vánoční dárek. 

26.11.2016 – K Nechorám do 
sklepa za mladým vínem 2016

Vloni jsme akci pořádali s  jistými 
obavami poprvé. Ukázali jsme, jak 
náročná je práce vinaře a  kolik rizik 
v sobě skrývá samotný proces výroby. 
Návštěvníci zjistili, jak jiné je víno na 
konci listopadu než to, které u nás pili 
v červnu. Ohlasy byly pozitivní, jak jste 
se mohli dočíst v posledním loňském 

Zpravodaji, a tak akci pořádáme i letos. 
Otevřeme dvacet sklepů a předprodej 
vstupenek zahájíme už v červenci.

Na obě akce dopravíme dopo-
ledne návštěvníky z  okolních obcí 
zdarma Nechorským expresem. Ve 
velkokapacitním stanu budou v pod-
večer hudební produkce, v průběhu 
dne soutěže a chystáme i další zpest-
ření, která si však necháme jako pře-
kvapení pro návštěvníky. Věříme, že 
se nám opět podaří získat podporu 
Vinařského fondu, Jihomoravského 
kraje i obce Prušánky.

Více informací o  našich akcích, 
včetně řady fotografi í, najdete na na-
šem webu www.nechorstivinari.cz, 
na facebooku Vinné sklepy NECHO-

RY. A také na tematických webech: 
http://www.wineofczechrepublic.cz/, 
www.vinazmoravy.cz a  http://www.
kudyznudy.cz/, kde naše akce propa-
gujeme.

Těšíme se, že naše akce navštíví 
nejen přespolní, ale i  vy místní. Za 
dobrou cenu můžete ochutnávat celý 
den, pobavit se a navíc si přinést víno 
podle vlastního výběru domů. Ono 
je občas dobré a  poučné ochutnat 
i jiné víno, než to z vlastního sklepa. 
Jaké víno nabídneme v  červnu, už 
víme. Co bude v listopadu, netušíme. 
Snad nám všem sv. Urban zachová 
svou přízeň.  

Michaela Hradilová
Foto Zbyněk Hradil 

Otevřené sklepy - Nechorský expresOtevřené sklepy - Nechorský expres Otevřené sklepy v listopadu - soutěžOtevřené sklepy v listopadu - soutěž

Naši senioři
I když se jaro začíná hlásit a máme po Velikonocích, 

musím se vrátit do loňského roku. V měsíci prosinci jsme 
měli dost akcí, které stojí za zmínku. 

Jako každý rok slavíme naši „Mikulášskou“. Je to tako-
vé rozloučení se starým rokem. Po dobré večeři si vylo-
sujeme drobné dárečky, které rozdává Mikuláš s čertem. 
Pak si zazpíváme a popovídáme. Protože nás čekala velká 
vánoční akce, museli jsme se na ni připravit a poradit. 

Dne 11. - 13. 12. 2015 jsme pořádali výstavu, které jsme 
dali název „Vánoční výstava s andělem“. Musíme se pochvá-
lit, neboť se nám opravdu povedla (dle ohlasu jiných). Tím-
to bych chtěla všem poděkovat. Ať už je to našim občanům, 
kteří svými výrobky přispěli a všem členkám našeho klubu, 
které vždy ochotně přiloží ruku k dílu. Výtěžek ze vstupné-
ho 5747 Kč jsme předali dětem do školky na hračky. 

Protože bylo ještě pěkné počasí, vyjeli jsme si na výlet 
do vánoční Olomouce. Paní Boženka Kašníková nám za-
jistila perfektní průvodkyni, která nás městem provedla. 

Olomouc je šesté největší město v republice a taky patři-
la mezi nejvýznamnější sídla Českého království. Prošli 
jsme Horním náměstím, kde je krásný sloup „Nejsvětější 
trojice“.  Sloup měří 32 metrů a od r. 2000 je zapsán na 
seznamu UNESCO. Náměstí vévodí radnice s  radnič-
ní věží, kterou jsme také navštívili. Světovou raritou je 
středověký orloj na jejím průčelí.  Dále jsme si prohlédli 
Arcibiskubský palác, který je sídlem olomouckého arci-
biskupa. Arcidiecézní muzeum bylo založeno v r. 1997, 
nachází se zde obrazové sbírky biskupů a  arcibiskupů. 
Ještě jsme stihli prohlédnout barokní chrám sv. Michala 
a  gotický chrám sv. Mořice. Zde byly postaveny varha-
ny, které patří k největším ve střední Evropě. Návštěvou 
města jsme byli velmi unaveni, ale nadšeni. 

Jako každý rok, vždy se těšíme na ples Kapely starých 
časů tzv. Čundrbál. I když nejsme velké tanečnice coun-
try tanců, snažíme se aspoň toto trochu zatančit. Je dost 
překvapivé, že mladší generace se nesnaží tance naučit. 
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Ze sportu

V právě končící soutěži, kdy má 
A družstvo ještě odehrát čtyři kola ve 
3. lize, je z osmnácti odehraných zápa-
sů na 6. místě s počtem 21 bodů. Před 
sezonou se pomýšlelo na atakování 
druhé příčky v soutěži, ale domácí pro-
hry s Mistřínem a hlavně s Dubňana-
mi o dvě kuželky, a taky prohra venku 
u  nováčka soutěže ve Slavonicích se 
odrazila na stávajícím pořadí.  Ještě se 
ale můžeme v  tabulce porvat aspoň 
o bronzovou příčku, která by byla nej-
lepším dosavadním umístěním první-
ho mužstva.  A družstvo: Zálešák Zde-
něk, Zálešák Stanislav, Klečka Zdeněk, 
Esterka Stanislav ml., Šerák Tomáš, 
Zálešák Jan a nově se zapojující do prv-
ního mužstva Tesařík Martin a  Fojtík 
Dominik. 

B družstvo si vede v krajském pře-
boru celou sezónu skvěle. Od začátku 
soutěže je z  jednadvaceti odehraných 
zápasů pořád na vedoucí pozici s  po-
čtem třiceti tří bodů a s dvoubodovým 
náskokem před druhým Hodonínem.  
Na jaře prohráli jen jeden zápas a  to 
zrovna v  derby s  C družstvem. Do 
konce soutěže je ještě pět kol, z  toho 
tři utkání se hrají doma, tak  si snad 
možný postup do divize nenechají ujít.  
Ale jak všichni víme, pořád jsou to ne-
vyzpytatelné kuželky. Sestava: Hosaja 

Zdeněk, Flamík Pavel, Lauko Jiří, Kris-
tová Alena,Vališ Laďa, Pálka Michal 
a Zálešáková Sára.

