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z obsahuz obsahu Vážení a milí spoluobčané,

ani jsme se nenadáli a je tady léto, čas 
prázdnin a dovolených. Než se na ně vy-
pravíme, dovolte mi stručné shrnutí toho, 
co se v naší obci odehrálo za uplynulé tři 
měsíce. V oblasti výstavby a investic je to 
především dokončení rekonstrukce návsi. 
Chybí ještě přístřešek na autobusové za-
stávce, který bude dodaný ve druhé polo-
vině července. Během července také pro-
běhne zkušební montáž nové konstrukce 
„zeleného“ tak, abychom byli připraveni 
na letošní hody, které sice budou na sta-
rém místě, ale v  úplně novém prostředí. 
Rád bych touto cestou poděkoval všem 
našim občanům za trpělivost a  shovíva-
vost během výstavby návsi, kdy docházelo 
k mnoha omezením.

Dále to byly opravy a zpevnění cest u vě-
trolamu za ulicí Slunečná, ulice Prádelní 
a vybudování zpevněné plochy u Nechor.

V oblasti kultury to byl především zá-
věrečný koncert prvního ročníku naší Hu-
dební, taneční a výtvarné školy. Jsem velmi 
potěšen, jak velký pokrok udělaly naše děti 
za pouhých deset měsíců. Je to velký pří-

slib do budoucna pro rozvoj a  zachování 
kulturních a uměleckých tradic v Prušán-
kách. Touto cestou chci ještě jednou moc 
a  moc poděkovat všem dětem, rodičům, 
učitelům a všem, kteří tento zdařilý projekt 
podporují.

A co nás čeká v  nejbližších týdnech 
a  měsících? Začne výstavba cyklostezky 
v  „Hluboké cestě“ do „Ťuťkovy“ uličky 
a do uličky „Nová“ (kolem penzionu Ne-
chorka) a  zároveň rekonstrukce a  oprava 
uličky „Nová“ (první doprava) v  Necho-
rách. V této souvislosti děkuji našim spor-
tovcům, kteří nabídli a zorganizovali bri-
gádu na vyčištění Hluboké cesty. Podařilo 
se jim udělat opravdu úctyhodný úsek.

Milí přátelé, jak jsem psal na začátku, je 
před námi čas prázdnin a dovolených. Přeji 
nám všem, abychom si odpočinuli, užili si 
volný čas s dětmi, s rodinami a nabrali nové 
síly do dalšího koloběhu pracovních povin-
ností. A ať už se vypravíte kamkoliv, přeji 
krásnou, pohodovou, prosluněnou a  pře-
devším přátelskou a bezpečnou dovolenou.

Lubomír Zahradník,
starosta obce

Slovo starosty 

Informace obecního úřadu
• Upozorňujeme občany, že v  týdnu od 

4. do 8. července bude provoz na OÚ 
omezen z důvodu dovolené. Děkujeme 
za pochopení.

• Vývoz TKO
 Svoz pytlů proběhne v  pondělí 4. čer-

vence, vývoz popelnic bude už v úterý 
5. července. 

• Poplatky
 Stočné: za 1. pololetí měly platby pro-

běhnout do konce června – 375,- Kč/os, 
za 2. pololetí do konce listopadu – 
375,- Kč/os.

• Nechory
 Od dubna se vybírají poplatky za 

vodoměr, vodu a stočné u Nechor. 
Můžete platit přes účet, stačí zavo-
lat na OÚ, nahlásit stav vodoměru 
a  my vám sdělíme částku, kterou 
máte zaplatit. 

 Připomínáme občanům, že pokud 
prodali svůj sklep, nebo ho přepsa-
li např. na své děti či vnuky, musí 
nový vlastník na OÚ podepsat no-
vou smlouvu na odběr vody a odvá-
dění odpadních vod. 

Redakční rada vám přeje 
příjemnou dovolenou 
a šťastný návrat domů.
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Z naší knihovny
Vážení čtenáři, návštěvníci knihovny a ostatní spoluob-

čané,
opět uplynuly tři měsíce od vydání posledního Zpravo-

daje, čekají nás prázdniny a dovolené.
A co se událo zajímavého v knihovně? Zajisté jste zazna-

menali akci, která proběhla v květnu na chodbě obecního 
úřadu - burzu knih. Přiznám se, že sama jsem byla spíše 
skeptická, burza tady nikdy nebyla, říkala jsem si, bude ně-
kdo něco kupovat? Nebude to propadák? Opak byl pravdou. 
Knihy se prodávaly po deseti a pěti korunách, hodně šly na 
odbyt učebnice a dětské knihy a některá naučná literatura. 
Naopak knih klasiků, jako Čapek, Shakespeare, Hašek, Mo-
liére, Balzac atd., se moc neprodalo. Přitom je potřebují jak 
studenti k  maturitě, tak žáci ZŠ. Méně se taky prodávala 
beletrie pro dospělé. Tímto znovu upozorňuji mlaďochy – 
máme slušně vybavenou knihovnu povinnou četbou, takže 
pokud budete chtít knihy k maturitě, podívejte se do on-line 
katalogu. Ale to jsem odbočila od burzy. Celkem se vybralo 
3205,- Kč, což pokrylo náklady na knížky pro všech dvacet 
čtyři prvňáčků. Za tímto účelem burza taky probíhala. Bylo 
fajn, že někteří z vás hodili peníze do krabičky jen tak, aby 

přispěli. Vzhledem k tomu, že tato akce byla velmi úspěšná, 
příští rok v květnu by se mohla opět zopakovat. Všem, kteří 
na burzu přispěli knihami, i těm, kteří si je koupili, děkujeme.

V úterý 21. 6. proběhla slavnostní beseda s prvňáčky. 
Nejdříve děti dokázaly v  knihovně, že umí opravdu číst. 
Pak jsme se přesunuli do obřadní síně, kde za zvuků hudby 
byly děti přivítány a představeny panu starostovi. Ten jim 
pak slavnostně předal knihu od Astrid Lindgrenové – „Já 
chci taky do školy“, čtenářský pas, záložku a průkazku do 
naší knihovny a jmenoval je čtenáři. Přibylo nám tedy dva-
cet čtyři nových čtenářů a doufejme, že i vytrvají. V květnu 
a v červnu již přišly první várky nových knih – od naučných 
(pletení, šití, šité korálky, patchwork, košíkaření, koncent-
rační tábory…), po beletrii pro dospělé (např. nový Vond-
ruška, Horáková, Niedl a další) a hlavně moc pěkných knih 
pro děti, jak pro úplně malé, tak pro školáky. Pošlete je, ať 
se přijdou podívat.

Přeji vám všem příjemné prožití léta. Přijďte si do 
knihovny pro knihy na dovolenou a užijte si ji.

Vaše knihovnice Milena Hromková
Foto Kateřina Šiprová

Z činnosti ZŠ
Poslední čtvrtletí je „nejrychlejší“

Nevím, jestli stejný dojem mají 
i žáci a studenti, ale my kantoři ten po-
cit máme každý školní rok.  Poslední 
čtvrtletí se snad střídají jen pondělky 
a pátky… A tak nezbývá, než se poo-
hlédnout za končícím školním rokem. 
Byl to rok hektický. Zejména v  tom, 
že se musela nejen provést, ale hlavně 
prožít řada změn v  souvislosti se za-
hájením činnosti HTVŠ. Výuka pro-

vznikaly problémy a kolize.
A co všechno jsme prožili za ty po-

slední tři měsíce? O řadě našich akcí 
se dočítáte ze samostatných článků, 
které se věnují třeba environmentální 
problematice, ale také zážitkům našich 
žáků z  takových větších akcí. O Noci 
s  Andersenem jsme se už zmiňova-
li, s  vlastním pohledem žáků se také 
můžete seznámit. Mne ke krátkému 

bíhala v  prostorách, které dříve slou-
žily pouze našim vyučujícím. A tak se 
často musely zejména paní učitelky 
z I. stupně stěhovat ze své třídy s náru-
čí sešitů a žákovských prací do jiných 
prostor, kde mohly v práci pokračovat. 
A na další přípravy ve třídě si musely 
vyhradit čas třeba před vyučováním. 
Na další školní rok se budeme muset 
dobře připravit, aby od začátku ne-
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zamyšlení vedl jeden článek v časopi-
su, kde prezentují školy své akce. Byl to 
článek, který celou Noc s Andersenem 
shodil. To, že se špatně pochopená 
a ještě hůře zorganizovaná akce nepo-
vede, nemusí znamenat, že na jiných 
školách (včetně té naší) se Noc s An-
dersenem „neumí“. Myslím, že o  té 
naší i pan starosta referoval! Vážíme si 
toho, že přijal pozvání a zapojil se.   

V průběhu posledního čtvrtletí také 
probíhal plavecký výcvik 2. a 3. třídy. 
Je s podivem, jak se některé děti snaží 
plavání vyhnout a jaké taktiky k tomu 
volí! Přitom je plavecký výcvik povin-
nou součástí vzdělávání a buduje do-
vednost nanejvýš užitečnou.  Přitom 
ministerstvo a  další zainteresované 
instituce se snaží do školních vzdělá-
vacích programů dostat vše, co se týká 
zdraví a  bezpečnosti dětí. A  pak se 
setkáváme se stejně urputnou snahou 
některých rodičů, aby se děti takových 
aktivit nemusely účastnit. Ještě nepo-
chopitelnější je snaha některých ro-
dičů omlouvat děti z  tělesné výchovy 
z důvodu - aby se pak mohly ve zdraví 
zúčastnit tréninku, sportovního tur-
naje nebo závodu. Děti, které začínají 
se sportem, mají dost energie i na to, 
aby zvládly běžnou hodinu tělesné vý-
chovy a pak i ten trénink či soutěž. A 
pokud dítě už ve věku 5-7  let trénuje 
téměř profesionálně, jde o předčasnou 
specializaci, která má většinou za ná-
sledek dřívější ukončení sportování 
z důvodu přetížení a zdravotních pro-
blémů. S tím musí rodiče také počítat. 
Přednost by měl mít zdravý vývoj dí-
těte a pokud možno všestranný pohy-
bový rozvoj. Ale síla reklamy funguje. 
Tak, jak to v jednom reklamním spotu 
běželo: „Bude profesionálním spor-

tovcem, bude nás živit…, tak spor-
tovcem ne, ale třeba umělcem a bude 
se tím živit…, zase ne“. Ano, podpo-
rujme děti v rozvoji jejich nadání, ale 
nepřehánějme to a  berme v  úvahu, 
že značnou část dětství a dospívání je 
nutno věnovat učení se a  tedy škole.  
A po škole (po práci) nějakou zábavu 
(legraci) – prostě pokud možno nor-
mální dětství. Na vytváření správných 
návyků zdravého životního stylu je po-
třeba se soustředit od samého začátku 
lidského života. Již v mateřské škole se 
objevují první problémy zejména se 
stravovacími návyky. Proto se zaměři-
lo ministerstvo školství, zdravotnictví 
a hygienici na úpravy jídelníčků a stra-
vovacích návyků dětí a  mládeže ve 
školách a školských zařízeních. Každá 
rodina má vlastní stravovací zvyklosti, 
a místem, kde může dojít k pozitivní-
mu ovlivnění stravovacích návyků nej-
mladší generace, je prostředí škol. Pro-
to berme na vědomí úpravu jídelníčku 
ve smyslu – méně soli, pestrost suro-
vin, více zeleniny…A tak přiměřený 
rozvoj pohybových dovedností a  vy-
tváření správných stravovacích návy-
ků se může uskutečňovat jen za dobré 
spolupráce rodiny a školy. Všem, kdo 
si to uvědomují, ze srdce děkuji – je to 
důležitý vklad do života našich dětí. 

A jak si počínají děti ve vzděláva-
cích aktivitách? V rámci školní práce se 
žáci účastnili například krajského kola 
zeměpisné soutěže Eurorébus. Postup 
následoval po absolvování korespon-
denčního kola soutěže. V krajském 
kole v Brně se zapojili hoši ze 3. - 5. tří-
dy – Patrik Humplík, Tobiáš Mráka, 
Tomáš Hromek (jako náhradník Hon-
za Koller). Jejich společná snaha jim 
vynesla pěkné 4. místo. Na soutěž je 

připravila a  doprovodila p.uč. Luďka 
Trechová.  Součástí vzdělávání jsou 
i exkurze a externí výuka – takto na-
vštívili prvňáčci ekocentrum Trkman-
ka ve Velkých Pavlovicích a  sedmáci 
vyjeli za historií do Mikulčic. Na delší 
výukové pobyty se vypravili šesťáci na 
tři dny na Trkmanku a  osmáci opět 
na Littner.  Tradicí se stalo Výtvarné 
sympozium, které se letos konalo již 
potřetí. Jde o setkání dvojic výtvarníků 
z  přihlášených škol, kde vznikají vý-
tvarná díla na zadané téma. V prvním 
ročníku bylo téma oznámeno předem 
- příchod věrozvěstů na Moravu. Letos 
bylo téma sděleno až na zahájení akce. 
Naše výtvarnice Katku Švastovou 
a  Kamilu Zvědělíkovou doprovodila 
na sympozium p. zást. R. Juráňová.  

