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Dobrý den, v květnu jste měli možnost 
položit jakoukoliv otázku pro starostu obce 
Ing. Lubomíra Zahradníka. Děkujeme za 
vaše příspěvky, které tady v  nezkrácené 
formě předáváme. V dotazování budeme 
pokračovat i nadále. Odkaz na anonymní 
anketu najdete na internetových stránkách 
obce.

Pane starosto, říká se, že nevykonává-
te svou funkci na plný úvazek a nad rá-
mec své zákonné dovolené navštěvujete 
ještě jiné zaměstnání. Je to pravda? Pro-
sím o vysvětlení. Děkuji.

Není to pravda, je to úsměvné. Nechá-
pu, kdo podobné zvěsti vytváří a šíří a za 
jakým účelem. Je mi to líto. Žádné jiné za-
městnání nenavštěvuji. Zákonná dovolená 
má být na odpočinek a relax a nikoliv na 
práci a  já to tak beru. A rozhodně rámec 
své zákonné dovolené nepřekračuji. Spíše 
naopak.

Dobrý den, rádi bychom věděli, jak to 
bude se stavebními pozemky. Jestli bu-
dou, kolik jich plánujete a za jak dlouho.

Stavební pozemky se plánují do bu-
doucna v horizontu dvou až tří let, zatím 
jsme na úplném začátku. Je potřeba vy-
koupit některé pozemky od soukromých 
vlastníků. Parcel by mělo být kolem deseti. 
Ale zatím nemáme nic ofi ciálně vyměřeno.

Pane starosto, chtěla bych se vás ze-
ptat, zda by nešla udělat cesta nebo as-
poň pořádně zpevnit ulice Dlouhá (směr 
hřbitov). Spousta lidí tudy jezdí na kole, 
i maminky s kočárky a rodiče by uvítali 
zkratku dětem do školy.

Ano, je to v plánu, možná by to mohlo 
být ještě letos, ale pravděpodobněji během 
příštího roku.

Před pár dny skončila úprava pozem-
ku naproti obecního úřadu, vzniklo tam 
parkoviště. Proč se podobné úpravy dě-
lají tak dlouho a tak složitě?

Už jsem psal ve Zpravodajích a mnoho-
krát jsem o tom i mluvil, že je problém se 
zadržením vody v krajině. My na obci sa-
mozřejmě máme zájem na tom, aby veškeré 

plochy, které budujeme, splňovaly příslušné 
parametry, které plocha má mít, aby se udr-
žela průsačnost vody. Na novém parkovišti, 
když se podíváte, tak jsou v dlažbě mezery 
vyplněné štěrkem a celé podloží je poměr-
ně silná vrstva průsačného materiálu. Tak-
že veškerá voda, která spadne, se vsákne. 
A zároveň apelujeme i na občany, kteří staví 
a dělají si parkoviště před domem, aby pou-
žívali stejnou technologii. Bohužel ne vždy 
se to daří. První projekt, kde jsme tento 
způsob dláždění použili, byla ulice v  Ne-
chorách, zvaná Onasiska. Ta je dělaná stej-
ným způsobem. Je tam velký zasakovací ob-
jekt. Celý princip je o tom, aby voda netekla 
do kanálu. No a další výraznou komplikací 
této stavby byla přítomnost řady technic-
kých a  telekomunikačních sítí v  podélné 
ose parkoviště.

Dobrý den, starosto! Chcu sa enom 
optat, zda vyroste projekt na místě, kde 
bývalo koupaliště nebo jestli je vůbec 
v  úvaze vybudovat něco, kde by mohli 
trávit čas i  adolescenti (např. hrazdy). 
Děkuju!

Jedná se o místo kolem bývalého kou-
paliště, našeho parku. Tam máme dlou-
hodobě zpracovaný projekt na celkovou 
úpravu toho prostoru, včetně hřišť, ven-
kovní posilovny atd. Čekáme na nějaký 
vhodný dotační titul, ale reálně to nevidím 
dříve než do cca dvou let. 

Dobrý den, hodně často chodíme na 
procházku ke kaluži a na hřiště u kaluže, 
je zde pěkné prostředí. Jen tu hodně lidí 
venčí psi a taky to tam tak vypadá. Nešlo 
by s tím něco dělat? Vím, že u koše jsou 
sáčky, ale to bohužel žádného pejskaře 
nezajímá :-( děkuji.

Tam jde o ty pejsky, o psí koblížky. Já 
upřímně nevím, co by s tím šlo dělat. Ten-
to dotaz totiž souvisí se základní výchovou, 
se základní slušností, kterou bychom měli 
v sobě mít. Máme mít vztah ke svému oko-
lí. Těžko může obec suplovat to, co by mělo 
být dáno lidem přirozeně výchovou. Kaž-
dý majitel psíka ví, že má uklízet. Spousta 
lidí si vzorně nosí v kapse rukavici či sáček 
a po psíkovi to sebere. Bohužel, někdo to 

Rozhovor se starostou
Starosto, chcu sa enom optat
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prostě nedělá, ať už z lenosti, či schvál-
ně. Tak to je. Nedomnívám se, že po-
může, kdybychom rozestavěli dalších 
deset košů kolem Kaluže. Možná by 
více pomohlo dívat se kolem sebe 
a  v  podobných případech lidi slušně 
upozornit na to, co by měli udělat.

Dobrý den. Ráda bych věděla, 
kdo se stará o informace na infoka-
nále přes internet. Jsou tam někdy 
informace i 14 dnů staré. Dříve byly 
aktuality dávány i každý den. A v ně-
kterých obcích dávají na internet 
parte zemřelých spoluobčanů. Ro-
dáci, kteří bydlí mimo obec, se mů-
žou dovědět, kdo z jejich sousedů či 
známých zemřel. Děkuji.

Informace se v kabelové televizi ak-
tualizují každý pracovní den. Jednou 
týdně - vždy ve středu - se celá smyčka 
zpráv posílá webmasterovi, aby ji zve-
řejnil na webových stránkách, a proto 
se tam neobjevují každodenní změ-
ny. O nic ale nejste ochuzena, každo-
denní aktuální informace najdete na 
našich webových stránkách v  levém 
sloupečku v  denním hlášení. Smyčka 
kabelové televize na internetu slouží 
spíše k  tomu, aby občané byli infor-
mováni o  plánovaných kulturních 
a  sportovních akcích, o  výsledcích 
sportovních utkání, o  pracovní době 
lékařů, pošty a knihovny, a také je zde 
rubrika „Společenská kronika“, kde 
najdete informace o nově narozených 
občáncích, fotografi e z  vítání nebo 
oznámení o  tom, že zemřel některý 
z našich spoluobčanů a kdy bude mít 
poslední rozloučení.  Co se týká parte 
zemřelých spoluobčanů, je to dobrý 
nápad a zavedeme to. Máme inspiraci 
v sousedních Lužicích, kde to dělají už 
mnoho let.

Jak to bude s  cyklostezkou Pru-
šánky - Josefov? Opravdu povede ně-
kdy až do Josefova?

Ano, na toto téma pravidelně ho-
vořím se starostou Josefova, na jehož 
katastru by měl zbytek cyklostezky 
vést. Tam byl velký problém ve vel-
kém množství vlastníků pozemků, 
bylo jich kolem stovky. Vím, že dneska 
zbývá kolem deseti, kteří ještě nutnou 
část pozemku prodat nechtějí. Ale pan 

starosta Josefova je optimistický a zdá 
se, že se zablýská na lepší časy. Je to náš 
velký zájem, ale zatím nejsem schopen 
říct, kdy to bude.

Dobrý den, pane starosto. Líbí se 
mi, že je možnost napsat, co mi v obci 
chybí. Už téměř rok dojíždím auto-
busem do Hodonína do práce. Na 
autobusové zastávce mi chybí nějaký 
přístřešek, kam bych se při čekání 
schovala. A to jak při dešti, sněžení, 
silném větru, ale i při ostrém slunci. 
Několikrát jsem již viděla také pro-
moklé školáky jezdící do Josefova, 
kteří se při dešti musí všechny mač-
kat u  vrat okolních domů. Vím, že 
jsou důležitější záležitosti, které mu-
síme řešit, ale pouze jsem to zkusila. 
Za zkoušku přece nic ;-) Pěkný den.

Děkuji za ten dotaz. Je to samozřej-
mě věc důležitá a  chceme to udělat. 
Přístřešek postavíme v rámci budová-
ní přechodů pro chodce, které máme 
v plánu. Udělám všechno pro to, aby se 
tak stalo nejpozději do jednoho roku.

Dobrý den, jak to nakonec do-
padlo s tou smuteční síní nebo něja-
kým speciálním areálem u kostela?

Dopadlo to tak, že máme po vel-
kých peripetiích stavební povolení na 
celý areál. Momentálně jsme ve fázi 
výběrového řízení na dodavatele, na 
fi rmu, která to bude realizovat. Před-
pokládám, že by se mělo začít letos 
někdy v  září. S pokračováním příští 
rok. Do roka by to mělo fungovat. Jako 
každé staveniště i toto bude omezovat 
provoz kolem, ale budeme se snažit, 
aby se tak dělo co nejméně. Ale s jis-
tými omezeními bude třeba počítat. 
Tímto prosím všechny spoluobčany 
o  shovívavost a  trpělivost, protože 
kolem každé stavby je spousta tech-
nických a bezpečnostních požadavků, 
které se musí dodržet.

Dobrý den, mě by zajímalo, kdo 
si pravidelně dělá odpadové místo 
u popelnice JEDNOTY a hlavně, co 
s tím obecní úřad dělá?

Odpadových míst si někteří lidé 
dělají, kde je napadne, nejen u Jedno-
ty, ale u  větrolamů a  na dalších mís-
tech v okolí obce. Co s tím obecní úřad 

dělá? My to pravidelně uklízíme, ale je 
to jinak dotaz ze stejné kategorie jako 
s  těmi pejsky. Obecní úřad to uklidí, 
zajištujeme svoz odpadu, sběrný dvůr, 
recyklační plochu, odvoz bioodpadu, 
zajistí kompostéry. A každý občan 
má právo a povinnost (přinejmenším 
morální) mít alespoň jednu popelnici. 
Z tohoto pohledu dělá OÚ maximum, 
aby se s odpady nakládalo tak, jak se 
s  nimi nakládat má. Drtivá většina 
spoluobčanů to respektuje. Drtivá vět-
šina spoluobčanů už dokonce velmi 
zodpovědně odpady třídí. Bohužel je 
stále pár jedinců, kteří ignorují tyto zá-
sady. Je to spojeno možná zase se špat-
nou výchovou, s naprostým přehlíže-
ním jakýchkoliv pravidel… Pro mě je 
to nepochopitelné. Dělá se celorepu-
blikově osvěta o  odpadech, o  třídě-
ní odpadů. Pořád to nestačí. Bohužel 
jsou stále lidé, kteří si dělají, co chtějí 
a nerespektují základní pravidla sluš-
nosti. Trousí kolem sebe odpady, třeba 
zrovna u popelnice Jednoty. Pokud ta-
zatel někdy někoho u tohoto místa vi-
děl, pokud ví, kdo to dělá, tak ať přijde 
a  sdělí to na obci.  Nemůžeme přece 
stavět hlídky u každé popelnice. Tím-
to chci moc a moc poděkovat té velké 
většině našich spoluobčanů, kteří pra-
vidla dodržují, odpady poctivě třídí 
a dávají na správné místo.

Dobrý den, chci se zeptat, zda ješ-
tě budete povolovat rozšíření dalších 
staveb k podnikání panu Klimešovi 
uprostřed vesnice. Bydlím blízko 
jeho fi rmy a  musím říct, že v  létě, 
když si chceme otevřít okno a nedej 
bože spát při otevřeném okně, v šest 
ráno se spustí neuvěřitelné bouchá-
ní a hučení různých variant. Nevím, 
zda je vhodné povolovat uprostřed 
vesnice takové fi rmy, které ruší celý 
den houkaní a rachot. Nedá se sed-
nout ani na dvorku, takže jediná 
varianta odpočinku je o  víkendu, 
dovolená je k  ničemu, je mi z  toho 
smutno. Jinak k vedení obce nemám 
připomínky, jsem spokojená krásný 
den, ať se daří.

Především není v  kompetenci ani 
pravomoci obce povolovat stavby. 
K tomu je oprávněn pouze stavební 
úřad. Pokud vím, tak pan Klimeš další 
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stavby k  podnikání neplánuje. Ale je 
lepší se zeptat jeho. Jedná-li se o hluk, 
tak pokud přesahuje zákonné normy 
a jedná se o hluk během nočním kli-
du, je to v rozporu se zákonem. Pokud 
je to přes den, je to asi nepříjemné, ale 
bylo by asi lepší řešit to přímo s panem 
Klimešem. Jistě by se s ním dalo do-
hodnout. Je to poprvé, co o  tom sly-
ším.  Je také možné, že se jedná o hluk 
z  časově omezené rekonstrukce. Ne-
vím. Pokud se ale jedná o pravidelný 
hluk z výroby, přivítal bych, aby se ta-
zatel za mnou zastavil osobně, a spo-
lečně s panem Klimešem se pokusíme 
najít řešení.

Dobrý den, ráda bych využila 
možnosti na otázku na pana sta-
rostu. Zajímalo by mě, zda by byla 
možnost, aby byl v Prušánkách ban-
komat. Na poště se vybrat nedá, pou-
ze pokud u nich máte účet a co vím 
tak v  jednotě, ale musíte udělat ná-
kup nad nějakou sumu. Ale bohužel, 
když člověk nutně potřebuje vybrat, 
musí jet směr Hodonín nebo Morav-
ská. A pokud člověk nemá auto, je to 
poněkud na prd. Vím, že tohle by za-
jímalo více lidí, tak bych byla ráda za 
odpověď.

Hned na začátku svého působení 
na úřadě jsem se tímto zabýval. Oslo-
vil jsem tři velké bankovní domy a ode 
všech jsem dostal stejnou odpověď. Pro 
ně se to vyplatí jen v místě, kde je reálný 
předpoklad tisíc a více operací v ban-
komatu měsíčně. A v naší obci se oče-
kávají pouhé desítky operací měsíčně. 
Takže žádné bance se to nevyplatí. Na-
bízeli jsme i zajímavé místo pro umís-
tění bankomatu, ale přišla vždy stejná, 
jednoznačně negativní odpověď. Dal-
ším argumentem bylo, že jsou dostup-
né bankomaty v okolí, tedy v Moravské 
Nové Vsi a Velkých Bílovicích. Mrzí mě 
to, bankomat bych také přivítal, ale za 
současných podmínek to prostě nejde.