C družstvo je ve stejné soutěži za-
tím na osmém místě, kde při možnosti 
reorganizace krajského přeboru, která 
je v plánu, může sestoupit čtyři až pět 
mužstev. Jejich odstup na sestupové 
příčky jsou jen tři body. Věřím, že i přes 
zdravotní problémy v  mužstvu, kde 
kvůli zranění  museli do konce soutěže 
skončit tři hráči základní sestavy  a na-

hradili je Jarek Šerák, který se vrátil 
z hostování z Ratíškovic a dorostenka 
Kateřina Švastová, tuto osmou pozici 
nakonec  uhájí.  Sestava: Novotný Jiří, 
Šimek Milan, Koliba Petr, Tesařík Mar-
tin, Šerák Jarek, Šimek Michal, Šimková 
Jitka, Benada Filip a Švastová Kateřina.

Dorost kluci a  holky krajský pře-
bor: Kluci momentálně hrají v  nad-
stavbové části o  7. až 15. místo a  jsou 
zatím třináctí. Sestavu tvoří: Benada 
Filip, Zálešák Stanislav ml. a Slížek To-

TJ Podlužan Prušánky oddíl kuželek

Taky jsme byli v divadle v Brně na muzikálu Kočky. 
Velmi moderní pojetí, ale krásné. Do našeho programu 
na měsíc březen patří každoroční oslava MDŽ. Je to vždy 
příjemné posezení s dobrou večeří. 

S dlouhou zimou jsme se na konci března rozloučili 
výletem. Th ermálpark v Dunajské Stredě patří mezi nej-
více oblíbená rekreační střediska. Je zde termální voda 
s vysokou koncentrací minerálních látek. Voda je vhodná 

nejen na plavání, ale má pří-
znivé účinky na pohybové 
ústrojí. Jsou zde čtyři vnitř-
ní bazény a šest venkovních. 
Ochotný personál vaši spo-
kojenost jenom zvyšuje. Vě-
řím, že si toto koupání zase 
brzy zopakujeme.

Za seniory 
Květa Kopečková, 

vedoucí 
Foto Věra Dřevěná 

Vánoční výstavaVánoční výstava Vánoční výstavaVánoční výstava

Jitka Šimková a Jan ZálešákJitka Šimková a Jan Zálešák
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máš.  V soutěži si vedou celkem  dobře 
a  to se ještě musí od půli sezóny obejít 
bez nejlepšího hráče soutěže Dominika 
Fojtíka, který už nastupuje za A družstvo 
a k  tomu je na hostování  ve Valticích, 
kde hraje dorosteneckou ligovou  soutěž. 

Holky hrají fi nálovou skupinu 
o  1.  až 6. místo a  jsou zatím šesté. Je 
to pro ně hodně těžké, získávat body. 
Probojovaly se mezi dorostence, kteří 
jsou o dva až tři roky starší nebo hrají 
kuželky už poměrně delší dobu.  Jinak 
ale předvedené výkony jsou příslibem 
do dalších let. Nastupují v sestavě: Vav-
řínková Hanka, Slavíková Svaťka, Zvě-
dělíková Kamila a  Švastová  Kateřina, 

která  dohraje soutěž jak za dorost, tak 
i za C družstvo dospělých.

Tato sezóna má pro náš oddíl i řadu 
individuálních úspěchů.  Jitka Šimková 
a Jan Zálešák se v juniorské kategorii sta-
li mistry Jihomoravského kraje pro rok 
2016, z  toho Jitka se ještě probojovala 
na mistrovství České republiky junio-
rek, které se bude hrát letos na Moravě 
a to na šestidráhové kuželně ve Vracově.  
Zdeněk Zálešák se probojoval na mis-
trovství České republiky v  kategorii 
mužů, které se uskuteční v Třebíči. Jan 
Zálešák dvakrát v tomto roce dostal po-
zvánku na kontrolní start širšího výběru 
České juniorské reprezentace a celý od-

díl byl pozván na mezinárodní kuželkář-
ský turnaj do Vídně na kuželnu ligového 
oddílu KSV Wien, kde hlavním sponzo-
rem turnaje je městská část Prátr. 

Kuželkářský oddíl děkuje všem za 
reprezentaci oddílu v této sezóně a pře-
je našim zástupcům na mistrovství re-
publiky hodně štěstí a co nejlepší umís-
tění. Taky děkujeme našim věrným 
fanouškům za podporu jak na naší do-
mácí kuželně, tak i ve Valticích, kam za 
námi jezdí na zápasy A mužstva. A vel-
ký dík patří taky našim sponzorům.   

 Za oddíl kuželek Zdeněk Zálešák
Více o našem oddíle na stránkách 

www.kuzelkyprusanky.cz

Tabulka: 3. liga
1. TJ Slovan Kamenice nad Lipou 19 14 1 4 98,0:54,0 252,0:204,0 3273 29
2. SK Kuželky Dubňany 19 14 0 5 97,5:54,5 264,0:192,0 3286 28
3. KC Zlín 19 11 2 6 90,0:62,0 241,5:214,5 3255 24
4. TJ Spartak Přerov 19 9 4 6 87,0:65,0 244,0:212,0 3244 22
5. TJ Prostějov 19 11 0 8 84,0:68,0 244,0:212,0 3219 22
6. TJ Podlužan Prušánky  18 10 1 7 79,5:64,5 226,0:206,0 3244 21
7. TJ Sokol Mistřín 18 10 0 8 78,0:66,0 215,0:217,0 3208 20
8. TJ BOPO Třebíč 19 7 1 11 65,5:86,5 209,0:247,0 3184 15
9. TJ Sokol Slavonice 19 6 1 12 60,5:91,5 209,5:246,5 3187 13
10. SK Baník Ratíškovice 19 6 0 13 60,0:92,0 200,5:255,5 3192 12
11. TJ Centropen Dačice B 19 5 1 13 53,0:99,0 204,0:252,0 3142 11
12. TJ Lokomotiva Valtice  19 4 1 14 51,0:101,0 202,5:253,5 3194 9