Každoročně na naší škole probíhá 
testování žáků třetích, pátých, sed-
mých a devátých tříd. Jde o porovnání 
výsledků ve vybraných vyučovacích 
předmětech vždy po dalších dvou 
letech – jestli dosáhli žáci pokroku, 
případně jak velkého pokroku. Tam, 
kde přetrvávají nějaké problematic-
ké oblasti (slabší výsledek v  testu), je 
doporučeno, na jaké procvičování se 
zaměřit, aby daný žák dosáhl zlepšení. 
Výsledky testů si mohou rodiče pro 
své děti vyžádat, aby mohli sledovat 
jejich pokrok, případně se při společ-
né přípravě zaměřit na slabá místa. Jde 
především o  individuální rozvoj kaž-
dého žáka.

V této souvislosti si pořád musím 
připomínat, jak aktuální a  oslovující 
je stále dílo Jana Ámose Komenské-
ho. Základní pravidla a rady v Infor-
matoriu školy mateřské, Orbis pictus 
(Svět v obrazech – předchůdce ency-
klopedií) a samozřejmě Velká didak-
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tika. Je zvláštní, že v  současné době 
se tato úctyhodná díla nachází jen 
v některých knihovnách, ale i z těch 
postupně mizí. Už je totiž nikdo vel-
mi dlouho nevydal. A jak jsou čtivá 
i  dnes! Proto pořád ctíme i  původ-
ní termín Dne učitelů – 28.3. - den 
narození našeho velkého pedagoga. 
V kalendáři už nenajdeme Den uči-
telů (světový den učitelů je stanoven 
od r. 1994 na 5.10.) My jsme se letos 
sešli netradičně – všichni včetně na-
šich seniorů a  v pozdějším termínu. 
Vzpomínku na našeho slavného Jan 
Ámose jsme uctili setkáním v Josefo-
vě v péči rodiny Klečkových. Setkání 
bylo příjemné, naplněné vzpomíná-
ním, povídáním a pohodou. Zavítali 
mezi nás i paní uč. Zvědělíková a páni 
uč. Janás a  Hubáček. Je škoda, že se 
nemohli ze zdravotních důvodů zú-
častnit i další naši bývalí pedagogové. 

Největší sportovní akcí ke konci 
školního roku bývají Atletické přebo-
ry Regionu Podluží v Lanžhotě. Letos 
proběhlo toto tradiční dvoudenní 
klání ve dnech 30. a 31.5. -  nejprve 
pro mladší žactvo (1. - 5. třída) a pak 
pro starší (6. - 9. třída). Ani letos se 
nám nepodařilo zdolat Lanžhot, kte-
rý mívá tradičně velmi dobře obsa-

zeny všechny disciplíny i  kategorie. 
U nás se nepodařilo některé disciplí-
ny úplně pokrýt (v každé disciplíně 
mohou startovat vždy dva žáci a dvě 
žačky ze školy). Nejmladší kategorie 
(1. - 3. třída) závodí v běhu na 50m, 
v hodu míčkem a vytrvalostním běhu 
– zde 300m. Závodníci 4. - 5. třídy 
závodí v  běhu na 60m, hodu míč-
kem, skoku do dálky a vytrvalostním 
běhu na 600m. Žactvo z  II. stupně 
má obdobné disciplíny, ale je rozli-
šena kategorie 6. - 7. třída (má stejné 
disciplíny jako 4. - 5. tř.) a  nejstarší 
8. - 9. třída má delší vytrvalostní běh 
– 800m a místo hodu míčkem je vrh 
koulí. Letos bylo více bramborových 
medailí a umístění do 6. místa, které 
se ještě také boduje. Poděkování patří 
všem našim závodníků, kteří se s vel-
kým nasazením zasloužili o konečné 
2. místo za domácí školou z Lanžhota. 
A kdo se radoval z medaile? Za prv-
ňáčky to byl Adam Veselý (maminka 
Mirka Hefk ová), který vyhrál běh na 
50m a byl druhý v hodu míčkem. Me-
daili na nejkratším běhu získal ještě 
Tomáš Tesařík za 3. místo.  V katego-
rii dívek vyhrála hod míčkem Adélka 
Danihelová. Za druháky byla nejú-
spěšnější Verunka Klímová, která 

získala bronzovou medaili za vytrva-
lostní běh. Ve třetí třídě byl nejlepším 
závodníkem Sam Štěpanovský, který 
vyhrál běh na 300m a přidal 3. místo 
v běhu na 50m. Stříbrnou medaili si 
vybojovala v  běhu na 50m Nikolka 
Mrlíková. Ve 4. třídě byli dva medai-
listé – Adam Veselý (maminka Katka 
Imrichová) - dvě stříbrné medaile za 
hod míčkem a skok do dálky a Štěpán 
Salajka též za 2. místo v běhu na 60m. 
Mezi páťáky dobře zabodoval Matěj 
Strýček, který vyhrál skok do dálky 
a byl druhý v běhu na 60m. V hodu 
míčkem vyhrál Mário Danihel. Ve 
starší kategorii byli velmi úspěšní 
šesťáci – získali celkem pět medailí. 
Nejúspěšnější z  nich byl Aleš Dani-
hel, který získal zlatou medaili za hod 
míčkem a stříbrnou v běhu na 600m. 
Další body přidal za osobní rekord ve 
skoku do dálky. Další stříbrné medai-
le získali Dan Kaluža ve skoku do dál-
ky a Terka Mečlová v hodu míčkem. 
Bronzovou medaili si odvezl Denis 
Kovačič za výkon v  běhu na 60m. 
Sedmáci se též nenechali zahanbit 
a  napodobili šesťáky – taky pět me-
dailí. Celkově nejúspěšnějším závod-
níkem byl Vítek Ostřížek, který získal 
kompletní sadu medailí – zlato za 
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skok do dálky, stříbro ve vytrvalost-
ním běhu a bronz ve sprintu. Vítězem 
nejkratšího běhu se v  této kategorii 
stal Matěj Polášek. Stříbrnou medaili 
do sbírky si přidala Gábina Křiváková 
za hod míčkem. Nejpočetněji zastou-
pena byla 8. třída – zisk tří stříbrných 
a  tří bronzových medailí byl velmi 
pěkným reprezentačním počinem. 
Druhá místa vybojovali: Dalibor Kříž 
ve vrhu koulí, Bára Svobodová ve 
stejné disciplíně a  Katka Svobodová 
ve skoku do dálky. Bronzové medai-
le si odvezli: David Osička za skok 

do dálky, Bára Svobodová za běh na 
60m a Katka Svobodová za vrh koulí. 
Nejstarší závodníci si rozdělili celkem 
šest medailí – zlato získali: Lukáš Ma-
děryč ve skoku do dálky, Filip Benada 
ve vrhu koulí a Katka Švastová v běhu 
na 60m. Stříbrné medaile měly Katka 
Švastová za vrh koulí a  Kamila Zvě-
dělíková v běhu na 60m. Bronzovou 
medailí uzavřel své závodnické půso-
bení Marek Barkócy ve skoku do dál-
ky. Věřím, že se nám bude nejméně 
stejně dařit i v dalším ročníku přebo-
rů. Příslibem je velké množství čtvr-

tých až šestých míst v  letošním roč-
níku. Ještě jednou všem závodníkům 
děkuji a přeji hodně dalších úspěchů, 
nejen těch sportovních!

Závěrem bych chtěla popřát všem 
děvčatům a chlapcům ze školy radost-
ně prožité prázdniny se spoustou krás-
ných zážitků, žádné úrazy a nepříjem-
nosti a rodičům i nám všem ze školy 
dostatek příležitostí k odpočinku a na-
čerpání nových sil. Krásné prázdniny, 
dovolené, prostě krásné léto všem!

Alena Kristová, ředitelka školy
foto Alena Kristová a Mirka Konečná

Malujeme akvarely

Noc s Andersenem

Děti 4. třídy dostaly v letošním roce pozvání do Gale-
rie výtvarného umění v Hodoníně. Protože toto prostředí 
dobře známe, neváhali jsme a na naši návštěvu jsme se 
náležitě připravovali a těšili. Už ve škole jsme si vyzkou-
šeli techniku akvarelu kombinovanou s kresbou černou 
tuší do vlhkého podkladu. Pro inspiraci jsme využili pří-
rodních námětů. Všechny naše zkušenosti jsme pak vy-
užili při prohlídce obrazů v galerii. Tam právě probíhala 
výstava Heleny Hankeové, autorky akvarelu a  knižního 
designu. 

Tak jako každý rok i letos se na naší škole konala akce“ 
Noc s Andersenem“. Tato noc byla ve stylu ,,Malá mořská 
víla“.

Všechny děti přišly do školy, kde je přivítali paní uči-
telky a čestný host pan starosta. Pan starosta Zahradník 
nám přečetl úvodní kapitolu z pohádky Malá mořská víla. 
Potom jsme ho vyzpovídali, jaké knihy četl a čte rád. Paní 
učitelky nás rozdělily do skupin a šli jsme do dílniček, kde 
jsme plnili úkoly. Například jsme kreativně zdobili moř-

Děti si prohlédly její výstavu, vyslechly si autorčino 
povídání o  obrázcích, inspiraci i  výtvarných technikách. 
Důležitou součástí našeho programu byla aktivita, kdy děti 
měly možnost vyzkoušet si svou kreativitu, profesionální 
barvy, štětce a v improvizovaném ateliéru malovat své ob-
rázky. Slečna Hankeová si s dětmi povídala, radila a pod-
porovala je v  jejich tvořivé činnosti. Odměnou všem do-
spělým, kteří se podíleli na tomto dopoledni, byla výtvarná 
dílka dětí a slib, že příští rok do galerie zase rádi přijedeme.

děti IV. třídy a Luďka Trechová
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Environmentální výchova - Den Země

Pobytový výukový program na Trkmance

V pátek 29. 4. uspořádali žáci 8. a 9. ročníku ve spo-
lupráci s paní učitelkou Kurkovou pro ostatní žáky školy 
Den Země. Šesťáci a sedmáci jeli na exkurzi do Hostětína 
a první stupeň plnil úkoly na stanovištích. Na těch byli 
naši deváťáci s osmáky. Přichystali si pro mladší spolu-
žáky zajímavé úkoly. Trasa vedla tentokrát až do Nechor. 
Počasí nám nádherně vyšlo, děckám se všechno dařilo. 
No, nemělo to chybu. V areálu školy si všichni opekli 
hady z těsta a stihli si i zasportovat na našem hřišti. 

text a foto M. Kurková

Ve středu 25. května odjeli žáci 6. třídy s pa-
ní učitelkou Kurkovou a  Častulíkovou do Vel-
kých Pavlovic na centrum ekologické výchovy 
Trkmanka. Zde si žáci vyzkoušeli pečení chleba, 
poznávání odrůd obilí, vylovili spoustu drob-
ných vodních živočichů z rybníka a dověděli se 
něco zajímavého o přírodních barvách. Mezi tě-
mito výukovými programy jsme poznávali pro-
středí Velkých Pavlovic. Prošli jsme celou nauč-
nou stezku a za odměnu dostali drobné dárky. 
Počasí nám přálo, jídlo nám chutnalo, všechno 
se vydařilo. V pátek 27. 5. jsme odjížděli s dob-
rými pocity.

text a foto M. Kurková

skou pannu. Po splnění všech úkolů šly všechny děti do svých tříd. Protože je 
tato noc o knihách, tak nám paní učitelky četly knihy, každá ve své třídě. Když 
dočetly, měly děti jít spát, ale znáte to. Všichni si ještě měli co povídat. No 
a usínali jsme podle tříd. Nejprve prvňáčci a potom postupně další. Vyhráli 
páťáci, kteří zaspali až nad ránem.

Při probuzení, které bylo už v šest hodin, měli někteří pořádné kruhy pod 
očima.

Na závěr jsme se rozloučili a šli domů. Všichni se už těšíme na další rok 
a tuto akci, ale páťáci tam už nebudou.

