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Krátce Krátce 
z obsahuz obsahu Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,

V prvním Zpravodaji stávajícího roku 
jsem se zatím vždy ohlížel za rokem mi-
nulým s výčtem nejvýznamnějších aktivit, 
které v obci proběhly. Tentokrát najdete 
tento přehled akcí roku 2016 v jiné části 
Zpravodaje.

Dovolte mi ale, abych vás informoval 
o tom, co nás čeká v roce letošním. První 
velkou stavbou, která již začala, je obno-
vení rybníčku u koupaliště. Je to velmi 
významný krok posilující kvalitu život-
ního prostředí a především důležitý pr-
vek pro takzvané zadržení vody v krajině 
s podporou udržení hladiny podzemní 
vody (s tímto souvisí téma mého slou-
pečku „O vodě“ uvnitř dnešního Zpra-
vodaje). Mimochodem, dostal se mi do 
ruky velmi zajímavý letecký snímek Pru-
šánek z roku 1939. A víte, kolik bylo v 
Prušánkách tehdy vodních ploch? Neu-
věřitelných pět!

Další, již probíhající, stavební akcí 
je výstavba parkoviště v proluce napro-

ti obecního úřadu. Jedná se o podstatné 
rozšíření parkovací kapacity v obci o třicet 
míst, od které očekáváme především od-
stranění aut parkujících v prostoru návsi a 
samozřejmě také posílení parkovací kapa-
city v době konání akcí s vyšším počtem 
návštěvníků, jako jsou například naše tra-
diční hody.

V příštích několika týdnech začneme 
také s opravou cesty od Turba k cyklostez-
ce do Nechor, takže se konečně po mnoha 
letech bude dát přijít zadem do Nechor tzv. 
„suchou nohou“.

Dále to bude výstavba slavnostního 
areálu za kostelem, rekonstrukce chodní-
ků, a další a další akce, o kterých vás budu 
informovat v dalších Zpravodajích.

Milí spoluobčané, přeji vám do krás-
ných jarních dnů hodně radosti, pohody a 
nové energie a zároveň vám přeji příjemné 
prožití velikonočních svátků ve společnos-
ti  vašich blízkých a přátel.

Váš starosta
Lubomír Zahradník

Slovo starosty 

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
v tomto svém článku bych se rád vy-

jádřil k tomu, jak někteří občané přistu-
pují ke stavbám, které provedla obec za 
nemalé peníze, které mají sloužit všem a 
které mají zkrášlit naše životní prostředí. 
Hlavně mám na mysli úpravu sklepní ulič-
ky směrem k penzionu Nechorka a okolí 
nově vybudované cyklostezky. Do loňské-
ho roku si všichni majitelé sklepů v této 
ulici i v uličkách navazujících stěžovali na 
stav, v jakém je cesta a jak to pak vypadá, 
když Nechory navštěvuje tolik lidí.

V loňském roce jsme za cca 2 500 
000,- Kč vybudovali novou komunikaci a 
zpevněné plochy před sklepy. Dále vždy u 
dvou sklepů jsou vytvořeny zahrádky, ve 
kterých byly vysazeny rostliny (krokusy, 
tulipány, růže a jiné) tak, aby od jara po 
celý rok celá ulička kvetla. Dále se zde 
provedlo místo k posezení u kamenné zdi 
pod ořechy, kam ještě v tomto roce osadí-
me dva stoly a čtyři lavičky. Celá ulička má 
být ukázková pro úpravu celých Nechor. 

Proto je s podivem, když majitelé sklepů 
v této uličce místo toho, aby byli rádi, že 
mají před svými nemovitostmi vybudova-
né nové dílo a snažili se uličku a prostran-
ství před svým udržovat,  chovají se k ho-
tovému dílu jako k něčemu, co je obtěžuje.

Něco podobného se děje i u cyklostez-
ky. Proč neustále někteří „vinaři“ používají 
svah nad cyklostezkou jako smetiště? Co si 
má pak myslet návštěvník Nechor, kterých 
je každým rokem víc a víc, když vidí nepo-
řádek a neupravenost před sklepy a okolí? 
Každý by si měl uvědomit, že Nechory pa-
tří k Prušánkám, a jaký si udělá úsudek ná-
vštěvník na prostředí v Nechorách, takový 
taky bude mít i o Prušánkách. A je škoda, 
když máme něco, co nám mnozí závidí a 
nevážíme si toho.

Pevně ale věřím, že s nadcházejícím 
jarem se věci dají do pořádku a v dalších 
Zpravodajích budou články jenom pozi-
tivní.

text a foto Jan Nosek, 
místostarosta
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Současný stav uličky

Společné prostory bychom také měli 
udržovat

Asi se někomu se nechtělo jet na 
sběrný dvůr

Takto si občané váží nové výsadby

I toto mohou návštěvníci Nechor 
vidět

Zákoutí na cyklostezce

Původní stav uličky před vybudováním komunikace a zpevněných ploch



strana 4 Číslo 1/2017

Prušánský zpravodaj

Hospodaření obce Prušánky za rok 2016

Rozpočet Obce Prušánky na rok 2017

Hospodaření obce Prušánky se řídilo v roce 2016 roz-
počtem, který schválilo ZO dne 18. 12. 2015. 

Schválený rozp. upravený rozp. skutečnost
Příjmy 35 370 000,- Kč 37 939 700,- Kč 37 935 961,75 Kč
Výdaje 35 370 000,- Kč 36 400 500,- Kč 36 383 960,91 Kč
Financování   3 275 700,- Kč  -1 539 200,- Kč -1 552 000,84 Kč

Významné položky příjmů za rok 2016
Daně     27 658 584,77 Kč
Vydobývané prostory z nalezišť plynu na katastru obce   
 4 947 435,00 Kč 
Prodej pozemků        185 838,00 Kč
Pronájmy pozemků        196 697,00 Kč
Pronájem nemovitostí a majetku   1 878 990,00 Kč
Odměny za vytříděný odpad EKO-KOM     279 541,00 Kč

za ostatní tříděný odpad         72 341,00 Kč
Za vstupné           86 820,00 Kč

Přijaté dotace
Obec získala v průběhu roku dotace:
- dotace od obce Lužice na SDH       200 000,00 Kč
- dotace z úřadu práce        262 000,00 Kč
- dotace z JMK na JSDH         50 000,00 Kč
- dotace z JMK na HTVŠ       200 000,00 Kč

Významné položky běžných výdajů za rok 2016
Platy zaměstnanců  3 308 421,00 Kč
Odměny a odvody členů zastupitelstva 1 201 178,00 Kč
Dohody o provedení práce     899 170,00 Kč

Příjmy 2017
kap. pol. text částka

1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 
činnosti a funkčních požitků

4 800 000

1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. 
výděl. činnosti 

372 000

1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitá-
lových výnosů

575 000

1121 Daň z příjmů právnických osob 5 800 000
1211 Daň z přidané hodnoty 10 900 000
1334 Odvody za odnětí půdy ze ze-

mědělského půdního fondu
20 000

1337 Poplatek za provoz a systém 
shromažďování, sběru, přepr.

820 000

1341 Poplatek ze psů 35 000
1343 Poplatek za užívání veřejného 

prostranství
60 000

Odvody z mezd   1 624 377,00 Kč 
Drobný majetek      595 742,40 Kč
PHM     205 085,00 Kč
Energie – plyn, voda, elektřina      1 112 774,00 Kč
Platby daní a poplatků      197 434,00 Kč
Neinvestiční transfery neziskovým organizacím 
 1 007 000,00 Kč
příspěvky PO    2 500 000,00 Kč
Služby     2 933 691,43 Kč
Dopravní obslužnost      109 750,00 Kč
Materiál       777 836,00 Kč
Služby fi nančních ústavů (poplatky a pojištění) 
    160 924,04 Kč
občerstvení    72 974,00 Kč
opravy a udržování  2 713 508,00 Kč

Provedené investiční akce za rok 2016
Výkup pozemků a RD                        420 000,00 Kč
Úprava cest Nechory I etapa  3 100 000,-
Rekonstrukce návsi II etapa  2 100 000,-
Rekonstrukce veř. osvětlení  310 000,-
Konstrukce „zeleného“  670 000,-
Cyklostezka Nechory   6 600 000,-
Oplocení MŠ   780 000,-
Komunikace ke kuželně  680 000,-
Oprava asf.cesty na Poddvorov  950 000,-
Oprava polních cest po obci  250 000,-
Panelová plocha Nechory         207 117,00 Kč
Studie rekonstrukce ČOV a ČS        142 780,00 Kč
Splátka úvěrů       965 800,00 Kč

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 6 000
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do 

vybraných míst
2 000

1351 Odvod z loterií a podobných her 
kromě z VHP

100 000

1355 Odvod z výherních hracích pří-
strojů

720 000

1361 Správní poplatky 60 000
1511 Daň z nemovitostí 2 000 000

Daňové příjmy celkem 26 270 000
4112 Neinvestiční transfery ze st. 

rozp. v rámci souhr. dotač. vzt
740 300

4116 Ostatní neinvestiční přijaté tran-
sféry ze SR

10 000

4121 Neinvestiční přijaté transfery od 
obcí

200 000

Dotace celkem 950 300
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101 Zemědělská a potrav. činnost a 
rozvoj

200 000

214 Vnitřní obchod, služby a cestov-
ní ruch

27 600

231 Pitná voda 168 300
232 Ovádění a čištění odpadích vod 

a nakládání s kaly
1 000 000

323 Základní umělecké, jazykové a 
zájmové vzdělávání

220 000

331 Kultura 307 000
činnosti knihovnické 4 000
vydavatelská činnost 3 000
ostatní záležitosti kultury 300 000

334 Sdělovací prostředky
351 Ambulantní péče 60 100
361 Rozvoj bydlení a bytové hospo-

dářství
67 000

363 Komunální služby a územní roz-
voj

38 000

372 Nakládání s odpady 425 000
EKO-KOM 270 000
příjem recyklační plocha 60 000
Kovosteel, Asekol, odpady pod-
nikatelé

95 000

374 Ochrana přírody a krajiny 5 034 000
příjmy z úhrad dobývacího pro-
storu

5 000 000

poskytované služby 34000
435 Služby sociální péče 115 000

DPS 95 000
rozvoz obědů 20 000

617 Regionální a místní správa 33 700
služby OÚ 8 000
úroky 20 700
příjmy z prodeje zboží 5 000

Nedaňové příjmy celkem 7 740 700
Kapitálové příjmy 2 515 000

prodej pozemků 2 500 000
kanalizační přípojky 15 000

Financování
8125 změna stavu dlouhodobých pro-

středků na bankovních účtech
3 018 000

Daňové příjmy 26 270 000
Dotace 950 300
Nedaňové příjmy celkem 7 740 700
Kapitálové příjmy 2 515 000
Financování 3 018 000
Příjmy 2017 celkem 40 494 000

Výdaje 2017
kap. pol. text částka
101 Zemědělská a potravinářská čin-

nost a rozvoj
1 220 000

výkup pozemků 1 200 000
214 Vnitřní obchod, služby a cestov-

ní ruch
2 000

221 Pozemní komunikace 6 953 000

cyklostezka Moravská N. Ves 1 050 000
úprava cest v Nechorách - II. eta-
pa (Prietržka)

500 000

Parkoviště v uličce (penzion Če-
chová)

2 000 000

Cyklotrasa Mor. Žižkov - N. 
Poddvorov (Babušin kříž)

200 000

Rekonstrukce MK (ul. Zimáko-
va)

1 000 000

přechody 450 000
retardéry 50 000
rokonstrukce chodníků 300 000
Cyklostezka Moravský Žižkov 
(náklady na projekt)

200 000

Nechory cesty - zadržení vody v 
krajině

800 000

222 Silniční doprava 110 400
výdaje na dopravní obslužnost 
- IDS

231 Pitná voda 351 500
nákup vody, služby 227000
areál za kostelem - vodovodní 
přípojka

124500

232 Odvádění a čištění odpadních vod 1 650 000
opravy kanalizace 500 000
příspěvek PO PRUTES 100 000
rekonstrukce ČOV - projekt 500 000
areál za kostelem - kanalizace 550 000

233 Vodní toky a vodohospodářská 
díla

1 450 000

retenční nádž 1 250 000
kalůža - projekt 200 000

311 Školství 2 900 000
příspěvek MŠ 350 000
příspěvek ZŠ 1 600 000
ZŠ oprava střechy 500 000

314 příspěvek školní jídelna 450 000
323 Základní umělecké, jazykové a 

zájmové vzdělávání
853 000

331 Kultura 880 000
knihovna 100 000
energie KD 220 000
kulturní akce 270 000
oprava radiátorů KD 200 000
ostatní 90 000

332 Ochrana památek a péče o kul-
turní dědictví

30 000

334 Sdělovací prostředky 190 000
videoreportáže 100 000
místní rozhlas 35 000
zpravodaj 55 000

341 Ostatní tělovýchvná činnost 300 000
Sportovní areál - nákaldy na projekt

351 Ambulantní péče 67 000
361 Rozvoj bydlení a bytového hos-

podářství
1 940 000

rekonstrukce domu č. 183 500 000
rekonstrukce domu č. 477 (chasák) 1 250 000
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demolice RD 409 150 000
363 Komunální služby a územní rozvoj 1 511 400

veřejné osvětlení 500 000
rekonstrukce veřejného světlení 300 000
pohřebnictví 42 000
areál za kostelem - elektro pří-
pojka