Co ta naše strouha? Celkově vy-
padá dost příšerně. Jak to s ní vypa-
dá do budoucna? Slyšel jsem něco 
o  tom, že by se měla dláždit, ale co 
bude s faunou?

Strouha neboli vodní tok Prušánka 
je skutečně v  žalostném stavu. Čty-

ři roky se posílají žádosti vlastníkovi 
toku, tedy Povodí Moravy. Letos jsme 
konečně dostali příslib, že tok bude 
vyčištěn. Samozřejmě, že čištění je 
potřebná věc. Bohužel, a  to mě mrzí 
ze všeho nejvíc, bude nutno zlikvido-
vat spoustu v břehu divoce rostoucích 
stromů. Někteří živočichové se budou 
muset na čas přestěhovat. Proběhne 
ale výsadba nových stromů, takže ča-
sem se tam život zase vrátí. Na jednu 
stranu chceme čistou a  nezapáchají-
cí Prušánku, na druhé straně chce-
me hájit životní prostředí.  To jsou 
mnohdy protichůdné požadavky, kdy 
se musí najít vhodný kompromis, aby 
životní prostředí utrpělo co nejméně. 
A samozřejmě vždycky bude mít jiný 
názor ten, kdo bydlí blízko zapáchají-
cího toku, a má to tak říkajíc z první 
ruky, než ten, který bydlí na opačném 
konci vesnice… U Prušánky ale není 
problémem jen čistota, ale také to, aby 
v ní vůbec něco teklo. To je další vážný 
problém, se kterým bojujeme. Dláždit 
se nebude, ale břehy budou zpevněny 
kameny stejně, jako se před několi-
ka lety provádělo zpevnění Prušánky 
v dolní části.

Toš starosto, chcu sa optat, co za-
mýšláš s  areálem u  koupaliště. Esi 
to tam bude enom pro hasičů, nebo 
tam máš v  plánu udělat aj nejaké 
hřiště pro naše nejmenší a třebas aj 
pro sportovců? Už dlůhů dobu to 
tam leží ladem a žádné dětské hřiš-
tě v tychto končinách néni. Toš jak? 
Díky za odpověď.

Děkuji za dotaz, myslím, že jsem 
na něj odpověděl ve čtvrté otázce.

Mě by zajímalo, jestli se neplánu-
je výstavba nové posilovny  díky za 
odpověď.

Do budoucna máme v  plánu re-
konstrukci tělocvičny a  sportovišť. 
Součástí tohoto projektu bude i posi-
lovna.

Pane starosto, rád bych se Vás 
zeptal, jestli se v blízké době uvažu-
je o  vybudování vysokorychlostní 
sítě internetu ve formě optických 
kabelů. Vzorem můžou být Velké 
Bílovice, které první etapu již zahá-

jily. Aktuální dostupnost interne-
tu  v  Prušánkách je nesrovnatelná 
s  možnostmi, které nabízí optický 
kabel. Pro příklad: nejvyšší rych-
lost od Bábík internet je 14 Mb/s za 
cenu 499,-/měsíčně, zatímco společ-
nost netconnect v  Hodoníně nabízí 
rychlost 200 Mb/s za 420,-/měsíčně. 
Vzhledem k tomu, jak dlouho plány 
na vybudování a  samotná realizace 
zabere, bych se přimlouval za rychlé 
řešení. Čím déle to nebude, tím více 
to bude chybět a obec bude v tomto 
směru zaostalá.

Pokud vím, tak fi rma Selfnet má 
Prušánky pokryté z 95% vysokorych-
lostním internetem v  kabelovce. Váš 
dotaz mi říká, že se o  této informa-
ci příliš neví. Ověřím to a  požádám 
poskytovatele o  náležitou propagaci 
svých služeb, ke které může využít 
stránky naší obce či Facebook. 

Pane starosto, můžete mi vysvět-
lit smysl nově vzniklého rybníku 
u  koupaliště, když tam není žádná 
voda?

Jedná se o projekt „Obnova retenč-
ních schopností dolní nádrže“ na toku 
Lúčnica. Obnova retenčních schop-
ností znamená, že se na místě původ-
ního rybníka (který byl zaplaven bah-
nem před třiceti lety) vytvořila nová 
nádrž, jejímž cílem je, aby se voda, 
které je zoufale málo, podařila zadr-
žet tak, aby zůstala v krajině a alespoň 
trošku vylepšila stav klesající hladiny 
spodní vody.  Momentálně je nádrž 
suchá, protože v toku Lúčnica nic ne-
teče. Nicméně víme, že na podzim a v 
zimě je v poldrech vody dost a do nové 
nádrže voda doteče. Voda v letním ob-
dobí, pokud nepřijdou výraznější sráž-
ky, asi nebude, ale předpokládáme, že 
v zimě se nádrž naplní a vodu se nám 
tam podaří udržet podobně jako v Ka-
luži. Jako další příležitostný zdroj vody 
bude využito vody srážkové, tekoucí 
za deště po silnici od myslivny. Tato 
voda bude žlabem nasměrována do 
této nádrže.

Děkuji za všechny zajímavé dotazy 
a těším se na další. Přeji všem krásné 
léto!

Lubomír Zahradník, starosta obce
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Vážení spoluobčané,
s prázdninami nastupují vysoké teploty, kdy nám všechno 

na zahradách, vinohradech a dvorcích zasychá včetně trávy. 
Tímto navazuji na v každém Zpravodaji zmiňované kompo-
stéry. Dobrá zpráva je, že dotace na pořízení 600 kusů kompo-
stérů byla schválena. Bohužel v Praze asi tráva neroste, když 
na ministerstvu životního prostředí trvá skoro rok, než se 
zúřaduje, podle mne, tato jednoduchá dotace. Důležité ale je, 
že peníze jsou schválené. Podle posledních informací bychom 
v příštím měsíci ve výběrovém řízení vybrali dodavatele kom-
postérů a pak jenom čekali na jejich dodávku. Doba na dodá-
ní takového množství se pohybuje kolem tří měsíců. Proto se 
snad na podzim už konečně dočkáme.

Toto meziobdobí budeme muset přečkat s  hnědými po-
pelnicemi, které jsou rozmístěny po obci u  ostatních zvonů 
na tříděný odpad. Tento bioodpad se vyváží každou středu. 
Jestliže se popelnice trávou hned naplní, potom je k dispozici 
velký kontejner na sběrném dvoře, který je však k dispozici 
jenom při otevření dvora a další kontejner, který je umístěný 
u  recyklační plochy. Tento kontejner byl původně umístěný 
na dvoře u obecního úřadu, ale po urgencích vedení Jedno-
ty, že kontejner je v blízkosti potravin a zapáchá, jsme museli 
přikročit k jeho přemístění. Zde je ale přístupný bez omezení.

Faktem zůstává, že hnijící tráva nikterak příjemně ne-
voní, a proto se také těžko hledá vhodné místo pro uložení. 
Byl také jeden návrh na uložení za hřbitovem, aby to občané 

neměli tak daleko, ale tento 
jsme zavrhli z toho důvodu, 
že někdo nerozlišuje biood-
pad od odpadu komunální-
ho, plnil by se odpadem ze 
hřbitova a  kompostárna by 
nám kontejner vracela k vy-
třídění. 

Za recyklační plochou 
máme také úložiště na vět-
ve, a  proto se každý při 
jedné cestě může zbavit jak 
trávy, tak i větví nebo ořeza-
ných keřů. 

Závěrem vám všem přeji 
příjemnou dovolenou strá-
venou ve vedrech u  vody 
buď doma nebo v zahraničí 
a  dostatek času k  odpočin-
ku. 

Jan Nosek, místostarosta

Informace 

odpadového 

hospodářství

Starostův 

sloupek 
Třídění odpadů „po nechorsku“

Milí spoluobčané,
nedávno, a záměrně před velkou sklepní udá-

lostí, proběhla v  Nechorách letáčková akce (viz 
obr. dole) do každého sklepa s cílem poprosit ná-
vštěvníky i domácí, aby třídili odpad i v Necho-
rách. Výsledek „třídění“ vidíte na obrázku 1. Není 
Vám z toho smutno? Mně tedy ano. 

Zároveň chci tímto velmi poděkovat všem, kte-
ří naprosto přirozeně a  zodpovědně odpad třídí 
přesto, že vědí, že „shrnout všechno do jednoho 
měchu a fl áknout to do kontejneru“ je asi o dvě 
minuty jednodušší.

Prosím, třiďme odpad! :-)
Ing. Lubomír Zahradník,

Starosta obce Prušánky
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Milí čtenáři i  další návštěvníci 
knihovny,

uplynuly tři měsíce od poslední-
ho vydání Zpravodaje a  máme před 
sebou prázdniny a  dovolené – což je 
dobrý důvod začít chodit do knihovny 
ve zvýšené míře. Kdy jindy si má taky 
člověk odpočinout, než v létě, ležíc na 
pláži a v ruce dobrou knihu z naší vel-
mi dobře zásobené knihovny?

Pojďme se ohlédnout za uplynu-
lým obdobím a zastavme se u velmi 
zdařilé akce, což byla jarní burza 
knih. Zajisté jste zaznamenali kni-
hy rozložené na stolech v  chodbě 
OÚ v  měsíci květnu. Prodávaly se 
po desetikoruně a výtěžek šel – jako 
ostatně i  loni – na nákup knih pro 
prvňáčky. Tento rok se vybralo 3380 
Kč, zhruba o 180 Kč více než minu-
lý rok. Knihy pak prvňákům v úterý 
20. 6. slavnostně předal v  obřadní 
síni pan starosta, kde je taky jmeno-

Z naší knihovny
val čtenáři naší knihovny. S knihou 
děti dostaly i průkazku do knihovny 
a čtenářský pas.

Burzu určitě zopakujeme i  další 
rok. Nevyhazujte knihy, pokud se jich 
budete chtít zbavit, můžete je v prů-
běhu celého roku nosit do knihovny 
– nemusíte čekat až na jaro. Usklad-
níme je a příště někomu určitě udělají 
radost.

V květnu přišla první várka no-
vých knih. Tento rok již na ně máme 
vyčleněno 70 tisíc korun, takže se 
máte na co těšit. Námatkou – je na-
koupen nový Vlastimil Vondruška 
i  další historické romány, knihy od 
Keleové -Vasilkové, Váňové, Hart-
la, vysoce hodnocené detektivky od 
Bernarda Miniera – Tma, Mráz, Kruh 
a  Zkurvenej příběh, nový Kepler, 
opravdové příběhy ze světa islámu, 
přibyla další povinná četba a  knihy 
pro děti a mnoho dalšího. Nové kni-

hy k nám samozřejmě budou proudit 
celý rok, klidně dejte tip na dobrou 
četbu. Chci vás zároveň poprosit 
o jednu věc. Nové knihy chceme číst 
všichni a  nejlépe hned teď – vracej-
te pokud možno novinky do čtrnácti 
dnů a  vezměte si jich jen tolik, ko-
lik opravdu stihnete přečíst. Zvu do 
knihovny i nově přistěhovalé občany, 
pokud jste zde ještě nebyli, přijďte se 
podívat.

Připomínám ještě, že knihovna 
má své webové stránky, kde můžete 
sledovat informace o tom, kdy přijde 
nový výměnný fond z  hodonínské 
knihovny a nové knihy, besedy s dět-
mi a  je zde on-line katalog, kam se 
můžete podívat, pokud něco sháníte. 
Nově si můžete v  on-line katalogu 
najít knihy, které máme momentálně 
z výměnného fondu.

Přeji všem pohodovou dovolenou.
Milena Hromková

Z činnosti ZŠ
Léto podle kalendáře

Podle kalendáře začíná léto 21. června. Podle počasí 
je tu už pár týdnů a je to znát. Vyhledáváme stinná místa, 
nosíme s sebou láhve s vodou a děti se už dávno radují 
z her v bazénech. Je tu ještě ale nějaký úkol – dotáhnout 
do zdárného konce školní rok a uzavřít známky (a to co 
nejlépe). A v  takových chvílích to jde ztěžka, k učení je 
třeba velkého přemlouvání a přemáhání. Ale pokud se as-
poň trochu vynasnažíme (jak my učitelé, tak naši žáci), 

výsledek se dostaví. A pak hurá do víru prázdnin a dovo-
lených…

Ještě bychom se měli malinko poohlédnout za po-
sledními třemi měsíci. Na samém konci března (31. 3.) 
se konala každoroční Noc s  Andersenem. Už tradičně 
se jí účastní převážná většina dětí z I. stupně. Bylo tomu 
tak i  letos. Tématem letošní „Noci“ byla mimočítanková 
četba. Víc o  této akci se můžete dočíst ze samostatného 
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Sport ve škole
Za poslední tři měsíce se spíše 

sportovně vyžívali starší žáci – pro ně 
byla pořádána okrsková kola ve fl or-
bale a  kopané. Postupové nebo me-
dailové pozice nás „minuly“.

V Lanžhotě jsme na tradičních 
Atletických přeborech Podluží uspě-
li – opět za „domácí“ lanžhotskou 
školou jsme obsadili celkové 2. mís-
to. Soutěž je dvoudenní – jeden den 
závodí mladší děti od 1. do 5. třídy, 
další den závodí starší žáci. Vyhod-
nocuje se soutěž jak pro I. stupeň 
(některé školy z našeho regionu mají 
jen I. stupeň), tak pro II. stupeň a pak 
součet za oba stupně škol. Tentokrát 
naše výsledné umístění ohrožovala 
škola z  Kostic – Tvrdonic. Ale opět 
nám to vyšlo. Letos byla malá změna 
v tom, že nejprve v pondělí 29. 5. zá-
vodili starší žáci a v úterý 30. 5. pak 
mladší děti z  I. stupně. Bylo úporné 
vedro po oba dny a závodníci to měli 

článku. Poděkování patří našim p. učitelkám z I. stupně, 
kterým vypomáhá i p. vychovatelka Hančíková. V dubnu 
slavíváme Den Země nejčastěji aktivitami v přírodě. Letos 
jsme se věnovali zdraví – pro děti z I. stupně i pro ty starší 
byl domluven kurz 1. pomoci s lektorkami ČČK. Mladší 
děti měly program doplněn návštěvou hasičské zbrojni-
ce s  ukázkami techniky. Starší žáci se věnovali výsadbě 
okrasných dřevin v areálu školy, deváťáci se pak zapojili 
do výsadby v obci s pracovníky OÚ. Při výsadbě přálo po-
časí více rostlinkám než sazečům, ale úkoly byly splněny.  