Zapsaly: Tereza Filipovičová, Natálie Bílíková, Adéla Maršálková
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Sběr hliníku

Týmečky: Kmeny

Tak jako každý školní rok i letos jsme ve škole sbí-
rali hliník. Pan Petr Zálešák nám zprostředkoval odvoz 
do sběrného dvora v  Rohatci. Nasbírali jsme 120 kg 
hliníku a vytřídili jsme 24 kg železa. Totiž ne každá ple-

Konec měsíce května jsme strávili 
na kurzu Týmečků s názvem Kmeny. 
Inspirací byla kniha a  seriál Kmeny 
pojednávající o  současných komu-
nitách lidí, které vzájemně spoju-
je například vztah k  přírodě, stejný 
způsob oblékání, poslech podobné 
hudby, stejný vztah k  prožití života. 
Osmáci byli rozděleni do tří kmenů 
– Rainbow, vyznávající lásku k ostat-
ním lidem a volnost, Cosplay, jejichž 
životní náplní je dokonale napodo-

chovka je z hliníku. Utržili jsme 1236,- Kč. Všem moc 
děkujeme a přejeme pilné třídění i do dalšího školního 
roku.

Ekotým a p. uč. Kurková

bit fi lmové hrdiny a  zejména jejich 
kostýmy, a  poslední skupinou byli 
Gothic vyznávající temnou stránku 
duše člověka a oblibující temnotu. Už 
před samotnou akcí  byli kluci a hol-
ky seznámeni, do kterého kmene 
patří a  adekvátně tomu si připravili 
kostýmy. Po příjezdu na základnu se 
dozvěděli, že musí bojovat o udělení 
jediné licence pro šíření svých myš-
lenek a hnutí. Běhali si tak pro různá 
razítka na „ministerstva“, tvořili bohy 

pro své kmeny, ale také nabízeli obe-
jmutí lidem v Bzenci, kam se museli 
sami přepravit a po cestě plnit různé 
úkoly.  Na poslední večer měli vytvo-
řený vlastní program s písněmi nebo 
tancem. Her a aktivit bylo samozřej-
mě během tří dnů mnohem více; po-
sláním pak bylo zamyšlení nad tím, 
co dokáže lidi spojovat a  co rozdě-
lovat. Snahou outdoorových kurzů 
Týmečky byla zábava, poznání sebe 
i  druhých v  různých situacích  při 
různých aktivitách, dát si do „těla“, 
zažít nečekané, vystoupit ze stínu 
opečovávaného mazlíka, dát možnost 
zažít -náctiletým dětem pocit zodpo-
vědnosti, rozvíjet kreativitu a  pobýt 
spolu jako skupina, ve které je sice 
každý jedinečný, ale zároveň je scho-
pen najít styčné body s  ostatními. 
Spolu třídním učitelem V. Wagne-
rem pomáhali letos jako instruktoři 
P. Kurtin, Martina Damborská a Mi-
lan Šimek. Odvoz materiálu zajistil 
opět pan P. Zálešák. Všem upřímný 
velký dík.

Za Týmečky V. Bušková

Hudební, taneční a výtvarná škola
HTVŠ slaví první rok své exis-

tence a  věřím, že to byl rok úspěšný. 
Zájem o  hudební, taneční, výtvarné 
i dramatické obory roste  a  láká stále 
více zájemců. Přípravný test ABRSM 
absolvovalo letos v květnu dvacet dva 
žáků a všichni prospěli. Dalších dvacet 
dětí přípravný test teprve čeká vzhle-
dem k jejich útlému věku či schopnos-
ti splnit stanovená kritéria. Na ty, kteří 
přípravný test zvládli, čeká další meta 
v  podobě prvního stupně ABRSM 
zkoušky, která bude pro mnohé vel-
kou výzvou, neboť v porovnání s pří-

pravným testem se budou žáci učit 
první stupnice, číst z  listu a  interpre-
tovat delší přednesové skladby včetně 
poslechových cvičení.

Tento rok HTVŠ opouští tři pe-
dagogové, kteří odvedli skutečně vý-
bornou práci, a já bych jim rád touto 
cestou rád poděkoval. Jedná se o BcA. 
Veroniku Poslušnou (klavír), Mgr. 
Jarmilu Babáčkovou, DiS. (klavír) 
a Tomáše Topenčíka, DiS.art (trubka). 
Přejeme jim hodně zdaru na nových 
působištích. Naopak, přivítáme nové 
kantory, jmenovitě Víta Němečka, DiS 

(trubka), který nahradí Mgr. Martina 
Nováka v  pozici hlavního koordiná-
tora HTVŠ a  zároveň převezme výu-
ku žesťových nástrojů a  Mgr. Emilii 
Psotovou, která bude vyučovat hru na 
klavír. Tým HTVŠ posílí i nově zřízená 
funkce administrátora, kterou již pře-
vzal pan Martin Valach z Prušánek.

Rád bych touto cestou povzbu-
dil rodiče, aby své děti zapisovali do 
HTVŠ co nejdříve a  tím se vyhnu-
li zklamání, že pro ně v  září nebude 
místo. Kromě tradičních hudebních 
nástrojů a zpěvu lze děti zapisovat i do 
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Z naší školičky
My už nejsme malé děti, těšíme se do školy,
dostaneme slabikáře, budem dělat úkoly.
S naší milou školičkou pomalu se loučíme,
a na tebe, velká školo, už se všichni těšíme!

„Kdy přijde moje maminka?“ Tato věta se často ozývala 
ve třídě, kterou jsi před třemi roky začal/a navštěvovat. My 
velcí jsme se vás snažili hrou, pohlazením, malováním či 
písní zabavit a přesvědčit, že u nás, stejně jako doma, na-
jdete lásku, zábavu i bezpečí. Slziček ubývalo, jak rostla vaše 
touha po poznání a přátelství. A tak se po čase při příchodu 
rodičů ozývala jiná věta: „Maminko, proč jdeš tak brzy?“ 
Prožili jsme spolu nezapomenutelné roky a  s nadšením, 
krůček po krůčku, prožívali každý váš pokrok: „Umím si 

výtvarného, tanečního a nyní i drama-
tického oboru vyplněním přihlášky na 
stránkách obce, sekce školství - HTVŠ 
nebo v  místní knihovně. Šikovným 
studentům bude od září nabídnuta 
možnost budovat svůj talent i  v pro-
středí dvou zřízených ansáblů - pop/
rock, který povede pan Pavel Palát 
a cimbálové muziky pod vedením Mi-

chala Grombiříka, DiS. Komunikace 
mezi rodiči a  HTVŠ bude probíhat 
online přes portál izuš, který otevřeme 
v září letošního roku.

Závěrem bych chtěl všem poděko-
vat za podporu a trpělivost při dolaďo-
vání zejména administrativní stránky 
HTVŠ a taky praktickou pomoc zvláš-
tě s přípravou závěrečného a pololet-

ního koncertu. Věřte, že děláme, co 
můžeme a  vaše zpětná vazba je pro 
nás důležitým hnacím motorem a in-
spirací k pozitivním změnám na ško-
le. Doufáme, že nám zachováte svou 
přízeň i v dalších letech. Přejeme vám 
všem příjemné prázdniny.
Martin Novák, hlavní koordinátor HTVŠ

Foto Petr Omelka

zavázat tkaničku, už jím zeleninu, znám všechny barvy…“ 
Nastal čas loučení. Brzy s  aktovkou na zádech a  hlavou 
plnou očekávání, překročíš práh školy, kde na tebe čekají 
nová dobrodružství, radosti i první povinnosti a  starosti. 
Přejeme ti, abys je vždy zvládl/a s úsměvem na tváři. Ne-
zbývá nám, než poděkovat tvým rodičům za důvěru, kte-
rou v nás vložili a umožnili nám tak prožít neopakovatelné 
chvíle ve tvém pohádkovém světě. 

Cililink, malý školáčku, nová pohádka právě začíná. 
Hodně štěstí, radostných chvil a veselých zážitků doma i ve 
škole ti přejí tvoje paní učitelky.

A ještě pár úsměvů. 
Davídek M.: „Paní učitelko, prosím přidat maso.“ 
Učitelka: „Masíčko už nemáme.“ 
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Prázdniny jsou za dveřmi a my už 
máme před očima jen koupání a dny 
pohodového volna. V průběhu po-
sledních měsíců jsme toho ale zvládli 
docela dost. Rozhodně jsme se nenu-
dili. 

Letos jsme se poprvé zúčastnili 
regionální přehlídky dětských sou-
borů na Podluží. Tato akce je putovní 
a  tentokrát probíhala v  Moravském 
Žižkově. Bylo to moc příjemné se-
tkání a  vše proběhlo pěkně v  klidu, 
jednalo se totiž o  ročník, ve kterém 
se nesoutěžilo. Příští rok ale přehlíd-
ka postupová bude, tak to se musíme 
moc snažit. Potkali jsme tady spoustu 
kamarádů a například s dětmi z Lužic 
jsme se domluvili a pozvali je k nám 

do Nechor. 
Naše malá folklorní delegace byla 

také pozvána na oslavy stacionáře 
Vlaštovka do Hodonína. Na náměs-
tí před radnicí se kromě folklorních 
souborů představili také další taneč-
níci a zpěváci a všechny nás obvese-
lovali dva nezbední klauni. Toto od-
poledne jsme si patřičně užili, hned 
po vystoupení jsme se totiž vrhli na 
soutěžní úkoly a  domů si odváželi 
nejrůznější dárečky.

Během jarních měsíců jsme se 
také několikrát setkali s paní Vladisla-
vou Lekavou z Josefova. Už na konci 
loňského roku jsme se společně do-
hodli, že nám ušije nové kroje. A tak 
se dala do práce a  přijela za námi 

několikrát na 
zkoušku. Tento-
krát jsme vybrali 
pro děvčata hned 
několik barev-
ných variant, aby 
bylo na jevišti veselo. Jak se jí tzv. jup-
kové kroje povedly, posuďte podle 
fotky. Vy, kteří jste přišli na Májové 
zpívání, jste nás už v  těchto krojích 
mohli vidět. Na tuto domácí akci 
jsme je totiž chtěli všem poprvé uká-
zat. A i když jsme tak rozpoutali mezi 
některými debatu, který kroj je vlast-
ně hezčí, je pro nás nejdůležitější, že 
vůbec nějaké kroje máme a  už jich 
není málo. A tímto vlastně můžeme 
poděkovat všem těm, kteří nám fandí 

Nechoránek opět zdraví příznivce!

Davídek: „Neva, tak mě přidej řízek.“ 
Pavlínka se dohadovala s  Tinečkou: „Tiny, ty chceš 

vždycky všechno to nejlepší. Šak až budeš stará, tak toho 
budeš litovat.“ 

Děti se vrátily z knihovny. 
Paní Hefk ová: „No teda, vy jste tam byli tak dlouho, 

snad jste přečetli celou knihovnu.“ 
Matynek M.: „No, to né, ale přišel za nama pan starosta 

a byl strašně vtipný.“ 
Víteček přinesl paní učitelce kostky ze stavebnice: „Paní 

učitelko, to je dort pro tebe, ty máš totiž narozeniny.“ 
Učitelka: „Ale já už sem narozeniny měla.“ 
Vítek: „No to neva, tak si to zopakuješ.“ 
Učitelka: „Mňam, ten je dobrý, jaký je to v tom dortu 

krém?“ 
Vítek: „Třešničkový.“ 
Učitelka: „A co do toho krému dáváte?“ 
Vítek: „Převážně jahody.“ 
Krásné prázdniny všem.

text a foto Radka Šůrková
vedoucí učitelka

Policie v MŠPolicie v MŠ

MDDMDDPředškoláciPředškoláci
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i  na takových místech, kde o  dotaci 
na kroje rozhodují. 

Letos nám naštěstí v  Nechorách 
nepršelo a  malí přespolní kamarádi 
z  Lužic, Dolních Bojanovic a  Hodo-
nína si všechno moc pochvalovali. 
Nejvíc u smaženého řízku  Kromě 
pohoštění na ně čekal také krásný 
dárek od paní Věry Kučerové. Ta pro 
ně speciálně upletla jako poděkování 
malého ptáčka – symbol souboru.

Naše logo jsme měli možnost ještě 
ukázat na koncertě HTVŠ. Nechorá-
nek se stal členem školy a  tak jsme 
vystoupili ve „fi remních“ červených 
tričkách na závěrečné přehlídce. Ani 
nevíte, jakou máme radost, že je víc 
než půlka našich dětí zapsána na ně-
jaký hudební nástroj a že z nich snad 
jednou bude dětská cimbálová muzi-
ka. První vlaštovkou je malý cimbali-

sta Radek Ostřížek. Ten nás při kon-
certě doprovodil. Radku, jsi borec!!!