118 000

Inženýrské sítě Nechorská - Zá-
kumenní - projekt

300 000

příspěvky regionům 130 200
příspěvek sociální služby - Ho-
doní

118 200

372 Nakládání s odpady 1 892 000
nebezpečné odpady 60 000
komunální odpady 960 000
tříděný odpad 347 000
recyklační plocha 300 000
bioodpady - kompostéry 225 000

374 ochrana přírody a krajiny 8 710 000
mzdy 2 177 000
materiál, DDHM 225 000
PHM 120 000
služby - deratizace, vánoční vý-
zdoba aj. služby

290 000

ostatní 29 000
opravy 50 000
stroje 100 000
areál za kostelem - altán 2 324 000
aeeál za kostelem - park 2 395 000
park - hřiště 1 000 000

435 Služby sociální péče 478 000
DPS 438 000
rozvoz obědů 40 000

521 Ochrana obyvatelstva 1 000
551 Požární ochrana 400 000

osobní výdaje 119 000
DDHM, materiál 120 000
PHM 50 000
ostatní 111 000

611 Zastupitelské orgány 1 734 000
mzdy 1 706 000
telefony 18 000
ostatní 10 000

617 Regionální a místní správa 5 033 300
mzdové náklady 2 310 000
materiál, DDHM 185 000
energie 145 000
PHM 35 000
služby - známky, telefony, škole-
ní, ostatní služby

623 300

ostatní 145 000
věcné dary 50 000
příspěvky 1 000 000
dary 40 000
územní plán obce - nový 500 000

631 Obecné příjmy a výdaje z fi -
nančních operací

1 000

úroky z úvěrů
639 Ostatní fi nanční operace 1 000 000

platby daní a poplatků 1 000 000
640 Ostatní činnosti 484 000

služby ostatní 324 000
stravenky 160 000

Výdaje celkem
Financování 352 400

úvěr - rekonstrukce MŠ 352 400
běžné výdaje 21 105 100
kapitálové výdaje 19 036 500
fi nancování 352 400
Výdaje 2017 celkem 40 494 000

Informace OÚ

Poplatky

Obecní úřad oznamuje občanům, že v případě získání dotace budou avizované kompostéry k dispozici nejdříve 
na podzim tohoto roku. K ukládání bioodpadu nyní slouží kontejner za prodejnou COOP a během týdne budou 
přidány hnědé kontejnery k nádobám na tříděný odpad, které jsou na několika místech v obci.
Děkujeme za pochopení.

Nechory – výběr poplatků za 
vodu a stočné za rok 2016 začne 
od dubna. Jakmile budete znát stav 
vodoměru v Nechorách, můžete 
zaplatit buď osobně na OÚ, nebo 
nahlásit stav telefonicky, my vám 
sdělíme sumu a vy tuto částku mů-
žete uhradit převodem na účet OÚ 
2526671/0100, VS 777, SS = číslo 
sklepa (vodoměr a voda) a na účet 

PRUTES 35-7986630237/0100, VS = 
číslo sklepa (stočné).

Hřbitov – všichni občané, kterých 
se bude v letošním roce týkat platba za 
pronájem hrobového místa, dostanou 
na začátku dubna písemnou výzvu k 
uzavření nové smlouvy na příštích de-
set let a k uhrazení nájmu a služeb.

Stočné – za 1. pololetí musí být 
uhrazeno do konce června, za 2. po-

loletí do konce listopadu 2017. Pla-
tit můžete na OÚ nebo převodem 
na účet PRUTES, VS = číslo vašeho 
domu. 

Psi - pokud si pořídíte nového psa, 
pak jste povinni tuto skutečnost do 15 
dnů od pořízení nahlásit na OÚ, dveře 
číslo 3. Stejná nahlašovací povinnost 
platí i v případě, že váš pes uhyne.

správce poplatků
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Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
pravidelně vás vždy v prvním čísle Zpravodaje seznamuji se sta-

tistikou za uplynulý rok.
Nebude tomu jinak ani nyní, takže pojďme rovnou k číslům. 

Registrovaných čtenářů je 259, z toho 96 dětí (2015 to bylo 224, z 
toho 70 dětí). Výpůjček 8499 (v roce 2015 to bylo 8213).

Na nákup knih schválilo zastupitelstvo 70 tisíc korun, což je o 
pět tisíc víc oproti minulému období. Uskutečnilo se celkem 20 
besed, z toho 7 pro první stupeň ZŠ a 13 pro obě třídy předškolá-
ků. Na jaře proběhla burza knih, na podzim jste měli možnost na 
chodbě OÚ shlédnout výstavu dětí ze školy i školky na téma mýty 
a legendy. Takže to byl uplynulý rok a  byl, jak vidíte na číslech, 
velmi úspěšný.

A přejděme k letošnímu roku. Do uzávěrky tohoto čísla pro-
běhly besedy s předškoláky a 4. třídou na téma čtyři roční období, 
masopust a dětští hrdinové. V dubnu si pak budeme povídat o Ve-
likonocích. Všechny besedy i s fotkami máme na stránkách naší 
knihovny.

Ve čtvrtek 2. 3. se uskutečnila v KD přednáška spisovatelky a 
lektorky paní Dany Šimkové na téma „Vynálezy v průběhu stale-
tí“. Prvních čtrnáct dní v květnu proběhne opět burza knih. Knihy 
můžete již nyní nosit do knihovny od pondělí do středy, a to až do 
konce dubna. Prosím jen, aby knihy byly čisté a nebyly uložené 
např. ve sklepě, protože pak načichnou vlhkem a plísní. Výtěžek 
půjde tak jako loni na nákup knih pro prvňáčky, které jim budou 
předány při jejich slavnostním jmenování čtenáři. 

Přeji vám pěkné prožití velikonočních svátků.
Milena Hromková

Letos na jaře to budou dva 
roky od spuštění nových inter-
netových stránek a facebookové-
ho profi lu Kultura Prušánky. Za 
ty, kteří se podílejí na naplňová-
ní obsahu, děkuji za spolupráci 
všem, kteří posílají zajímavosti 
a fotky ke zveřejnění. Ze statis-
tiky návštěvnosti internetových 
stránek víme, že nejvyhledáva-
nějšími stránkami jsou fotoga-
lerie. I na facebookové stránce 
jsou fotky tím, co vždycky zau-
jme. Obrázky z hodů, vinobra-
ní a svatojánské noci patří mezi 
nejvyhledávanější. Ne vždycky 
se podaří zajistit na akci někoho, 
kdo by fotodokumentaci pořídil. 

Zkoušíme se ptát i vás, kteří fo-
títe na mobily nebo fotoaparáty. 
Většinou bez odezvy. Většina z 
nás se na fotky ráda dívá, málo-
kdo je však ochoten poskytnout 
pěkné momentky. Proto prosím 
ještě jednou. Nebojte se poslat 
fotky z akcí. Nemusíte být uve-
deni jako autoři (nebo ne plným 
jménem). Sdílejme společně ži-
vot v obci, podílejme se společ-
ně na budování bohaté fotogale-
rie. Ty fotky si jednou nebudou 
prohlížet turisté, ale naše děti a 
vnuci. Fotky, tipy na zajímavosti 
a postřehy můžete kdykoliv posí-
lat na kultura@obecprusanky.cz.

Za redakci webu Helena Hájková

Z naší knihovny

Sdílím, sdílíš, 

sdílíme

Starostův 

sloupek 
O vodě
Otočím kohoutkem a teče voda. Kdy 

chci, kolik chci. Jak prosté. Jak samozřej-
mé! Jenže ono to tak prosté a samozřej-
mé není. Je to vzácné privilegium. A my 
máme to štěstí, že si jej můžeme do sytosti 
užívat. Zatím.

Na světě je 1,1 miliarda lidí (18% lid-
ské populace!), kteří mají velmi obtížný 
přístup k pitné vodě. Na následky nedo-
statku pitné vody každý týden umírá na 
světě 42 000 lidí. Celých 97,25% vody 
na světě je vodou příliš slanou na to, aby 
mohla být použita jako pitná, či zavlažo-
vací… Takto a ještě mnohem hůře hovoří 
neúprosné statistiky.

Ve Střední Evropě a České republi-
ce dlouhodobě a nezadržitelně dochá-
zí k dramatickému poklesu hladiny tzv. 
spodní vody. I v Prušánkách je již několik 
studní, ve kterých „zmizela voda“, přesto-
že ještě před několika lety to byly studny 
vydatné a téměř „nevyčerpatelné“.

Co je příčinou? Příčinou je dlouho-
dobé odvodňování krajiny způsobené 
největším škůdcem lidstva, druhem 
Homo sapiens. Obrovské udusané lány 
kukuřice a řepky, obrovské neprůsačné 
zpevněné plochy (beton, asfalt, zámko-
vá dlažba…) způsobující volné odtékání 
dešťové vody do potoků, řek a do kana-
lizace jako z jedné obrovské „střechy“. 
A to vše ještě okořeněno celkovým sni-
žováním srážek v důsledku globálního 
oteplování. Voda odteče, nevsákne se a 
nezbývá pak nic, co by spodní vody do-
plňovalo. Každý jistě podvědomě tušíme, 
co by se mělo udělat, ale ono se to samo 
jaksi neudělá a je bohužel jisté, že nás to 
v blízké budoucnosti všechny tvrdě po-
stihne. A bude to NÁŠ smutný odkaz 
příštím generacím. A nic se nezmění, 
dokud naším hlavním cílem bude „tvrdý 
byznys“, sobectví a vlastní pohodlí bez 
ohledu na přírodu a vlastní budoucnost.

Takže, milí přátelé, až zase otočíte 
kohoutkem a poteče voda, zkuste si říct: 
„TOHLE NENÍ SAMOZŘEJMOST!“ 

Lubomír Zahradník
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Z činnosti ZŠ
A začalo nám jaro…

Lužická laťka

Jak se zdá, začalo nám jaro a snad 
nejen astronomické… Podle ptačí-
ho zpěvu je to tady. Na vodní hladinu 
vedle školy se nám vrátilo mini hejno 
divokých kachen a máme zase něco k 
pozorování. Jaro nám všem dodává víc 
energie. Hezké počasí nás bude víc lá-
kat ven k procházkám a jarním pracím 
na zahrádkách…a děti taktéž – spíš k 
těm procházkám a hrám venku. Už 
bude těžké se soustředit na nějakou 
školní přípravu. Ale je důležité vydr-
žet a nepolevit a výsledky se dostaví!                                                                                                               
Co všechno se událo u nás ve škole od 
začátku tohoto roku?  Už 10. ledna za-
čal plavecký výcvik našim druhákům 
a třeťákům, který skončil 21. března. 
V polovině ledna proběhla dějepisná 
olympiáda (okresní kolo) a opět pro 
nás velmi úspěšně: Míša Turek opět vy-
hrál a letos se k němu přidal nově Da-
vid Hnátek, který se umístil na velmi 

Jako každý rok i letos jsme se vypravili do Lužic na tra-
diční skokanské závody. Je poznat, že se nám mění složení 
tříd a to se i promítá do počtu a kvality závodníků. A nejen 
v atletických soutěžích. Máme na škole třídy, kdy je více dětí 
zainteresováno v umělecké zájmové činnosti, nebo se dali na 
dráhu rybářů a nám pak chybí další sportovci k reprezentaci 
školy. V loňském roce nám vyšla „sportovní“ třída, kde ne-
byl problém najít i 4 kvalitní skokany, kteří přiváželi každo-
ročně medaile. Letos nás jelo o polovinu méně, ale na snaze 
závodníků to nijak neubralo. Oceňuji nasazení všech, kdo se 
za naši školu postavili na start. Bylo nás 20 a přivezli jsme 7 

Více o průběhu kurzu se dočtete v sa-
mostatném příspěvku. Tentokrát jsme 
vyzkoušeli blízký Filipov u Javorníku.

Březen jsme zahájili besedou o vy-
nálezech pro 5. - 9. ročník. Tuto be-
sedu nám zprostředkovala naše paní 
knihovnice Milena Hromková. Pro 
žáky to bylo zajímavé zpestření a do-
plnění výuky. Každoroční recitační 
soutěž pro děti z I. stupně proběhla 
letos 6. března. Zahájili jsme též pří-
pravu na skokanské závody Lužická 
laťka. Trénovali jsme i v době jarních 
prázdnin – ve středu 15. 3. se nás sešlo 
13 a v pátek 17.3 dokonce 15. Někte-
ří naši skokani byli v té době lyžovat a 
tak jsme spoléhali na jejich zkušenosti 
z minulých let.

Přeji všem hodně zdraví a energie 
načerpané z probouzející se přírody a 
krásné prožití Velikonoc.