Na začátku května proběhlo fotografování tříd. Hned 
po fotografování odjeli šesťáci na pobytový výukový pro-
gram do Velkých Pavlovic na ekocentrum Trkmanka. Pro 
děti na I. stupni proběhl doprovodný program v  rámci 
projektu Ovoce a zelenina do škol – pásmo plné pouče-
ní a zábavy s Mrkvounem. Generální zkoušku naší míst-
ní HTVŠ ve květnu jsme využili jako výchovný koncert 
pro I. stupeň. Druhostupňáci měli takový program 22. 6. 
– generálka před besídkou pro rodiče. Sedmáci se vydali 
na přírodovědnou exkurzi do Bzence, osmáci do Muzea 
v Břeclavi. Výuku výtvarné výchovy v Galerii výtvarného 
umění v Hodoníně si zkusili žáci 6. - 8. ročníku. V rámci 
preventivního působení shlédli chlapci a děvčata z II. stup-
ně dramatizaci podle knihy R. Johna Memento. Mladší žáci 
z I. stupně se podívali v divadle Polárka v Brně na předsta-
vení Cirkus Unikum. I letos proběhl „květinkový den“ na 
pomoc v boji s rakovinou – naši deváťáci nabízeli k prodeji 
žluté kvítky a podařilo se jim vybrat přes 12.000 Kč. Moc 
děkujeme jak dárcům, tak naším dobrovolníkům z řad dí-

vek a chlapců 9. třídy. Organizačního zajištění a komuni-
kací s centrálními organizátory se každoročně ujímá Mgr. 
Vanda Bušková. Poděkování patří i jí. Na přelomu května 
a  června proběhl třídenní kurz na Littneru pro 8. třídu, 
kterého se účastnila i  jejich třídní učitelka Mgr. Lenka 
Frídlová a  Mgr. Vanda Bušková jako hlavní organizátor 
a koordinátor těchto kurzu na naší škole. Vlastivědný výlet 
do Mikulčic si pro své děti připravila třídní 5. třídy L. Tre-
chová ve spolupráci s kolegyní V. Buškovou. Prvňáčci ještě 
stihli výukový program v ekocentru Dúbrava v Hodoníně. 
A pak už se jelo na výlety. Prvňáčci byli v Miloticích, dru-
háci společně se třeťáky v Brně, na přehradě a na Veveří. 
Čtvrťáci jeli společně s páťáky do Rosic a Oslavan, kde je 
z bývalých průmyslových a důlních budov vytvořeno na-
ukové a zábavní centrum. Pro školní výpravy zde mají při-
pravený speciální program. Zdá se, že byly obě třídy velmi 
spokojené. Deváťáci si místo výletu vybrali vzpomínání na 
své školní začátky a přenocování ve škole. Po prázdninách 
se nám rozejdou do škol – dva na gymnázia (Břeclav a Vel-
ké Pavlovice), devět na SŠ (+ maturitní obory) – obchod-
ní akademie, elektro, oděvnictví a  design, užitá malba, 
informační a komunikační technologie a  sedm na  SOU 
do oborů cukrář, kuchař, nástrojař, zedník a elektro slabo 
i silnoproud. 

Všem přejeme krásné prázdniny a  hladký nástup do 
nového působiště. Ať se daří! Na závěr bych chtěla popřát 
všem našim chlapcům a děvčatům krásné zážitky z prázd-
nin a ve zdraví shledání opět na začátku září ve škole. 

Alena Kristová, ředitelka ZŠ

o to těžší. Přesto byly výsledky výbor-
né a máme se čím pochlubit. Za starší 
žáky byl nejúspěšnější Vítek Ostřížek, 
který nasbíral tři medaile – ve sprin-
tu a  vytrvalosti měl bronzovou a  ve 

skoku do dálky měl zlatou medaili. 
Celkově starší závodníci přivezli de-
vatenáct medailí, nejvíce ze sprintů 
a  skoku do dálky (po šesti v  každé 
disciplíně) a  nejméně z  vytrvalosti 
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(jen dvě). Z hodů a vrhů jsme vytěžili 
medailí pět. A kdo uspěl ještě kromě 
Vítka? Za 6. třídu si slušně zazávodi-
la Natálka Bílíková a  přivezla si zla-
to a stříbro ze sprintu a dálky. Matěj 
Strýček v  kategorii chlapců 6.  tříd 
získal stejné medaile jako Natálka, ale 
ze sprintu stříbro a ze skoku do dálky 
zlato. Za 6. třídu ještě bodoval Mario 
Danihel, který za hod míčkem do-
stal medaili bronzovou. V  kategorii 
7. tříd se naši reprezentanti podělili 
o  pět medailí: Nikolas Netík stříbr-
nou a  Denis Kovačič bronzovou za 
sprint, Aleš Danihel zlatou za hod 
míčkem, Daniel Kaluža stříbrnou 
za skok do dálky a  Klárka Kolibo-
vá bronzovou za vytrvalostní běh. 
Osmáci měli kromě veleúspěšného 
Vítka na startu ještě Matěje Poláš-
ka, který získal stříbrnou medaili ve 
sprintu a Davida Barkocyho ve skoku 
do dálky, který si dovezl bronzovou 
medaili (byl ještě čtvrtý za Vítkem ve 
vytrvalostním běhu). Z deváťáků nej-

víc bodoval Dalibor Kříž, který získal 
dvě stříbrné medaile – ve vrhu koulí 
a skoku do dálky. Medailový zisk do-
plnili ještě Katka Svobodová a David 
Osička - oba bronzovou medailí ve 
vrhu koulí. Mladší závodníci přivezli 
z druhého soutěžního dne 12 medailí 
– 5 zlatých, 4 stříbrné a 3 bronzové. 
A kdo se o ně zasloužil? Ve druhé tří-
dě získala Adélka Danihelová zlato za 
hod míčkem, Tomáš Mazuch stříbro 
za vytrvalostní běh a  Tomáš Tesařík 
stříbro za sprint. Za třeťáky bodoval 
Luboš Jeřábek a po předchozích me-
dailích za hod míčkem v  minulých 
letech si konečně přivezl tu zlatou. 
Čtvrťáci získali celkem čtyři medaile 
– zlatou Samuel Štěpanovský za vytr-
valostní běh, stříbrnou Martin Imrich 
za hod míčkem, ve stejné disciplíně 
získal Vašek Malhocký bronz a  ve 
sprintu vybojoval bronzovou medaili 
Adam Kovačič (stejně jako jeho bratr 
v  kategorii starších žáků). Za I. stu-
peň byl nejúspěšnější Tobiáš Mráka 

se zlatou medailí za vytrvalostní běh 
a stříbrnou za skok do dálky. Daniel 
Šůrek vyhrál sprint na 60 m a Adam 
Veselý dosáhl na bronz v hodu míč-
kem. Všem závodníkům ještě jednou 
děkuji za vzornou reprezentaci školy. 
Do dalších závodů hodně zdaru a sil!

Noc s Andersenem
31. 3. 2017 jsme se opět sešli na akci 

,,Noc s  Andersenem“. Už je to po sedmé, 
co se takto scházíme. Letošní téma jsme 
si zvolili ,,Mimočítanková četba“ a knihy, 
které se čtou od 2. do 5. třídy. Podle toho-
to tématu byly zaměřeny také dílny, které 
děti procházely a  kde plnily různé úkoly. 
Setkaly se s kocourem Modroočkem, Fer-
dou mravencem i  Robinsonem Grusoe. 
A  to zdaleka nejsou všechny knihy, které 
se čtou.

Nejvíce se ale všichni těšili, až zalehnou 
do připravených pelíšků, každý ve své třídě.

Luboš JeřábekLuboš Jeřábek Dan ŠůrekDan Šůrek
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P. učitelky pečlivě vybíraly knihy ,,na dobrou noc“. 

Uspávání bylo úspěšné a úderem druhé hodiny už všich-
ni sladce odfukovali.

Ráno tu bylo velmi rychle a některým se moc vstávat 
nechtělo. Okolo půl osmé už byli všichni sbalení a při-
pravení k závěrečnému hodnocení. Domů děti odcházely 
trošku ospalé, ale spokojené.

Za všechny p. učitelky Radka Šupová

Pěší výlet do Mikulčic 6. 6. – 7. 6. 2017

Environmentální výchova - Den Země

Víte, jak dlouho trvá cesta do Mi-
kulčic? Autem i  na kole to zvládne-
me celkem snadno i  rychle, ale naši 
páťáci si cestu letos vyzkoušeli pěšky. 
Spacáky a  ostatní důležité věci nám 
den předem odvezla paní Lacová, 
proto jsme mohli vyjít jen s batůžky 
se svačinou, pitím a nezbytnou pláš-
těnkou. Cesta nám rychle ubíhala, 
nálada byla na jedničku a  i počasí 
nám přálo. Do Mikulčic jsme přišli 
v deset hodin, cestou jsme ochutna-
li červené třešně a  stačili i  posvačit. 
Odpoledne byla v  plánu prohlídka 
Památníku Velké Moravy. Tam nás 

Na pátek 28. dubna jsme naplá-
novali v  rámci Dne Země výsadbu 
různých okrasných keřů, ovocných 
stromů a květin a přesazování květin 
ve škole. Počasí nám vůbec nepřá-
lo. Přesto jsme naši brigádu museli 
uskutečnit, neboť byly nakoupeny 
všechny rostliny. Měli jsme napláno-
vanou i společnou práci s pracovníky 
Obecního úřadu při výsadbě ovoc-
ných stromů. Proto někteří z nás byli 
pověřeni držením deštníků a  ostatní 

čekala nejen zajímavá expozice, ale 
i  rozhledna a  skoro detektivní úkol 
pro skupiny. Hledání základů jed-
notlivých kostelů nebylo pro všech-
ny snadné. Při zpáteční cestě jsme si 
vyzvedli nákup s  naší večeří. Hned 
se nám začaly sbíhat sliny na dobře 
opečené špekáčky. Po příchodu do 
skautské klubovny jsme se ubytovali 
a rozdělali oheň. Špekáčky brzy hez-
ky voněly a všem chutnaly. Po veče-
ři jsme měli čas na malé sportování 
i program u táboráku. Ale nejvíc jsme 
se těšili na stezku odvahy a  povídá-
ní strašidelných příběhů. Pak teprve 

přišel čas jít spát. A  ráno? Začínali 
jsme rozcvičkou a snídaní. Pak jsme 
balili a uklízeli klubovnu. Dopoledne 
jsme šli do muzea Fanoše Mikulec-
kého, místního rodáka, kde nás paní 
Maradová provedla celým domem 
i  zahradou a  pověděla nám spoustu 
zajímavostí. Naše vlastivědné puto-
vání končilo v Lužicích a odtud jsme 
odjížděli autobusem domů.

Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na naší výpravě. Byl to zajímavý vý-
let, na který dlouho nezapomeneme.

žáci V. třídy,
Luďka Trechová a Vanda Bušková
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pilně pracovali.  Úspěšně jsme všech-
no vysadili i přesto, že nám velmi pr-
šelo. Některé úpravy byly přesunuty na 
pozdější vlídnější podmínky. Žáci os-
mého ročníku přesadili téměř všechny 
květiny, které máme ve škole. Těm déšť 
nevadil, neboť pracovali v prostorách 
školních dílen. Všem moc děkujeme 
za statečný přístup k  práci v  nepříz-
nivých podmínkách. Děkujeme i pra-
covníkům obecního úřadu.

M. Kurková

Den Země na prvním stupni

Moravská Sahara

Na prvním stupni naší školy jsme ke Dni Země uspořádali přednášku o zdravovědě a návštěvu požární stanice, kde 
si žáci prohlédli hasičské auto, vyzkoušeli si hasičský oblek a dozvěděli se spoustu zajímavostí.

V pátek 12. 5. se sedmá třída vy-
dala na exkurzi na Moravskou Saharu 
v  Bzenci. Cesta začala odjezdem do 
Moravské Nové Vsi, odkud jsme od-
jeli vlakem do Bzence. Na nádraží už 
na nás čekal náš lektor, který nás celý 
den provázel. Jako první jsme si pro-
šli borový les. Dozvěděli jsme se, že 

borovice vyrostly pomocí brambor, 
které tam lidé zasadili před 200 lety 
kvůli písečným bouřím. Viděli jsme 
několik rostlin a zvířat, které se doká-
zaly písečným podmínkám přizpůso-
bit. Byla to například ještěrka zelená, 
mravkolev a  dudek velký. Z rostlin 
kavyl písečný nebo divizna brunátná. 

Po prozkoumání zvířat a  rostlin zde 
žijících jsme šli na velkou písečnou 
plochu. Tam jsme viděli, jak se písek 
těží. Cestou zpět na vlak jsme šli po-
dél řeky Moravy. Počasí nám celý den 
přálo, bylo krásně. Unaveni, ale spo-
kojeni po stráveném dnu v  přírodě 
jsme se vrátili do Prušánek.
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Hudební, taneční a výtvarná škola
Školní rok se nám pomalu blíží ke 

konci a naší HTVŠ se uzavírá druhý 
rok působení. V tomto školním roce 
se i  přes personální změny na ně-
kterých postech podařilo navázat na 
úspěšný rok první. A nejen to. HTVŠ 
se dále rozšířila o  folklorní soubor 
Nechoránek, který od letoška spadá 
pod HTVŠ a  také jsme začali tvo-
řit soubory z  našich talentovaných 
žáků. Pan učitel Michal Grombiřík 
se ujal vedení cimbálové muziky 
a navázal tak na dlouholetou tradici 
cimbálových muzik v  Prušánkách. 
Zato p. uč. Pavel Palát položil zákla-

dy tradice nové, kterou se stala pop-
-rocková kapela. V druhém pololetí 
nás doplnil poslední obor a  to obor 
dramatický, který si vzala za své paní 
učitelka Iva Letochová. Činnost dra-
matického oboru jsme mohli shléd-
nout na obou besídkách v  druhém 
pololetí, kde nejenže měl vlastní vy-
stoupení, ale také nás krásně provedl 
celým programem.