No a  my se tak pomalu loučíme 
s tímto školním rokem a těšíme se na 
vás v  srpnu pod zeleným. Dojdite si 
zazpívat nebo třeba zacifrovat.

Hezké léto vám všem přeje Ne-
choránek

Iva Letochová 
Foto Iva Letochová a Helena Hosajová

Tak a  je to tady! Právě v  těchto měsících oslavil Klub 
maminek Prušánky první narozeniny. Přesně před rokem 
jsme se začaly s dětmi scházet ve zkušebně pod kulturním 
domem. Od té doby se nám podařilo uspořádat několik 
akcí, o kterých jsme Vás už informovaly v předešlých vydá-
ních Zpravodaje. Byla to například podzimní i jarní burza 
dětského oblečení, výroba adventních věnců nebo různá 
menší tvořeníčka pro děti. 

Letos na jaře se naše řady rozšířily o několik maminek 
a dokonce i o jednoho tatínka, kteří se svými dětmi pra-
videlně tráví čtvrteční dopoledne v Klubu. A samozřejmě 
jsme ani po jarní burze nezaspaly na vavřínech a nezůstaly 
jenom u našich čtvrtečních schůzek. V dubnu jsme uspo-
řádaly malování na trička, kde si děti i  maminky mohly 
námi nakoupenými fi xami na svá trička namalovat oblí-
bené obrázky nebo motivy. Všem se trička moc povedla 

a hlavně děti měly velkou radost z nových originálních 
přírůstků do šatníku.

V květnu jsme pak zorganizovaly první rodinné 
odpoledne v  Nechorách, které se uskutečnilo v  nedě-
li 15.  května v  areálu Vinného dvora ve Vinných skle-
pech U Jeňoura. Pro děti byly připraveny různé aktrakce 
a malé tvoření, dětský koutek, hrála nám živá hudba (ta-
tínci - členové kapely Nechorband) a pro všechny jsme 
nachystaly malé občerstvení. V nabídce byly domácí 
palačinky a muffi  ny, bábovky, štrůdl, tyčinky z listového 
těsta i  domácí chleba s  klobásou nebo sýrem. Přestože 
nebylo zrovna vlídné počasí, dorazilo do Nechor něko-
lik desítek lidí, převážně z okolních obcí. Všem, kteří se 
k Nechorám i přes nepřízeň počasí vypravili, patří velký 
dík. A je třeba také poděkovat majitelům a zaměstnan-
cům Vinných sklepů U Jeňoura, že nám poskytli azyl 

Klub maminek 
První rok Klubu maminek 

Setkání v NechoráchSetkání v Nechorách V novémV novém

V HodoníněV Hodoníně Nové krojeNové kroje
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Z činnosti skautu

Bicykliáda

Skautský oddíl Cor Dare

Nasadit helmu, šlápnout do pe-
dálů a  udržet balanc mezi kužely... 
Takové a  další podobné úkoly čeka-
ly na účastníky každoroční květnové 
bicykliády. I když nás letos bylo po-
skrovnu, na nadšené cyklisty čekaly 
všechny tradiční soutěže včetně jízdy 
na rychlost, nejpomalejší jízda či po-
znávání dopravních značek.

Diplom a  cyklistickou výhru si 
nakonec odnesl každý účastník a  já 
věřím, že příští rok se sejdeme v hoj-
nějším počtu. 

Za skauty ze střediska Mikulčice, 
Barbora Ivičičová - Majka

Náš oddíl má za sebou náročný čtvrtrok nabitý různý-
mi skvělými akcemi.

Náš oddíl si v dubnu udělal vlastní oddílovou pouť na 
svatý Hostýn. V dubnu totiž slaví svátek sv. Jiří, který je 
patronem všech skautů, proto jsme se rozhodli jeho pa-
mátku uctít tímto způsobem. Zároveň jsme využili pří-
ležitosti a  obnovili jsme na sv. Hostýně u  pomníku vý-
znamného skauta Rudolfa Plajnera své skautské sliby. Na 
svatém Hostýně byla příjemná klidná atmosféra, z každé-
ho místa na nás dýchalo jaro a my jsme si tuto akci užili 
na maximum.

O týden později naše vlčata čekala premiéra na závodu 
vlčat a světlušek v zámeckém parku ve Veselí nad Mora-
vou. Jedná se o prestižní závod pro nejmladší skautskou 
věkovou kategorii, ve které měří holky i kluci své síly ve 
skautských znalostech, zálesáckých dovednostech a  také 
fyzické zdatnosti. Naši kluci se na závod pečlivě připravo-

a připravili nám čaj, kávu a šťávu pro děti. Doufáme, že to 
nebyla naše poslední spolupráce a že se nám brzy podaří 
příjemné odpoledne v Nechorách zopakovat. 

Naším nejčerstvějším počinem bylo stěhování ze zku-
šebny pod kulturním domem do nových prostor. Od 
června se scházíme v domě, který patří obecnímu úřadu 
a nachází se na ulici Úzká, č.p. 183 (ulička pod zrcadlem). 
Samozřejmě bychom rády poděkovaly vedení i  zaměst-
nancům obecního úřadu, kteří dali domek do takového 
stavu, abychom se v  něm mohly s  dětmi scházet. Úklid 
a vybavení herny jsme si pak zajistily samy a máme velkou 
radost, že vás do domku můžeme konečně pozvat. I nadá-
le se naše pravidelné schůzky budou konat ve čtvrtek od 

9:00 hodin (můžete ale klidně přijít i později, většinou se 
zdržíme cca do 11:00). Zvažujeme také nějaké odpolední 
setkání, o kterém bychom informovaly na stránkách obce 
a na Facebooku ve skupině Maminky Prušánky. 

A co plánujeme dál? Na podzim pro vás opět chystáme 
burzu dětského oblečení, předběžný termín je 21. - 22. říj-
na, o přesném datu konání budeme včas informovat. Před 
Vánoci bychom rády zopakovaly tvoření adventních věn-
ců a svícnů a v mezičase se určitě můžete těšit na různá 
další tvořeníčka pro děti. 

A my se těšíme na vás každý čtvrtek dopoledne 
Za Klub maminek Martina Vašíčková a Helena Hájková  

Foto: archiv Klubu maminek

vali celý rok na pravidelných družinovkách a jejich sna-
ha přinesla ovoce. Poskládali jsme dvě závodní družiny, 
jejichž umístění bylo krásné 3. a 5. místo. Klukům patří 
velká pochvala!

V květnu pak vyrazili reprezentovat náš oddíl skauti 
a skautky na první ročník Celostátního setkání křesťan-
ských oddílů v  Čachnově nedaleko Pardubic. Cesta na 
toto zapadlé místo byla dlouhá a náročná, ale vyplatila se. 
Naši skauti a skautky se seznámili se stejně starými vrs-
tevníky z různých koutů republiky, poznali jiné skautské 
oddíly a jejich praktiky, a hlavně zažili atmosféru a pro-
gram na skautské akci, která byla srozumitelnou a  zají-
mavou formou propojena s vírou a duchovním rozměrem 
skautingu.

Naší poslední velkou akcí, které se náš oddíl zúčastnil, 
bylo Okresní Jamboree, které proběhlo v půlce června na 
Littneru v  Bzenci. Jamboree je setkání skautů a  skautek 
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na různých úrovních. Probíhají světová, středoevropská, 
česká a  také okresní Jamboree. Jamboree, které pořádal 
skautský okres Hodonín, mělo více než dvě sta padesát 
účastníků. Tematicky jsme se na celý víkend přenesli na 
dvůr Karla IV., takže nechyběla rytířská družina Karla 
IV., rytířské vystoupení a souboje, náročný výcvik nových 
rytířů, řemeslný trh, velký boj o dobývání hradu, večerní 
ohnivá show a samozřejmě spousta her a zábavy.

Následující čtvrtrok bude o dost klidnější, protože se 
blíží letní prázdniny, kdy pravidelné družinové schůzky 

neprobíhají, ale pro vedoucí schůzek to zdaleka nezname-
ná volno a  odpočinek. Před námi je totiž vrchol celého 
roku a tím je letní chlapecký tábor u Batelova na Vysoči-
ně. Všichni vedoucí mají tedy plné ruce práce s přípravou 
tábora, na kterém kluci budou pátrat po nejzáhadnější 
a  nejzázračnější legendě v  historii lidstva. Jestli se klu-
kům podaří tuto legendu najít, se dozvíte v dalším vydání 
Zpravodaje.

Za vedení oddílu Libor Sukup
Foto Vojtěch Sukup

Obnova skautských slibů na sv. HostýněObnova skautských slibů na sv. Hostýně Závod vlčat a světlušek Veselí nad MoravouZávod vlčat a světlušek Veselí nad Moravou

Spolek Nechorští vinaři
K Nechorám do sklepa 2016

V sobotu 25. června otevřeli čle-
nové spolku Nechorští vinaři již po 
sedmé veřejnosti své sklepy. Přípravě 
této náročné akce jsme se věnovali 
již od Vánoc 2015, kdy byl zahájen 
předprodej vstupenek. Facebooková 
kampaň veřejnost oslovila, někteří 
této příležitosti využili a pořídili tak 
netradiční dárek pod stromeček pro 
své blízké či přátele. Naše webové 
stránky a  Facebook spravuje fi rma 
Pixelhouse s.r.o. Břeclav, která jim 
vtiskla profesionální ráz a  zajišťuje 
nejen aktualizace, ale právě i propa-
gační kampaně.

Ve spolupráci s  fi rmou Radka 
Motičáka z Hodonína jsme v průbě-
hu jara dokončili sjednocení grafi c-
ké podoby propagačních materiálů, 
a to letáků, plakátů, dalších tiskovin 
a  moderních bannerů. A samozřej-
mě jsme vymýšleli i  novinky pro 
návštěvníky. Nechali jsme zhotovit 

ve fi rmě VEXPA Břeclav praktické 
taštičky s logem spolku, které nahra-
dily dřívější plastové nosičky na skle-
ničky. K označení otevřených sklepů 
nám stejná fi rma ušila žluté vlaječky, 
rovněž s  naším logem. Pro oživení 
atmosféry jsme se dohodli s cimbál-
kou Verbuňk, že hrát bude 
nejen večer v centru, ale již 
v  průběhu odpoledne na 
různých místech u sklepů. 
A pro rodiče, kteří s sebou 
přivezou své děti, jsme ve 
spolupráci se Skauty Pru-
šánky poprvé zorganizo-
vali dětský koutek.

Zvýhodněné vstupen-
ky v  předprodeji šly le-
tos dobře na odbyt, a  tak 
jsme s  napětím očekávali 
sobotní ráno. Od deví-
ti hodin, kdy se otevřela 
pokladna, se začala tvořit 

U sv. KřížeU sv. Kříže



strana 14 Číslo 2/2016

Prušánský zpravodaj

fronta. Postupně se zvyšoval nejen 
počet návštěvníků, ale i teplota vzdu-
chu. V  průběhu dne všichni ocenili 
další náš letošní nápad, láhev mine-
rální vody, která byla součástí vstu-
penky. Přestože vedro bylo úmorné, 
dostatek vody a  stín ořechů se za-
sloužily o to, že návštěvníci vydrželi 
až do večera, k našemu překvapení, 
v poměrně dobré kondici. Bylo vidět, 
že k nám přijeli opravdoví příznivci, 
kteří si chtěli užít dobré víno a  at-
mosféru Nechor. S mnohými jsme 
se nesetkali poprvé, jsou pravidel-

nými hosty v  Nechorách, nejen na 
našich akcích. Večer strávili přátelé 
vína a vinařů nejen u cimbálky, která 
si zejména za svůj odpolední výkon 
v letním vedru zaslouží obdiv. Hrálo 
se a zpívalo i u  jednotlivých sklepů. 
Navštívit Nechory a  ochutnat vína 
dorazilo letos rekordních více než 
900 platících návštěvníků. 

A první ohlasy? Vlaďka Hladíková 
na svém profi lu napsala: „Včera tam 
panovalo šílené vedro. Ale i  tak tam 
bylo krásně.“ Obdobná slova chvály 
jsme našli i na vyplněných anketních 

lístcích. Co více si můžeme přát?
Děkujeme majitelům sklepů 

v  Nechorách za pochopení a  ome-
zení pracovních činností v  průbě-
hu akce a  ubytovatelům za vstřícný 
přístup. Potěšili nás zejména místní 
občané, kteří se letos v poměrně hoj-
ném počtu rozhodli naši akci navští-
vit. Otevřené sklepy jsme uskutečnili 
s podporou Vinařského fondu, Jiho-
moravského kraje a  obce Prušánky. 
Všem patří náš dík.