Alena Kristová

pěkném 7. místě. V krajském kole, kte-
ré se konalo 21. března se Míša Turek 
umístil na velmi pěkném čtvrtém místě 
s možným postupem do celostátního 
kola. Za výsledky je opět práce p. uč. 
Vandy Buškové, které tímto moc děku-
ji. Paní učitelka zastává též funkci vý-
chovné poradkyně a tak měla také plné 
ruce práce s kontrolou přihlášek vychá-
zejících žáků před jejich odesláním na 
příslušné střední školy. O konečném 
výsledku přijímacího řízení budete in-
formování v dalším vydání Zpravodaje.                                                                                

Měsíc únor začínal tradičním ple-
sem SRPDŠ, na jehož přípravě se ak-
tivně podíleli naši deváťáci a také tříd-
ní učitel V. Wagner, p. uč. V. Bušková 
a p. uč. L. Trechová. Kdo jste byli pří-
tomni, mohli jste se přesvědčit, že ta 
příprava stála za to! Díky!!

V únoru také proběhl lyžařský kurz 
– letos pro 7. a 8. ročník dohromady. 

medailí. Jediná „zlatá“ byla Veronika Klímová ze 3. třídy, k 
úspěchu třeťáků přispěl i Luboš Jeřábek junior, který vybo-
joval bronzovou medaili. Dva závodníci, 2 medaile čili 100% 
úspěšnost! Čtvrťáci letos na medaile nedosáhli, chybělo tro-
chu víc „štěstíčka“. Za páťáky vybojovali 2 medaile kluci – 
Tobiáš Mráka bronz a Vašek Salajka stříbro. Děvčata svoji 
snahu v medaili neproměnila, ale ocenění si zaslouží. Zvlášť 
Karolína Salajková, která po loňském školním roce, který 
trávila střídavě na vozíčku a v nemocnici (po těžké zlome-
nině nohy), dotáhla svoji rehabilitaci a snahu až k účasti na 
skokanských závodech! Může být příkladem pro ty ostatní, 
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kteří jsou zdraví, ale mají spoustu výmluv, proč to nejde. Šes-
tou třídu reprezentoval jediný závodník, a to Matěj Strýček, 
a též byl úspěšný – získal bronzovou medaili. Sedmáci vyslali 
3 závodníky a na medaili a to stříbrnou dosáhl Denis Kova-
čič. Osmáci měli rovněž 3 „želízka v ohni“, ale po urputném 
boji a konečném rozeskakování při rovnosti výsledků obstál 
Vítek Ostřížek a odvezl si stříbrnou medaili. Devátou třídu 

reprezentovali 2 závodníci, David Osička a Katka Svobodo-
vá, David byl medaili blíž, ale o medailích rozhodoval také 
celkový počet pokusů. Všem závodníkům moc děkuji a gra-
tuluji k výkonům. Je v tom velký kus odvahy – jít si poměřit 
síly s vrstevníky a nebát se i částečného zklamání. To všechno 
nám v životě pomáhá. Ještě jednou DÍKY!!!!

Alena Kristová, trenér a vedoucí týmu 

Lyžařský kurz – 13. – 18. únor 2017
Náš lyžařský kurz začal v pondě-

lí 13. února. Po naložení všech našich 
zavazadel, kterých nebylo málo (podle 
našich maminek jich málo bylo), jsme 
v půl deváté vyrazili od školy. Cesta 
uběhla rychle. Jeli jsme do Skiparku 
Filipov na Javořině. Než jsme se nadá-
li, vykládali jsme lyže u svahu. Odtud 
jsme pokračovali k hotelu Filipov, kde 
jsme byli následující týden ubytovaní. 
Po prozkoumání pokojů jsme šli na 
svah, kde jsme se rozdělili do skupin 
podle toho, jak kdo umí lyžovat. Dru-
hý den chvíli po probuzení proběhla 
kontrola pokojů a snídaně. Pak jsme 
se v plném počtu vydali na svah a začal 
náročný trénink na lyžích. Někteří byli 
rádi, že dopolední výcvik končí, a těšili 

se na oběd. Odpoledne jsme ve výcviku 
pokračovali. Každý večer jsme si navzá-
jem připravovali zábavu formou růz-
ných společenských her. Během kurzu 
někteří z nás onemocněli a pokračovali 
v tom ještě další týden ve škole. Ale i 

přes tyto události jsme se všichni nau-
čili lyžovat. Počasí nám opravdu přálo. 
Bylo slunečno a teplo, sníh na svahu 
byl také výborný. Odjížděli jsme plní 
nevšedních dojmů.

Mgr. Miloslava Kurková

Na svahuNa svahu

Hudební, taneční a výtvarná škola
Naše HTVŠ uzavřela první polo-

vinu školního roku dvěma vystou-
peními v kulturním domě a jedním 
koncertem na Slovanském hradišti 
v Mikulčicích. Jsme moc rádi, že nás 
vedení Slovanského hradiště oslovilo 
s nabídkou vystoupení pro naše děti 
a doufám, že na úspěšnou spolupráci 

navážeme i v dalším pololetí. Osob-
ně si myslím, že každý, kdo některé z 
těchto vystoupení navštívil, musel být 
překvapen, jak velký pokrok děti za 
tak krátký čas udělaly. Mé poděkování 
patří nejen dětem za krásné výkony, 
ale také pedagogům a v neposlední 
řadě i rodičům, bez jejichž podpory by 

organizace těchto akcí neby-
la možná.

V druhém pololetí má 
HTVŠ na programu opět 
dvě besídky. Ta první, kte-
rá bude věnována všem 
maminkám, se uskuteční 
9.  května v  17  hodin v kul-
turním domě. Závěrečná 
besídka HTVŠ pak proběhne 
22. června ve stejném čase a 
místě. Na obě vystoupení vás 
srdečně zveme. 

Druhé pololetí se pone-
se také v duchu zkoušek z 

ABRSM, na které se děti připravují v 
průběhu celého školního roku. Zkouš-
ky budou probíhat v týdnu od 22. květ-
na. Bližší informace o průběhu zkoušek 
se dozvíte od jednotlivých vyučujících 
nebo na našich nově vzniklých interne-
tových stránkách www.htvsprusanky.
cz. Na těchto stránkách se mimo jiné 
také dozvíte přehled nabízených oborů, 
kdo je vyučuje, podrobnosti o chysta-
ných akcích, odpovědi na často kladené 
otázky nebo si třeba jen můžete pro-
hlédnout fotografi e z vystoupení. Další 
novinkou druhého pololetí je drama-
tický kroužek pod vedením paní Ivy 
Letochové, která ráda přivítá všechny 
další zájemce o tento obor. 

Všem dětem přeji do druhého polo-
letí hodně úspěchů a radosti při tom, co 
je baví. Rodičům trpělivost a spoustu 
potěšení při sledování dalších a dalších 
pokroků vašich dětí. 

Vít Němeček
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Z naší školičky
Jaro v duši
S březnem zelená se vrací, 
s březnem přilétají ptáci. 
Země probouzí se ze sna, 
po špičkách jde krajem vesna. 
Jarní vítr větve houpe, 
voda v noci měsíc koupe
a celá ta jarní sláva 
zelená se jako tráva.

„Děti, proč se těšíte na jaro“, ptám 
se. Protože: „Začínají kvést kytičky a 
můžeme konečně chodit na zahradu, 
budeme upravovat pole, budu jezdit s 
tatínkem na traktoře, můžeme chodit 
na písek a hrát si tam, můžeme skákat 
na trampolíně a budou létat berušky, 
bude konečně svítit sluníčko a můžeme 
jezdit na kole a natrháme si fi alky“. Ná-

sledovaly ještě další a další argumenty, 
proč se těšit na jaro, které je po dlouhé 
zimě opět cítit ve vzduchu. Je to očista 
těla i duše a všechno kolem nás jako by 
se „umylo“ a převléklo do krásných ba-
rev. Sněženky a jiné statečné květinky 
vystrkují hlavičky na svět, aby ulovily 
první jarní paprsky. Také ptáčci dávají 
o sobě vědět a zpívají, co hrdélko ráčí. 
Jsme vděčni za první pupeny na stro-
mech a keřích a doufáme, že je už žád-
ný jarní mrazík nespálí, protože se pře-
ce říká „Březen za kamna vlezem“. Ale 
ať si to paní zima zkouší, jak chce, má 
odzvoněno. Mizející sníh odkryl u nás 
na zahradě nejrůznější nepořádky a tak 
přišel na řadu jarní úklid. Vyrazily jsme 
tedy s hráběmi, lopatkami, kyblíčky a 
kolečky a „paní Zimu“ jsme ze zahrady 

vynesly. Teď už přijdou ke slovu míče, 
koloběžky, lopatky a bábovičky, zkrátka 
všechno, na co se už tak dlouho těšíme. 
Přátelé, jaro přichází a to je moc dob-
ře. Mějme to jarní sluníčko v duších, v 
očích, v dobrém slovu. Velcí i malí. 

Jarní pousmání: 
Daneček S. „Paní učitelko tady byli 

čerti.“ Uč. „A nikoho nesebrali?“ Dane-
ček: „No to by ani nemohli, protože bez 
souhlasu rodičů nemožů.“ 

Na Mikuláše, když paní kuchařky 
přinesly oběd do třídy, tak Zuzanka K. 
vyjekla: „Já sem sa tak lekla, že sem sko-
ro ani nevydechla.“ 

Tobiášek M. „Paní učitelko, my sme 
měli tak velikého kapra, že z teho byl 
sumec.“ 

Učitelka: „Kukačka odletěla do tep-
lých krajin.“ Víteček S. „Ale naša neod-
letěla, my ju máme v hodinách.“

Babička připomíná Vítkovi: „Ne-
zapomeň, že jdeš dneska po obědě.“ 
Vítek: „No to bude mět paní učitelka 
radost.“ Babička: „A proč paní učitelka, 
snad ty, né?“ Vítek: „No, aspoň mňa ne-
bude moset stokrát napomínat.“ 

Andrejka vstává z lehátka: „Paní 
učitelko, já jak jsem vstala, tak jsem z 
toho byla cvok.“ 

Sonička Š. „Paní učitelko já už sa 
z teho zbláznim.“ Učitelka: „A z čeho, 
prosím tě?“ Sonička: „No ráno do škol-
ky, po o výtvarka, po výtvarce angličti-
na, už teho mám plné zuby.“

Radka Šůrková, vedoucí učitelkaJeště Tři královéJeště Tři králové

Boží milosti - už nejsouBoží milosti - už nejsou Vítáme jaroVítáme jaro



strana 11Číslo 1/2017

Prušánský zpravodaj

Hezké jaro s Nechoránkem

Všem příznivcům místního Zpra-
vodaje a hlavně všem příznivcům 
místního folkloru přejeme hezké jar-
ní dny. Opět vás zdravíme my všichni, 
co se pravidelně scházíme ve školní 
družině.

S příchodem nového roku přišlo 
i mezi nás několik nových dětí. Dro-
botina, která doplní mladší skupinu. 
Malá předškolní děvčátka, která jsou 
zatím tak nadšená, že doma od oběda 
sedí v pozoru a čekají, kdy už „bude 
zase ten Nechoránek“.

Ze starší skupiny nám naopak ně-
kteří kluci odešli. Naštěstí ne úplně, 
jen se přemístili z taneční třídy do 
hudební. Společně s panem učitelem 
Michalem Grombiříkem pilně nacvi-
čují v cimbálové muzice nové písnič-
ky. My tanečníci se těšíme, že si tak 
společně všichni zazpíváme v Necho-
rách na Májovém zpívání, kam se už 

tradičně chystáme.
Než ale přijde poslední sobota v 

květnu, budeme mít za sebou velký 
kus práce. Předně nás budou repre-
zentovat na regionálních pěveckých 
soutěžích naše děvčata. Dnes už ostří-
lená Vendulka Tlachová, ke které se 
nově přidají Verunka Klímová a Vik-
torka Murasová. Vendulka a Verunka 
postoupily v Břeclavi do užšího kola 
soutěže O malovaný tulipán Boženy 
Šebetovské. Malá Viktorka se k nim 
pak přidá ve Starém Poddvorově, kde 
se už tradičně koná regionální kolo 
Zpěváčka Podluží. Tak jim všem drž-
me palce!

Na konci dubna pojedeme repre-
zentovat Prušánky do Mikulčic, kde se 
letos koná putovní přehlídka podlu-
žáckých dětských folklorních soubo-
rů. Loni jsme na ní vystoupili poprvé, 
a to v Moravském Žižkově. Letošní 

přehlídka je 
soutěžní, tak se 
budeme snažit, 
i když nám jde 
spíš o setkání s 
přespolními kamarády a pohodovou 
folklorní náladu. A než se ti naši malí 
muzikanti v cimbálce pořádně se-
hrají, doprovodí nás už poněkolikáté 
Dětská cimbálová muzika z Lužic.