Tabulka:KP 1
1. TJ Podlužan Prušánky B 21 16 1 4 111,5:56,5 143,0:109,0 2522 33
2. KC Hodonín A 21 15 1 5 109,0:59,0 153,5:98,5 2538 31
3. TJ Sokol Mistřín B 21 14 2 5 105,5:62,5 149,5:102,5 2574 30
4. TJ Sokol Vážany 21 14 1 6 109,0:59,0 154,5:97,5 2532 29
5. KK Sokol Litenčice 21 13 2 6 99,0:69,0 131,5:120,5 2498 28
6. TJ Lokomotiva Valtice B 21 13 0 8 98,5:69,5 141,5:110,5 2542 26
7. SK Kuželky Dubňany C 21 12 1 8 97,5:70,5 134,5:117,5 2516 25
8. TJ Podlužan Prušánky C 21 10 0 11 80,5:87,5 119,0:133,0 2510 20
9. TJ Jiskra Kyjov 21 8 1 12 75,5:92,5 111,5:140,5 2458 17
10. SK Baník Ratíškovice B 21 8 1 12 68,0:100,0 117,5:134,5 2484 17
11. TJ Sokol Šanov B 21 7 0 14 65,5:102,5 105,0:147,0 2475 14
12. KK Vyškov C 21 4 2 15 53,0:115,0 105,0:147,0 2462 10
13. TJ Sokol Vracov C 21 3 1 17 60,5:107,5 108,0:144,0 2452 7
14. KC Hodonín B 21 3 1 17 43,0:125,0 90,0:162,0 2388 7

Tabulka:KP dorost o 1-6.místo
1. SK Baník Ratíškovice B 6 5 0 1 18,0:6,0 26,0:10,0 1231 10
2. SK Baník Ratíškovice A 6 4 1 1 17,0:7,0 25,0:11,0 1235 9
3. TJ Sokol Husovice A 6 3 2 1 14,0:10,0 19,0:17,0 1206 8
4. KK Mor.Slávia Brno 6 1 4 1 13,0:11,0 18,5:17,5 1202 6
5. TJ Sokol Vracov B 6 1 1 4 8,0:16,0 14,0:22,0 1226 3
6. TJ Podlužan Prušánky  A 6 0 0 6 2,0:22,0 5,5:30,5 1108 0
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Tabulka: KP dorost o 7-15. místo
1. KK Orel Ivančice 5 4 1 0 17,0:3,0 23,0:7,0 1202 9
2. TJ Sokol Vracov A 5 3 0 2 11,5:8,5 18,0:12,0 1159 6
3. TJ Sokol Husovice B 5 3 0 2 11,0:9,0 14,0:16,0 1082 6
4. KK Orel Telnice 4 2 1 1 9,0:7,0 15,5:8,5 1231 5
5. TJ Sokol Mistřín 5 2 1 2 8,0:12,0 9,5:20,5 1093 5
6. KK Vyškov 4 2 0 2 8,5:7,5 13,0:11,0 1154 4
7. TJ Podlužan Prušánky  B 4 1 1 2 7,0:9,0 11,0:13,0 1148 3
8. KC Hodonín 4 1 0 3 7,0:9,0 11,0:13,0 1089 2
9. TJ Lokomotiva Valtice  B 4 0 0 4 1,0:15,0 5,0:19,0 973 0

V únoru se zúčastnila naše mladší přípravka prestižního 
turnaje, který pořádal MSK Břeclav za účasti fotbalových na-
dějí Rajhradu, Žďáru nad Sázavou, Lednice, domácího týmu 
a Zbrojovky Brno, kterou tým Podlužanu Prušánky ve fi nále 
porazil a tím se stal vítězem turnaje.

Okresní halová liga 2015-2016 mladších přípravek skupi-
ny B, která se skládala z pěti turnajů, se našim chlapcům po-
dařila vyhrát a tím si zajistili účast ve fi nále, které se konalo 
20. března v hale v Lužicích.

Výkonný výbor Tělovýchovné jed-
noty Podlužan Prušánky svolal dne 
20.3. Valnou hromadu spolku.

Jedním z bodů pořadu byl návrh na 
změnu názvu, který byl přijat a je v sou-
ladu s novelizací občanského zákoníku. 
SK Podlužan Prušánky z.s. je naším no-
vým názvem, označení SK (sportovní 
klub) nesl náš klub od roku 1934, kdy 
byl založen. Byl zrušen atletický oddíl, 
takže v současné době má SK oddíl fot-
balový, kuželkářský a  šachový. Násle-

TJ Podlužan Prušánky oddíl fotbalu

SK Podlužan Prušánky z.s.

Finále se zúčastnilo osm nejlepších týmů ze skupiny 
A  a  B. Turnaj vyhrál FK Hodonín, druhé místo obsadila 
MiRaVa A (Milotice, Ratiškovice, Vacenovice) a třetí místo 
obsadil TJ Podlužan Prušánky. Nejlepším brankářem turnaje 
byl vyhlášen Martin Bílek. Nejlepším hráčem našeho týmu 
za celou sezónu se stal Viktor Peřina.

Výsledky jednotlivých zápasů turnaje: 
PP-MiRaVa B  3:1, PP-Morava B  6:1, PP-Mutěnice  3:0, 
PP-Mirava A  0:2, poslední zápas o 3. místo  PP-MiRaVa 

B  2:0
Střelci gólů Viktor Peřina 5, Dominik 

Osička 4, Adam Kovačič 2, Patrik Sedláček 2, 
Michael Kremr 1.

Mladší žáci se v průběhu zimního období 
taktéž zúčastnili Okresní halové ligy, sehráli 
několik turnajů, které pro ně  určitě budou 
přínosem v  nadcházející jarní mistrovské 
části. A mužstvo ukončilo náročnou zimní 
přípravu v  rámci, které sehrálo několik pří-
pravných zápasů na umělé trávě v  Lednici. 
Kádr je víceméně stabilizovaný, možná ještě 
přivedeme jednoho hráče na post záložníka 
z  důvodu půlročního hostování Petra Štip-
ského v TJ Starý Poddvorov.