Michaela Hradilová
Spolek Nechorští vinaři 

Naši senioři

Ani se tomu nechce věřit, ale toto byla naše sedmá spo-
lečná dovolená. A po čtyřech letech opět Horní Bečva hotel 
„Kahan“, který se nachází v oblasti Moravskoslezských Bes-
kyd, kde protéká Bečva. V hotelu je krytý bazén, který jsme 
hojně využívali.  A na každý den jsme měli naplánovaný pro-
gram.

V neděli jsme navštívili poutní místo Turzovka. Je zde 
vystavěn krásný nový kostel, který jsme si prohlédli a v tichu 
zavzpomínali na své blízké. 

Každý večer jsme měli společné posezení, kde jsme si za-
zpívali a dobře se pobavili. Vyhledávaným cílem návštěvníků 
je hřeben Vsetínských vrchů Soláň, přezdívaný „Vrch uměl-
ců“. Dříve se zde scházeli malíři, básníci a další osobnosti. 
V každém ročním období je odsud velmi krásný výhled do 
kraje, což také můžeme potvrdit.

V úterý jsme navštívili krásné město Nový Jičín, které 
bylo vyhlášeno roku 2001 historickým městem. V centru 
města je budova Žerotínského zámku se stálou expozicí klo-

Společná dovolená seniorů

bouků. Výroba klobouků má ve městě svou tradici. Samo-
zřejmě jsme si vše patřičně vyzkoušeli a taky se vyfotili. 

Protože nám počasí opravdu přálo, ve středu jsme jeli na 

Přátelé ze SlovenskaPřátelé ze Slovenska U HradilůU Hradilů

Kostel na TurzovceKostel na Turzovce
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Pustevny. Ale tentokrát jsme se svezli lanovkou z Trojanovic. 
Byla to opravdu pěkná jízda. Areál na Pustevnách je národ-
ní kulturní památka. Velmi smutný pohled byla na vyhořelé 
budovy Libušín a  Maměnka. Tyto budovy byly postaveny 
koncem 19. stol. dle návrhu Dušana Jurkoviče a vyzdobeny 
freskami Mikoláše Alše. Věříme, že v budoucnu budou opět 
ozdobou Pusteven. Večer nám hrála živá hudba. Velmi dob-
ře jsme se pobavili, zazpívali a zatančili.

Ve čtvrtek jsme vyrazili do města s bohatou historickou 
a památkovou zónou s měšťanskými domy, do Valašského 
Meziříčí. V empírovém zámku Kinských s velkým krásným 
parkem a muzeem se nám všem moc líbila expozice s krás-
nými gobelíny a užitkovým sklem. Ještě jsme jeli do Rožnova 
pod Radhoštěm do muzea kamenů. Tam jsme nakoupili dár-
ky domů. Naposledy jsme se rozloučili s krásnými kopečky 
a vyrazili domů. Cestou jsme se zastavili v pekárně, abychom 
si vyzvedli objednané valašské frgály.

Beskydy jsou jistě krásné kopečky, 
zazpíváme si na jejich notečky. 
Potom domů rádi pojedeme, 
na Beskydy často všichni vzpomeneme.

A ještě musím připomenout návštěvu Luhačovic. Ve 
dnech 6. - 8. května je otevírání pramenů. Je to slavnostní 
zahájení lázeňské sezony. Koná se zde řada akcí, jako je jar-
mark, projížďka a výstava historických vozidel, motorek a bi-
cyklů a řada kulturních vystoupení. Samozřejmě jsme ochut-
nali všechny léčivé prameny, jako je Vincentka, Aloiska nebo 
Ottovka. Ale vše jen s mírou. Spokojeni a lázeňsky naladěni 
jsme navečer odjížděli domů. 

Za seniory Květa Kopečková
foto Věra Dřevěná

Ze sportu

Tabulky
III. A muži
Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body Prav
 1. Dambořice 26 22 2 2  77 :  22 68 ( 29)
 2. Sobůlky 26 17 2 7  52 :  35 53 ( 14)
 3. Násedlovice 26 15 4 7  66 :  37 49 ( 10)
 4. Mikulčice B 26 14 2 10  55 :  52 44 (  5)
 5. Prušánky 26 12 4 10  61 :  44 40 (  1)
 6. Čejkovice 26 12 3 11  46 :  38 39 (  0)
 7. FK Šardice 26 11 3 12  63 :  43 36 ( -3)
 8. Bukovany 26 11 1 14  55 :  64 34 ( -5)
 9. Věteřov 26 9 3 14  54 :  69 30 ( -9)
10. Lužice 26 9 2 15  36 :  68 29 (-10)
11. Sokol Čejč 26 8 4 14  34 :  68 28 (-11)
12. Milotice B 26 7 6 13  43 :  56 27 (-12)
13. Bohuslavice 26 8 2 16  37 :  60 26 (-13)
14. Dubňany B 26 7 2 17  43 :  66 23 (-16)

OP mladší žáci
Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body Prav
 1. Vlkoš/Vracov   20 17 1 2 109 : 29 52
 2. FK Hodonín B    20 11 1 8  82 :  55 34
 3. Strážnice    20 10 3 7  71 :  66 33
 4. Prušánky    20  10 2 8  58 :  48 32
 5. Dubňany                     20 6 0 14  52 :  78 18
 6. Žarošice    20 2 1 17  25 : 121 7

Fotbal

A tým se umístil na 5. místě, čímž splnit naše 
představy v  této sezóně. Mužstvo se stabilizuje, 
herní projev má stoupající tendenci, škoda, že 
jsme v  průběhu sezóny „rozdali“ přinejmenším 
12 bodů  výrazně horším soupeřům. Jelikož jsme 
dokázali porazit oba postupující týmy (Damboři-
ce i Sobůlky), tak v následující sezóně bude cílem 
atakovat příčky nejvyšší.

V sobotu 2.7. se bude konat už 6. ročník turna-
je ulic „Pouličky“. Tímto si vás na tento prestižní 
turnaj dovolujeme pozvat, přijďte podpořit svou 
ulici a vytvořit tak skvělou fotbalovou atmosféru.

V neděli 10.7. se bude konat pohárové utkání 
v Dolních Bojanovicích za účasti domácího týmu, 
FC Čejkovic, našeho A mužstva a TJ Starý Pod-
dvorov.

Nábor do fotbalové školičky a mládežnických 
oddílů se bude konat ve čtvrtek 18.8.2016 na fot-
balovém hřišti SK Podlužan Prušánky.

Soustředění pro děti narozené 2006 – 2010 za-
měřené na fotbalové tréninky a výuku angličtiny 
se bude konat 23. -26. 8.2016.  Stravování a pitný 
režim zajištěn, cena 600,- Kč. Bližší informace 
a  přihlášky u  trenérů mladší přípravky nebo na 
FB Fotbalový klub SK Podlužan Prušánky.

Jan Váňa
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Mladší přípravka A vyhrála 
okresní přebor z  22 zápasů vyhrála 
20 a pouze  2 prohrála při skore 251:76 
a postoupila do krajského fi nále mlad-
ších přípravek, které se odehrálo dne 

21.6.2016  v  Blansku. Naši kluci skon-
čili na pěkném pátém místě a  celou 
sezonu  důstojně reprezentovali náš 
fotbalový oddíl Podlužan Prušán-
ky  na okrese Hodonín. Díky tomu si 

kluci získali respekt a  pověst silného 
mužstva, které by mohlo s přehledem 
absolvovat i krajskou soutěž mladších 
přípravek Jihomoravského kraje.

Zdeněk Peřina

Mladší přípravka (foto Pavel Přikryl)Mladší přípravka (foto Pavel Přikryl) Ukončená (foto Jan Váňa)Ukončená (foto Jan Váňa)

Fotbalové úspěchy
Dva naši odchovanci, nyní hrající 

fotbal za FK Hodonín, reprezentova-
li v  květnu tohoto roku Jihomoravský 
kraj na Mistrovství České republiky 
ve fotbale: David Kotásek v  kategorii 
čtrnáctiletých – hrálo se v Hradci Krá-
lové, a Filip Mazuch v kategorii třinác-
tiletých, ti hráli ve Velkých Losinách. 
Výběr čtrnáctiletých skončil na třetím 
místě, výběr třináctiletých skončil dru-
hý, když podlehl jen výběru Prahy.

Blahopřejeme!
Jana Kamenská

Brigáda SK Podlužan
Sportovní klub uspořádal v sobotu 

18.6.2016 ve spolupráci s obecním úřa-
dem brigádu zaměřenou na přípravné 
práce pro realizaci cyklostezky Prušán-
ky – Nechory. Zástupci všech oddílů, 
vybaveni motorovými pilami, křovi-
nořezy a mačetami, vstoupili u sv. Jana 
do Hluboké cesty, která připomínala 
více buš než cestu. Úkol byl prorazit tři 
metry široký koridor. Ten se nám po-
dařil splnit krátce před polednem, když 
jsme se prořezali k penzionu. Za námi 
zůstaly hromady keřů, haluzí, ale také 
pneumatik, plastů, drátů a spousta dal-
šího odpadu, který do přírody rozhod-
ně nepatří.

Jan Váňa

TřináctiletíTřináctiletí

BrigádníciBrigádníci
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Tahle sezóna vyšla pro TJ dobře.  
A družstvo, hrající třetím rokem 

ve III. lize, se umístilo tak jako loni na 
pěkném 4. místě s  počtem 26 bodů.  
Zase se nám dařilo hrát o přední příčky 
tabulky a  k tomu předvádět i  kvalitní 
kuželky. Za výsledky a  umístění mů-
žeme být jedině spokojeni. A družstvo 
hrálo v sestavě: Zálešák Zdeněk, Zále-
šák Stanislav, Klečka Zdeněk, Esterka 
Stanislav, Šerák Tomáš, Zálešák Jan, Te-
sařík Martin a Fojtík Dominik. 

B a C družstvo odehrálo tuhle sezó-
nu dobře. Výborně hrálo hlavně béčko, 
které celou soutěž  dlouho vedlo a my-
slelo na postup do divize. Dvě prohry 
v závěru soutěže za sebou však nakonec 
rozhodly o konečném druhém, ale i tak 

TJ Podlužan Prušánky oddíl kuželek - sezóna 2015-2016

kvalitním umístění.  Nastupovali ve 
složení: Flamík Pavel, Kristová Alena, 
Hosaja Zdeněk, Vališ Ladislav, Lauko 
Jiří, Pálka Michal a  Sára Zálešáková. 
Céčko skončilo na osmém místě a při 
reorganizaci soutěže, kdy sestupovalo 
až pět družstev, nakonec soutěž uhájilo. 
V jarní části se ještě museli vypořádat 
se zraněním tří hráčů základní sestavy 
a zvládli soutěž dohrát i  s pomocí zá-
skoku omladiny z dorostu. 

Sestava C družstva: Koliba Petr, 
Šimek Milan, Tesařík Martin, Šimek 
Michal, Novotný Jiří, Šimková Jitka, 
Benada Filip, Šerák Jarek a  Švastová 
Kateřina.  

Dorost nám letos hrál krajský pře-
bor ve dvou družstvech, holky a kluci. 

Holky ve složení  Švastová Kateřina, 
Vavřínková Hana, Zvědělíková Kamila 
a  Slavíková Svatava se probojovali do 
fi nálové skupiny o  1. až 6. místo kde 
skončili v těžké konkurenci šesté. Klu-
ci v druhé části o 7. až 15. místo se po 
skvělém závěru vyhoupli ve své skupině 
na 3. místo, tedy celkově skončili devátí. 

Tak jako vloni se probojovali sítem 
kvalifi kačních turnajů na mistrovství 
České republiky jednotlivců dva naši 
zástupci. V mužích Zdeněk Zálešák 
a v juniorkách Jitka Šimková. Jitka hrála 
své fi nále ve Vracově a mezi jednatřiceti 
hráčkami skončila na skvělém 11. mís-
tě. Na kuželně v  Třebíči se v  mužích 
Zdeněk Zálešák v konkurenci 48 mužů 
umístil na 31. místě. Oběma chci podě-
kovat za skvělou reprezentaci našeho 
oddílu na republikové úrovni. 

Na závěr bych ještě chtěl zmínit, že 
se hráč našeho kuželkářského oddílu 
David Machala, hájící barvy družstva 
KSK Austria Krems v Rakouské kužel-
kářské superlize, se svým družstvem 
umístil na 6. místě. 