To jsou akce, které nás v nejbližší 
době čekají. Co jsme ale už letos ab-
solvovali, je dětské fašankové odpo-
ledne ve Tvrdonicích. Místní soubor 
Pomněnka pořádá tento program už 
mnoho let, my jsme se ho zúčastnili 
podruhé. Tentokrát jsme jeli převážně 
s mladšími dětmi, aby poznali okolní 
soubory, jiné kroje a zvyky. A tady je 
třeba říct, že jakmile začala hrát hud-
ba, vrhly se naše děti na parket a pro-
tančily celé odpoledne. Přidaly se také 
k fašankové vrtěné, kterou se pro tuto 
příležitost naučily. Naše malé prušá-
necké kolečko tak bylo plnohodnot-
nou součástí sváteční veselice. A malé 
tanečnice v dětských podlužáckých 
„kaboších“ dojely - podle rodičů - 
domů nadšené. Z kluků nás ve Tvr-
donicích zastupoval jen Ondra Hum-
plík, protože se odpolední program 
kryl s fotbalovým turnajem. Ondrovi 
patří na tomto místě velká pochvala 
a poděkování, protože se naprosto 
hrdinně postavil do role jediného ta-
nečníka a naše děvčata rozhodně ne-
nechal sedět. Ondro, díky 

Tož, nashle koncem května v Ne-
chorách. Těšíme sa.

Přejeme vám hezké jaro, 
NechoránekDěcka ve Tvrdonicích - foto Pomněnka TvrdoniceDěcka ve Tvrdonicích - foto Pomněnka Tvrdonice

Ve dnech 24. a 25. března Klub maminek Prušánky opět 
uspořádal burzu dětského oblečení, obuvi, hraček, kojenec-
kých potřeb a těhotenského oblečení. I tentokrát se nám sešlo 
úctyhodné množství různých věcí od maminek jak z hodo-
nínského tak břeclavského okresu, takže opravdu bylo z čeho 
vybírat. Zjevně je naše burza už vyhlášená, protože v pátek 

ráno, několik desítek minut před tím, než jsme zahájily pro-
dej, už se scházely maminky z Prušánek i okolí u kulturního 
domu, kde burza probíhala, a čekaly, až otevřeme dveře, aby 
si mohly ulovit ty nejlepší kousky. Jisté ale je, že ani mamin-
ky, tety a babičky, které dorazily později, nepřišly zkrátka. 
Zboží bylo tolik, že každý něco vybral, a to dokonce i ti, 

Klub maminek 
Jarní burza



strana 12 Číslo 1/2017

Prušánský zpravodaj

kteří se přišli podívat až v sobotu dopoledne. Poslední naku-
pující odcházely lehce po desáté hodině, kdy prodej končil. 
Na nás ale vlastně teprve čekala ta největší práce – vše spo-
čítat a roztřídit zbylé věci. S tím nám, stejně jako s tříděním 
zboží ve čtvrtek při příjmu, pomáhalo několik dobrovolnic 
z řad prušáneckých maminek, kterým bychom tímto chtěly 
moc poděkovat, protože bez nich by nám třídění věcí před 
burzou i po ní trvalo několikanásobně déle. Velký dík patří 
samozřejmě také zaměstnancům obecního úřadu za ochotu 
a vstřícnost, víme, že v některých okolních obcích maminky 
pořádající burzu zdaleka nemají takovou podporu obecního 
úřadu jako my. Uvědomujeme si to a o to více si jí ceníme. 
Vzhledem k převážně pozitivním ohlasům z řad prodáva-
jících i nakupujících bychom letos rády uspořádaly opět i 

podzimní burzu. Termín konání včas oznámíme prostřed-
nictvím hlášení, plakátů u obecního úřadu i na kabelové te-
levizi, na webových stránkách obce, na facebookové stránce 
Burza Prušánky a ve skupině Maminky Prušánky.
Výtěžek z burzy bychom rády použily na dovybavení herny 
a kuchyňky v obecním domečku v ulici Úzká, na uspořádání 
II. ročníku Rodinného odpoledne v Nechorách a na nákup 
materiálu na různá tvoření, která v tomto roce plánujeme. 
Budeme rády, když se za námi s vašimi dětmi přijdete podí-
vat, ať už na některé z pravidelných setkání ve čtvrtek dopo-
ledne nebo na již zmíněné odpoledne u Nechor, které pro-
běhne opět na baště Vinných sklepů u Jeňoura v neděli 14.5. 
2017 odpoledne.

Za Klub maminek Prušánky Martina Vašíčková

Z činnosti skautu

Skautský oddíl středisko Mikulčice - Dětský karneval 

Letošní dětský karneval, který proběhl 19. března, se 
nesl v duchu „ledového království“. Na place jsme tak mohli 
mimo jiné zahlédnout soba Svena, sněhuláka Olafa či prin-
ceznu Annu. Na děti čekalo vystoupení žongléra Dominika 
a dívčí taneční vystoupení irských tanců pod taktovkou paní 
Hanzlové. Děti si během karnevalu mohly zasoutěžit v něko-
lika soutěžích a taky zatančit. Kdo dostal žízeň nebo chuť na 
nějakou dobrotu, mohl si zakoupit občerstvení v naší cukrár-
ně. Na nejhezčí masky (a že je rok od roku těžší vybrat nejhez-
čí masku) a nejlepší tanečníky čekaly diplomy a ceny. Příští 
rok se opět těšíme na dětském karnevale!  

Za skautské středisko Mikulčice, Majka – Barbora Ivičičová foto Jiří Hájekfoto Jiří Hájek
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Skautský oddíl Cor Dare Prušánky

Jednoho dne se jeden mladý muž 
postavil doprostřed hlavního náměstí ve 
městě, kde bydlel, a začal prohlašovat, 
že má nekrásnější srdce v celém kraji. 
Postupně se kolem něj shromáždil dav 
a lidé obdivovali jeho dokonalé srdce. 
Nebylo na něm jediného škrábance či 
jizvičky, lidé ho také nikdy neviděli v 
žádném souboji či hádce. Všichni lidi se 
jednoznačně shodli na tom, že je to nej-
krásnější srdce, které kdy viděli. Mladý 
muž se dmul pýchou, a ještě hlasitěji se 
vychloubal svým krásným srdcem. Vtom 
se z davu vynořil stařec a prohlásil, že 
jeho srdce je mnohem hezčí. Všichni se 
na něj s překvapením podívali. Jeho srd-
ce se skládalo ze spousty jizev a kousků, 
které do něj nezapadaly, některé dokon-
ce přečnívaly mimo. Navíc v něm byla i 
prázdná místa.

Mladý muž se na něj podíval a se 
smíchem odvětil: „To určitě jen žertuješ! 

Jak můžeš přirovnávat své srdce, které je 
plné bolesti a šrámů, k mému, které je 
naprosto dokonalé?“

Stařec mu na to odpověděl: „Je prav-
da, že tvé srdce vypadá dokonale, ale ni-
kdy bych jej s tebou nevyměnil. Podívej 
se na to mé – každá jizva označuje člově-
ka, kterého mám rád. Vzal jsem kousek 
svého srdce a dal jsem mu jej. Poté mi v 
srdci zbylo prázdné místo. Někdy mi ten 
člověk dal kousek svého srdce nazpět a já 
tím prázdné místo zaplnil. A protože ty 
kousky nebyly nikdy stejné, můžeš vidět 
různé výstupky. Ty mi připomínají lás-
ku, která mě s ostatními spojuje. 

Někdy jsem dal kousek někomu, kdo 
mi žádný nazpět nedal. Proto mám v 
srdci ta prázdná místa, ale i ty mi připo-
mínají, že toho člověka mám rád, neboť 
jsem mu dal kousek svého srdce. Jedno-
ho dne budou možná zaplněna i tato 
prázdná místa.

Bůh nám dává vel-
ké srdce, abychom jej 
používali, ne abychom 
jej schovávali jako ně-
jaký poklad. Už nyní vidíš tu krásu?“

Mladý muž stál v tichosti a z očí mu 
tekly slzy. Poté vzal kousek svého srdce a 
vyměnil si jej se starcem. Pak se podíval 
zpět na své srdce, které najednou už tak 
dokonalé nebylo, ale nikdy nebylo krás-
nější.

Jméno našeho skautského oddílu 
bylo inspirováno právě tímto příbě-
hem, neboť „Cor Dare“ znamená v pře-
kladu „Dar srdce“.

Kdybychom nedokázali dát kus 
sebe dětem, kamarádům nebo ostat-
ním lidem kolem nás, nemohlo by 
vzniknout něco tak velkého, krásného 
a živého jako je náš skautský oddíl. A 
protože to není jen o vedoucích, ale 
také o dětech z oddílu, které snad taky 
jednou budou dávat ostatním kus sebe, 
rozhodli jsme se zvěčnit tuto myšlenku 
a příběh v názvu našeho oddílu.

Po několika letech existence našeho 
oddílu jsme se rozhodli zase o trochu 
zvednout laťku a vytvořit logo našeho 
oddílu. Nebylo to jednoduché, ale mys-
lím, že se nám nakonec podařilo v logu 
zachytit příběh o nejkrásnějším srdci.

Děkujeme všem, kteří nás jakým-
koli způsobem podporují v činnosti, 
neboť bez vás bychom nic z toho dělat 
nemohli. Těšíme se na další společně 
prožitý rok.

za vedení oddílu Libor SukupNejkrásnější srdce BenjamínkůNejkrásnější srdce Benjamínků

Z činnosti SDH
Tak jak tomu bývá na začátku každého roku, tak i ten 

letošní jsme v hasičské zbrojnici ofi ciálně zahájili výroční 
schůzí. Letos mezi nás přišli i starosta pan Lubomír Zahrad-
ník a místostarosta pan Jan Nosek. Na programu schůze 
byly předneseny zprávy o fungování sboru, výjezdové jed-
notky a soutěžního družstva. Poté se začaly probírat hlavní 
úkoly na letošní rok. Tím nejvýznamnějším je oslava sto-
dvacátého výročí založení sboru, která je naplánována na 
29. dubna. Poté jsme se zástupci obce řešili další opravy a 
práce v parku. Posledním bodem programu bylo soutěžní 
družstvo. Kalendář soutěží na letošní sezónu už je stanove-

ný, domácí soutěž bude 5. srpna a tak se začaly řešit trénin-
ky. Dalším společným setkáním nás všech a zástupců obce 
je každoroční zabijačka, kterou pořádáme jako poděkování 
za celoroční podporu a celkovému stmelení kolektivu.

Výjezdová jednotka v loňském roce zasahovala celkem 
u dvaadvaceti událostí všech typů. Za loňské krajské dotace 
jsme zakoupili ochranné pomůcky pro dva nové členy a dal-
ší drobný materiál. Letos se pokusíme dosáhnout na dotace, 
za které bychom chtěli postavit novou garáž, aby nemusela 
stát Avie venku.

Jakub Valuch
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Spolek Nechorští vinaři
Pozvánka Spolku Nechorští vinaři na akce v roce 2017

Spolek Nechorští vinaři byl vytvo-
řen s cílem propagace místního vi-
nařství a vinohradnictví. Za uplynulé 
dva roky činnosti odvedli členové kus 
práce, díky které je pojem Nechory 
známý široké veřejnosti nejen v Čes-
ké republice, ale i na Slovensku. Na 
sklonku loňského roku byli do Spol-
ku přijati dva noví mladí vinaři.  Na 
webových stránkách najdete vždy 
aktuální informace o připravovaných 
akcích. Realizovány jsou i cílené pla-
cené propagační kampaně.  Zkrátka, 
spolek dělá vše pro propagaci vína, 
vinařů a v neposlední řadě i nechor-
ských sklepních uliček a naší obce. 
Využívá k tomu nejen vlastní pro-
středky, ale úspěšně i dostupné dota-
ce. A tak vás letos opět zveme na dvě 
akce otevřených sklepů. 

Za cenu, která bude na každou 
akci v internetovém předprodeji 700 
Kč a na místě 800 Kč, získají návštěv-
níci čtyři kupony v celkové hodnotě 
400 Kč na nákup vína a v podstatě 
neomezenou celodenní degustaci ve 
sklepech. Dále pak skleničku, taštič-
ku, propisku a průvodce s mapou. K 
tomu navíc v červnu láhev neslazené 
vody a v listopadu kupón na horkou 
polévku. 

24. 6. 2017 – K Nechorám do 
sklepa 2017

Již 8. ročník jako obvykle navazuje 
na páteční Svatojánskou noc. Otevře-
no bude kolem 20 sklepů, kde budou 
připraveny vzorky k degustaci, skle-
pmistři a majitelé sklepů s výkladem 
o své práci. Vstupenky budou opět 
v prodeji na místě, výhodnější je ale 
jejich nákup v internetovém předpro-
deji, který probíhá na našem webu a 
skončí 1. 6. 2017. 

25. 11. 2017 – K Nechorám do 
sklepa za mladým vínem 2017

Letos pořádáme již 3. ročník, kte-
rý připadá opět na poslední listopa-
dovou sobotu. Otevřeme kolem 20 
sklepů a předprodej vstupenek zahá-
jíme už v červenci.