V průběhu roku naši žáci vystoupi-
li celkem na čtyřech besídkách pro ve-
řejnost a dvou besídkách pro základní 
školu. Besídky pro základní školu byl 
“experiment”, který jsme vyzkouše-

li při posledních dvou vystoupeních. 
Byl jsem velmi mile překvapen přije-
tím tohoto vystoupení žáky ZŠ a chtěl 
bych tímto poděkovat jak žákům sa-
motným, tak jejich učitelům a vedení 
základní školy za výbornou spoluprá-
ci a  skvělé publikum pro naše mladé 
umělce. Nesmíme opomenout ani 
další akce, na kterých žáci HTVŠ vy-
stoupili mimo besídek, a také náš vý-
tvarný obor, jehož práce byly vystave-
ny ve vestibulu základní školy. Mimo 
besídek jsme jako HTVŠ vystoupili 
na Slovanském hradišti v Mikulčicích, 
soubor Nechoránek vystoupil na řadě 

folklorních akcí v  Pru-
šánkách i  blízkém okolí. 
Cimbálová muzika se 
předvedla například na 
Májovém zpívání, pop-
-rocková kapela zahrála 
v  našem kostele a  také 
soubor irských tanců 
vystoupil jako doplnění 
programu na místních 
plesech. 

Na další školní rok 
plánujeme obdobný sled 
besídek a  vystoupení, 
o  kterých budete infor-
mováni na našem no-

Trkmanka
Ve středu v deset hodin jsme dojeli do Velkých Pavlo-

vic a ubytovali se na Ekocentru Trkmanka. Hned na první 
pohled to bylo super! Po ubytování jsme zašli do infocentra 
pro letáčky s úkoly na naučné stezce velkých Pavlovic. Po 
obědě jsme se dověděli spoustu zajímavých věcí o netopý-
rech. Na druhý den dopoledne jsme lovili v rybníce larvy 
různého hmyzu a odpoledne jsme se vrhli na naučnou stez-

ku, která má více než 10 km. Stezka nás zaujala, bylo to po-
učné a zajímavé. Nejvíc se nám líbily opilé sklepy. V pátek 
dopoledne jsme se zúčastnili dalšího výukového programu. 
Tentokrát jsme poznávali rostliny na louce. Super byli také 
paní kuchařky, které moc dobře vařily. Před obědem jsme 
se sbalili, uklidili pokoje a po obědě jeli zpět do Prušánek.

Martin Štrokay
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vém webu www.htvsprusanky.cz, kde 
naleznete také spoustu užitečných 
rad a informací. Dozvíte se zde napří-
klad, jak a kdy zaplatit školné, můžete 
se podívat na fotky z akcí nebo třeba 
stáhnout přihlášku do HTVŠ. 

Za chod HTVŠ  a zdárné završení 
školního roku bych chtěl poděkovat 
všem pedagogům, kteří se na tom-
to podíleli a  samozřejmě i vám všem 
kteří nás celý rok podporujete. Velký 

dík patří místním i přespolním muzi-
kantům (Janu Římskému, Bohumilu 
Balgovi, Přemyslovi Vašíčkovi, Zbyň-
ku Němečkovi, Radimu Hrnčiříkovi, 
Rosťovi Rutarovi a  Davidu Výletovi) 
za nahrávky pro Nechoránek, bez kte-
rých by nemohl vystupovat. Přemyslu 
Vašíčkovi chci poděkovat za výpomoc 
ve vedení cimbálové muziky v nepří-
tomnosti M. Grombiříka a také Marti-
nu Novákovi za podílení se na fungo-

vání školy. V neposlední řadě patří dík 
všem dětem, na kterých vidíme, že má 
smysl toto všechno dělat. 

Všem žákům přeji na závěr krásné 
prožití letních prázdnin, nabytí no-
vých sil do další práce a ať je hudba, 
tanec, výtvarné či dramatické umění 
stále baví. 

Vít Němeček
Hlavní koordinátor HTVŠ

Foto Petr Omelka

Z naší školičky
V letošním roce jsme se s paní uči-

telkou Alexandrou Nesvadbovou roz-
hodly přihlásit do malířské soutěže dětí 
a mládeže Čarovné barvy země, kterou 
odborně a  organizačně za podpory Ji-
homoravského kraje zajišťuje Masary-
kovo muzeum v  Hodoníně prostřed-
nictvím své pobočky – Slovanského 
hradiště v Mikulčicích. Soutěžní projekt 
je určen dětem ve věku od 5 do 15 let 
a mládeži a studentům od 16 do 19 let. 
Předmětem soutěže jsou kolektivní ma-

lířská díla vytvořená přírodními jíly a z 
přírodních materiálů bez použití synte-
tických a  jiných umělých barev a poji-
del. Abychom se s technikou, se kterou 
budeme s  dětmi pracovat, seznámily, 
byly jsme proškoleny na odborném 
semináři a  pak už nám nezbývalo nic 
jiného než s  chutí do toho… A  že to 
bylo s  chutí, se ukázalo 15. června na 
Slovanském hradišti v  Mikulčicích na 
slavnostním vyhlášení výsledků soutěže 
s programem pro děti. 

Společně jsme vytvořili tři obrazy 
na téma: Svět kolem nás (otisk příro-
dy):

Louka plná života, který získal 
1. místo. Jeho tvůrci jsou Hana Gazdí-
ková, Pavlína Rampáčková a Tina Os-
třížková. Obraz O životě v půdě, který 
získal 2. místo, vytvořili Nela Mar-
kovičová, Sofi e Burianová a  Zbyněk 
Cabal. A třetí obraz byl Naše země 
a  dvanáct měsíčků, jehož tvůrci jsou 
Veronika Benadová, Monika a  Irena 
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Ryškovi, Tadeáš Šůrek a  Klára Mi-
chalcová.

V tento den nešlo jen o  vyhlášení 
výsledků, ale především o krásně strá-
vený den pro všechny děti, které se 
zúčastnily soutěže a  to s  programem 
určeným právě pro ně. A že jsme si 
ho užili. Děti se zapojily do tanečního 
workshopu, zahrály si na archeology 

a restaurátory a zdolaly rozhlednu, a to 
v krásném prostředí za slunného dne.

Všechny děti bych chtěla moc po-
chválit za jejich kreativitu, snahu, ra-
dost, se kterou si to všechno užívaly 
a rodičům za to, že děti osobně do Mi-
kulčic přivezli a zase je odvezli, tímto 
vám patří velký DÍK! Závěrem všech-
ny zvu na výstavu soutěžních prací, 

která se koná až do 30. července 2017. 
V hale a galerii návštěvnického cent-
ra na Slovanském hradišti je vystave-
no všech 91 kolektivních soutěžních 
malířských prací vypracovaných žáky 
a  studenty 29 škol z  Jihomoravského 
kraje a ze slovenských Kopčan. Stojí to 
opravdu za to! 

Lucie Drejčková

Naše země a dvanáct měsíčkůNaše země a dvanáct měsíčků O životě v půdě - 2. místoO životě v půdě - 2. místo

Nechoránek zdraví v letních dnech!

Příjemný slunečný den vám všem. 
I když teď všichni na chvilku zaslou-
ženě odpočíváme, rádi bychom se 
s vámi podělili o to, co se u nás v sou-
boru událo za poslední tři měsíce. 

Na jaře probíhají po celém Slovác-
ku regionální kola pěveckých soutěží.  
Ve Starém Poddvorově je to Zpěvá-
ček Podluží a  v Břeclavi Malovaný 
tulipán Boženy Šebetovské. Letos za 
děti z Prušánek vystoupily Vendulka 
Tlachová, Verunka Klímová, Simon-
ka Hnátková a  z těch nejmenších 
pak Viktorka Murasová. Konkurence 

bývá pravidelně velká a probojovat se 
na stupně vítězů trvá mnohým i ně-
kolik let. Naší Vendulce se to opět, 
tak jako loni, v  Břeclavi povedlo. Ve 
své věkové kategorii obsadila krásné 
druhé místo. To nás moc těší. Největ-
ším přínosem pro nás ale je to, že se 
děcka nebojí vystoupit před obecen-
stvem a že se učí zpívat na mikrofon. 
Děvčata to zvládla se ctí a to je pod-
statné. Na příští rok už ale „naladíme“ 
i  klučičí hlásky. Zpívá jim to dobře, 
a  tak neuškodí ty malé divochy taky 
zapojit.

K o n c e m 
dubna se kona-
la každoroční 
přehlídka dět-
ských folklor-
ních souborů Regionu Podluží. Letos 
jsme se jí zúčastnili podruhé. Pásmo 
s  názvem Ideme pást husy jsme na-
cvičili právě pro tuto akci, která ten-
tokrát proběhla v Kosticích. Pro naše 
nejmenší děti to bylo první přespolní 
vystoupení. A zvládly ho dobře. Star-
ší děti už dnes dokážou ty mladší na 
jevišti ohlídat a tak se nikdo nikde ne-
ztratil a netoulal.

Květen je pro nás ve znamení tra-
diční akce, kdy se koná Májové zpívání 
v našich Nechorách. A to máme rádi. 
Jsme venku, a když nezmokneme, tak 
si užijeme jak vystoupení, tak i  něja-
kou dobrou odměnu. Rodiče si tady 
taky rádi posedí a  my děcka běháme 
po Nechorách kolikrát až do tmy. Le-
tos se k nám poprvé přidali taky naši 
malí muzikanti. Kluci z dětské cimbál-
ky se představili se vší parádou a velký 
potlesk jim zaslouženě patřil. Už se tě-ZpěváčekZpěváček Májové zpíváníMájové zpívání
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Na jaře jsme pro maminky a  jejich ratolesti připravi-
ly kromě pravidelných čtvrtečních setkání další dvě akce. 
První z nich byla beseda o dentální hygieně dětí i dospě-
lých s dentální hygienistkou Lenkou Zugarovou z Morav-
ské Nové Vsi. I přes velmi nízkou účast beseda proběhla 
a  myslím, že každá maminky odcházela se spoustou no-
vých informací o  tom, jak pečovat o  svoje zuby i o zuby 
svých dětí. Zároveň jsme si každá odnesla kartáčky a pasty, 
které jsou na čištění zejména dětských zoubků vhodné.

Musím říct, že mě docela mrzí, že o akce tohoto typu 
není ze strany prušáneckých občanů zájem. Nevím, čím to 
je, jestli téma dentální hygieny není dostatečně zajímavé, 
nebo jestli máte strach za námi přijít. Nebojte se, nekouše-
me a rády na podobných akcích přivítáme kohokoliv, ne-
musí to nutně být jen maminky. Rády bychom připravily 
podobné besedy nebo přednášky i na další témata a byla 
bych ráda, kdybyste se do výběru témat také zapojili. Po-
kud je něco, co by vás zajímalo – a nemusí se to nutně týkat 
jen dětí – budu ráda, když se mi ozvete buď na Facebooku 
nebo na číslo 721 846 789. Pokud bude zájem a bude to 
v našich silách, rády připravíme besedy na vámi zvolená 
témata.

Další akcí, kterou jsme uspořádaly letos už podruhé, 
bylo Rodinné odpoledne u  Nechor, tentokrát konané dne 
14. 5. 2017, tedy na Den matek. Akce opět proběhla v areálu 
Vinných sklepů U Jeňoura a my bychom opět rády poděko-
valy za možnost strávit příjemné odpoledne s živou hudbou 

v  příjemném prostředí. Pro děti bylo i  letos připraveno 
několik atrakcí jako skluzavky pro ty úplně nejmenší, sha-
zování plechovek a trefování míčků do otvoru v desce pro 
starší, tvoření z papíru na téma Den matek nebo koutek na 
kreslení. K tomu všemu nám celou dobu hrála živá hudba 
složená z několika tatínků. Všichni jsme si zazpívali, děti 
si i  zatancovaly. Pro všechny návštěvníky bylo připrave-
no malé občerstvení ve formě klobásků a sýrů a spousta 
maminek s sebou přinesla nějakou buchtu. Zároveň bylo 
k dispozici několik lahví vína a každý měl možnost koupit 
si třeba pivo v hotelu Beatrice. Myslím, že tato akce byla 
opravdu vydařená a  děti i  rodiče odcházeli od Nechor 
spokojení. Doufám, že se nám i příští rok podaří domluvit 
prostory U Jeňoura a opět uspořádat akci, kde si na své 
přijdou všichni členové rodiny.

Za Klub maminek Martina Vašíčková
Foto Gábina Měchurová

Klub maminek 
Jaro v Klubu maminek

šíme, až nás budou doprovázet pravi-
delně. Protože, co si budeme povídat, 
na každém souboru, který má vlastní 
muziku, je ta spolupráce znát. A tak 
pracujeme na tom, aby nám to spolu 
ladilo a aby nás to spolu bavilo. 

Další vystoupení se uskutečnila ve 
zdejším kulturním domě, a to v rámci 

besídek HTVŠ. První květnová byla 
věnována maminkám k svátku a vy-
stoupili na ní právě kluci z cimbálky. 
My, děcka z  Nechoránku, jsme pak 
vystoupily na druhé besídce na závěr 
školního roku. Ale to už jsme byly 
myšlenkami někde na prázdninách, 
protože té práce už bylo dost.

Teď se musíme pořádně opálit, 
okoupat, zajít si do lesa, užít si něja-
kou táborovou hru, projet si místa 
blízká i  vzdálená a  taky se musíme 
trochu hlídat, aby nám v  srpnu na 
hody nebyl malý kroj 

Hezké prázdniny přeje Nechoránek
Foto Iva Letochová
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Z činnosti skautu

Pomlázky z Prušánek na Žlutém kopci

Baden-Powellovo poslední poselství

Jednou skautem, navždy skautem

Uplynulo sotva pár dní, kdy světlo 
světa spatřilo naše nové logo, a náš od-
díl stál před možností, kdy jsme mohli 
vlastními silami přispět na pomoc ne-
mocným lidem v Brně.

Výtvarná dílna v  Masarykově on-
kologickém ústavu na Žlutém kopci 
v Brně pořádala v dubnu předveliko-
noční prodejní výstavu, jejíž výtěžek 
byl určen na provoz a vybavení právě 
této výtvarné dílny, která je místem 
určeným pro všechny pacienty, kteří 
během hospitalizace, čekání na vyšet-
ření nebo léčbu chtějí využít čas nebo 
se věnovat něčemu kreativnímu.

Všechno se to zrodilo v hlavě Ond-
řeje Faraguly, který se se svým nápadem 
obrátil na náš oddíl. Napadlo ho, že by-

B-P (Baden Powell) si připravil 
poslední rozloučení se skauty. Chtěl, 
aby bylo uveřejněno po jeho smrti. 
Vzkaz není datován, ale pravděpo-
dobně pochází z  doby před rokem 
1929, protože byl podepsán „Robert 
Baden-Powell“ a  ne „Baden-Powell 
of Gilwell“. Lady Baden-Powell řekla, 
že ten dopis v obálce nadepsané „pro 
skauty“ nosil společně s  dalšími do-
kumenty vždy s sebou na svých ces-
tách v  obálce označené „pro případ 
mé smrti“.