Jan Váňa
foto: Aleš Mišurec  Nejlepší hráč sezóny Viktor Peřina Nejlepší hráč sezóny Viktor Peřina

dovaly další body programu: odvolání 
členů Výkonného výboru, předsedy 
Výkonného výboru a členů Revizní ko-
mise. Do nového Výkonného výboru 
bylo zvoleno pět členů: Obec Prušánky, 
Pavel Přikryl (zástupce nezletilých čle-
nů SK), Radek Dryšl (šachy), Jan Váňa 
(fotbal), Zdeněk Zálešák (kuželky). 

Předsedou výkonného výboru byl 
zvolen Jan Váňa. Dále proběhla volba 
členů Kontrolní komise: Milan Šimek 
(kuželky), Petr Zálešák (šachy), Zdeněk 

Peřina (fotbal).
Chtěl bych zde poděkovat Stanisla-

vu Stancovi za jeho dlouholetou a obě-
tavou činnost předsedy Výkonného vý-
boru a  pokladníka Podlužanu, kterou 
vykonával po celé období velmi svědo-
mitě, zodpovědně a poctivě.

V neposlední řadě patří velké díky 
Tomáši Kremrovi, který nám zpracoval 
Stanovy spolku a pomáhal s organizací 
valné hromady.

JanVáňa
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Zprávičky z farnosti

Příběh velikonoční

V církvi letos prožíváme Svatý rok milosrdenství. 
Tento rok vyhlásil papež František 8. prosince 2015 pa-
pežskou bulou, kde se mimo jiné píše: „Pro církev je to 
doba opětovného nalezení smyslu poslání, které nám svě-
řil Pán v den Velikonoc, totiž být znamením a nástrojem 
Otcova milosrdenství.“

V rámci tohoto roku se v naší farnosti uskuteční du-
chovní obnova, která proběhne 10. dubna 2016 v míst-
ním kostele. Jako host k  nám přijede P. Mgr. Slavomír 

K pochopení velikosti Velikonoc 
nám může mnoho napovědět tento bo-
lestný příběh. Je to novodobé podoben-
ství o lásce našeho Boha – Otce: Je pátek 
odpoledne a ty se autem vracíš domů. 
Ladíš rádio. Zprávy mluví o nějaké bez-
významné věci: v nějaké daleké vesnici 
zemřeli tři lidé na nějakou neznámou 
chřipku, o  které nikdy nikdo neslyšel. 
Nevěnuješ této zprávě mnoho pozor-
nosti. V pondělí, když se vzbudíš, slyšíš, 
že mrtví už nejsou jen tři, ale 30 000 lidí 
už zemřelo ve vzdálené Indii. Kontrol-
ní lékařský úřad Spojených států vysílá 
lidi, aby to tam zkontrolovali. V úterý 
se to stává nejdůležitější zprávou všech 
novin, protože se to už netýká jen Indie, 
ale i  Pákistánu, Íránu a  Afghánistánu. 
Zpráva vychází ve všech denících. Na-
zývají ji „tajemná chřipka“ a všichni se 
ptají: „Jak ji dostaneme pod kontrolu?“

V Evropě nastává panika a  hrani-
ce se zavírají. Ve večerních zprávách 
redaktorka z  Francie mluví o  jednom 
mrtvém muži, který zemřel v nemoc-
nici na tajemnou chřipku. Ve zprávách 
říkají, že když máš tento virus, týden 
si ani neuvědomíš, že ho máš. Potom 
máš čtyři dny hrozné bolesti a potom 
zemřeš. I Velká Británie zavírá hranice, 
ale je pozdě. Na druhý den prezident 
Spojených států zavírá hranice, aby se 
vyhnuli nákaze, dokud nebude nalezen 
lék…

Následující den se lidé shromáždí 
v kostelech, aby se modlili za lék. Vtom 
někdo vstoupí a  říká: „Zapněte rádio 
a  poslouchejte zprávy!“ Dvě ženy ze-

Zprávičky z farnosti

Peklanský, SAC. Od 9:30 hodin bude možnost jít k němu 
ke svátosti smíření a v 10 hodin bude sloužit mši svatou. 
Odpoledne pak od 14 hodin bude probíhat program, kde 
bude přednášet na téma Boží milosrdenství a bude ukon-
čen závěrečnou adorací. Jste všichni srdečně zváni.

Dále nás ve farnosti čeká 1. sv. přijímání, které bude 
15. května 2016. Letos přistoupí ke stolu Páně devět dětí. 
V  červenci bude probíhat v  Krakově setkání s  papežem 
Františkem. Z naší farnosti pojede jeden účastník. 

Jitka Omelková

mřely v New Yorku. Zdá se, že chřipka 
zasáhla celý svět. Vědci pokračují v hle-
dání protilátky, ale zdá se, že nic neza-
bírá. Potom přichází dlouho očekávaná 
zpráva: Byl rozluštěný kód DNA viru. 
Může se vyrobit protilátka. Je však po-
třebná krev někoho, kdo nebyl naka-
žený. A hned se šíří výzva, aby všichni 
utíkali do nejbližší nemocnice a dali si 
udělat krevní testy. Z vlastní vůle tam 
jdeš s  celou rodinou, spolu se souse-
dy, a ptáš se: „Co se stane? Toto bude 
snad konec světa…?“ V nemocnici, po 
testech, vyjde lékař a  vyvolává jedno 
jméno. Nejmenší z tvých dětí je blízko 
u tebe, tahá tě za kabát a říká: „Tati! To 
je moje jméno!“ Dřív než se vzpama-
tuješ, vezmou ti tvého syna a ty křičíš: 
„POČKEJTE!“ A oni odpoví: „Všechno 
bude dobré, jeho krev je čistá, jeho krev 
je čistá. Věříme, že má správnou krevní 
skupinu.“

Za pět minut lékaři vyjdou ven, 
smějí se a křičí. Je to poprvé po týdnu, 
kdy vidíš někoho se smát. Nejstarší lé-
kař přichází k  tobě a  říká:„Děkujeme, 
pane, krev vašeho syna je čistá, může-
me vyrobit protilátku…“ Zpráva se šíří 
všemi směry, lidé pláčou a křičí radostí. 
Znovu k  tobě a  tvé manželce přichá-
zí lékař a  říká:„Můžeme s  vámi chvíli 
mluvit?... Jde o to, že jsme nevěděli, že 
dárce bude dítě. Potřebujeme, abyste 
podepsali papíry na darování krve. Za-
tímco čteš papíry, uvědomíš si, že není 
specifi kované množství krve, a ptáš se: 
„Kolik krve?...“ Lékařův úsměv zmizí 
a  odpoví: „Nevěděli jsme, že to bude 

dítě. Nebyli jsme na to připravení. Po-
třebujeme použít všechnu krev!“ Nevě-
říš tomu a snažíš se oponovat: „Ale…
Ale…“ Lékař pokračuje a naléhá: „Ne-
rozumíte, mluvíme tady o léku pro celý 
svět! Prosím vás, podepište, potřebu-
jeme všechnu krev.“ Ptáš se: „Ale ne-
můžete udělat transfúzi?“ A odpověď: 
„Když najdeme další čistou krev, udělá-
me to… Podepíšete? Prosím! Podepiš-
te!!!...!“  V tichosti, bez toho, abys cítil 
prsty na ruce, která svírá pero, PODE-
PISUJEŠ.