Děkuji všem za skvělou letošní se-
zónu a  přeji hezkou dovolenou a  na-
čerpání sil do sezóny nové. Ještě bych 
vás chtěl všechny pozvat již na 7. ročník 
Memoriálu Stanislava Zálešáka, který 
se bude konat od 18.7. do 6.8. na naší 
kuželně. Další informace - jak o memo-
riálu, tak i o našem oddílu - najdete na 
stránkách www.kuzelkyprusanky.cz     

Za oddíl kuželek Zdeněk Zálešák
David Machala - dolní řada druhý zprava je členem našeho oddílu a hraje David Machala - dolní řada druhý zprava je členem našeho oddílu a hraje 
v rakouské lize.v rakouské lize.

Konečná tabulka 3.liga
1. SK Kuželky Dubňany 22 17 0 5 114,5:61,5 300,0:228,0 3293 34
2. TJ Slovan Kamenice nad Lipou 22 16 1 5 112,0:64,0 290,5:237,5 3267 33
3. KC Zlín 22 13 2 7 105,0:71,0 281,0:247,0 3277 28
4. TJ Podlužan Prušánky  22 12 2 8 98,5:77,5 277,5:250,5 3239 26
5. TJ Prostějov 22 13 0 9 97,0:79,0 279,5:248,5 3203 26
6. TJ Sokol Mistřín 22 11 1 10 91,0:85,0 264,0:264,0 3206 23
7. TJ Spartak Přerov 22 11 4 7 104,0:72,0 285,5:242,5 3233 18
8. TJ BOPO Třebíč 22 8 2 12 78,5:97,5 252,5:275,5 3186 18
9. TJ Sokol Slavonice 22 7 1 14 70,5:105,5 239,0:289,0 3187 15
10. SK Baník Ratíškovice 22 6 1 15 66,0:110,0 228,0:300,0 3181 13
11. TJ Lokomotiva Valtice  22 5 1 16 60,0:116,0 232,0:296,0 3198 11
12. TJ Centropen Dačice B 22 5 1 16 59,0:117,0 238,5:289,5 3146 11
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Konečná tabulka KP:
1. TJ Sokol Mistřín B 26 19 2 5 137,5:70,5 190,0:122,0 2603 40
2. TJ Podlužan Prušánky B 26 18 2 6 136,5:71,5 181,0:131,0 2522 38
3. TJ Sokol Vážany 26 18 1 7 137,0:71,0 184,5:127,5 2543 37
4. KC Hodonín A 26 18 1 7 132,0:76,0 190,5:121,5 2547 37
5. TJ Lokomotiva Valtice B 26 16 1 9 121,5:86,5 171,5:140,5 2554 33
6. KK Sokol Litenčice 26 14 3 9 114,0:94,0 161,5:150,5 2506 31
7. SK Kuželky Dubňany C 26 13 1 12 110,5:97,5 163,0:149,0 2505 27
8. TJ Podlužan Prušánky C 26 13 0 13 101,0:107,0 148,0:164,0 2502 26
9. SK Baník Ratíškovice B 26 11 1 14 95,0:113,0 155,5:156,5 2496 23
10. TJ Jiskra Kyjov 26 10 2 14 90,0:118,0 132,5:179,5 2455 22
11. TJ Sokol Šanov B 26 10 0 16 84,5:123,5 129,0:183,0 2455 20
12. KK Vyškov C 26 5 2 19 65,5:142,5 128,0:184,0 2460 12
13. KC Hodonín B 26 4 2 20 57,5:150,5 117,5:194,5 2397 10
14. TJ Sokol Vracov C 26 3 2 21 73,5:134,5 131,5:180,5 2460 8

Konečná tabulka KP dorost o 1.až 6. místo 
1. SK Baník Ratíškovice A 10 5 4 1 26,0:14,0 40,0:20,0 1222 14
2. SK Baník Ratíškovice B 10 6 2 2 26,0:14,0 35,5:24,5 1232 14
3. TJ Sokol Vracov B 10 5 1 4 22,0:18,0 31,5:28,5 1226 11
4. TJ Sokol Husovice A 10 4 3 3 20,5:19,5 30,0:30,0 1216 11
5. KK Mor.Slávia Brno 10 2 5 3 19,0:21,0 30,5:29,5 1200 9
6. TJ Podlužan Prušánky  A 10 0 1 9 6,5:33,5 12,5:47,5 1124 1

Konečná tabulka KP dorost o 7.až 15.místo 
1. KK Orel Ivančice 8 6 2 0 25,5:6,5 34,0:14,0 1212 14
2. KK Orel Telnice 8 6 1 1 24,0:8,0 35,0:13,0 1221 13
3. TJ Podlužan Prušánky  B 8 4 2 2 20,0:12,0 28,0:20,0 1172 10
4. TJ Sokol Mistřín 8 4 1 3 16,0:16,0 20,0:28,0 1093 9
5. KK Vyškov 7 4 0 3 17,5:10,5 28,0:14,0 1203 8
6. TJ Sokol Vracov A 8 3 0 5 13,0:19,0 22,0:26,0 1115 6
7. TJ Sokol Husovice B 8 3 0 5 12,0:20,0 16,0:32,0 1066 6
8. TJ Lokomotiva Valtice  B 7 1 0 6 4,0:24,0 9,0:33,0 951 2
9. KC Hodonín 8 1 0 7 8,0:24,0 18,0:30,0 1082 2

Konečná tabulka superligy Rakousko
1. SK Wesesly Dammtechnik 18 16 0 2 32
2. BSV St. Polten 18 16 2 1 32
3. SKC Kleinwarasdorf 18 10 1 7 21
4. KSV Wien 18 8 3 7 19
5. PSG SKH/ Post SV 1936 18 7 3 8 17
6. KSK Astria Krems 18 6 2 10 14
7. ESV Leoben 18 6 2 10 14
8. KSV Wiener Linien 18 5 3 10 13
9. KSV Mistelbach 18 5 2 11 12
10. SKC Sommersee Ritzing 18 2 2 14 6
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Uplynulou sezónu měl šachový 
oddíl TJ Podlužan Prušánky (nyní 
SK Podlužan Prušánky) velmi úspěš-
nou. A nyní k výsledkům jednotlivých 
družstev.

A družstvo – 2. Liga E
Již několik kol před koncem soutě-

že bylo jasné, že by se Prušánky měly 
umístit v horní polovině tabulky. Na-
konec z toho bylo velmi pěkné 4. mís-
to. Nejvíce bodů uhráli – Vrtal J. 7,5 b, 
Danada T. 7,0 b a Mayer J. 6,0 b.   

Závěrečná tabulka:
1. ŠK Gordic Jihlava  30 b 
2. ŠK Lokomotiva Brno B  23 b 
3. ŠK Garde Lipovec            19 b 
4. TJ Podlužan Prušánky A         16 b 
5. ŠK Duras Brno B          16 b 
6. Jezdci Jundrov            15 b 
7. ŠK Kuřim A         15 b 
8. ŠK Dalešice A                 14 b 
9. Gambit Jihlava A     13 b 
10. A64 Grygov B                  9 b 
11. Orel Ořechov A                 9 b
12. SK Prostějov          3 b

B družstvo – Krajský přebor II. 
třídy

Ještě lépe se dařilo našemu B druž-
stvu, kterému se podařilo zvítězit ve 
své soutěži a postupuje tak do krajské-
ho přeboru Jihomoravského kraje I. 
třídy. Nejvíce se o postup bodově za-
sloužili – Předínský V. 6,0 b a Marek 
J. 5,0 b.

Závěrečná tabulka:
1. TJ Podlužan Prušánky B     22 b 
2. ŠK Duras Brno C     21 b 
3. ŠK Veselí nad Moravou B   19 b 
4. ŠK Hodonín A                   16 b 
5. ŠK Kyjov A     16 b 
6. ŠK 64 Brno A      15 b 
7. TJ Tatran Poštorná A            8 b 
8. ŠK Loko Brno F           6 b 
9. ŠK Hustopeče B                    4 b 
10. Moravská Slavia Brno C       2 b

C družstvo – Okresní přebor I. 
třídy Hodonín

„C“ družstvo svou soutěž velmi 

Šachový oddíl TJ Podlužan Prušánky v sezóně 2015/2016

špatně odstartovalo, nicméně nakonec 
skončilo na pěkném 4. místě. Ne vždy 
se daří a  sestava není mnohdy taktéž 
ideální. Nejvíce bodů uhráli – Krolop 
P. 4,5 b, Dryšl R. 4,0 b, Mayer J. 4,0 b 
a Schottl F. 3,5 b.

Svou premiéru v soutěži dospělých 
si odbyl náš žák Štěpán Omelka a  to 
výhrou v souboji s Veselím nad Mora-
vou C. 

Konečné pořadí:
1. Veselí D.              16 b 
2. Hodonín B      15 b 
3. Vacenovice A              15 b 
4. Prušánky C                     14 b 
5. Dubňany A   13 b
6. Kyjov B   12 b
7. Veselí C   10 b
8. Strážnice A   5 b
9. Ježov A   2 b

Divácky atraktivní utkání Divácky atraktivní utkání 
Prušánky A - Gambit Jihlava A Prušánky A - Gambit Jihlava A 
4,5 - 3,54,5 - 3,5

Nejúspěšnější hráč B mužstva Vladan Předínský v utkání s Durasem Brno CNejúspěšnější hráč B mužstva Vladan Předínský v utkání s Durasem Brno C

Štěpán Omelka v okresním přeboru Štěpán Omelka v okresním přeboru 
dospělých ve Veselí nad Moravoudospělých ve Veselí nad Moravou
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Štěpánský turnaj
Tradiční Štěpánský turnaj v bleskovém šachu (2 x 5 min.) 

se stal kořistí R. Dryšla před P. Balšínkem a V. Předínským.

Šachový kroužek
Šachový kroužek pod vedením pana Františka Dryšla 

navštěvuje deset chlapců. Čtyři starší chlapci odešli, pro-
to byl 2.10.2015 v jídelně ZŠ uspořádán náborový turnaj. 
V  mladších žácích zvítězil Šimon Omelka a  ve straších 
D. Hnátek. Vánoční turnaj vyhrál Štěpán Omelka, Veliko-
noční D. Hnátek. Na okresním přeboru ZŠ čtyřčlenných 
družstev ve Vacenovicích se naše omlazené družstvo ob-
sadilo 6. místo. V krajském přeboru žáků se naši zástupci 
výrazně neprosadili.

Děkujme obecnímu úřadu za podporu šachového 
dění v Prušánkách. 

František Dryšl Děti v šachovém kroužkuDěti v šachovém kroužku

Soukromá škola bojového umění Prušánky

Ve školním roce 2015/2016  registrovala Soukromá 
škola bojového umění Prušánky kolem čtyřiceti cvičících 
členů. Více jak polovina těchto členů jsou děti základní 
školy a zbytek jsou dospělí jedinci a mládež starší 15 let. 
Trénink je rozdělen do tří skupin, kdy v  první skupině 
trénují dospělí a mládež, v druhé pokročilé děti a ve třetí 
skupině začátečníci. Každá tato skupina cvičí pod dozo-
rem zkušeného trenéra. V současné době má oddíl dva 
trenéry licence 2. třídy a tři trenéry licence 3. třídy. 

Trénink v  tomto roce byl zaměřen převážně na po-
hybovou a kondiční přípravu, dále na rozvoj fyzické síly 
a  reálné sebeobrany s  využitím technik Jiu Jitsu. Tento 

způsob tréninku probíhal často formou kruhových tré-
ninků s využitím úderových panáků, fi guríny, boxovacího 
pytle, lap, bloků a různých posilovacích cviků. Děti taktéž 
v  tréninku využívaly šplhací lana a  šplhací rukáv. Tento 
způsob tréninku požadovali převážně starší cvičící, a  to 
z  důvodu současné bezpečnostní situace ve společnosti 
a  v ní stále rostoucích hrozeb fyzického konfl iktu. Toto 
vyvolává mezi lidmi strach o sebe i své blízké, a proto se 
i trénink v našem oddíle spíše než na rozvoj konkrétních 
technik zaměřuje na řešení možných fyzických konfl iktů 
a s tím související fyzickou přípravu.  V průběhu tréninku 
dětí se zase trenéři více zaměřili na chování dětí v soula-
du s etikou bojového umění. V druhé polovině roku 2015 
absolvovali vybraní jedinci zkoušky na žlutý pás a  další 
žáci tyto zkoušky absolvují v měsíci červnu 2016.  Těší mě 
velký zájem dětí o naše tréninky, kdy větší část těchto dětí 
dojíždí z okolních obcí a měst.  Taktéž bych rád rozšířil 
skupinu dospělých cvičících, a to hlavně o ženy.  V našem 
oddíle si mohou ženy vyzkoušet účinnost obrany na jed-
notlivé útoky proti mužům a dále zde absolvují kompletní 
kondiční trénink. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem svým pomocným 
trenérům a pochválit všechny členy oddílu za jejich pří-
stup k samotnému tréninku, pozitivní motivování nových 
členů a taktéž za jejich chování, které vytváří v oddílu pří-
jemnou atmosféru.