Drazí skauti, pokud jste viděli hru 
Petr Pan, budete si pamatovat, jak si 
hlavní pirát připravoval svůj posled-
ní proslov, protože se bál, že až přijde 
jeho čas, nebude schopen dostat slova 
ze své hrudi. Se mnou je to dost po-

Jednou skautem, navždy skautem. Všichni skauti by si 
toho měli být vědomi, proto si svůj skautský slib snažíme 
pravidelně připomínat. Stejně jako loni, tak i letos jsme se 
s celým oddílem vypravili v dubnu na pouť na sv. Hostýn, 
kterou jsme spojili s patronem skautů sv. Jiřím a obnovou 
skautských slibů u pomníku Rudolfa Plajnera, významné-

chom na tuto předvelikonoční výstavu 
mohli uplést velikonoční pomlázky, 
kterých není před Velikonocemi nikdy 
dost (zvláště ve velkoměstě) a které by 
se snad mohly bez obtíží prodat a tím 
přispět na výtvarnou dílnu.

Naše rozhodnutí by bylo bez dlou-
hého přemýšlení a  určitě by v  sobě 
mělo odraz našeho loga, ale… Zrov-
na letos byla „naše oddílová“ vrba ve 
srovnání s  předchozími roky skoro 
holohlavá. Vrbových proutků bylo 
4x méně než obvykle a náš oddíl měl 
před sebou tradiční oddílové pletení 
pomlázek s dětmi a jejich rodiči. Stáli 
jsme tedy před nelehkým rozhodnu-
tím – věnovat polovinu těch nejlepších 
proutků výtvarné dílně v  Masaryko-

ho českého skauta. Každý skaut by takovou událost měl po-
važovat za významnou a jedinečnou, proto jsem se rozhodl 
všechny děti seznámit s posledním poselstvím Roberta Ba-
den-Powella, zakladatele celosvětového skautingu. A i když 
je toto poselství určeno výhradně skautům, myslím, že má 
co říct každému z nás…

vě onkologickém 
ústavu v  Brně, 
nebo všechny vrbové proutky nechat 
pro naše oddílové děti?

Jsme zpětně velmi rádi, že jsme 
mohli svou vlastní prací a  dobrým 
skutkem alespoň trochu pomoci li-
dem ve výtvarné dílně. Pro náš oddíl 
to bylo předvelikonoční zkouška a vě-
řím, že v ní obstál.

Jmenovitě bych chtěl za celý náš 
skautský oddíl poděkovat Ondřeji Fa-
ragulovi, který si vzal celou tuto akci 
na starost, jeho pomocníkům Ondřeji 
Sukupovi, Vojtěchu Sukupovi, Mar-
tinu Hlaváčkovi, Petru Hlaváčkovi 
a všem ostatním, kteří se na této dob-
ročinné akci podíleli.
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Z činnosti SDH
V sobotu 29. dubna 2017 oslavili prušánečtí hasiči 

120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Sbor dob-
rovolných hasičů byl v Prušánkách podle Zakládací listiny 
založen 4. dubna 1897. Zakladatelé byli rolník Antonín 
Hřebačka, učitel obecné školy Alois Šmolc a obchodník Jan 
Seják. Nově vytvořený sbor čítal 21 členů. Po krátkém trvání 
však zanikl, jelikož se nesetkal s ohlasem občanů ani rad-
ních. Nově byl obnoven dne 12. května 1901, pak již jeho 
činnost byla aktivní až 
doposud. Dnešní Sbor 
dobrovolných hasičů 
čítá 30 aktivních čle-
nů a z toho je 14 členů 
v  zásahové jednotce. 
Oslava založení sboru 
probíhala ve slavnost-
ním duchu. Zahájení 
započalo na kulturním 
domě slavnostní schů-
zí, kde jsme zhodnotili 
práci sboru za posled-
ních deset let a  byla 
vyznamenána většina 

členů jak za věrnost, tak i  vybraní členové za příkladnou 
práci a za zásluhy. Sbor jako organizační jednotka byl vy-
znamenán medailí Za zásluhy. Medaili mu udělilo Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Hodonín. Poté sta-
rosta obce Lužice předal sboru Čestné uznání za profesio-
nální zajišťování požární ochrany pro obec Lužice. Po této 
slavnostní chůzi následoval průvod obcí do parku u koupa-
liště, kde proběhla dvoukolová okrsková soutěž v požárním 

dobné, takže přesto, že právě teď neu-
mírám, jednou jistě zemřu a rád bych 
vám poslal své sbohem.

Pamatujte, že je to naposledy, co 
ode mě cokoliv uslyšíte, takže o tom, co 
vám píšu, dobře přemýšlejte.

Měl jsem velice šťastný život a dou-
fám, že vy všichni prožijete podobně 
šťastný život jako já.

Věřím, že nás Bůh seslal na tento 
svět, abychom byli šťastni a  užívali 
si života. Radost a  štěstí nepřicházejí 
s  bohatstvím, ani s  úspěšnou karié-
rou, ani s vlastní pohodlností. Jedním 

z  kroků ke štěstí je péče o  své zdraví 
a tělesnou sílu v dětství. S tím budete 
použitelní pro život a můžete si užívat 
života v dospělosti.

Studium přírody nám ukazuje, jak 
nádherné a úžasné jsou věci, které Bůh 
na tomto světě vytvořil pro to, aby-
chom je vychutnávali. Buďte spokojeni 
s tím, co máte, a udělejte s tím to nej-
lepší, co můžete. Dívejte se na všechno 
z té lepší stránky.

Opravdová cesta k docílení štěstí je 
dělání radosti ostatním lidem. Pokuste 
se zanechat tento svět o trochu lepším, 

než jaký byl, když jste na něj přišli. 
Až se váš čas naplní, zemřete šťastně 
s  pocitem, že jste v  žádném případě 
neprožili svůj život zbytečně. „Buďte 
připraveni“ v tomto ohledu žít šťastně 
a  šťastně také zemřít. Držte se svého 
skautského slibu i poté, co z vás vyros-
tou dospělí lidé – a Bůh vám ve vašem 
úsilí pomůže.

Váš přítel,
Robert Baden-Powell

Za skautský oddíl Cor Dare Prušánky
Libor Sukup
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útoku, ve které se naše soutěžní družstvo umístilo na 1. mís-
tě. Dále bylo možno zhlédnout ukázku vyprošťování zraně-
né osoby z havarovaného vozidla a ukázky lezecké skupiny 
v součinnosti s novým hasičským automobilovým žebřem, 
které provedli kolegové HZS ze stanice v Hodoníně. Ukázku 
hašení předvedli hasiči z Prušánek. Pak následovala volná 
zábava. Chtěl bych touto cestou poděkovat obzvláště Obec-
nímu úřadu v Prušánkách za fi nanční a materiální pomoc 

při přípravách těchto oslav a  za dlouhodobou výbornou 
spolupráci, dále je mou povinností také poděkovat všem 
ostatním, kteří jakýmkoli způsobem, byť sebemenším, při-
spěli ke zdárnému průběhu oslav. 

Na závěr všem členům Sboru dobrovolných hasičů přeji 
v další práci hodně zdaru, ať jejich práce je ku prospěchu 
všech občanů naší obce. 

Pálka Miroslav, starosta SDH

Spolek Nechorští vinaři
K Nechorám do sklepa 2017

Letošní už 8. ročník letních otevře-
ných sklepů v nechorských uličkách je 
za námi a my děkujeme všem návštěv-
níkům za krásnou atmosféru plnou 
pohody, úsměvů a  plných skleniček. 
A s velkou radostí pro nás i prázdných 
lahví.

Přestože teploty byly víc než horké, 
Nechory byly plné svěžích milovníků 
vína až do pozdních večerních hodin. 

Zvýhodněné vstupenky v předpro-
deji šly letos dobře na odbyt, ubytovaní 
v Nechorách ocenili otevření pokladny 
již v pátek večer, a tak fronta v sobotu 
ráno byla výrazně kratší než v minu-
lých letech. Jak se v průběhu dne zvy-
šovala teplota vzduchu, vzrůstal zájem 
o láhev minerální vody, která byla opět 
součástí vstupenky. Přestože vedro 
bylo úmorné, dostatek vody a stín oře-
chů se zasloužily o  to, že návštěvníci 
vydrželi až do pozdních hodin v dob-
ré kondici.  Bylo vidět, že k nám při-
jeli opravdoví příznivci, kteří si chtěli 
užít dobré víno a  atmosféru Nechor. 
S mnohými jsme se nesetkali poprvé, 
jsou pravidelnými hosty v Nechorách, 
a to nejen na našich akcích. 

Večer strávili přátelé vína a  vina-
řů nejen s  cimbálkou Verbuňk, která 
si zejména za svůj odpolední výkon 
u jednotlivých sklepů zaslouží náš dík. 
Stejně tak i  malé zpěvačky z  Necho-
ránku, které s nimi na závěr odpoledne 
vystoupily. Hrálo se a zpívalo i u jed-
notlivých sklepů, nejdéle asi u  sklepa 
starosty naší obce. Navštívit Nechory 
a ochutnat vína dorazilo letos rekord-
ních 942 návštěvníků. 

A první ohlasy? Dana Tučková 
z  Božejovic na svém anketním lístku 
napsala: „10:52 – hodnocení nechám 
na konec akce. 17:52 – tak toto byla zase 
akce jako blázen!!! Díky za moravská 
vína, nesnažte se být jako světové. Díky 
za kamarády a díky za ŽIVOT! Dva-
krát jsem tu potkala sousedy z jižních 
Čech, co doma nepotkám. A o tom by 
to popíjení vína mělo být! Díky Dana“. 

„Ideální poměr počtu návštěvníků 
a  otevřených sklepů.“ Štěpán Trousil, 
Plzeň.

Báječně zorganizovaná akce, super 
akce, nemá chybu, nejlepší otevřené 
sklepy a  další obdobná slova chvály 
jsme našli prakticky na všech vyplně-

ných anketních lístcích. Co více si mů-
žeme přát?

Děkujeme všem našim pomoc-
níkům z  řad místních občanů u  po-
kladny, u výdeje minerálek a u úklidu 
centra. Rovněž Martině Nešporové 
z fi rmy Pixelhouse Břeclav, která o akci 
aktuálně informovala fotoreportáží na 
Facebooku. Ceníme si dlouhodobého 
vstřícného přístupu naší obce a zejmé-
na Sklepů U Jeňoura, kde nám vždy na 
své náklady zajišťují stravování veške-
rého obslužného personálu a hudební-
ků. Zejména malé zpěvačky byly moc 
spokojené s řízkem i s tvarohovým de-
zertem. 

Otevřené sklepy jsme uskutečnili 
s  podporou Vinařského fondu, Jiho-
moravského kraje a  obce Prušánky. 
Všem patří náš dík.

Michaela Hradilová
Foto Martina Nešporová 

z fi rmy Pixelhouse, Břeclav
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Naši senioři

Zakaleno
Na vinařské vsi
vyskytly sa vši.
Vinaři sa radili,
jak by sa vší zbavili.

Než sa oni slézli, 
ty vši zatym vlézly
na nechorský kopeček
do vína aj do beček.

Tak sa znovu radili
a u teho zistili,
že než by víno léčili,
rači všecko vylili.
(Nekeří aj dopili).

Pigi - ze sbírky Nechorské byliny

Teploty za okny už pomalu stoupají, 
jarní květiny odkvétají a na jejich mís-
ta se tlačí další. A my s jarem jedeme 
na výlet do krásných lázní Luhačovic. 
Právě je zde otvírání lázeňské sezony. 
A z nás se stávají „lázeňáci“. Prochází-
me se krásným parkem, vychutnává-
me atmosféru vyšperkovaných lázní. 
Obdivujeme krásný dům D. Jurkoviče, 
procházející se páry v dobových kos-
týmech. Jako zlatý hřeb přijíždí kolona 
historických vozidel. Se spoustou zá-
žitků a unaveni jedeme domů.

Naše dlouho plánovaná dovolená 
se přiblížila. V neděli ráno odjíždíme 
strávit pět náročných dnů v  Rozto-
kách u  Křivoklátu. Kolem poledne 
jsme na místě. Hned odpoledne na-
vštívíme hrad Křivoklát. Je to jeden 
z nejstarších a nejvýznamnějších hra-
dů českých knížat a  králů. Taky byl 
několikrát poškozen požárem a  stal 
se obávaným vězením s  mučírnami 
a mučícími nástroji. V pondělí odpo-
ledne jedeme navštívit poutní místo 
Svatá Hora u  Příbrami. Tento nád-
herný areál vítá návštěvníky více než 
330 let. Průvodkyně nás provází pro-
hlídkovým okruhem, který zahrnuje 
ambitu a  rohové kaple, Svatohorské 
schody, krápníkovou a  korunovační Trocha poezie…

Senioři na dovolené

kapli. Prostor vnitřní baziliky zdobí 
nádherný stříbrný tepaný oltář a  go-
tická soška Panny Marie Svatohorské. 
Prostě nádhera. 

A na hotelu po večeři, jako každý 
rok, máme opět seznamovací večírek. 
Tak si všichni posedíme, ochutnáme 
vínečka a taky si zazpíváme.

Na úterý je naplánován celodenní 
výlet. Je to návštěva Pražského hradu. 
Máme dva průvodce, kteří nás provází 
Starým královským palácem, bazili-
kou sv. Jiří, Zlatou uličkou a katedrá-
lou sv. Víta. Jsme plni zážitků. Ještě 
procházka po Karlově mostě a pak od-
jezd. A že nám Praha dala zabrat!

Ve středu jedeme navštívit králov-
ský hrad Karlštejn. Tento byl založen 
Karlem IV. a  byly tu uloženy české 
korunovační klenoty. Hrad je národní 
kulturní památkou. Procházíme hra-
dem a  hned si vzpomeneme na fi lm 
Noc na Karlštejně. 