Ptají se tě: „Chcete vidět vašeho 
syna?“ Jdeš do sálu první pomoci, kde 
sedí tvůj syn a ptá se tě: „Tati! Mami! Co 
se děje?“ Bereš jeho ruku do své a říkáš 
mu: „Synku, tvoje máma a já tě velice 
milujeme, milujeme tě a  nikdy nedo-
volíme, aby se ti stalo něco, co není ne-
vyhnutelné. Rozumíš tomu?“ A když se 
lékař vrátí, říká: „Je mi líto, ale musíme 
začít, lidé na celém světě umírají…“ 
Odešel bys? Mohl by ses otočit a  ne-
chat svého syna tam, zatímco on ti říká: 
„Tati! Mami! Proč mě necháváte samot-
ného?“

Týden nato, zatímco pochováváš 
svého syna, jeden je doma a  spí, další 
nepřišli, protože se chtěli jít raději pro-
jít anebo se podívat na fotbalový zápas, 
další přijdou na pohřeb s  falešným 
úsměvem a  tváří se, že je to opravdu 
nezajímá. Chtěl bys všechno zastavit 
a křičet: „Můj syn zemřel kvůli vám!!! 
Zajímá vás to vůbec?“

Často je to přesně to, co Bůh chce 
říct nám: „Můj syn zemřel pro vás a vy 
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Jak jistě všichni víte, každoročně se na Štěpána v Necho-
rách koná volba stárků a stárek pro následující kalendářní 
rok. Letos se o průběh akcí bude starat:

1. stárek Jan Kotlařík
2. stárek Ondřej Salajka
3. stárek Vojtěch Sukup
A co se děvčat týče:
1. stárka Eliška Novotná 
2. stárka Marie Neradová
Tímto jim přejeme pevné nervy, úspěchy a pěkné počasí 

na hody! 
Chasa Prušánky 

Foto Martin Ševčík

Jak už je pěknou řádku let prušáneckým zvykem, tak 
i letos se třetí lednovou sobotu našim kulturním domem 
rozezněly libé tóny dechové hudby a  sál se zaplnil kro-
jovanou chasou nejen místní, ale i přespolní. Letos jsme 
mezi třemi místními kolečky, které ples zahájily předtan-
čením Moravské besedy, mohli najít také kolečko z Rak-
vic, Moravské Nové Vsi, Mikulčic a břeclavského souboru 
Oldstar. Do tance nám hrála dechová hudba Mistříňanka. 
Velký kulturní zážitek si tak odnesli i netančící účastníci 
plesu. Za zmínku ještě stojí tradiční volba Miss a Šohaja 

V Národním domě na Smíchově se 20.2.2016 usku-
tečnil 60. ročník Moravského plesu. Desítky autobusů do 
pražské metropole dopravily nepředstavitelných pět set 
krojovaných nadšenců, mezi nimiž se znovu po několika 
letech blýskla i naše prušánecká krojovaná chasa. Zlatým 
hřebem večera byla Moravská beseda a slavnostní defi lé 
všech přítomných souborů a chas. Ač byl tento netradiční 
výlet pro všechny účastníky náročný (a pro některé ješ-
tě náročnější), všichni jsme si z něj odnesli nepopsatelně 
krásný zážitek a za ten to stálo! 

Za chasu Marie Neradová, foto David Marada

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi
Stárci a stárky 2016

XVI. krojový ples

Moravský ples Praha

nedokážete pochopit, jak vás miluje-
me?“

Je zvláštní vidět, jak lehko lidé od-
mítají Boha a potom se ptají, proč svět 
je na tom stále hůř. Je zvláštní vidět, jak 
věříme všemu, co píšou noviny, ale neu-
stále pochybujeme o tom, co říká Bible. 
Je zvláštní, jak se den co den namáháme, 
abychom měli co největší majetek na 
zemi, a nevěnujeme ani minutu tomu, 

bychom si nahromadili poklady v nebi. 
Je zvláštní, když někdo říká: „Věřím 
v Boha“, ale svými skutky dokazuje, že je 
to jinak. Je zvláštní, jak posíláme tisíce 
žertů mailem, které se hned rozšíří jako 
oheň…, ale když pošleme mailem něco, 
co se týká Boha, lidé si dvakrát rozmy-
slí, jestli to budou šířit dál. Je zvláštní, 
jak kruté, vulgární a obscénní scény se 
svobodně pohybují ve virtuálním pro-

storu, zatímco rozhovor o Ježíšovi - ve 
školách i na pracovištích – za to se sty-
díme. Je zvláštní, že se víc staráme o to, 
co si pomyslí lidé, než o to, co si o nás 
myslí Bůh. Je to zvláštní, že? Změníme 
to? Jediné místo na světě, které můžeme 
změnit je: sami sebe. A kdyby to udělali 
všichni, to by bylo na světě krásně!

Radost a naději všem přeje 
Vít Hába, farář.

plesu. Touto pro nás již tradiční soutěží se můžeme v Pru-
šánkách doslova pyšnit. Na žádném jiném krojovém plese 
v širokém okolí tato soutěž nemá obdoby a činí tak náš 
ples originálním. Letos si titul Miss plesu odnesla Marie 
Neradová a Šohajem plesu se stal Ondřej Stávek. 