Na obě akce dopravíme dopoledne 
návštěvníky z okolních obcí zdarma 
Nechorským expresem. Na každou 
akci připravujeme speciální program, 
který se snažíme každoročně vylepšo-
vat. Ve velkokapacitním stanu budou 
vždy v podvečer hudební produkce. 
Letos, mimo jiné, připravujeme i no-
vinku, která přispěje k lepší orientaci 
návštěvníků v Nechorách. A to nejen 
v průběhu našich akcí. Tu si zatím 
necháme jako překvapení nejen pro 

přespolní. 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 NECHORY.  
A také na tematických webech: http://
www.wineofczechrepublic.cz/, www.
vinazmoravy.cz a http://www.kudyz-
nudy.cz/, kde naše akce propagujeme.

Doufáme, že naše akce navštíví ne-
jen přespolní, ale i vy místní. Za při-
měřenou 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. Těšíme 
se, že naše pozvání přijmete.

text Michaela Hradilová 
 foto Martina Nešporová
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Naši senioři

Z činnosti Slováckého krúžku Prušánky v r. 2016

Jaro se nám už hlásí rozkvetlými zahrádkami se sněžen-
kami, bledulemi a krokusy. I když někteří milovníci zim-
ních sportů by si přáli ještě trochu sněhové nadílky, my už 
toho chladného počasí a krátkých dnů máme dost. Jak rádi 
uvítáme sluníčko! Teď teprve začíná ten správný kolotoč s 
jarními pracemi ve vinohradech a na zahrádkách. A doma 
udělat ten správný jarní úklid.

No a co jsme dělaly my seniorky přes zimu? Každý rok 
je to stejné. Nejdříve rozloučení se starým rokem. Společ-
ná večeře, tzv. mikulášská, se všem líbila. Mikuláš s čertem 
nám rozdali dárečky, popovídaly jsme si a zazpívaly. Roz-
cházely jsme se s novoročním přáním: hlavně ať jsme všich-
ni zdraví.

Už dvacet let chodíme do školy cvičit, musíte uznat, že 
máme pěknou výdrž. Jsou to jenom takové protahovací 
cviky – hlavně na záda. Někdy naše cvičení spojíme s vý-
ukou country tanců. Letos jsme se také naučily nový tanec 
zvaný dupák. Předvedly jsme ho na únorovém Čundrbále, 
na který se každý rok moc těšíme. A prý jsme se líbily.  

Spousta zpívání, cestování a vína, 
i tak by se dal shrnout loňský rok na-
šeho slováckého krúžku. Vše se začalo 
plánovat už na začátku roku, kdy jsme 
na valné hromadě v půlce února dola-
dili “noty činnosti” a schválili potřeb-
né administrativní záležitosti zajišťují-
cí hladký chod krúžku i v roce 2016. 
Taky jsme si zvolili své nové zástupce 
do správní rady krúžku, tzv. sedm sta-
tečných.

Naše cestování však odstartovalo 
již 31. ledna ve Vacenovicích, kde se 
v plné parádě představil na fašaňko-
vých slavnostech prušánecký mužský 
sbor. S příchodem jara v dubnu pak 
sbor vzorně reprezentoval na Zpívání 
mužských sborů v Kněždubu a taky v 
polovině května v Miloticích.

Po týdnu příprav přišel koncem 
května čas na tradiční, již sedmnác-
té, Májové zpívání, kde se představilo 
deset folklórních sborů z Podluží a 
dalších moravských regionů a uvítali 
jsme zde i smíšený pěvecký soubor ze 
slovenského Kuklova. Divákům svými 
tanci a zpěvem udělaly radost i děti 

Co jsme přes zimu dělaly?

ze čtyř folklórních souborů, které vy-
stoupily na Zpívání v rámci 2. Dětské-
ho folklórního odpoledne. Inu, vždy 
potěší pohled na mladé pokračova-
tele folklórních tradic a  jejich dětský 
smích a bezprostřednost.

Pěvecké turné mužského sboru pak 
pokračovalo i v červnu, kdy se naši 
mužáci zúčastnili zpívání na Vrbici. 

Nenudila se ani cimbálová muzika 
Verbuňk, která zvesela hrála po celé 
odpoledne a večer místním i přespol-
ním návštěvníkům 7. ročníku otevře-
ných sklepů u Nechor. 

Nelenili jsme ani o prázdninách, 
hned začátkem července se náš muž-
ský sbor vydal na zpívání do Dolních 
Dunajovic a pak i se ženským sborem 
odjel oplatit návštěvu do Kuklova na 
Slovensku na tamější kulturní slavnos-
ti. Druhý víkend v srpnu naše sezóna 
vrcholila 35. ročníkem “předhodové 
besedy u cimbálu”, jejíž pořádání má 
již od devadesátých let na starost právě 
slovácký krúžek.

No, a když jsme všichni úspěšně 
dohodovali, představil se mužský sbor 

ještě v srpnu na kulturní akci v Kozo-
jídkách a v září na folklórních slav-
nostech v Kunovicích. Samozřejmě 
že si mužáci ani ženský sbor nemohli 
nechat ujít zpívání na tradiční slav-
nosti Vinobraní u Nechor, kterému 
tentokrát přálo jak počasí, tak velká 
přízeň návštěvníků. Nezaháleli ani só-
lový zpěváci, v průběhu září se mužské 
dueto J. Ševčík a Z. Böhm představilo 
v Charvatské Nové Vsi v rámci Večera 
plného duet.

V druhé polovině října si muž-
ský i ženský sbor opět balí své kufry 
s krojem a vyjíždí zase potěšit svými 
podlužáckými písněmi na Slovensko, 
tentokrát do Jaslovských Bohunic, kde 
se jim dostalo velmi vřelého přijetí. 
Úspěšnou loňskou sezónu pak mužský 
sbor zakončil 12. listopadu na domá-
cí půdě vystoupením na martinských 
hodech v Prušánkách. 

A nyní už se těšíme, že snad letošní 
sezóna bude aspoň stejně úspěšná jako 
ta loňská.

Josef Hromek, 
předseda Slováckého krúžku

V lednu jsme se zúčastnily plesu Regionu Podluží, který 
byl letos v Prušánkách. Naše účast byla více méně pracovní, 
protože jsme pomáhaly obecnímu úřadu s prodejem vstupe-
nek, tomboly, v šatně a se vším, co bylo zrovna potřeba. Ples 
byl moc krásný, škoda jen, že bylo velmi málo místních.

Ve cvičeníVe cvičení
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Ještě teď v březnu jsme společně oslavily MDŽ. Po dob-
ré večeři nám hrál pan Olin Huška. Byl to moc pěkný a 
vydařený večer. Na takových společných setkáních člověk 
aspoň na chvilku zapomene na svoje choroby a starosti.

Na konci března jsme jely na první koupání do Th er-
mál parku do Dunajské Stredy. Jsou zde bazény s termální 
a minerální vodou, které jsou dobré nejen na plavání, ale 
mají velmi pozitivní účinky na pohybové ústrojí. My už to 
dokážeme náležitě ocenit!

V nejbližší době pojedeme do divadla do Brna. V Měst-
ském divadle hrají hudební drama „Vrabčák a anděl“ o osu-
dech, milostných příbězích a historii přátelství nezapome-
nutelných žen Edith Piaf a Marlene Dietrich.

Přeji všem pěkné velikonoční svátky a hlavně stálé zdraví.
Tak buďme rády, že se máme, 
že máme kolem sebe dobré známé, 
že máme chuť tu spolu být
a doma najít ten svůj klid.

text Květa Kopečková, foto Věra Dřevěná
Na ČundrbáleNa Čundrbále

Ze sportu

V právě končícím ročníku 2016/2017 kdy má A druž-
stvo odehrát v 3. lize ještě dvě poslední kola, je na 5.místě z 
počtem 21 bodů. Cíl, který jsme si před sezonou dali, tedy 
hrát v horní polovině tabulky, jsme splnili. Překvapivě jsme 
letos zvítězili v dosti zápasech na venkovních kuželnách, 
ale i zbytečně prohrávali v domácím prostředí. Možná ně-
které prohry lze přisuzovat i zkoušením hráčů z B a C druž-
stva i dorostence Tomáše Slížka, aby si okusili atmosféru 
třetiligové soutěže. 

A družstvo: Zálešák Zdeněk, Zálešák Stanislav, Esterka 
Stanislav, Zálešák Jan, Fojtík Dominik a doplnění o hráče, 
kteří zatím odehráli nejvíce zápasů za první družstvo: Še-
rák Jarek, Tesařík Martin, Pálka Michal.

B i C družstvo hraje tento rok jiný model soutěže. Hraje 
se základní část a pak dle umístění o postup nebo sestup.  
Družstvo B skončilo v základní části z deseti účastníků na 
pěkném 3. místě a postoupilo do fi nálové skupiny. Tato část 
se hraje systémem čtyři družstva z jižní části proti druž-
stvům ze severu, což je většinou Brněnsko a jeho okolí. 
Uvidíme, jak si z novým modelem soutěže poradí. První 
dva vítězové téhle fi nálové části si pak zajistí postup do Di-
vize. Sestava: Hosaja Zdeněk, Flamík Pavel, Kristová Alena, 
Vališ Ladislav, Pálka Michal, Pihár Antonín, Lauko Jiří a z 
dorostu Tomáš Slížek.

C družstvo se v základní části z důvodu zranění a ab-
sence klíčových hráčů umístilo na předposledním devátém 
místě. Ale v bojích o udržení už jsou kompletní a to se taky 
odrazilo na jejich výsledcích, kdy vyhráli čtyři zápasy v 
řadě a dotáhli se v tabulce na místa, která by znamenala zá-
chranu v soutěži. Zatím je ještě ve hře 10 bodů, tak na konci 

SK PODLUŽAN PRUŠÁNKY ODDÍL KUŽELEK

se buď budeme usmívat, nebo smutnit. Sestavu Céčka tvo-
ří: Koliba Petr, Šimek Milan, Tesařík Martin, Šimek Michal, 
Šerák Jarek, Novotný Jiří, Kuja Libor a Šůrek Václav.

Dorost hraje tento rok taky jiný model soutěže. V zá-
kladní části se z osmi družstev umístili na 3. místě a po-
stoupili do závěrečných bojů o přeborníka Jihomoravské-
ho kraje. Závěr se bude hrát systémem dvou závěrečných 
turnajů, kde se potká osm družstev, čtyři od nás z jihu a 
čtyři ze severní části, tedy Brněnska.  První zápolení bude 
na kuželně v Ivančicích a závěr se odehraje na nové kužel-
ně v Ratíškovicich. Dorostenci hrají v sestavě Benada Filip, 
Slížek Tomáš, Moučka Tomáš, Kateřina Švastová a za muže 
už hrající Dominik Fojtík.

Tato sezóna měla pro náš oddíl i řadu individuálních 
úspěchů. Alena Kristová se mezi seniorkami stala mistryní 
Jihomoravského kraje pro rok 2017 a postoupila zároveň na 
mistrovství České republiky, které se bude hrát 6. - 7. květ-
na v Třebíči. Filip Benada se v dorostencích stal vicemis-
trem kraje a postoupil taky na mistrovství ČR, které bude 
29. - 30. dubna v Poděbradech. Jitka Šimková se sice mezi 
juniorkami umístila na bramborovém 4. místě, ale na mist-
rovství ČR do daleké Aše letos postupuje pět holek. Takové 
štěstí,  jako Jitka, neměl  v juniorech Honza Zálešák, který 
skončil na pěkném pátém místě, ale tento rok měli v junio-
rech postup jistý jen čtyři kuželkáři.

Na závěr ještě malá zmínka o našem kuželkářském záze-
mí.  Zastupitelé obce na březnovém  zastupitelstvu schválili 
nový koncept stávajícího sportovního areálu, kde má být 
jeho součástí  i nová čtyřdráhová kuželna. Je to ale pořád 
běh na dlouhou trať. Věřím, že i když je to větší investice, 
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která se bez dotací od státu neobejde, bude snaha obce se 
tomuto plánu věnovat. Možnost využití  nové kuželny, kdy 
stará kuželna nevyhovuje jak technicky tak i kapacitně, by 
uvítali nejenom kuželkáři SK, ale hlavně téměř 180 ama-
térských nadšenců z Prušánek i okolí, kteří kuželnu volno-
časově využívají sedm měsíců v roce při amatérské lize. Ze 
staré kuželny je naplánováno udělat dvě bowlingové dráhy 
s možností využití stále většího turistického zájmu jak o náš 
kraj, tak hlavně o naše Nechory.

Nakonec bych chtěl moc poděkovat všem kuželkářům 
za vzornou reprezentaci - jak oddílu, tak i obci v této sezo-
ně, a přeji našim zástupcům na mistrovství republiky hod-
ně štěstí a co nejlepší umístění. Taky moc děkuji našim věr-
ným fanouškům za podporu jak na naší domácí kuželně, 
tak i ve Valticích, kam za námi jezdí na zápasy A mužstva. 
A velký dík patří našim sponzorům.