Osička Josef
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Hurá na prázdniny!!!

První svaté přijímání

Zprávičky z farnosti

Těšíte se na prázdniny a dovolené? 
Kdo by se netěšil na chvíle, kdy ne-
musí do práce, do školy, které může 
prožít po svém. Ale jak je prožít tak, 
abychom se vraceli spokojení, šťastní? 
Mnohdy jsou lidé nešťastní, protože si 
kladou velké požadavky, jsou nároční, 
chtějí toho mnoho – a pak jsou zkla-
maní, že to nebylo tak, jak o tom snili.

Ale ke štěstí a  spokojenosti stačí 
málo. „…štěstí nekoupíš za milión – 
a  přece všem na dosah leží…“ zpívá 
se ve znělce seriálu „Chalupáři“. Štěs-
tí je schopnost se radovat. Čím víc 
se totiž dokážeme radovat z  toho, co 
máme, tím jsme šťastnější. Ty hodno-

V neděli 15. května 2016 jsme v naší farnosti 
zažili velkou slávu, proběhlo První svaté přijímá-
ní. Den před slavností - 14. května - přistoupily 
děti ke svátosti smíření (zpovědi). Poprvé při-
stoupilo ke stolu Páně devět dětí, jednalo se o pět 
děvčat a čtyři kluky ze 3. třídy ZŠ Prušánky. Jme-
novitě přistoupily k  Prvnímu svatému přijímá-
ní tyto děti: Nikola Trechová, Anna Poláchová, 
Kateřina Poláchová, Bianca Nováková, Vendula 
Tlachová, Kryštof Koryčan, Martin Imrich, Vác-
lav Malhocký a Jan Košut.  

Děti na tento slavný den velmi pečlivě a obě-
tavě připravovala paní katechetka Edita Tre-
chová, děkujeme za svědomitou přípravu. Při 

V letošním roce, který vyhlásil papež František jako rok 
milosrdenství, se ve farnosti uskutečnila na toto téma dne 
10. dubna duchovní obnova. Do farnosti přijel p. Slavo-
mír Plekanský, který působí ve Slavkovicích, kde je jediný 
kostel v České republice zasvěcený Božímu milosrdenství. 
Je z řádu Pallotinů, kteří se snaží mimo jiné své působení 
a poslání šířit také úctu k Božímu milosrdenství.  Pro ty, 
kdo se zúčastnili, byla tato duchovní obnova jistě  oboha-
cujícím impulsem do života.

Letos končí s výukou náboženství paní Edita Mrlíková. 
Této činnosti se věnovala více jak deset let. Proto bych jí 
chtěla touto cestou jménem celé farnosti poděkovat za její 
ochotu a trpělivost, za čas, který tomu věnovala a předávala 
dětem svoje vědomosti a zkušenosti s vírou.

Zprávičky z farnosti

ty, po kterých nejvíce toužíme – štěstí, 
radost… se nedají nikde koupit. Platí 
tady zvláštní matematika: Dělej dru-
hého šťastným a  sám budeš šťastný. 
Udělej druhému radost a  sám budeš 
mít radost. Když rozdáváš, dostáváš. 
To věděl už Platón. Od něj pochází 
věta: „Starajíce se o  štěstí jiných, na-
cházíme své vlastní.“

A druhá zásada: Umět se radovat 
z  maličkostí. Nečekat stále na něco 
velkého. Každý všední den nám při-
náší spoustu radostí, jen je vidět. Od 
dětství mám rád krásné básničky Jana 
Čarka. Jednu z nich vám chci teď na-
bídnout:

Na svátek Sv. Cyrila a Metodějě se zúčastní naše krojo-
vaná mládež spolu s ministranty pouti v Mikulčicích. 

Jitka Omelková
Foto Petr Omelka

Ráj domova
Jen si, děti, všimněte,
co je krásy na světě!
Jen se, děti, rozhlédněte,
co tu kolem kvítí kvete!
Kolik je tu zvířátek,
kolik ptáků, ptáčátek!
Kolik je tu dobrých lidí,
co si radost nezávidí!
Jen si, děti, všimněte,
co je krásy na světě!

Všímejme si krásy kolem sebe, vy-
tvářejme pěkné prostředí, radujme se 
ze života a  učme tomu i  ostatní! Ra-
dostné prázdniny a dovolené vám přeje 

Vít Hába, farář.
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bohoslužbě slova si farníci vyslechli 
promluvu otce Víta Háby, po pro-
mluvě následovala obnova křestního 
slibu s  rozžatými svícemi a  děti pak 
přednesly přímluvné modlitby. Po 
skončení mše svaté děti poděkovaly 
otci Hábovi a paní katechetce kytičkou 
a drobným dárkem. Otec Hába přijal 
pozvání k rodinám dětí a měl tak mož-
nost poznat jejich rodiny blíže.

O květinovou výzdobu se ve slav-

nostní den postaralo květinářství 
„Květinka“ Jany Redkové z Prušánek. 
Farní maminky se zhostily příprav 
a cestu k oltáři lemovalo zdobení kru-
špánkem s bílými mašličkami a farníci 
byly přivítáni slavobránou nad vcho-
dovými dveřmi.

Slavnostní mše plná písní, kterou 
připravila Schola dětí z  lužické far-
nosti, byla zážitkem nejen pro děti, ale 
i pro všechny přítomné. Petr Omelka 

vše na památku vyfotografoval, Karel 
Maděryč s Petrem Tlachem se posta-
rali o video dokumentaci slavnosti.

Všem dětem, které svátost Prv-
ního svatého přijímání prožily, pře-
jeme hodně Božího požehnání do 
dalšího života. Fotografi e z  této slav-
nosti si můžete prohlédnout na webo-
vých stránkách farnosti Prušánky: 
www.farnostprusanky.cz

Jaromíra Nováková

Ti, kteří mají rádi folklor a pěkné lidové písně, 
zavítali poslední květnovou sobotu do Nechor. 
Slovácký krúžek  a  Obec Prušánky zde pořádaly 
tradiční Májové zpívání. Vloni nás překvapila silná 
bouře, a tak jsme měli letos trochu obavy. Tento-
krát nás počasí ale mile překvapilo, a tak si všichni 
návštěvníci mohli plně užít svátečního odpoledne.

Stejně jako v minulém roce se jako první před-
stavily dětské soubory. Pozvání přijal soubor z Dol-
ních Bojanovic, z Lužic a Hodonína. Samozřejmě, 
že nechyběl náš Nechoránek, který si připravil nové 
pásmo. Dětský program byl velmi pěkný a bylo vi-
dět, že všechny děti tančí a zpívají s chutí a elánem. 
Věřme, že jim to vydrží až do dospělosti.

Malé tanečníky potom vystřídaly mužské 
a ženské sbory z Podluží a bližších i vzdálenějších 
regionů. Přijel také sbor ze slovenského Kuklova, 
který je již pravidelným hostem na tomto folklor-
ním klání a velkým obdivovatelem našich Nechor.

Poprvé se u nás letos představili mužáci z Kněž-
dubu. Ti zazpívali jejich pěkné, nám však méně 
známé, písně. Program zpestřila průvodním slo-
vem Helena Klubusová z Dolních Bojanovic.

Celé odpoledne probíhalo v  pohodě a  snad 
i ke spokojenosti všech návštěvníků. 

Domácí mužáci připravili jako každým rokem 
ochutnávku nechorských vín, která přišla vhod 
hlavně přespolňákům. K dobrému vínku vyhrá-
vala cimbálová muzika Verbuňk, která doprová-
zela i sbory při jejich vystoupení. 

Poněvadž byl teplý večer, bylo v  Nechorách  
„živo“ a slovácké písničky se ozývaly až do pozd-
ních nočních hodin. 

Slovácký krúžek děkuje všem, kteří pomáhali 
při organizaci a náročných přípravách této kultur-
ní akce. 

Za SK Vlasta Trechová
 foto Petr Omelka

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi
Májové zpívání
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To přece není možné, aby si úspěš-
ný a atraktivní mladý muž něco začal 
s  holkou tlustou jako prase! Možná, 
že je milá, chytrá a zábavná, ale je fakt 
tlustá. A všichni kolem jsou perfektní. 
A on je taky mladý, krásný, úspěšný 
a oblíbený. Takže se asi musel zbláznit! 
Ale Tom má Helenu opravdu rád, mají 
stejné záliby, sledují stejné fi lmy, smějí 
se stejným věcem. Stejně ji ale skrývá 
před svými dokonalými přáteli, protože 
ví, co by o ní řekli. No a pak se Helena 
s  jeho přáteli setká. A Tom, normálně 
obklopený dokonalostí, podléhá tlaku 

To bylo vedro, snad zatím největší v  tomto roce! Tep-
loměr laškoval se 40°C a polovina Prušaňáků se rozhodla 
strávit páteční navečer radši u bazénu, než na „Svatojánské 
noci“ v parku u koupaliště. No, nedivím se jim. Přesto při-
šlo dost lidí a doufám, že nebyli zklamaní. Příjemným pře-
kvapením bylo vystoupení ALL STARS fi tness tým z Lužic, 
který vede paní Kateřina Knápková a opravdu s děvčaty od-
vádí skvělou práci. Každé vystoupení bylo perfektní a není 

Divadlo „Tlustý prase“

Svatojánská noc

okolí a Helenu opouští na fi remní párty 
na pláži, kde – samozřejmě – nedoko-
nalost Heleniny postavy ještě více bije 
do očí. Ještě chvilku čekáte, takhle to 
přece nemůže skončit, ona zhubne, za 
rok se znovu potkají, ona bude krás-
ná a štíhlá, on se do ní znovu zamiluje 
a ona mu dá s gustem kopačky, nebo to 
nedělá pro sebe, ale pro něho a tak mu 
skočí do náruče… 

Ne ne, je to opravdu konec, nejen 
jejich vztahu, ale i  divadelního před-
stavení „Tlustý prase“ světoznámého 
autora Neila LaBute, které v  prušá-

divu, že se děvčata i  v mezinárodních soutěžích umisťují 
na předních místech. Moc pěkná vystoupení předvedla 
i děvčata z Prušánek, která v ALL STARS cvičí – Natálie 
Bílíková, Justýna Tlachová a  nejmenší, ale moc šikovná 
Sára Maděryčová. Skupina Bellatrix z Brna se představila 
tancem z bollywoodského fi lmu Devdas a později večer se 
děvčata moc líbila jako svádivé lolitky. Naši staří známí ze 
šermířské a divadelní společnosti Memento mori z Uher-

neckém kulturním domě odehrálo 
Divadlo Bedřicha Kaněry - divadelní 
soubor složený především ze studentů 
SPŠ OA a absolventů bývalé Obchod-
ní akademie v Břeclavi. Hru režírovala 
paní Dana Vilímková, hlavní mužskou 
roli naprosto skvěle zahrál Filip Hun-
kař z  Prušánek. Rozhodně si svým 
výkonem rozšířil zástupy svých dosa-
vadních fanynek. Už se těšíme na další 
představení, které nám bylo předběž-
ně přislíbeno. 

Jana Kamenská                                                              
foto Jana Hunkařová

ALL STARS fi tness týmALL STARS fi tness tým
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ského Ostrohu dali divákům na výběr, zda chtějí shlédnout 
IT story – příběh o tom, proč se Švédům v roce 1654 ne-
podařilo dobýt Brno, nebo chtějí vidět rozdíly mezi diva-
delním šermem a tím opravdovým, a také různé fi nty při 
boji. Samozřejmě, že vyhrál šerm a  byla to dobrá volba. 
Během večera jsme zvolili vílu a  rytíře svatojánské noci, 
slosovali dětské i  dospělácké vstupenky, rozdali velkou 
hromadu bonbónů, svítící kroužky a zlaté dukáty. Děti se 
mohly vyřádit na malém a velkém skákacím hradu a také 
na historické replice dřevěného kolotoče. Po setmění byl 
podle starých tradic zapálen obrovský oheň a celý program 

zakončila ohňová show v podání skupiny Memento mori. 
Mimochodem, věděli jste, že dříve se ohně zapalovali nejen 
pro odehnání zlých sil, ale také proto, že lidé věřili, že dlou-
hé dívání se do ohně jim zabezpečí, že je příští rok nebudou 
bolet oči a hlava?