Všem, kteří se na plese jakýmkoliv způsobem podíle-
li, patří náš velký dík. Zároveň bychom chtěli všem mla-
dým nekrojovaným vzkázat, že každého, kdo by mezi 
nás chtěl patřit, s  nadšením uvítáme. Nebojte se - ne-
koušeme! 
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V sobotu 23. ledna 2016 se konal 
již 8. kuželkářský diskoples. K po-
slechu nám tento rok hrál DJ Luděk 
Budín z Lanžhota. Ples začal tak jako 
loni předtančením dětí z All Star fi t-
ness Lužice, které se určitě muselo 
všem líbit. Návštěva byla opět jako 
každý rok skvělá. Děkujeme všem, 
kteří se přišli pobavit a něco si i vy-
hrát v  naší bohaté tombole. Kužel-
kářský oddíl tímto moc děkuje všem, 
kteří přispěli do tomboly jak fi nanč-
ními, tak i věcnými dary, a už teď se 
těšíme na shledání v příštím roce.   

Kuželkářský oddíl 
Podlužan Prušánky

Byl pozdní večer, poslední leden; 
poslední leden byl plesů čas... teda řek-
nu vám, že tak jsem se v životě nezpo-
til... tančila jsem bosky a překřikovala 
kapelu, z  čehož mě bolely hlasivky... 
všecky moje kamarádky měly moc 
hezké účesy a hrozně moc jim to sluše-
lo… a kluci měli na sobě černé kalhoty, 
bílé košile a vínového motýlka a  taky  
jim to moc slušelo…otravoval jsem 
mamku s tím, jestli umí tančit valčík, ať 
si to jdem zkusit, abychom se neztrap-
nili při rodičovském sole... když jsme 
dotancovali, měl jsem takový osvobo-
zující pocit... následovala soutěž tanců, 
byly to tance – blues, cha- cha, waltz, 
foxtrot, jive… rodiče z nás měli radost, 
některým padaly slzy, druzí se smá-
li a  smíchy neudrželi víno v rukách... 
tombola byla bohatá jak Andrej Ba-
biš... motýlek mi nešel utáhnout, a tak 

Kuželkářský diskoples 

Jak jsme si užili svůj první ples aneb Střípky z plesu SRPDŠ

mi ho musel přitáhnout taťka... parket 
vzplanul kupou tančících lidí, kterým 
hrála skupina Žízeň a hlad... polonéza 
se nám vydařila, i když mně naši na-
dávali, že jsem se vůbec neusmívala 
a Tomovi nadávali, že celou dobu žvý-
kal... následovalo šerpování a Vojckův 
proslov… stálo to za ty tři měsíce, co 
jsme chodili na taneční kurz... taťka 
mě s mojí kabelkou v jedné a s chle-
bíčkem od známé v  druhé ruce do-
strkal domů, přičemž vyprávěl, jak 
příšerně ho bolí nohy, když musel se 
mnou dvě minuty tancovat...čapl jsem 
babičku a roztočili jsme to, pak jsem 
si trsnul s  mamkou, sestrou a  mojí 
drahou tetičkou... vyhrál jsem tričko 
Starobrno a  pytel jablek... ostatní za-
parkovali u  baru nebo se urazili, že 
tombolu nevyhráli oni, ale jejich sou-
sedé… taťka říkal: „ještě možu! Pusťte 

další písničku“ ...třepal jsem se nesku-
tečně, ale především proto, že moje ro-
dina ještě nedorazila... vystřelili jsme 
na závěr našeho street dance konfety... 
po dlouhé době jsem viděl taťku v ob-
leku a  bráchu vůbec poprvé... nebyl 
jsem schopný odtancovat polonézu, 
aniž bych partnerce nepřišlápl šaty... 
když jsme zjistili, že nebudeme tanco-
vat soutěž v tancích v párech jako na 
polonézu, začala jsem ho propalovat 
očima... nejvíce se mi líbil náš fi lme-
ček, který jsme si sami natočili a pro-
mítali na plese a budeme ho mít jako 
moc hezkou vzpomínku... polonéza 
prý byla krásná... vylezli jsme na podi-
um... děkujeme  moc všem, kteří nám 
pomáhali ples připravovat... náš večer, 
náš první ples...

Všichni deváťáci
Foto Petr Omelka
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Když jsme v roce 2012 přišli v naší Kapele starých časů 
s nápadem na uspořádání vlastního plesu, netušili jsme, že 
se z jednoho nápadu zrodí krásná tradice. Letošní Čundr-
bál byl jubilejní pátý a nás moc těší, že si našel své fanoušky 
v Prušánkách i mimo ně. Country sice není úplně tradič-
ní hudební styl této slovácké oblasti, přesto si nachází stále 
větší oblibu. Chceme, aby naše Čundrbály byly především 
pohodové, přátelské, aby na ně chodili lidé kvůli známé 
muzice, při které si mohou zatancovat, zazpívat, a také kvů-
li kamarádům, se kterými si mohou popovídat. Těší nás, že 
i když je na plakátech vyhlášen oděv jako „libovolný“, při-
chází stále více návštěvníků v oblečení upraveném do čun-
dr/country stylu. 

Poděkování patří všem, kteří nám s  plesem pomohli 

V. ročník maškarního plesu byl letos 
ve slabším složení, ale účastníci si to o to 
více užili. Ples zahájily děti z  Prušánek 
a okolí z tanečního studia N.O.C.D., kte-
rým tímto ještě jednou děkujeme. K tan-
ci a  poslechu hrál oblíbený DJ Trcala/
agentura Tarock, která vyhrávala až do 
ranních hodin. Masky byli rozmanité, 
vtipné a některé určitě pracné na výrobu, 
ale jak vidět, tak to nikoho neodradilo.

Čundrbál

Maškarní ples 2015

- především to byla slovenská kapela Country Tón z Par-
tizánskeho, která se s námi střídala na podiu.  Své pevné 
místo mají na našem bálu také vystoupení vynikajících ho-
donínských tanečnic z tanečního klubu Black and White, 
které svým jiskrným mládím tvoří příjemný protipól nám, 
řekněme zralejším :-) Děkujeme také našim milým senior-
kám z Prušánek, které jsou jako tanečnice velkou inspirací 
pro ty, kteří mají snad pocit, že pro ně tancování už není. 
A samozřejmě velký dík patří všem našim rodinným pří-
slušníkům, přátelům a vám všem, kteří jste se přišli s námi 
pobavit. Rádi jsme se s vámi setkali a těšíme se na viděnou 
příští rok.