Ve čtvrtek jedeme do chráněné 
krajinné oblastí Český kras, kde jsou 
Koněpruské jeskyně. Tyto byly objeve-
ny při odstřelu kamene a jsou největ-
ším jeskynním systémem v  Čechách. 
Dokonce zde byla i  penězokazecká 
dílna. Ještě máme chvilku na prohlíd-
ku města Berouna a  jedeme zpět do 

Roztok. Večer se chystáme domů, ale 
ještě se spolu pobavíme při tak zva-
ném „rozlúčkovém večírku“. 

V pátek po snídani jedeme domů. 
Ale ještě se zastavíme na známém 
romantickém zámku Konopiště. Na 
parkovišti už na nás čekají malé vláč-
ky. A  my jako malé děti na ně pose-
dáme a  se zpěvem nás vláčky vezou 
až na místo. Zámek Konopiště je jed-
ním z nejvíce navštěvovaných zámků 
v  Čechách. Majitel zámku soustředil 
v  komnatách bohatou sbírku zbraní, 
loveckých trofejí a sbírku uměleckých 
děl. 

Tato dovolená byla moc pěkná, 
i když dost náročná. Ale domů jsme si 
přivezli plno krásných dojmů a vzpo-
mínek. 

Doma na nás čeká práce, 
bude starost, ne legrace. 
Však my to tak nebereme, 
i na tu si čas najdeme.
Ono se to všechno poddá 
a rok uteče jak voda.
Pojedeme zas - už vím kam, 
však vám potom vědět dám.

za seniory Květa Kopečková
foto Věra Dřevěná

Zámek KonopištěZámek Konopiště
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Ze sportu

V sobotu 1. 4. 2017 se konala VH SK Podlužan Prušán-
ky, který sdružuje oddíly fotbalu, kuželek a šachu. Členo-
vé spolku se sešli v dostatečném počtu, abychom si mohli 
odhlasovat jednotlivé body programu. Nejdříve bych chtěl 
poděkovat Mileně Melchrtové, která pro náš spolek vede 
účetnictví, za seznámení členů s hospodářským výsledkem 
a účetní uzávěrkou roku 2016. Neméně velký dík patří To-
máši Kremrovi, který nám připravil všechny dokumenty 
a pořídil zápis z Valné hromady.

Jsem velmi potěšen, že jsme si odsouhlasili interní 
směrnice, které nám budou vodítkem k hospodaření jed-

Skončil soutěžní ročník 2016/2017. Naše mužstva od-
vedla velmi kvalitní výkony na všech utkáních v  duchu 
Fair-Play. Všem hráčům děkuji za jejich odvedené výkony. 

A mužstvo dosáhlo nejlepšího umístění za poslední 
léta. Jedná se o tým složený z mladých perspektivních hrá-
čů, kteří nás určitě budou překvapovat a bavit svými výko-
ny a výsledky v nové sezóně 2017/2018. Nesmíme zapome-
nout poděkovat všem příznivcům a fanouškům, kteří naše 

Na fotbalovém hřišti v Prušánkách 
se 17. června uskutečnil již 7. ročník 
turnaje ulic „Pouličky“.  Letos poprvé 
se turnaj konal s  mezinárodní účastí 
a mohli jsme tak přivítat tým ze sloven-
ské Prietržky. 

O titul se ucházelo celkem deset 
týmů, které byly rozděleny do dvou 
skupin. Ve skupině A spolu soupeři-
ly týmy Slunečná, Old Boys, Novinky, 
Josefov a  FC Savica. Ve skupině B se 
o postup střetli Papas, AC Hodonínská, 
Prietržka, Vsisko a Školní. Do semifi ná-
le postoupily dva nejlepší týmy z obou 
skupin. Novinky porazily Vsisko a to si 

Valná hromada SK Podlužan Prušánky

Slovo předsedy fotbalového oddílu 

SK Podlužan Prušánky, oddíl fotbalu 
Turnaj ulic „Pouličky“

notlivých oddílů, a dále si stanovili výši členských příspěv-
ků napříč všemi oddíly na rok 2018.

Členové spolku byli seznámeni s  projektem nového 
sportovního areálu, který připravujeme v úzké spolupráci 
s OÚ Prušánky. Součinnost vedení obce a výkonného vý-
boru sportovního klubu je na velmi vysoké úrovni, za což 
jí patří velké uznání.

Všem, co se zúčastnili Valné hromady, ještě jednou dě-
kuji a na vás ostatní se budu těšit příští rok.

Jan Váňa
předseda VV SK

mužstva podporovali ve všech utkáních. Zvláštní poděko-
vání patří rodičům, kteří své děti vedou k fotbalu, protože 
mládeže ve fotbale ubývá. Fotbal patřil v  minulosti mezi 
nejoblíbenější sporty a o hráče ve všech kategoriích nebylo 
nouze. Nám se podařilo na podzim roku 2016 úspěšně za-
ložit družstvo s názvem Fotbalová školička. Jedná se o tým 
složených z hráčů, kteří ještě nedosáhli věku, aby se mohli 
zařadit do družstev přípravky. Toto družstvo již úspěšně 

tak zahrálo o třetí místo s týmem Old 
Boys, který v semifi nále prohrál se slo-
venským překvapením z Prietržky. Boj 
o třetí místo skončil remízou 1:1, a tak 
o bronzové příčce rozhodl až penaltový 
rozstřel, ze kterého vyšel vítězně tým 
Vsisko. Rozhodující penaltu proměnil 
Pavel Křiva a  zajistil tak týmu Vsisko 
kýžený bronzový pohár. Do fi nále tur-
naje se probojoval slovenský tým Prie-
tržka a obhájce titulu z loňského roku 
tým Novinek. Finále probíhalo jasně 
v režii Novinek, které výhrou 6:1 potvr-
dily svou dominanci v turnaji. Pro zla-
tý pohár si stejně jako v loňském roce 

přišel kapitán mužstva Zdeněk For-
man. Novinky jsou tak prvním týmem 
v historii turnaje, kterému se podařilo 
obhájit titul. Na závěr byly vyhlášeny 
individuální kategorie. Nejlepším re-
gistrovaným hráčem se stal Jan Zále-
šák (Slunečná), nejlepším neregistro-
vaným hráčem Jiří Michálek (Papas) 
a  nejlepším brankářem Michal Beňa 
(Prietržka). Rádi bychom poděkovali 
všem hráčům, kteří se zúčastnili tohoto 
ročníku a také všem fanouškům, kteří 
vytvořili skvělou atmosféru. 

Za fotbalový oddíl SK Podlužan 
Prušánky Lucie Křiváková 

FanoušciFanoušci Tým NovinkyTým Novinky
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odehrálo několik turnajů, kde úspěšně reprezentovalo svůj 
klub. Rád bych požádal touto cestou všechny příznivce fot-
balu všech věkových kategorií, kteří tíhnou k fotbalu a měli 
by chuť si tento sport zahrát na sportovní úrovni, ať nevá-
hají a přijdou mezi nás. Rádi přivítáme nové příznivce do 

našeho kolektivu. Na závěr bych rád popřál všem hráčům 
a trenérům hodně sportovních úspěchů v nové sezóně, ať se 
jim vyhýbají zranění a především dobrý pocit ze hry a hod-
ně vstřelených gólů.

Marek Vajdík

V jarní části sezóny jsme uhráli pět 
výher, utrpěli tři prohry a  dvakrát se 
dělili o  body ve formě remízy. Sezó-
na se nevyvíjela úplně podle představ, 
ale i přesto jsme uhráli, co jsme chtěli 
a to bylo druhé místo. Nebylo to lehké, 
náš tým byl po podzimní části oslaben 
o několik hráčů a v tu chvíli se mělo 
ukázat, že i tak máme sílu hrát a bojo-
vat o špici tabulky. Hráli jsme kvalitní 
fotbal a to hlavně v posledním zápase 
proti Šardicím, kde jsme remízovali 
2:2 a jako jediný tým v sezóně jsme do-
kázali suverénní Šardice obrat o body. 
Hráči byli mnohdy hodně vytížení, jak 
pracovním, tak osobním životem, ale 
nakonec ukázali, že kvalita, sila, chuť 
hrát fotbal a reprezentovat klub jim ne-
chybí. Jako trenér můžu říct, že to, co 
kluci předvedli v důležitých zápasech 
a v celé sezóně, mi udělalo obrovskou 

V uplynulé sezóně 2016-
2017 obsadil v soutěži okresní-
ho přeboru starších žáků tým 
z Prušánek po kvalitním výko-
nu 3. místo se ziskem 49 bodů 
a skóre 81:55. V současné době 
si hráči užívají zaslouženého 
odpočinku a  regenerují síly, 
aby od měsíce července mohli 
začít opět trénovat a připravo-
vat se na nadcházející sezónu.

Trenér Josef Polášek
Foto Radka Polášková

Po zimní halové sezóně, kdy jsme se už těšili na venkov-
ní zápasy na trávě, jsme v okresní soutěži nakonec skončili 
na hezkém třetím místě, proto jsme se rozhodli na příští 
rok přihlásit starší přípravku do okresního přeboru, který 
loni ještě jako mladší přípravka kluci vyhráli. Před začát-

III. A muži

Starší žáci

Starší přípravka

radost. Není to jen o tom, říct kdo kde 
bude hrát, ale hlavně o  tréninku, ko-
munikaci a co nejvíce tak o partě, kte-
rou má tým tvořit! Obrovské díky také 

zaslouží naši fanoušci, kteří nás po ce-
lou sezónu podporovali a stáli při nás 
v dobrých i těžkých chvílích.

Josef Řezník, foto Pavel Přikryl

kem prázdnin nás čeká turnaj v Lednici, kde jsou přihlá-
šena všechny tři naše družstva přípravek a pak táborák na 
hřišti. Přejeme všem hezkou dovolenou.

Trenéři: Zdeněk Peřina, 
František Mazuch, David Herka
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Tak máme konec sezóny, která byla pro nás podle 
umístění na 6. místě v  celkové tabulce úspěšná. Kluci 
odehráli celkem 9 zápasů s velkým nasazením a chtěním 
vyhrát, což  je pro kolektivní sport  velmi důležité. Chtěli 
bychom poděkovat rodičům za doprovázení dětí na tur-
naje a  jejich povzbuzování, i když není vždycky jedno-
duché to časově zvládnout. Dětem bych rád poděkoval 

Kuželkářská sezóna je za námi 
a můžeme začít bilancovat. A druž-
stvo ve čtvrté sezóně ve 3. lize skon-
čilo na solidním 6. místě z dvanácti 
družstev.  Někdo by řekl slušný vý-
sledek, ale je to zatím nejhorší umís-
tění, co Prušánky ligu hrají. Určitě 
se na celkovém umístění podepsalo 
i to, že se snažíme a nebojíme se dát 
prostot i  jiným hráčům našeho od-

Mladší přípravka

SK Podlužan Prušánky oddíl kuželek sezóna 2016-2017

za jejich výdrž a snahu naučit se další nové věci a díky 
nim se posouvat dále. Po posledním turnaji v  Lednici 
24. 6. 2017 na nás čekají dva měsíce odpočinku. Tímto 
vám přejeme krásné prázdniny plné slunečného počasí 
a odpočinku.

Trenér David Bílík a Josef Řezník
Foto Pavel Přikryl a Marek Čupr

dílu, aby si zkusili, co to obnáší, hrát 
takovou soutěž. Věřím, že v  nové 
sezóně budeme zase atakovat před-
ní příčky. Máme v  jednání nějaké 
posily a  možná pro znalé kuželkáře 
i docela překvapivé, tak uvidíme, jak 
to všechno dopadne. 

A družstvo nastupovalo na jaro 
v  sestavě: Zálešák Zdeněk, Zálešák 
Stanislav, Esterka Stanislav ml, Zá-

Přípravka - foto Pavel PřikrylPřípravka - foto Pavel Přikryl Fotbalová školička- foto Marek ČuprFotbalová školička- foto Marek Čupr

III.A muži
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 FK Šardice 22 21 1 0 101:18 64
2 Podlužan Prušánky 22 14 3 5 80:40 45
3 Baník Mikulčice B 22 12 4 6 54:51 40
4 Mor. Násedlovice 22 12 2 8 52:39 38
5 NESYT Hodonín 22 12 2 8 45:44 38
6 Sokol Vlkoš 22 10 3 9 59:42 33
7 Slavoj Rohatec B 22 9 3 10 47:57 30
8 FC Čejkovice 22 8 3 11 39:47 27
9 FK Milotice B 22 6 4 12 37:66 22
10 SK Vacenovice B 22 4 5 13 24:60 17
11 SK Čejč 22 4 3 15 27:49 15
12 Baník Lužice 22 3 1 18 25:77 10

OP st. žáci A
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Baník Lužice 22 21 1 0 266:14 64
2 Slavoj Rohatec 22 18 0 4 191:42 54
3 Podl. Prušánky 22 16 1 5 81:55 49
4 Dolní Bojanovice 22 15 0 7 128:67 47
5 Sokol Nenkovice 22 15 0 7 200:31 45
6 Sokol Dambořice 22 12 3 7 100:36 39
7 Sokol Lovčice 22 8 3 11 83:73 27
8 ZEMAS Hovorany 22 7 2 13 58:79 23
9 KOVO Ždánice 22 6 1 15 61:156 19
10 Starý Poddvorov 22 3 3 16 46:164 12
11 Mor. Násedlovice 22 3 0 19 22:213 9
12 Baník Mikulčice 22 0 1 21 9:315 0

lešák Jan a Fojtík Dominik, doplně-
né o  hráče z  B a  C družstev: Pálka 
Michal, Šerák Jarek, Tesařík Martin 
a premiéru si v Áčku odbyl i doros-
tenec Slížek Tomáš.

B družstvo dohrávalo soutěž 
v  novém formátu a  to jako play off  
o postup do divize. Mezi nejlepšími 
osmi družstvy ze základní části KP 
jih a  KP sever, kde proti sobě hráli 
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čtyři nejlepší z  našeho a  Brněnské-
ho přeboru. Nakonec z toho bylo na 
konci soutěže pěkné 4. místo. Nastu-
povali ve složení Flamík Pavel, Kris-
tová Alena, Hosaja Zdeněk, Vališ La-
dislav, Lauko Jiří, Pihár Tonda, Pálka 
Michal a Slížek Tomáš.

Céčko mělo taky jiný formát sou-
těže, kdy po základní části muselo 
hrát o  záchranu v  soutěži. Vinou 
zranění a nemocí skončilo v základ-
ní části na předposledním sestupo-
vém místě. Nakonec se ukázala síla 
kolektivu a  céčku se podařil nesku-
tečný kousek, kdy z  deseti zápasů 
o  záchranu devět vyhrálo. Celkově 
skončilo na 7. místě a zachránilo se 
tak v  soutěži. Za družstvo nastupo-
vali: Šimek Milan, Koliba Petr, Šerák 
Jarek, Šimek Michal, Tesařík Martin, 
Novotný Jiří, Šůrek Václav a Kuja Li-
bor.