Za oddíl kuželek Zdeněk Zálešák.
Více o našem oddíle na stránkách www.kuzelkyprusanky.cz

Tabulka: 3.liga
1. TJ Spartak Přerov A 20 16 1 3 104,5:55,5 263,5:216,5 3300 33
2. KC Zlín 20 13 0 7 101,5:58,5 281,5:198,5 3249 26
3. SK Baník Ratíškovice 20 11 2 7 90,0:70,0 248,0:232,0 3237 24
4. TJ Sokol Husovice C 20 11 2 7 84,0:76,0 257,5:222,5 3179 24
5. TJ Podlužan Prušánky  20 10 1 9 87,0:73,0 254,5:225,5 3249 21
6. TJ Slavoj Žirovnice 20 10 1 9 85,0:75,0 247,0:233,0 3197 21
7. TJ Sokol Slavonice 20 9 1 10 79,0:81,0 228,5:251,5 3191 19
8. TJ Sokol Mistřín 20 9 0 11 73,0:87,0 234,0:246,0 3231 18
9. TJ BOPO Třebíč 20 8 1 11 73,5:86,5 221,5:258,5 3214 17
10. TJ Sokol Machová 20 7 1 12 67,0:93,0 217,0:263,0 3197 15
11. KK Moravská Slávia Brno B 20 6 1 13 60,0:100,0 215,0:265,0 3180 13
12. TJ Spartak Přerov B 20 4 1 15 55,5:104,5 212,0:268,0 3165 9

Tabulka: fi nále o 1.-8. místo
1. KK Orel Ivančice 10 9 0 1 56,5:23,5 77,0:43,0 2595 18
2. KC Hodonín 10 6 0 4 48,0:32,0 65,5:54,5 2552 12
3. KK Vyškov B 10 5 1 4 39,0:41,0 58,5:61,5 2549 11
4. KK Réna Ivančice B 10 5 0 5 44,5:35,5 62,5:57,5 2535 10
5. SK Podlužan Prušánky  B 10 4 0 6 37,5:42,5 59,0:61,0 2504 8
6. KK Mor. Slávia Brno C 10 4 0 6 33,0:47,0 47,5:72,5 2559 8
7. TJ Sokol Vážany 10 3 1 6 33,0:47,0 52,0:68,0 2477 7
8. TJ Sokol Husovice D 10 3 1 7 28,5:51,5 58,0:62,0 2444 6

Tabulka: o 5.-.10.místo
5. SK Kuželky Dubňany C 23 14 0 9 97,0:87,0 132,0:144,0 2485 28
6. KK Sokol Litenčice 23 13 0 10 99,5:84,5 139,0:137,0 2477 26
7. SK Baník Ratíškovice B 23 9 1 13 84,0:100,0 129,5:146,5 2465 19
8. TJ Lokomotiva Valtice B 23 8 2 13 76,5:107,5 118,0:158,0 2468 18
9. SK Podlužan Prušánky C 23 8 1 14 81,5:102,5 134,0:142,0 2451 17
10. SK STAK Domanín 23 3 0 20 56,5:127,5 110,5:165,5 2445 6

Tabulka: konečná tabulka
1. SK Baník Ratíškovice B 14 12 1 1 48,0:8,0 66,0:18,0 1228 25
2. SK Baník Ratíškovice A 14 11 1 2 42,0:14,0 60,0:24,0 1212 23
3. SK Podlužan Prušánky 14 11 0 3 40,0:16,0 59,0:25,0 1175 22
4. TJ Sokol Vracov B 14 7 1 6 30,0:26,0 39,5:44,5 1098 15
5. TJ Sokol Mistřín 14 4 1 9 22,0:34,0 37,0:47,0 1124 9
6. TJ Lokomotiva Valtice B 14 2 4 8 15,0:41,0 24,0:60,0 1017 8
7. SK Kuželky Dubňany 14 2 1 11 14,0:42,0 23,5:60,5 1034 5
8. KC Hodonín 14 1 3 10 13,0:43,0 27,0:57,0 1052 5
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Začátkem listopadu 2016 jsme zahájili zimní přípravu 
v místní tělocvičně základní školy, kde jsme se začali při-
pravovat na plánovaný turnaj v OHL - mladších přípravek. 
Celkem nás čekalo 5 turnajů. I když nás v období turnajů 
schvátila velká nemocnost, podařilo se nám vždy turnaje 
zúčastnit a ukázat kvalitní výkony našich kluků. Sice jsme 
se neprobojovali do závěrečného turnaje (kam postupovaly 
první 2 z každé skupiny, které byly celkem 3), ale kluci do-
kázali, že jsou bojovníci a navíc můžeme se pyšnit jedním z 
nejlepších brankářů Pavlíkem Přikrylem, který byl 2x oce-
něn jako nejlepší brankář turnaje a Viktorkem Nešporem, 
který získal ocenění nejlepší střelec jednoho z turnajů. Moc 
děkuji rodičům za jejich úžasný fan klub, který byl nejlepší 
v celé skupině a za to, že pravidelně děti vozí na tréninky a 
zápasy. Nyní už se připravujeme na jarní sezónu, která za-
číná v dubnu 2017. A opět budeme rádi za velkou podporu 
rodičů a všech fanoušků.

S díky trenéři David Bílík a Josef Řezník

V zimním období byla naše starší přípravka přihlášena do 
OHL - Hodonín a následně zařazena do skupiny C společně 
s týmy Hodonína B, Čejče, Mutěnic, Rohatce a Vacenovic. 
Pro náš oddíl to znamenalo na naše náklady uspořádat jeden 
turnaj, který se nám opravdu povedl jak herně, tak organi-
začně i s pomocí rodičů našich svěřenců. Takovou atmosféru 
při zápasech, jaká byla na našem turnaji v Lužické hale, si 
opravdu dlouho nepamatuji. Do fi nále OHL se nám letos o 
malý kousek postoupit nepodařilo i díky tomu, že jsme se 
několikrát potýkali s velkou marodkou dětí.

Na druhou stranu musím všechny hráče pochválit za to, 
jak se snažili, bojovali a opravdu žádný zápas nevypustili. 
Odměnou jim bylo několikrát umístění na stupních vítězů. 
Asi nejvíce se nám povedl poslední turnaj v Rohatci, kde 
jsme skončili na druhém místě. Na závěr bych ještě zmínil 
chování našich dětí, protože je až neskutečné, jak dokážou 
držet při sobě, i když se zrovna nedaří, jak se dokážou po-

Zimní přestávku jsme využili zejména k tréninkové ak-
tivitě a od ledna k účasti na OHL starších žáků 2017 v Luži-
cích, kdy jsme odehráli 15 zápasů. Bohužel jsme se během 
celé OHL potýkali s marodkou našeho týmu, kdy jednoho 
z hracích dnů jsme se nezúčastnili vůbec. Poslední hrací 
den jsme si dokonce museli jednoho hráče půjčit, abychom 
mohli vůbec zápasy odehrát. Díky bojovnosti a nasazení 
týmu jsme se s turnajem rozloučili se ctí. Je vidět, že na her-
ním projevu je stále co zlepšovat, a už se všichni těšíme, až 
vyběhneme ven na jarní pažit.

Vedoucí týmu: Josef Polášek

FOTBAL - MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

FOTBAL - STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

FOTBAL - STARŠÍ ŽÁCI

Foto Jiří NešporFoto Jiří Nešpor

vzbudit a navzájem podpořit, a to je v kolektivním sportu 
asi to nejdůležitější. Ještě bych chtěl poděkovat rodičům za 
povzbuzování a dopravu na turnaje.

Trenéři Zdeněk Peřina, František Mazuch

Foto Pavlína SedláčkováFoto Pavlína Sedláčková

Foto Josef ŘezníkFoto Josef Řezník
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Zimní přípravu jsme zaháji-
li 17.  1.  2017. První přátelské utkání 
jsme sehráli 11. 2. 2017 na umělé trá-
vě v Dambořicích s týmem TJ Sokol 
Dambořice. Soupeř hrající na špici 
okresního přeboru nás přehrál a zvítě-
zil 8:1. Týden na to jsme opět zamířili 
na umělou trávu do Dambořic, kde 
nás čekal soupeř SK Bošovice, tým 
hrající třetí třídu Vyškovského okresu. 
Tam jsme si spravili chuť a vyhráli 7:0. 
Dne 4. 3. 2017 jsme sehráli další přá-
telské utkání s týmem TJ Velké Bílovi-
ce na umělé trávě v Dubňanech. I přes 
vyrovnaný zápas jsme podlehli 4:0. 

11. 3. 2017 jsme sehráli již čtvr-
té přátelské utkání s týmem TJ Sokol 
Tvrdonice na umělé trávě v Břeclavi. 
Zápas nebyl podle našich představ a 
tak jsme podlehli 3:6. Další přátelské 
utkání dne 18. 3. 2017 v Brněnské Líš-
ni proti jejich ,,C‘‘ týmu jsme zvládli 
na jedničku a vyhráli 6:3. 

Naše škola bojových umění prošla 
v posledních měsících částečnou změ-
nou ve způsobu tréninku. Principy 
původních bojových umění se ve své 
výuce snažíme  přizpůsobovat sou-
časné době. Stále více se zaměřujeme 
na individuální požadavky svých žáků 
a ve své výuce prosazujeme techniky 
vhodné pro opravdové využití v reál-

Rád bych poděkoval za celý výkonný výnos fotbalového 
oddílu všem hráčům, trenérům, rodičům a všem nadše-
ným fanouškům, kteří svou velkou podporou nemálo při-
spěli k úspěchům dosažených na zimních mládežnických 
turnajích a přátelských utkání mužů.

Zejména bych chtěl tímto poděkovat panu Františku 
Mazuchovi, který se zasloužil o připravenost fotbalových 
turnajů pořádaných v hale Lužicích pod patronátem SK 
Podlužanu Prušánky z.s.. Díky jeho přístupu a organizaci 
proběhly tyto turnaje na velice profesionální úrovni.

Dále bych rád poděkoval Michalovi Řezníkovi za jeho 
výkony ve fotbalovém oddílu, protože o tohoto hráče pro-
jevil zájem fotbalový klub TJ Slavoj Podivín, který hraje 
krajskou I. B soutěž. Pod dohodě klubů Michal Řezník 

FOTBAL - MUŽI

JUI JITSU 

SLOVO PŘEDSEDY FOTBALOVÉHO ODDÍLU

První mistrovské utkání je na-
plánováno na 1. 4. 2017 na půdě FK 
Milotice. Zimní příprava neprobíhá 
úplně podle představ. Může za to ab-
sence hráčů v některých zápasech, ve 
kterých jsme museli točit v sestavě a 
kluky zkoušet na různých postech. 
Omezené prostory k tréninku také 

né sebeobraně. Jiu Jitsu je komplexní 
bojové umění, které využívá všechny 
způsoby boje beze zbraně, jako jsou 
hody, páky, údery, kopy nebo škrcení. 
Proto si nachází své příznivce i u žáků 
jiných bojových umění, kteří si chtějí 
rozšířit své znalosti, nebo třeba jen vy-
zkoušet něco jiného. Taktéž příznivci 
moderních bojových stylů jako je 

sehrály svou roli. Každopádně bych 
chtěl poděkovat všem, co se podílí 
na fungování mančaft u a fanouškům, 
kteří svou podporou a trpělivostí do-
dávají našemu týmu sílu a radost do 
dalších zápasu a fotbalové kariéry vů-
bec. 

Text a foto Josef Řezník

opouští SK Podlužan Prušánky z.s. a od jarní soutěže roční-
ku 2016/2017 se stává hráčem TJ Slavoje Podivín. Rád bych 
mu tímto popřál hodně úspěchů a střelených gólů.

Jarní sezóna ročníku 2016-2017 začíná prvním herním 
víkendem 1. 4. 2017. Mužstvo mužů sehraje své první jarní 
mistrovské utkání v Miloticích. Utkání začíná v 15:30 hod.

První domácí utkání se na domácí půdě odehraje 8. 4. 
2017 v 15:30, kdy přivítáme soupeře z Čejkovic. Tímto Vás 
na obě utkání srdečně zvu.

Dále přeji všem mužstvům SK Podlužan Prušánky z.s. 
hodně úspěchů v jarní části sezóny 2016-2017, hodně stře-
lených gólů, zranění ať je co nejmíň, a ať odehrajeme všech-
ny utkání v rámci FAIR PLAY a v duchu fotbalu.

Marek Vajdík

Krav Maga, Brazilské 
Jiu Jitsu, MMA si u nás 
můžou zacvičit, jeli-
kož všechna tato bojová umění mají v 
tradičním Jiu Jitsu svůj základ. I když 
se naše škola více jak tradičnímu Jiu 
Jitsu spíše přizpůsobuje současnému 
pojetí boje a taktéž bezpečnostnímu 
stavu ve světě, přesto v žádném přípa-
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Péče o stvoření

Žijeme v době, kdy se máme ma-
teriálně dobře jako nikdy v dějinách. 
Máme kolem sebe plno nabídek, které 
ale nejsou k životu důležité. Hroma-
dění věcí a požitků nepřináší pokoj 
a klid v duši. Sociolog J. Urban upo-
zorňuje, že je možné v podstatě kdy-
koliv cokoliv. Člověk už nežije podle 
ročních období, nerespektuje vnitřní 
řád přírody pro to, co se má kdy vyko-
nat. Nerespektuje dokonce už ani den 
a noc – pracuje se na směny nonstop. 
Koupit si můžeme cokoliv. Oblíbený 
fi lm si můžeme pustit třeba desetkrát 
za sebou. Přesto nejsme šťastnější.