Za Kapelu starých časů Luboš Zahradník
Foto Petr Omelka

Ceny za nejhezčí jednotlivce:
1. místo Studna
2. místo Marfuša a Nasťa
3. místo Papa Emeritus 2

Hromadné masky:
1. místo Kissáci
2. místo Dalmatini
3. místo Mušketýři

A cenu za Bar U Sávy vyhrál Trpaslík.
Zdeňka a Luboš Šimkovi

Foto Jakub Kanta
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Neustálé pronásledování dezerté-
rů dohnalo mnohé ku krádeži, což se 
obyčejně dělo na Kuff nerových anebo 
na panských polích. Z polí poblíže 
dědiny se nosily snopy zrovna domů. 
Na vzdálenějších pozemcích se v noci 
omlacely snopy na plachty a domů se 
nosilo jenom zrno. Správy velkostat-
ků požádali sice vojenské velitelství, 
aby vojsko hlídalo jejich pozemky, 
avšak toto opatření nebylo k ničemu. 
Hladoví vojáci, když dostali od něko-
ho kousek jídla anebo cigaretu, tak 
by byli rozdali celé pole, které hlídali. 
Též byly případy, kdy se museli hlída-
jící vojáci schovat, aby nebyli dezerté-
ry zbiti anebo dokonce zastřeleni, ne-
boť tito byli ozbrojeni puškami, které 
si přinesli z fronty. Podobné případy 
se staly: na hrušeckých polích hlí-
dali vojáci mlátičku a  byli napadeni 
dezertéry, takže museli odtud utéci; 
na žižkovských polích hlídali vojáci 
pšenici v mandelích a rovněž byli na-
padeni dezertéry. Nastala přestřelka 
mezi vojáky a dezertéry, takže tito na 
druhý den už nechtěli jít hlídat. Ra-
něn však nebyl nikdo, protože se to 
stalo v noční době. 

Byly případy, že z celé řady mande-
lů bylo namláceno parní mlátičkou jen 
několik pytlů zrna, ostatní bylo vyšla-
páno anebo vymláceno dezertéry ane-
bo jinými na jejich účet. Toto všechno 
zavinila jen válka a její původci.

Na frontě nebylo lépe. Utíkat do 
zajetí bylo možno jen v  některých 
místech. Neboť tomu nedovolovaly 
ohromné alpské hory, nepřetržitá pal-
ba z italských děl a pušek a opevněné 
linie za ostnatými dráty. Domů utéci 
se podařilo jen některým šťastlivcům. 
Tak nezbývalo nic jiného, nežli trpět 
hladem anebo se nechat rozstřílet od 
Talianů nebo Francouzů.

Šířily se zprávy: Bulhaři poraže-
ní… Turci ustupují… Němci a  Ra-
kušané utíkají…. Snad, snad to brzy 
bude, těší se válkou zdeptané obyva-
telstvo. Těší se i dezertéři, kterých víc 
a víc přibývalo. Návštěvy četníků tr-
vají, ale nikdo se nedá chytit, a koho 
snad konečně chytnou, za dva, za tři 
dny uteče zpět. Kterýsi četník si prý 
povzdechl, že snad jsou v  těch Pru-
šánkách čerti, když nemůžem žádné-
ho chytit.

Snad nikdy nebyli lidé tak spřáte-
lení jako v  tú dobu, když se jednalo 
o  dezertéry. Nikdo nechtěl nikoho 
zradit. Blíží se podzim, chladné noci, 
studený severák fi čí po strništích. Zle 
je dezertérům, kterých bylo v  Pru-
šánkách už skoro celé sto. Ve dne se 
to dalo ještě vydržet při polní práci, 
kopání erteplí a  řepy, ale hůře bylo 
v noci. Polní skrýše se už neosvědči-
ly. Musely se zařizovat úkryty doma, 
o kterých nevěděli ani všichni členo-
vé domácnosti. 

Společně večeřeli, bezstarostně 
v  kruhu své rodiny, užívajíc alespoň 
na chvíli klidu a  svobody. Po večeři 
nepozorovaně odešli do své skrýše 
k nočnímu odpočinku. 

Jest tmavá noc. Upracovaní obča-
né, jakmile poklidí dobytek, povečeří 
a pomodlí se za trpící na frontě, ode-
béřou se na lůžko, odpočívají po celo-
denní dřině. Najednou v čísle 16 za-
buší někdo na dveře a hned na vrata. 
Psi štěkají, hospodář Antonín Čech 
ve zlé předtuše za hodnou chvíli jde 
otevřít.  Ve dveřích se objevili tři čet-
níci. „Co si přejete“, táže se občan. „Je 
váš syn doma?“ „Není“, zní odpověď. 
„Tak se půjdeme podívat a vy půjdete 
se mnou“, zní úsečný rozkaz četníka. 
S lucernou prohledávají každý kout, 
prohlížejí humno, i na stoh slámy se 
dívají, konečně jdou do stodoly, čet-
ník leze na patra, ale jenom na okraj. 
Jsou hotovi. Četník potichu zaklel, 
lov se mu nepodařil a  bez pozdravu 
opustil hospodáře. Kdo jich sem po-
řád posílá? Kdo sa mně to mstí? Táže 
se v duchu z nočního spánku vyruše-
ný občan A. Čech, který se vrací ze 
stodoly domů. Na věži bijí tři hodiny 
v noci. Psi ještě štěkají. „Ticho, kutin-
ci, ticho, šak už sú preč“, napomíná 
štěkající psy. Syn dezertér spí v  bez-
pečném úkrytu na húře…

Z prušánecké kroniky přepsala 
a upravila Jana Kamenská

Pokračování z roku 1918

Čteme z prušánecké kroniky 

Podvečer neděle velikonoční pa-
třil místní krojované chase a  její již 
tradiční velikonoční zábavě. O hu-
dební doprovod se tentokrát posta-
rala dechová hudba Liduška a  zku-
šebnou pod kulturním domem se 
rozezněly libé tóny cimbálové muzi-
ky Galán. O skvělou zábavu se letos 
zasloužil i  fotokoutek s  množstvím 

Velikonoční zábava

rekvizit, které chasa připravila. Ka-
ždý účastník si tak kromě zážitku 
z  vydařeného večera mohl odnést 
i vtipnou a naprosto originální foto-
grafi i. Úderem půlnoci si pak chlap-
ci vzali své velikonoční povinnosti 
k  srdci a všechna známá i neznámá 
děvčata vyšlahali. Velikonoce všeo-
becně jsou pro chasu velmi náročné. 