Dorostenci ukončili svoje účin-
kování v  soutěži na třetím místě 

a  postoupil do konečné fáze o  pře-
borníka Jihomoravského kraje, kde 
nakonec z  osmi družstev skončili 
na 5. místě. Za dorost hráli Benada 
Filip, Slížek Tomáš, Moučka Tomáš 
a Kateřina Švastová. 

Tak jako loni se probojovali z kva-
lifi kačních turnajů na mistrovství 
České republiky jednotlivců tři naši 
zástupci. V seniorkách se v  Třebíči 
představila Alena Kristová, kdy ze 
48 kuželkářek nakonec skončila na 
38. místě. V juniorkách si na výlet do 
Aše zajela Jitka Šimková. V sobotní 
kvalifi kaci sice skončila na 19.  mís-
tě, ale i  tak postoupila do nedělní 
soutěže, kde se jí už dařilo mnohem 
lépe. V neděli náhozem 552 kuželek 
skončila na pěkném 5.  místě a  cel-
kově v kombinaci, kde se sčítají oba 
náhozy, se umístila z 33 juniorek na 
13. místě. 

Dorostenec Filip Benada si na 
svém prvním republikovém klání 

nevedl špatně.  Na kuželně v  Podě-
bradech, kde se mistrovství uskuteč-
nilo, se mezi 36 dorostenci umístil 
náhozem 533 kuželek na 16. místě. 
Všem našim kuželkářům, kteří nás 
reprezentovali na mistrovství ČR, 
bych chtěl poděkovat za vzornou re-
prezentaci oddílu i obce.

Nakonec bych chtěl ještě zmínit, 
že hráč našeho oddílu David Macha-
la, hájící barvy družstva KSK Austria 
Krems v  Rakouské nejvyšší soutě-
ži, se se svým družstvem umístil na 
celkovém  6. místě. Dále ještě s prů-
měrem 606 kuželek obsadil mezi 
jednotlivci celé soutěže skvělé šesté 
místo. 

Děkuji všem za skvělou letošní 
sezónu a  přeji hezkou dovolenou 
a načerpání nových sil před sezónou 
novou. Další informace o našem od-
díle naleznete na stránkách  www.
kuzelkyprusanky.cz

Za oddíl kuželek Zdeněk Zálešák 

Konečná tabulka 3.ligy
1. TJ Spartak Přerov A 22 18 1 3 115,5:60,5 290,5:237,5 3295 37
2. KC Zlín 22 15 0 7 113,5:62,5 307,5:220,5 3253 30
3. SK Baník Ratíškovice 22 13 2 7 101,0:75,0 276,5:251,5 3245 28
4. TJ Slavoj Žirovnice 22 12 1 9 100,0:76,0 282,5:245,5 3201 25
5. TJ Sokol Husovice C 22 11 2 9 88,0:88,0 278,5:249,5 3177 24
6. TJ Podlužan Prušánky  22 11 1 10 94,0:82,0 280,5:247,5 3249 23
7. TJ Sokol Mistřín 22 10 0 12 82,0:94,0 260,5:267,5 3231 20
8. TJ Sokol Slavonice 22 9 1 12 84,0:92,0 250,0:278,0 3191 19
9. TJ BOPO Třebíč 22 9 1 12 81,5:94,5 246,0:282,0 3213 19
10. TJ Sokol Machová 22 8 1 13 75,0:101,0 237,5:290,5 3196 17
11. KK Moravská Slávia Brno B 22 6 1 15 62,0:114,0 230,5:297,5 3165 13
12. TJ Spartak Přerov B 22 4 1 17 59,5:116,5 227,5:300,5 3164 9

Konečná tabulka o 1.-.8.místo KP

1. KK Orel Ivančice 14 11 0 3 73,0:39,0 105,0:63,0 2575 22

2. KK Vyškov B 14 9 1 4 64,0:48,0 87,5:80,5 2554 19

3. KC Hodonín 14 9 0 5 68,5:43,5 93,5:74,5 2548 18

4. TJ Podlužan Prušánky  B 14 7 0 7 60,5:51,5 88,5:79,5 2524 14

5. TJ Sokol Vážany 14 6 1 7 55,0:57,0 81,0:87,0 2524 13

6. KC Réna Ivančice B 14 5 0 9 49,5:62,5 77,0:91,0 2527 10

7. KK Moravská Slávia Brno C 14 4 0 10 39,0:73,0 62,0:106,0 2505 8

8. TJ Sokol Husovice D 14 4 0 10 38,5:73,5 77,5:90,5 2453 8
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Konečná tabulka o záchranu v KP
5. SK Kuželky Dubňany C 28 16 1 11 118,5:105,5 162,0:174,0 2481 33
6. KK Sokol Litenčice 28 14 0 14 113,0:111,0 163,0:173,0 2475 28
7. SK Podlužan Prušánky C 28 13 1 14 110,5:113,5 176,5:159,5 2460 27
8. SK Baník Ratíškovice B 28 12 1 15 104,5:119,5 156,5:179,5 2472 25
9. TJ Lokomotiva Valtice B 28 11 3 14 102,0:122,0 152,0:184,0 2472 25
10. SK STAK Domanín 28 3 0 25 66,5:157,5 133,0:203,0 2444 6

Konečná tabulka o přeborníka Jmk dorost
1. SK Baník Ratíškovice B 18 1314,0
2. SK Baník Ratíškovice A 17 1272,5
3. KK Orel Ivančice 14 1252,5
4. KK Vyškov 11 1239,0
5. TJ Podlužan Prušánky 10 1215,0
6. TJ Sokol Vracov B 7 1175,0
7. KK Moravská Slávia Brno 5 1140,5
8. KK Orel Telnice 2 1079,5

Konečná tabulka Bundesliga - OSKB Rakousko
1. SK Wesesly Dammtechnik 18 14 2 2 30
2. BSV St. Polten 18 13 2 3 28
3. KSK Union Orth/Donau 18 12 2 4 26
4. KSV Wien 18 8 3 7 19
5. PSG SKH/ Post SV 1936 18 7 3 8 17
6. KSK Astria Krems 18 7 2 9 16
7. ESV Leoben 18 7 1 10 15
8. KSC Kleinwarasdorf 18 6 2 10 14
9. KSV Wiener Linien 18 4 2 12 10
10. KSV Mistelbach 18 2 1 15 5

V uplynulé sezóně se družstvům šachového oddílu v je-
jich soutěžích poměrně dařilo, pouze A družstvo bojovalo 
až do závěrečných kol o udržení. A nyní k výsledkům jed-
notlivých družstev.

A družstvo – 2. Liga E
Jak již bylo uvedeno, A družstvo muselo hrát „naplno“ 

všechna kola a nakonec se v soutěži udrželo. Někdy chybělo 
kousek štěstí a ze sestupových vod se dalo odpoutat dříve. 
Nejvíce bodů uhrál Dalibor Mlénský 8,0 b.   
Závěrečná tabulka:
1. Šachy Hošťálková 10 0 1 30
2. ŠK GARDE Lipovec 7 3 1 24
3. Zbrojovka Vsetín 7 1 3 22
4. ŠK Staré Město B 5 3 3 18
5. Jezdci Jundrov 5 1 5 16
6. ŠK Lokomotiva Brno B 5 1 5 16
7. SK Podlužan Prušánky 4 2 5 14
8. Slavia Kroměříž B 4 2 5 14
9. ŠK Duras BVK B 4 0 7 12
10. ŠK Kuřim 3 2 6 11
11. MKS Vyškov 2 1 8 7
12. Spartak Adamov 1 2 8 5

B družstvo – Krajský přebor II. třídy
B družstvu se premiérově ve vyšší soutěži nadmíru da-

řilo a výsledkem bylo konečné 2. místo znamenající právo 
postupu do 2. ligy (to bylo samozřejmě odmítnuto a místo 
Prušánek B poustoupily do vyšší soutěže Hustopeče). Nej-
více bodů uhrál Jan Mikeš 7,0 b.

Šachový oddíl TJ Podlužan Prušánky v sezóně 2016/2017

Závěrečná tabulka:
1. Moravská Slavia Brno B 7 2 2 23
2. SK Podlužan Prušánky B 7 1 3 22
3. ŠK HPM TEC Hustopeče 7 1 3 22
4. ŠK Veselí nad Moravou 6 3 2 21
5. VSK Universita Brno 6 1 4 19
6. Orel Ořechov 5 2 4 17
7. ŠK GPOA Znojmo 4 3 4 15
8. TJ Znojmo 4 2 5 14
9. Jezdci Jundrov B 3 3 5 12
10. ŠK Kuřim B 3 1 7 10
11. ŠK Vinohrady Brno 3 0 8 9
12. ŠK Lokomotiva Brno C 1 1 9 4

C družstvo – Okresní přebor I. třídy Hodonín
V okresní konkurenci se C družstvo pohybovalo celou 

soutěž v popředí tabulky, nicméně na vítězství to nestačilo 
a skončilo na celkovém 2. místě. Nejvíce bodů uhráli – Ra-
dek Dryšl a František Schottl 5,0 b, dále Marek Budín a Petr 
Krolop 4,0 b.

Zápas Prušánky C - VacenoviceZápas Prušánky C - Vacenovice
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Přibrzdit a přemýšlet

Lidé se pořád za něčím honí a po 
něčem touží, pořád jsou nespokojení.

„Jestli nedostanu ten svetr (auto, 
kožich, mobil, počítač…), tak se 
zblázním!“ Podobná věta jistě nikoho 

Zprávičky z farnosti

nevyděsí. Všichni víme, že není myš-
lena doslova, ale něco nám přece jen 
napoví. Svědčí totiž o tom, že zmíně-
ný člověk se za něčím usilovně žene, 
nesmírně po tom touží a  je ochoten 

pro svůj sen i leccos obětovat. Bohatý 
americký továrník se jednoho odpo-
ledne náhodou octl na mořském po-
břeží a nesmírně ho udivilo a zároveň 
pohoršilo, když zjistil, že mladý rybář 

Konečné pořadí:
1. Strážnice 6 2 0 20
2. Prušánky C 5 2 1 17
3. Veselí C 5 0 3 15
4. Kyjov B 5 0 3 15
5. Hodonín B 3 2 3 11
6. Vacenovice 3 1 4 10
7. Ježov 3 0 5 9
8. Dubňany 1 1 6 4
9. Ratíškovice 1 0 7 3

D družstvo – Okresní přebor II. třídy Hodonín
V další okresní konkurenci „D“ družstvo se taktéž po-

hybovalo celou soutěž v popředí tabulky, nicméně taktéž 
to na vítězství nestačilo a  skončilo o  skóre na celkovém 
2. místě. Nejvíce bodů uhrál Richard Březovský 4,5 b.

Konečné pořadí:
1. Vacenovice B 5 2 1 17
2. Prušánky D 5 2 1 17
3. Domanín 5 0 3 15
4. Dolní Bojanovice 3 4 1 13
5. Vacenovice C 3 3 2 12
6. Veselí D 3 2 3 11
7. Kněždub 2 2 4 8
8. Strážnice B 2 1 5 7
9. Ratíškovice B 0 0 8 0

Štěpánský turnaj
Tradiční Štěpánský turnaj v bleskovém šachu (2x5 min.) 

vyhrál Pavel Balšínek (Prušánky) před Stanislavem Staň-
kem (Jezdci Brno) a Radkem Dryšlem (Prušánky).

Šachový kroužek
Šachový kroužek pod vedením Františka Dryšla probí-

há každé úterý v klubovně šachového oddílu od 15 hodin. 
Šachový kroužek se zúčastnil několika šachových akcí – 
v prosinci 2016 obsadilo družstvo mladších žáků na okres-
ním přeboru základních škol 5. místo. Družstvo hrálo ve 
složení – Weissberger J., Koller O., Maršálek L. a Váňa L.

Na turnaji základních škol v Šardicích v dubnu 2017 se 
nejlépe umístil ve své kategorii Váňa L. na 4. místě. Další 
turnaj Kyjovský koník se konal v květnu 2017 – v kategorii 
do 10-ti let Váňa L. skončil na 4. místě a Maršálek L. na 
5. místě. V kategorii do 15-ti let obsadil Omelka Š. 5. místo.

Taktéž v  květnu mladí šachisté startovali na turnaji 
v Ratíškovicích, kde již účast byla z celého Jihomoravského 
kraje. Zde mladí šachisté získávali ostruhy se zkušenějšími. 
Co se týká turnajů v rámci šachového kroužku – Vánoční-
ho turnaje (prosinec) a Velikonočního turnaje (duben), zde 
se vítězem stal Omelka Š. před Váňou L.

Přes letní prázdniny se tři děti z šachového kroužku zú-
častní šachového tábora ve Vřesovicích.

Na závěr bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za 
podporu šachového dění v Prušánkách. 

František Dryšl 

Štěpán Omelka na Kyjovském koníku 2017Štěpán Omelka na Kyjovském koníku 2017

Lukáš Maršálek a Ondřej Koller na Kyjovském koníku 2017Lukáš Maršálek a Ondřej Koller na Kyjovském koníku 2017 Lukáš Váňa na Kyjovském koníku 2017Lukáš Váňa na Kyjovském koníku 2017
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Střípky z historie naší farnosti

Dne 9. 6. 2017 probíhala v celé naší zemi tradiční akce 
„Noc kostelů“. V naší farnosti jsme si po 9 letech pustili 
pásmo o  historii naší farnosti, které vzniklo při příleži-
tosti 250. výročí posvěcení našeho kostela. Jedna z farnic 
mně na druhý den říkala, že to bylo moc pěkné, a že si 
mnohé člověk už ani nepamatuje. Připomněla jsem jí, že 
si to před 9 lety všichni kupovali na DVD. Ona ale odpo-
věděla: „To néni pro nás, my starší ludé bysme si o tem aj 
neco přečetli.“   Tak jsem se rozhodla, že budu psát střípky 
z historie naší farnosti na pokračování ve Zpravodaji, stej-
ně jako máme možnost číst příspěvky z historie naší obce.