Prožíváme dobu postní, která je 
přípravou na Velikonoce. Když chce-
me svátky krásně a s užitkem prožít, 
musíme se na ně připravit. V postní 
době si odříkáme, abychom se pak o 
to víc mohli radovat. A k čemu je půst 

Zprávičky z farnosti

důležitý pro každého? K sebeovlá-
dání. I Ježíš se na poušti postil, aby 
nám dal příklad. Po čtyřiceti dnech 
jeho tělo zesláblo, ale jeho duch zesí-
lil, proto mohl vzdorovat pokušením, 
která symbolizují běžné lidské slabos-
ti: touhu po majetku, požitku a moci. 
Přesně na tyto slabosti je zaměřena 
také současná globální ekonomika: 
nabízí nadbytek zboží všeho druhu, 
adrenalinové zážitky a cesty k získání 
moci nad druhými lidmi. Reklama se 
snaží člověka přesvědčit, že právě toto 
mu pomůže ke kvalitnějšímu životu. 
Jsou to však ďábelská pokušení, která 
se snaží člověka zotročit a odvádět od 
věcí podstatných, od života.

Půst můžeme prožívat tak, že bu-
deme usilovat o dobrovolnou skrom-
nost. Vždyť lidé jsou strháváni do víru 
zbytečného nakupování a utrácení. 

Postní období je vhodným časem, 
abychom přemýšleli o svém jednání a 
abychom je začali měnit (třeba podle 
návodu papeže Františka):

„Je velmi šlechetné přijmout za své 
péči o stvoření malými každodenní-
mi skutky – například méně používat 
plasty a papír, snížit spotřebu vody, tří-
dit odpad, vařit v množství, které lze 
rozumně spotřebovat, zacházet peč-
livě s ostatními živými tvory, užívat 
veřejnou dopravu nebo sdílet vlastní 
automobil spolu s ostatními, sázet 
stromy, zhasínat zbytečná světla apod. 
Opětovné použití nějaké věci namísto 
jejího okamžitého zahození může být 
na základě hlubokých motivací skut-
kem lásky, který vyjadřuje naši důstoj-
nost.“ (z encykliky Laudato si, 2006)

Půst je vyjádřením vztahu: k Bohu, 
lidem tvorům, světu. Půst má napo-

dě nepřestává ctít principy etiky bojo-
vého umění. Tudíž zvláště u mladších 
žáků jsou zde na prvním místě pravi-
dla vzájemné úcty a způsoby slušného 
chování. Samotné tréninky probíhají 
na třech žíněnkách, které oddělují do-
spělé cvičící, dále starší a pokročilejší 
žáky ZŠ a děti. Těší nás stálý zájem o 
naše tréninky a jsme rádi, že v posled-
ních měsících se výrazně zvýšil zájem 
ze strany žen. Snažíme se provádět tré-
ninky tak, aby byly pro žáky přínosné, 

ale taktéž zábavné. Proto se snažíme 
co nejvíce uplatňovat různé trénin-
kové metody a taktéž často zařazovat 
kruhové tréninky. Kruhové trénin-
ky se zaměřením na bojové sporty si 
získaly velkou oblibu, kdy zde uplat-
ňujeme veškeré vybavení naší školy. 
Taktéž vznikla myšlenka tyto kruhové 
tréninky provádět jako samostatnou 
tréninkovou jednotu se zaměřením 
pro širší veřejnost, která s bojovým 
uměním nemá zkušenosti. Tímto se 

obracím na čtenáře, že v případě zá-
jmu o kruhové tréninky s využitím 
boxovacího pytle, úderových panáků, 
činek a dalších pomůcek mě prosím 
kontaktujte. Tréninky probíhají stále 
ve stejnou dobu a to v úterý a pátek, 
vždy od 16:30 hod. do 18:00 hod. v tě-
locvičně základní školy v Prušánkách.  
V případě dotazů mě neváhejte kon-
taktovat na e-mail: j.osicka@post.cz, 
nebo tel. 739443927.

Josef Osička
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moci vyjít ze sebe, přenést těžiště živo-
ta jinam. Postem vyjadřujeme vztah k 
někomu a solidaritu s někým. V první 
řadě s Kristem, on pro nás trpěl, a tak 
chceme dát symbolicky najevo svou 
vděčnost, svou spoluúčast. Postem 
vyjadřujeme také solidaritu s lidmi. 
Ne všichni se mají tak dobře jako my. 
Na 8 milionů dětí každý rok umírá v 
důsledku chudoby. Naproti tomu my 
žijeme v civilizaci nesmyslné nadpro-
dukce a plýtvání. Jen v zemích EU se 
ročně vyhodí cca 100 milionů tun po-
travin. To je strašné!

A na závěr ještě slovo pro rodiče: 
kněz, psycholog a pedagog Amedeo 
Cencini ve své knize „Máš-li mě rád, 
nedovol mi všechno,“ píše, že rodiče 
dnes na jedné straně touží, aby jejich 
děti vynikly a byly úspěšné, ale na druhé 
straně na ně nedokážou klást zdravé ná-
roky a vést je k zodpovědnosti. Ti, kteří 
svým dětem všechno dovolí, vyčerpají 
veškerou jejich touhu. A takové děti si 
neumí ničeho vážit, neumí se pro nic 
nadchnout, nemají opravdové přátele. 
A přes to všechno se ještě cítí být rodi-
či přehlížené. Proto mluví o výchově ke 

zkušenosti z nedostatku. Píše: „Cílem je, 
aby bylo dítě méně závislé na věcech a 
vymoženostech. Je zdravé, aby někdy na 
vlastní kůži zažili nedostatek. Bez toho 
se nenaučí vděčnosti, cenit si toho, co 
má, znát hodnotu věcí. Je moudré dát 
mu vždy o něco méně, než o co žádá, 
nebo ho navykat či podněcovat, aby 
samo přemýšlelo, jestli je jeho požada-
vek za daných podmínek rozumný.“

Jak ten čas letí…. Snažme se ho 
dobře prožívat ve stálé snaze o změnu 
k lepšímu! Radostné Velikonoce!

Vít Hába, farář

Fatimský den

V letošním roce si katolická církev připomíná 100 let od zjevení 
Panny Marie ve Fatimě.

P. Maria se zjevila třem malým pasáčkům - desetileté Lucii Santoso-
vé, devítiletému Františkovi a sedmileté Hyacintě Martovým. Celkem 
došlo k šesti zjevením, kdy první se stalo 13. května 1917 a poslední 13. 
října 1917 bylo ukončeno  tzv. slunečním zázrakem. Dětem zpočátku 
nikdo nevěřil a zažily krušné chvíle a výslechy. Nakonec po důkladném 
teologickém šetření byla zjevení v roce 1930 uznána církví jako pravá. 
Při těchto zjeveních byla dětem  sdělena tři tajemství, která se během 
dalších desetiletí postupně odkrývala. V těchto tajemstvích byla uvede-
na proroctví, která se naplnila, a děti si je nemohly vymyslet. Např. dru-
há světová válka nebo osud jich samotných. Církev nikoho nenutí, aby 
těmto zjevením věřil. Je na každém, zda tomu bude věřit nebo ne.

V naší farnosti se k této příležitosti uskuteční 14. 5. 2017 tzv. Fa-
timský den. O podrobnostech a programu budou ještě farníci infor-
mováni.

Nyní jsou ale před námi Velikonoce. Jsou to největší křesťanské 
svátky. Přeji všem otevřená srdce velikonočnímu tajemství, které je ra-
dostné a osvobozující.   

Za farnost Jitka Omelková Děti z FatimyDěti z Fatimy

Organizace 14. plesu Regionu Podluží připadla tentokrát 
na Prušánky. Zúčastnily se ho téměř všechny obce Regionu, 
plnou účast ovlivnila chřipka. Docela nás mrzelo, že přišlo 
tak málo místních občanů, protože ples to byl opravdu dob-
rý a vydařený. Ples zahájil starosta obce Lubomír Zahradník, 
který přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem. 
Po starostovi přivítal návštěvníky plesu předseda Regionu 
Podluží Vojtěch Pospíšil, starosta Josefova. K tanci a po-
slechu hrála dechová hudba Zlaťulka s kapelníkem Petrem 
Ondriskou, ve zkušebně pak cimbálová muzika Galán s pri-

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi

Ples Regionu Podluží

mášem Vojtěchem Hodesem. V průběhu večera vystoupila 
skupina irských tanců při místní umělecké škole, Mažoretky 
Neonky z Moravské Nové Vsi a Taneční studio N.C.O.D., 
které se specializuje na tanec zvaný Street Dance. Všechna 
vystoupení se moc líbila, máme prostě šikovné děti! Součástí 
plesu byla také bohatá tombola. 

Naše velké poděkování patří šikovným členkám míst-
ního Klubu seniorů, které nám pomohly zabezpečit hladký 
průběh plesu.

Jana Kamenská
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V pořadí už 17. krojový ples se konal 21. ledna v pru-
šáneckém Kulturním domě. Zahájení plesu proběhlo slav-
nostním předtančením České besedy v podání naší chasy a 
chas z Mikulčic, Rakvic a Moravské 
Nové Vsi. Kroje z Podluží, Kyjovska, 
Hanáckého Slovácka nebo Slovenska. 
Dechová hudba Túfaranka, košt vína, 
bohatá tombola a hlavně očekávání 
dobré atmosféry a zábavy přilákaly 
hojný počet návštěvníků nejen z Pru-
šánek, ale i z dalekého okolí. V soutěži 
o nejhezčí krojovaný pár letos obdrže-
li největší počet hlasů Jitka Šimková 
a Vašík Pecůch. Chtěl bych za celou 
chasu poděkovat p. Stávkové za po-
moc při nácviku besedy, obci Pru-
šánky za pomoc s přichystáním kul-
turního domu a zajištění koštu vína a 
všem, kteří věcným nebo fi nančním 
způsobem přispěli do tomboly. Na 
konec bych vás všechny chtěl pozvat 

Stejně jako loni, i letos se naše 
chasa vypravila reprezentovat Pru-
šánky na tradiční Moravský ples do 
Prahy. Atmosféra letošního, v pořadí 
už 61. plesu, byla opravdu domácká, 
za což se mimo jiné zasloužila i DH 
Podlužanka, která celý ples doprová-
zela. Ples se tentokrát konal v honos-
ných prostorech paláce Žofín v cent-

V sobotu 28. ledna 2017 se konal již 
9.  kuželkářský diskoples. K poslechu nám 
hrál DJ Luděk Budín z Lanžhota. Ples začal 
předtančením dětí z All Star fi tness Lužice 
a ještě ukázkou latinskoamerických a stan-
dardních tanců dvou dětských párů taneč-
ního studia Morava z Mikulova, které se 
určitě muselo všem líbit. Návštěva byla opět 
jako každý rok skvělá. Děkujeme všem, kteří 
se přišli pobavit a něco si i vyhrát v naší bo-
haté tombole. Kuželkářský oddíl tímto moc 
děkuje všem, kteří přispěli do tomboly jak 
fi nančními, tak i věcnými dary, a už teď se 
těšíme na shledání v příštím roce.

Za kuželkářský oddíl 
Zdeněk Zálešák

Krojový ples

Moravský ples Praha 2017

Kuželkářský diskoples 

na Velikonoční zábavu, která se koná 16. dubna. K tanci a 
poslechu bude hrát DH Liduška a CM Lašár.

Ondřej Stávek

ru Prahy. Kamkoliv jsme to tedy měli 
blízko. Někteří statečnější členové cha-
sy ples pojali tak formálně, že se už z 
Prušánek vydali oblečeni do krojů. Ti 
méně stateční se pak nastrojili ihned 
po příjezdu do Prahy. I díky tomu se 
účastníci zájezdu mohli v krojích pro-
jít po Karlově mostě, shlédnout Staro-
městský orloj, nebo si třeba zazpívat 

Foto Petr OmelkaFoto Petr Omelka

„U Prušánek na dolině...“ pod Prašnou 
branou. Letošní ples hostil neuvěřitel-
ných šest set krojovaných. Vzhledem k 
tomu, že jsme v průběhu večera potká-
vali krojované opravdu ze všech koutů 
republiky, musím zmínit, a chasa mi 
dá jistě za pravdu, že ten náš kroj je 
přece jen nekrásnější  . 

Za chasu Marie Neradová
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Když nastala světová válka, tu se 
všeobecně mluvilo, že válka nebude 
dlouho trvat, a že Rusové nejsou žád-
né vojsko schopné válčení a že my – 
první výzva – jsme jádro rakouské ar-
mády. Avšak brzy se přesvědčili ti, co 
toto říkali, že jest všechno pouhá lež 
nebo domněnka.