Na zábavě chce každý být až do roz-
břesku a s úderem osmé hodiny ran-
ní chlapecká polovina chasy začíná 
chodit po šlahačce po děvčatech. To 
však nic nemění na tom, že veliko-
noční zábava patří mezi jednu z nej-
navštěvovanějších kulturních akcí. 

Za chasu Marie Neradová
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Oznámení

Pozvánky na akce

10.4. Krojové dílny
16.4. Košt vín, Vinné sklepy U Jeňoura
28.5. Májové zpívání
24.6. Svatojánská noc
25.6. K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy
2.7. Turnaj ulic

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom odpovědět na dotazy ohledně ukončení 

provozování pohostinství a kulturních akcí, jako jsou Gu-
lášfest, pivní slavnosti, silvestrovská zábava a maškarní ples.

Z důvodu návrhu zákonů o ochraně zdraví člověka před 
škodlivými účinky návykových látek a alkoholismu, zákona 
o elektronické evidenci tržeb, zákona o loterii a protikuřác-
ký zákon, jsme podali výpověd na Hospůdce na kuželně. 
Návrh zákona omezuje podávání nápojů  nad 4,3 % alkoho-
lu nejen na dětských akcích, ale i na sportovních.

Objekt č.p. 139 - kuželna je zapsán jako sportoviště 
a sportovní zařízení dle §8, zákona 379/2005 Sb. To v pod-
statě znamená prodej jen maximálně desetistupňového 
piva, kofoly a džusu.

Náš plán - vybudovat zastřešenou zahrádku s dětským 
koutkem a  grilováním - by tímto byl vyhozením peněz. 
Hospůdka na kuželně se jen nealko nápoji neuživí.

Na Dušičky měl být V. ročník Gulášfestu. Tento rok jsme 
se chtěli zaměřit na lidovou  tradici a vystoupení dětských 
sborů, ale stále nevíme, jestli můžeme prodávat alko nápoje. 
Je to náš jediný příjem, výdělek za guláš patří družstvům a je 
použit na reklamu, hudební produkci, zvukaře, misky, lžíce, 
chleba atd. Dle zákona o EET bychom museli mít elektro-
nické pokladny. Jsou tři pokladny na guláš a tři občerstvení, 
to je šest kusů pokladen s tiskárnami a šest připojení na in-
ternet.

Předpisů na splnění pořádání gastro akcí je hodně a ně-
které nejdou z naší strany splnit, a tak i proto bylo s námi 
započato řízení a čekáme na určení výše pokuty.

Tento rok v červnu jsme chtěli pořádat 1. ročník hudeb-
ně-pivních slavností. Přihlásilo se 12 malých pivovarů. Do-
polední program měl být zaměřen pro děti a po obědě měla 
začít prezentace pivovarů se svými speciály. Po celou dobu 
měla být hudební produkce. Návrh zákona zakazuje prodej 
nápojů nad 4,3% alkoholu na dětských akcích a koncertech. 
Malé pivovary se zaměřují na speciální piva s vyšším obsa-
hem alkoholu. K tomu se výrazně zvýšily poplatky za hu-
dební produkci.

Páni poslanci si z nás dělají srandu, a dokonce již existuje 
i návrh zákona, který ve své podstatě směřuje k zákazu tra-
diční koštů vína a pálenek. 

Doufáme však, že zvítězí zdravý rozum.
Bohužel dnešní doba není vhodná pro malé podnikatele 

a živnostníky, sankce za porušení zákona a předpisů je ve 
stále více případech likvidační.

Proto jsme se rozhodli nepořádat ani Gulášfest, ani pivní 
slavnosti. Také ukončíme nájem dle smlouvy na Kuželně. Po 
uplynutí smluv s dodavateli skončíme i v Baru U Sávy. Tím 
končí také silvestrovské zábavy a maškarní plesy.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem Lubomír a Zdeňka Šimkovi.

Narození:
Eliška Gazdíková 

Opustili nás:
Františka Koryčanová
Dagmar Lysá
Pavel Maršálek

Údaje k 31.12.2015
Narození: 22 dětí
Úmrtí: 18 občanů
Přihlášeno: 42 obyvatel

Společenská kronika

Životní jubilea
Eliška Pavelková 70 let
František Hromek 80 let
Josef Kašpar 90 let 

Pan Josef Kašpar při Pan Josef Kašpar při 
podpisu pamětní knihypodpisu pamětní knihy

Odhlášeno: 32 obyvatel
Sňatky v obci: 16
Stav obyvatel: 2.201
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Vážení občané,
někteří z vás se stále podivují, jak to, že něčí 
jméno ve společenské rubrice vzpomeneme 
a něčí ne. Je to jednoduché. Pokud osoba, 
které se zveřejnění týká, sama o toto nepo-
žádá a nedá souhlas, my její jméno zveřejnit 
nemůžeme. Tato situace vyplývá ze zákona 
č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních úda-
jů, ve znění pozdějších předpisů, kdy není 
možné bez souhlasu zainteresovaných osob 
zveřejňovat žádná jejich osobní data. Popr-
vé jsme o tom psali ve Zpravodaji č. 1/2012. 
„Zveřejňování údajů ve společenské rubrice 
v místním zpravodaji“.
V praxi to znamená:
- jubilanti si požádají o zveřejnění osobně
- za nově narozené děti jejich rodiče
K tomuto kroku jsme byli nuceni přistou-
pit z  důvodu kontrol, které provádí Úřad 
pro ochranu osobních údajů a  porušení 
shora uvedeného zákona postihuje poku-
tami.
Děkujeme za pochopení.

In
ze

rc
e:
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Děti ze školky Děti ze školky, 
foto Radka Šůrková

Naše fotbalistické naděje, 
foto Aleš Mišurec

Maškarní ples, 
foto Jakub Kanta

Maškarní ples - studna - 1. místo, 
foto Jakub Kanta
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Tříkrálová sbírka 2016, 
foto Petr Omelka

Děti ze ZŠ na dopravním hřišti

Mladší přípravka se svými trenéry, 
foto Aleš Mišurec

Senioři v Olomouci, 
foto Božena Maděryčová

Velikonočka, 
foto Ondra Stávek

Fašaňk ve školce, 
foto Radka Šůrková

Ples SRPDŠ,
foto Petr Omelka