Doufáme, že se vám svatojánská noc líbila. O vaši spo-
kojenost se starali hasiči, kteří letos měli to nejlepší maso na 
roštu, naše seniorky, které jako každý rok pomáhaly u po-
kladen a samozřejmě zaměstnanci obecního úřadu, kteří se 
postarali o všechno ostatní.

Jana Kamenská

Zase rekvizice na dobytek, obi-
lí, brambory a  k tomu ještě odvody. 
Byly to snad nejhorší odvody za ce-
lou válku. Vychrtlí, už mnohokráte 
prohlížení občané, stáli jako kostry 
před vojenskou komisí. Tito ubožáci 
měli doplnit od italských granátů vy-
bitou rakouskou armádu. Nebylo už 
opravdu z čeho vybírat. Avšak něko-
lik nešťastníků přece bylo uznáno pro 
italské jatky.

A zase vojenská výprava do Prušá-
nek. Bylo to dne 22. října 1918. Časně 
zrána – a neví se kým – byl oznámen 
příchod vojska do Prušánek. Přišlo ko-
lem sta mužů. Prušánky vypadaly ten-
tokrát skutečně jako dobytá pevnost. 
Napřed byla rychle obklíčena vesnice. 
Vojsko bylo rozestavěno ve vzdálenos-
ti 30 – 40 kroků jeden muž od druhé-
ho kolem celých Prušánek. Zbytek byl 
rozdělen na patrole a chodíc dům od 
domu, všude hledali dezertéry.

Nastal poplach. Jako po telegrafu, 
hned se vědělo v celé dědině, že voj-
sko jest zde. Nastal shon, dezertéři se 

rychle schovávali na hůrách a v jiných 
bezpečných úkrytech. Ostatní obyva-
telé, pokud bylo možno, dávali zprávy 
tam, kde snad ještě nevěděli, že voj-
sko jest zde. Kteří hoši byli schovaní 
v  bezpečných úkrytech, s  těmi bylo 
dobře. Hůře bylo s  těmi, co utíkali 
ven do polí.

Občan Pavel Vašíček č.74 byl rov-
něž vyplašen a  nemohl se schovat 
doma, vzal deku pod paždí, dal se na 
útěk. Zhlédnul přicházející vojáky po 
silnici od kostela, dal se směrem pod 
„Kopeček“. Z „Kopečka“ začal utíkat 
směrem k Jordánce. Avšak pod „Ko-
pečkem“ narazil na kaprála Maďara, 
přiblížil se k  němu asi na tři kroky. 
Jsa takto překvapen, rychle se otočil 
a  pádil do uličky směrem na „Sta-
novisko“. „Halt!“, zakřičel voják, což 
pohnalo utíkajícího k většímu útěku. 
Voják zakřičel znovu, ale na zastavení 
nebylo ani pomyšlení. Lidé vybíhali, 
čímž bylo vojáku znemožněno, aby 
střílel, i  dal se pronásledovat utíka-
jícího Vašíčka, nadbíhajíc mu mimo 

rybníka. Tento se dal přes „Panský 
rybník“ a  ocitnul se na břehu dosti 
hluboké a  široké struhy. Nebylo kdy 
se rozmýšlet, s vypětím všech sil sko-
čil přes struhu, ale nedocílil druhého 
břehu a  padl doprostřed struhy, kde 
bylo víc bláta než vody. Pak po stude-
né lázni utíkal po panské jetelině dále 
k  „Panskému dvoru“. Na chodníku 
dohnal dělníka Antonína Křehulu 
a šel s ním, jsa takto chráněn proti vo-
jákovi, který ho pořád pronásledoval, 
aby po něm nemohl střelit. U dvora 
Vašíček odbočil a  utíkal směrem ke 
svatému Jánu. Avšak na „Konci“ se 
objevili dva vojáci, kteří když uvi-
děli utíkat dezertéra, začali po něm 
střílet. Tento vběhnul na kukuřičné 
záhonky, které nebyly ještě vyseka-
né, tam se schoval. Vojáci střelili po 
něm šestkrát, ale netrefi li. Vašíček 
skočil do ohrady mezi dobytek a pak 
utíkal dále do hluboké cesty směrem 
k  Nechorám. Dřívější pronásledova-
tel Maďar nadbíhal Vašíčkovi z druhé 
strany, chtěje ho chytnout, což však 

Čteme z prušánecké kroniky 

BellatrixBellatrix
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Prosba

pohnalo Vašíčka k  ještě rychlejšímu 
útěku. Tento utíkal podél Nechor, 
Čtvrtek až na Žejdlíky, kdež si udělal 
oheň, aby se ohřál a osušil.

Vojenské obležení Prušánek trva-
lo celého půl dne, avšak chycen nebyl 
nikdo. Vojáci si počínali dosti drze. 
Chodíc po domech, kradli, kde co 

mohli. Po jejich odchodu dezertéři 
opatrně vylézají ze svých úkrytů. Ni-
kde nikdo! „Nech jich čert sebere!“ 
Zní jejich nevroucnější přání. Vyléza-
jí všichni a radostí nad tím, že nikoho 
nechytli, jdou to zapít k Nechorám.

Z bojiště přicházejí dobré zprávy, 
ale z Prahy ještě lepší. Už končí toto 

hrozné krvavé drama, kdež zápasilo 
asi třináct miliónů vojska, vraždíce 
se navzájem, z nichž mnozí nevěděli, 
proč. Světová válka bere rychlý ko-
nec. Slunce svobody vychází a blíží se 
den toužebně očekávaný…

Z prušánecké kroniky vybrala 
a upravila Jana Kamenská

Pozvánky na akce

2.7. Turnaj ulic
30.7. Noční soutěž SDH o pohár starosty obce
13.8. předhodová beseda u cimbálu
14.8. Krojované hody, výstava mladých prušáneckých umělců
15.8. Krojované hody, výstava mladých prušáneckých umělců
16.8. Krojované hody, výstava mladých prušáneckých umělců
27.8. Rozloučení s prázdninami

3.9. Zarážání hory 
17.9. Vinobraní pod Nechory

Určitě si vzpomínáte na článek ve 
Zpravodaji č.2/2013, kde jsme o Terez-
ce psali poprvé. Terezka od narození 
trpí mozkovou obrnou. Jedna z mála 
věcí, která jí pomáhá, je speciální léč-
ba v lázních Piěšťany. Na tu ovšem její 
rodina nemá dostatek fi nanci a pojiš-
ťovna ji nehradí. 

Pokud chcete pomáhat, stačí stejně 
jako v jiných případech sbírat plastové 

Pro Terezku Vajbarovou

Společenská kronika

uzávěry z PET lahví, džusů, sodastre-
amů, instantních káv, od šlehaček ve 
spreji, odměrky od sunaru, obaly od 
kinder vajíček nebo od aviváže. Vršky 
vykupuje jedna brněnská fi rma a  tak 
se získávají peníze na léčbu.

Protože je Terezka příbuzná rodi-
ny Grégrovy z Novinek č. 704, můžete 
vršky nosit přímo tam.

Moc děkuje Terezka a celá její rodina

Narození
Jakub Čupr
Kryštof  Sečkař

Opustili nás
Věra Matušková
Antonín Malý
Josef Kašpar
Radka Burešová

Sňatky
Lenka Osičková
André Filipe Pinheiro Gomes

Ivana Nováková
Josef Spěvák

50 let společného života
Zdena a Jan Tučkovi
Jarmila a Tomáš JabloničtíG

ováJubileum
80 let - Alena Zvědělíková
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Kotlíkové dotace - teď se o  nich mlu-
ví snad všude. Vláda vyčlenila 9 miliard. 
Na první pohled to vypadá jako pořádná 
suma. Ve skutečnosti to ale znamená, že 
s pomocí dotace se u nás vymění zhruba 
100 tisíc kotlů z 350 tisíc, které budou po-
třeba vyměnit. Kdo dnes zaváhá, dotaci na 
nový kotel nedostane. A přitom je stejně 
bude muset vyměnit – ale už za své. 

„Je to největší výzva za posledních 
několik let,“ říká Leopold Benda, ob-
chodní ředitel českého výrobce kotlů Be-
nekovthermu z Horního Benešova, a do-
dává: „při výši dotace kupříkladu 120 tisíc 
na kotel za 150 tisíc korun člověk zaplatí 
jen 30 tisíc. A tahle investice se mu díky 
úspoře uhlí vrátí už za tři roky.“ Nízko-
emisní automatické kotle Benekov totiž 
mají až 95% účinnost při výrazně nižší 
spotřebě. 

Zároveň je ale nutné zdůraznit, že 
takto dotovaný kotel musí splňovat ty nej-
přísnější emisní limity. Smyslem dotace 
ministerstva životního prostředí je totiž 
právě dopad na životní prostředí a ovzdu-
ší. „Například, Česká obchodní inspekce 
teď řeší kotel se zahraničním certifi kátem, 
který ale v české státní zkušebně neprošel 
testy,“ upozorňuje ředitel Asociace pod-
niků topenářské techniky Mojmír Krátký, 
„proč by měli lidé požadovat certifi kát od 

nezávislé zkušebny.“ Jinými slovy, když 
váš kotel nebude splňovat limity, buď ne-
musíte dotaci vůbec dostat, nebo ji pří-
padně budete muset vracet. 

A stát se chystá ovzduší kontrolovat 
velmi přísně. Už nyní se testuje dron, kte-
rý bude z kouře z komína schopen přesně 
určit, jaké spaliny vypouští domácnost 
do ovzduší. „Nasaje kouř, vyhodnotí pra-
chové částice, jejich velikost a koncentra-
ci. Laboratorní rozbor pak určí, co člověk 
přesně spálil,“ vysvětloval v České televizi 
technik Petr Sejkora, který takové drony 
testuje. „Občan by si měl zjistit, jaký cer-
tifi kát kotel má. Když dnes ušetří pár tisíc 
na ceně kotle, může se stát, že mnohem 
víc pak zaplatí na pokutách,“ připomíná 
k tomu Mojmír Krátký z asociace. 

A jak to s dotací funguje v praxi? „Ža-
datel musí vyplnit žádost, mít energetický 
posudek. Pokud nemá aktuálně peníze na 
překlenutí doby od podání žádosti po vy-
placení dotace, musí si zajistit překleno-
vací fi nancování. My tohle všechno za něj 
uděláme a vyjednáme,“ popisuje Leopold 
Benda z Benekovthermu přednosti toho-
to největšího českého výrobce automatic-
kých kotlů. „Lidé většinou podávají jed-
nu žádost o dotaci za život a mohou mít 
obavu, že něco špatně vyplní,“ vysvětluje 
Leopold Benda, proč se rozhodli posky-

tovat klientům veškerý servis. Další věcí 
je fi nancování. Ne každý totiž má v rezer-
vě tolik peněz, aby překlenul dobu, než 
ministerstvo dotaci vyplatí. „S půjčkou 
ProBydlení lze výhodně fi nancovat celou 
výměnu kotle. S 5% úrokem splátky úvě-
ru lze výhodně překlenout období, než 
dotaci dostane. Zároveň si může podle 
svých možností zvolit dobu splatnosti,“ 
vysvětluje Jaroslav Cvrček, manažer pro 
strategické spolupráce společnosti Wüs-
tenrot. 

Do roku 2020 by se mělo vyměnit 
zhruba 350 tisíc kotlů. Současná výše do-
tace ale bude stačit jen na asi 100 tisíc kot-
lů. Ale jak je řečeno na začátku, kdo dnes 
zaváhá, přijde ho výměna kotle výrazně 
dráž. Od roku 2022 bude možno topit 
jen v  kotlích, které splňují přísné emis-
ní limity. Tedy, kdo dnes nepodá žádost 
o dotaci, stejně bude muset jednou kotel 
vyměnit. Už ale za své. A pokud to neu-
dělá, hrozí mu pokuta až 50 tisíc. „Lidé si 
to ale uvědomují. Naše partnery, servisní 
centra a montážní fi rmy, oslovují a doha-
dují s nimi vyřízení dotace a montáž no-
vého kotle,“ doplňuje inženýr Benda ze 
společnosti Benekovtherm. 

Petr Vrabec, redakce Kotlikovadotace.cz
Více informací na: 

http://www.kotlikovedotace.cz/

Kdo dnes zaváhá, neušetří
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Senioři v Luhačovicích
foto Věra Dřevěná

Školčátka na výletě
foto Radka Šůrková

První svaté přijímání
foto Petr Omelka

Nejlepší sportovci ze ZŠ
foto Luďka Trechová

Fotbalisté - A tým
foto Jan Váňa

Májové zpívání
foto Helena Hosajová

Celostátní setkání křesťanských oddílů Čachnov