Z Prušánek narukovalo v první vý-
zvě asi sto padesát mužů a mládenců, 
prvotřídních obíraných lidí. Tehdy se 
myslelo, že tato první výzva bude úpl-
ně stačit na zakončení války. Avšak i 
zde se mnozí přepočetli. Když nastaly 
pravidelné srážky s Rusy a Srby, velmi 
brzo a rychle řídly rakouské sbory. Vo-

jáci byli moc přeučení, neboť to byli z 
větší části ti, kteří měli tříletou vojen-
skou službu za sebou. Když měla na-
stat nějaká srážka, tu se chtěl každý – 
jak se říkalo – „vyšvindlovat“. Když se 
postupovalo nebo útočilo, tu zůstávali 
mnozí pozadu, a když se muselo ustu-
povat, také zůstávali někde schovaní, 
kde to bylo jenom trochu možno, aby 
přišli do zajetí. 

Následkem této nechuti k válčení 
rychle řídly řady rakouské armády, a 
proto musely být rychle doplňovány, 
což mělo za následek nové odvody za 
starších ročníků nevojáků. Těchto od-
vodů bylo během války tolik, že mnozí 

ani sami nevěděli, po kolikáté jdou k 
odvodu.

Počet mrtvých, raněných, zajatých 
a v roce 1918 dezertujících stoupal 
tak, že ku konci světové války bylo z 
vojenské činnosti vyřazeno přes dvě 
stě padesát občanů z Prušánek. Tímto 
způsobem velmi stoupl počet naruku-
jících, takže ku konci války bylo z Pru-
šánek na tři sta padesát mužů vojáky, 
což znamená skoro 18% ze všeho oby-
vatelstva v Prušánkách. Jest to zajisté 
velká číslice. Kolik je zde ušlého zisku, 
co by bylo všechno vykonáno za tu 
dobu, co jest tu všechno promrháno, 
jaký jest všeobecný úpadek následkem 

Čteme z prušánecké kroniky 

Sezóna plesů již skončila, ale nic nebrání malému ohléd-
nutí na poslední ples této sezóny – na maškarní ples. Masek 
bylo hodně a byly vskutku originální. Jako nejlepší byly vy-
hodnocené tyto masky:

Hromadné
1. místo - Tankisté
2. místo -Draci
3. místo - Domina s otrokem

Cena za Bar U Sávy – Pračlověci
Na záznam z plesu se můžete podívat na: https://www.

youtube.com/watch?v=aVoUOUxkWBI a na více fotografi í 
na webových stránkách obce.

Manželé Šimkovi, Bar U Sávy, foto Jakub Kanta

Maškarní ples

Jednotlivci:
1. místo - Světelná tabule
2. místo -Automat na plyšáky
3. místo - Střihoruký Edward

TankistéTankisté

Střihoruký EdwardStřihoruký Edward PračlověciPračlověci
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Přijměte pozvání

16.4. Velikonoční zábava, KD Prušánky, 
22.4. Košt vín U Jeňoura
29.4. Oslavy 120. výročí založení SDH v Prušánkách
  9.5. 1. besídka HTVŠ ke Dni matek
14.5. Rodinné odpoledne v Nechorách, Vinný dvůr hotelu Beatrice U Jeňoura
20.5. Divadlo Bedřicha Kaněry z Břeclavi: Rychlé šípy
27.5. Májové zpívání v Nechorách
17.6. Turnaj ulic
22.6. 2. besídka HTVŠ
23.6. Svatojánská noc, park u koupaliště
24.6. K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy

této války, to se snad nikdy přesně ne-
zjistí.

Jedním z těch, kteří padli během 
1. světové války, byl mládenec Metho-
děj Nosál. Odveden byl v roce 1914 na 
podzim, bylo mu 24 let. Krátce poté 
narukoval k 25. pluku. Po několikatý-
denním výcviku jel na ruskou frontu 
do Karpat, kdež pobyl čtyři měsíce a 
pak byl těžce raněn do levé ruky a od 
Rusů zajat. Kolik tento nešťastník vytr-
pěl na frontě a v zajetí, to nelze vypsat. 
Jeho zoufalé dopisy byly zachycovány 
rakouskou cenzurou a pečlivě uchová-
vány u válečného soudu. Dopisy, které 
přišly jeho sestře domů, byly zabarve-
ny četnictvem.

„Drahý tatíčku, už jsem vystál to-
lik, že by to ani pes nevydržel. Nikomu 
nepřeju to, co jsem vytrpěl od mého 
zranění. Snad není ani peklo tak straš-

né, jak to, co jsem prožil… Ruku mám 
uřezanú! Jakou mám cenu pro budou-
cí život?“

Tento nešťastník přijel roku 1915 z 
ruského zajetí bez levé ruky, byvše vy-
měněn jako invalida. Nepřijel ale rov-
nou domů, jak si myslel a přál. Po pří-
jezdu do Rakouska byl ihned předán 
válečnému soudu, zároveň uvězněn 
a krátce na to souzen. „Proč jste psal 
tak buřičsky proti Rakousku?“ táže se 
ho soudce důstojník. „Páni, já jsem to 
psal v horečce!“ odpovídá obžalovaný. 
„To vám můžeme věřit a nemusíme“, 
praví mu soudce. „Já vám řeknu čís-
lo světnice i jméno sestry, která mě v 
Moskvě v nemocnici ošetřovala a při 
tom mně dala opium“, odpovídá ob-
žalovaný. „Člověče, vy si z nás děláte 
blázny!“ křičí soudce důstojník. „Ne-
dělám, mluvím pravdu a všechno 

dokážu,“ odpovídá obžalovaný. „Páni 
soudci, byli jste na frontě? Byli jste ra-
nění? Zažili jste tolik, co já?“ odpoví-
dá obžalovaný dále. Soudce se zarazil 
a soud byl ukončen. Invalida Metho-
děj Nosál byl pro velezrádné dopisy 
z ruského zajetí odsouzen na 10 let 
žaláře. Onen rozsudek byl poslán 
k samému císaři k potvrzení. Císař 
udělil odsouzenému milost vzhledem 
k tomu, co vytrpěl na frontě a v zajetí.

Methoděj Nosál byl před Váno-
cemi roku 1915 puštěn na svobodu. 
Avšak s podlomeným zdravím násled-
kem velké ztráty krve a od souchotin 
byl po nějaké době nucen vrátiti se do 
nemocnice, kdež po tolika útrapách 
válečných zamřel v Brně roku 1918.

Budiž mu země lehká. 
Z prušánecké kroniky přepsala 

a upravila Jana Kamenská

Společenská kronika

Narození
Jan Vaculík
Petr Maláník
Dominika Švábová

Miroslav Malík 
Tereza Kankiová

Počet obyvatel k 31.12.2016 2 216
Narození   26 dětí
Úmrtí    11 občanů
Přihlášeno   44 obyvatel
Odhlášeno   44 obyvatel
Sňatky v obci   24

Jubilea:
Anežka Maršálková 93 let
Anna Imrichová 100 let

Opustili nás
Jan Lekavý
Marie Sasínová
Antonín Tichý
Ludmila Formanová

Jaroslav Hlaváč
Štěpánka Hřebačková
Marie Malhocká
Pavel Foret

Ú
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Poděkování
Děkuji občanům  Prušánek, kamarádkám a sousedům 
z Nové ulice, kteří přišli mé mamince Anně Imrichové, 
rodačce z Prušánek, poblahopřát k jejímu významné-
mu životnímu jubileu – 100 let. Pro maminku byl také 
nezapomenutelným zážitkem zápis do pamětní knihy 
obce  Prušánky a také květiny a dárek, se kterými ji při-
šli navštívit pan starosta a paní matrikářka z obecního 
úřadu v Prušánkách.

Obě posíláme pozdrav do rodné vísky.  
S úctou Vlasta Tomanová, dcera

Textil do sběrných nádob odkládejte 
jen v igelitových obalech!
PRUŠÁNKY– Sběr textilu, obuvi a hra-
ček pro charitativní a humanitární úče-
ly do sběrných nádob charity AIDED 
z.s. – s  červeným srdíčkem začal na 
Podluží už na přelomu let 2013 a 2014. 
Obyvatelé obce Prušánky tak jako jed-
ni z prvních velmi významně přispěli 
k budování nového regionálního systé-
mu, který po tžech letech existence za-
číná důsledně plnit svou roli v krizovém 
řízení.
Spolek AIDED se věnuje nejen chari-
tativní a humanitární činnosti, ale je 
od závěru roku 2015 součástí PANELu 
nevládních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje. Tímto způso-
bem je zapojen do celokrajného krizo-
vého řízení v oblasti materiální pomoci 
v  rámci Integrovaného záchranného 
systému. Znamená to tedy, že se také 
Prušánečtí mohou kromě jiné chari-
tativní a humanitární pomoci podílet 
na tvorbě balíčků nouzového přeži-
tí, které jsou součástí výbavy odborů 
Hasičských záchranných sborů v celém 
Jihomoravském kraji. V současné době 
jsou ze strany hasičů zvýšené poža-
davky na pánské mikiny a poloteplé 
bundy, látkové rukavice, ponožky a 
pánské spodky. Uvítali bychom proto 
dary tohoto charakteru a srdečně za 
ně děkujeme. Po vytřídění a přeprá-
ní darů tohoto charakteru ve skladech 

AIDED z.s. je hasiči využívají k  jed-
norázovému použití pod kombinézy 
při likvidaci nákazou ohrožených hejn 
ptactva nebo drůbeže. Tohoto materiá-
lu je velká spotřeba, neboť po použití je 
nutno vzhledem k  možnému přenosu 
nákazy takto použité oblečení zlikvido-
vat. Letošní výskyt nákazy ptačí chřipky 
prověřuje akceschopnost sběrného sys-
tému a ukazuje díky dárcům jeho vše-
strannost. 
Nově rozšířené poslání AIDED z.s. vy-
žaduje převzetí sice použitého, ale čisté-
ho oblečení a jiného textilu, ještě zacho-
valé obuvi a hraček v ještě větším obje-
mu než doposud, ale hlavně v potřebné 
kvalitě. Sběrné nádoby by měly sloužit 
k  předávání darů pro další možné 
využití a nikoli k odkládání odpadu! 
Zároveň je nutno chránit odložené 
věci před zvlhnutím a následně plís-
němi, takže by v  nádobách měly být 
dary zabaleny v  igelitových obalech. 
Bohužel nejsou!
Značná část darů, které AIDED 
z.s. z nádob vyzvedává, většinou 
v týdenním intervalu, je volně 
ložená. Řada velmi zachovalých 
věcí tak zvlhne nebo se konta-
minuje od jiných „darů“, které 
spíše připomínají odpad. Zvlhlý 
textil zplesniví a plíseň už nejde 
odstranit ani vypráním. „Práce 
svědomitých dárců, kterým za po-
třebné v nouzi a v poslední době i 

za Hasičský záchranný sbor srdečně dě-
kujeme, je tak znehodnocena,“ komen-
tuje stav předseda NNO AIDED z.s. 
Petr Chlumecký. „Rádi bychom ve spo-
lupráci s Obecním úřadem, redakcí zpra-
vodaje a kabelové televize letos postupně 
seznamovali čtenáře a diváky s posláním 
regionálního sběrného systému AIDED. 
Budeme vás průběžně informovat, jak 
se mohou občané zapojit do sběrné čin-
nosti, a tím pomoci lidem v nouzi nebo 
vytvářet nutnou rezervu pro krizové situ-
ace. Lze to nejen jednorázovými dary, ale 
také např. sbírkovou činností.“ 
Proto až budete odkládat svůj dar do 
sběrných nádob na textil, vložte ho, 
prosím, do igelitového obalu. Srdečně 
děkujeme! 

Více info: www.aided.cz

Oznámení Charity AIDED z.s. 

Předání Ceny hejtmana JMK za spole-
čenskou odpovědnost naší Charitě



strana 26 Číslo 1/2017

Prušánský zpravodaj

Inzerce

Krásná dovolená na chalupě 
v Jižních Čechách-VITORAZSKO. 

Ubytování pro max.  8 osob, 
lesy, pískovny, cyklostezky. 

Cena 11000,-za týden ze vším všudy. 

Bližší informace:
 www.chalupa-vitorazsko.webnode.cz 

Tel.728677470, mail.lucka.bor@gmail.com
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Ohlédnutí za plesovou sezónou foto P. Omelka

Maškarní disko ples foto Jakub Kanta

Krása přespolního krojeKrása přespolního kroje

Česká besedaČeská beseda Přišli i mužáciPřišli i mužáci
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Letošní lyžařský kurz ZŠ

Místní misák

Naše mladá cimbálová muzika při HTVŠ

Fašaňk Tvrdonice
foto Lenka Humplíková

Místní kráska
foto Petr Omelka

Maškarní disko ples
 foto Jakub Kanta

Ledové království na karnevalu
foto Jiří Hájek
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