Kapitola - stavba kostela
Před tím, než byl postavený kostel, patřily Prušánky 

pod farnost Čejkovice, kde byly vedeny také všechny ma-
triky - informace pro ty, kdo byste si chtěli někdy vybádat 
svůj rodokmen. Toto spojení sahá až do dob středověku, 
kdy Prušánky, tehdy ještě Prusy, patřily vizovickým cis-

terciákům a  ti byli podřízeni velehradským mnichům. 
Klášter ale zaniknul a podle patronátního práva připadl 
majetek kláštera, tedy i Prušánky, pánům z Kunštátu. Ti 
koupili ještě Čejkovice a  tím se na několik staletí spoji-
ly Prušánky s  čejkovickým panstvím. Důvodem stavby 
kostela bylo stále intenzívnější osídlení obce lidmi a to, že 
věřící museli chodit na bohoslužby až do Čejkovic. Navíc 
cesta vedla přes pastviska „ Drahy“, kde byly vinné sklepy. 
Prušánečtí se v nich cestou do kostela zastavovali a občer-
stvovali se. Mnozí z nich se pak na bohoslužby nedostavili 
vůbec. Obec Prušánky se proto obrátila na olomouckou 
kolej řádu Tovaryšstva Ježíšova a  jejím prostřednictvím 
na biskupa, aby zde povolili stavbu kaple sv. Isidora. 
K uskutečnění záměru došlo roku 1712. Plánek kaple na-
kreslil a stavbu uskutečnil olomoucký zednický mistr Lu-
káš Lősk. Velikost kaple byla stejná jako střed současného 
kostela pod kopulí.

Jitka Omelková

sedí v  tuhle dobu nečinně vedle své 
loďky a pokuřuje z dýmky.

„Hej, chlapče, proč nerybaříš?“ 
ptal se.

„Protože už jsem dnes chytil dost 
a víc nepotřebuji,“ povídá rybář.

„A proč si nenalovíš víc?“
„A proč bych to dělal?“ 
„Mohl by sis víc vydělat. A pak by 

sis třeba k loďce mohl pořídit motor, 
lovit v hlubších vodách a nalovit víc. 
Tak by sis vydělal víc a  mohl by sis 
pořídit sítě. S nimi bys nachytal ještě 
víc ryb a vydělal ještě víc peněz. Brzy 
bys měl dost, aby sis mohl koupit dvě 
rybářské lodě…a možná i  celou fl o-
tilu rybářských lodí. Pak zbohatneš 
a budeš si moct dovolit to, co já.“

„A co si můžete dovolit vy?“ ze-
ptal se po malé odmlce mladík.

„No, můžu si klidně sednout 
a  bezstarostně se radovat ze života,“ 
zněla sebevědomá odpověď.

„Vždyť přesně to právě dělám,“ 
řekl s úsměvem mladík a opět se spo-
kojeně uvelebil ve vyhřátém písku.

Možná, že je tento příběh trochu 
naivní, ale rozhodně má pravdivé 
jádro. Vysoké ambice, chamtivost 
a  touha po penězích jsou jako na-
kažlivý virus, který zachvátí celý 
organismus a  způsobuje chorobu, 
které se říká nenasytnost. Tako-
vý nemocný člověk se stále jen za 
něčím honí, ale nikdy nemá dost 
a není spokojený. Pracuje úžasným 
tempem, honí sebe i  jiné ke stále 
větším výkonům – až ho často raní 
mrtvice, skolí infarkt nebo jiná ne-
moc. Lidé chtějí mít peníze, spous-

ty peněz, a  mnozí jsou této vidině 
schopni obětovat cokoliv. Peníze 
jsou k životu potřeba, ale není dob-
ře nechat se jimi zotročit. Peníze 
jsou pouhým prostředkem k životu, 
ne jeho cílem. Jiní se honí za zážitky 
a  požitky. Z akce do akce. Vnitřní 
nespokojenost je ale žene stále dál.

Jak z toho ven? Přibrzdit a zamy-
slet se: Co považuji za smysl svého 
života? Není dobře radovat se ze živo-
ta hned, jako ten rybář, a nehonit se 
za ziskem jako ten továrník, abych si 
pak mohl snad někdy v důchodu (po-
kud se ho dožiju), odpočinout?

Šťastný je ten, kdo dokáže být spo-
kojený s tím, co má a dokáže se rado-
vat ze života.

Klidné prázdniny a dovolené přeje
Vít Hába, farář

Farní kronikaFarní kronika
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Když děláte něco, co vás baví a děláte to srdcem, úspěch 
se zpravidla dostaví sám. Úspěch v podobě nezapomenutel-
ných zážitků jako například zahajující ceremoniál, kdy hle-
dáte českou vlajku, abyste se mohli přidat k ostatním taneč-
níkům z České republiky a spojit se v průvodu v jeden velký 
team a společně tak projít přes stage (jeviště) jako jedna velká 
reprezentace.

Výkony všech tanečníků, kdy trenéři nechápou, co všech-
no jsou tanečníci schopni ze sebe vydat a svým výkonem je 
doženou až k slzám. Nezapomenutelnou atmosféru, kterou 
dokázali vytvořit ti, co zrovna netancovali, bouřlivý potlesk, 
křik a plápolání českých vlajek při každém našem vystoupe-
ní.

Když stojíte na jevišti a vidíte, jak si porota s vámi tančí 
a všichni se zvedají ze židlí, aby vám zatleskali ve stoje,  a pak 
za vámi přijdou tanečníci z jiných států, aby vám vyslovili re-
spekt. Hrdí rodiče, kteří pomáhali trenérům všechno zvlád-
nout a  nakonec i  jejich roztřesená kolena, když viděli své 
malé i velké tanečníky, jak si to na stage neskutečně užívají.

Slzy dojetí, objímání a pocit opravdového štěstí, když sly-
šíte porotu, jak vyhlašuje, že winner is (vítězem je) a název 
vaší choreografi e.

Pochlubte se - máte čím

Mistrovství světa Poreč 2017 – Dance Star World Masters

Tohle všechno jsou zážitky, které už nám nikdo nevezme 
a které zůstanou navždy v našem srdci. Dali jsme do toho 
všechno a stálo nás to spoustu úsilí a energie. Nebylo to vždy 
jednoduché a o to víc si vážíme všech ocenění, které jsme 
získali.

Naši obec reprezentovaly Dominika a Veronika Křiváko-
vi, Kateřina Váňová a Elenka Kankiová. E. M. Dancers přive-
zl ze šampionátu 4 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili.

Tímto světovým šampionátem jsme zakončili soutěžní 
sezónu. V létě nás čekají taneční soustředění v Chotěboři, 
kde budeme pracovat na nových choreografi ích na následu-
jící taneční rok.

Děkujeme všem sponzorům, především společnosti HM 
s.r.o., Obecnímu úřadu v  Prušánkách a  v neposlední řadě 
všem rodičům za podporu. Bez vás bychom to nedokázali. 
Moc si vážíme toho, že jste nám dali možnost reprezentovat 
Českou republiku, která v celkovém pořadí skončila na krás-
ném 9. místě Světového šampionátu v chorvatské Poreči, dle 
dostupných informací se účastnilo 7000 tanečníků z 55 zemí 
z celého světa.

Text Jan Váňa
Foto Dagmar Váňová 

Elenka KankiováElenka Kankiová Dominika a Veronika Křivákovi, Kateřina VáňováDominika a Veronika Křivákovi, Kateřina Váňová
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V sobotu 1. 4. 2017 se v Prušánkách za podpory SRPDŠ 
konala jedinečná akce s názvem Deskohraní, která měla za 
cíl představit vám svět moderních deskových her. Od dob 
„Člověče, nezlob se“ totiž hry urazily neuvěřitelnou cestu. 
Nemluvím jen o tom množství, ze kterého si dnes můžete 
vybrat, ale hlavně o  tom zážitku, který vám hraní přinese. 
Obrovský rozdíl je patrný již na první pohled – moderní 
deskové hry na stole vypadají zkrátka fantasticky. Vynikají 
nádherným grafi ckým zpracováním, barevnými žetony a fi -
gurkami, unikátními kostkami a mnoha jinými komponen-
ty, u kterých byste ani nevěřili, že v krabici s deskovou hrou 
můžete najít (například 3D model vlaku nebo skluzavku se 
skleněnými kuličkami). A pak jde samozřejmě o  samotné 
hraní. Nezáleží na věku, ani na čase, zkušenostech či osob-
ních preferencích. Moderní hra může trvat deset minut i ně-
kolik hodin. Může být pro velké skupiny hráčů, stejně jako 
pro dva či dokonce jednoho. Může být jednoduchá (pokud 
s hraním teprve začínáte nebo máte chuť na něco nenároč-
ného), ale i  komplexní (pokud si chcete užít opravdovou 

Podvečer neděle velikonoční 
každoročně patří místní krojované 
chase. Jinak tomu nebylo ani letos, 
kdy se v podvečer 16. 4. začala v kul-
turním domě scházet naše krojovaná 
chasa. Tóny dechové hudby Liduš-
ka z Dolních Bojanovic, jenž celým 
tímto večerem provázela ve spojení 
s cimbálovou muzikou Lášar z Vel-
kých Pavlovic, byly neodolatelné pro 
nespočet přespolních krojovaných 
i  nekrojovaných. Ti z  vás, kteří ve-
likonoční zábavu navštívili, si jistě 
povšimli velmi originální výzdoby 
speciálně určené pro tuto akci. Náš 
velký dík a  velká pochvala je tedy 
směřována do místní mateřské ško-
ly dětem, které nám svou šikovností 

Ačkoliv je volba letošních stárků a stárek 
již delší dobu za námi, k  některým našim 
spoluobčanům se jména nového vedení cha-
sy stále ještě nedostala. Pro ty z vás, které tato 
informace doposud míjela, zde máme malý 
přehled. O průběh letošních akcí se starají: 

1. stárek Ondra Stávek
2. stárek Lukáš Hnidák
3. stárek Staňa Stanec
A co se děvčat týče:
1. stárka Martina Řehánková
2. stárka Svaťka Slavíková

Tímto stárkům a stárkám přejeme pev-
né nervy, pěkné počasí na hody, mnoho 
nových kaštánků a rekordní počet přespol-
ních! 

Za chasu Marie Neradová

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi

Deskohraní 

Velikonoční zábava Vedení chasy

dávku strategie a atmosféry). A 
ptáte se, co téma? Je jen na vás, 
zda budete raději budovat města 
či krajiny, střílet bandity, závo-
dit, hledat poklady, vyvolávat či ničit monstra, sesílat kouzla, 
soupeřit s přáteli ve znalostech či postřehu, blafovat, obcho-
dovat či sdělovat myšlenku beze slov. To vše je opravdu jen 
malý výčet toho, co se v deskoherním světě skrývá.

Na prušáneckém Deskohraní jste měli možnosti nahléd-
nout pod víko více než osmdesáti malých i velkých her, které 
jsem pro vás vybrala tak, aby si tu svou našel opravdu ka-
ždý. Na místě se pohybovali dva vysvětlovači, aby vám ne-
jen pomohli s výběrem, ale hlavně vám danou hru vysvětlili 
a ulehčili tak od nutnosti studovat pravidla. S mnohými jsme 
si o hrách jen tak povídali a bylo pro mě moc hezké vidět, 
že vás hry zaujaly a že je mezi vámi i spousta těch, kteří už 
s hraním zkušenosti mají a přišli zkusit něco nového. Velkou 
radost mi udělalo, že i přes nádherné jarní počasí se dostavi-
lo několik desítek zvědavých hráčů. Mnozí se zdrželi několik 
hodin, někteří si přišli odehrát alespoň jednu partii, když jim 
jejich víkendový program neumožnil více.

Do budoucna bychom akci rádi zopakovali na podzim. 
Věřím, že na podruhé bude zájem ještě větší a že nalákáme 
i více mladých lidí, skupin přátel a celých rodin s rodiči i dět-
mi. Tak přijďte. Už teď se těším.

Kdo nevyzkouší, neuvěří. 
Jana Zahradníková, deskujeme.cz

(stránky jsou ve výstavbě, na projektu se ještě pracuje)

tak originální výzdobu přichystaly. 
A  opomenout nesmím ani autorku 
plakátu pro letošní Velikonoční zá-
bavu. Děkujeme tedy Soni Slavíkové 
za neotřelý nápad  

Závěrem tohoto článku vás 
chceme pozvat na letošní hody, je-
jich přípravy už začínají nabírat na 
obrátkách. Hody se letos uskuteční 
v termínu 13. - 15. 8. 2017. Těšit se 
můžete například na hudební do-
provod v podání DH Legrúti a DH 
Lácaranky. Zároveň chceme vyzvat 
všechny, kteří o své krojové kariéře 
zatím jen uvažují, přidejte se k nám, 
rádi vás mezi sebou uvítáme třeba 
už na letošních hodech!

Za chasu Marie Neradová
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Poslední květnovou neděli moh-
li příznivci folkloru navštívit tradiční 
Májové zpívání, které pořádá Slovácký 
krúžek a Obec Prušánky v Nechorách.

Letošní již 18. ročník byl ve zna-
mení 35. výročí založení mužského 
pěveckého sboru v  naší obci. U této 
příležitosti byla všem účinkujícím 
předána sklenička s potiskem k tomu-
to jubileu. 

Samotný program zahájil již tradič-
ně dětský folklorní soubor Nechoránek 

20. května k nám opět zavítalo Divadlo Bedřicha Kaně-
ry z Břeclavi, tentokrát s představením Rychlé šípy Jarosla-
va Foglara v dramatizaci Roberta Bellana a v režii Dany Vi-
límkové. Divadelní soubor složený především ze studentů 
SPŠ OA a absolventů bývalé Obchodní akademie v Břeclavi 
nám představil známý příběh pětice kluků z klubu Rychlé 
šípy - Mirka Dušína, Jarku Metelku, Červenáčka, Rychlo-

Májové zpívání

Divadlo Bedřicha Kaněry z Břeclavi

a nově vznikající dětská cimbálová mu-
zika, která svou činnost zahájila teprve 
před pár měsíci.

V hlavním programu se představilo 
celkem třináct pěveckých sborů, z toho 
devět mužských a čtyři sbory ženské. 

Účinkující doprovázela místní cim-
bálová muzika Verbuňk, pořadem pro-
vázela Helena Klubusová. Součástí pro-
gramu byla i ochutnávka nechorských 
vín, kterou si připravil domácí mužský 
sbor. 

nožku a  Jindru Hojera. Posledně jmenovaného si s  chutí 
zahrál Filip Hunkař z Prušánek. A všichni byli skvělí stejně 
jako vloni!

Celková návštěvnost byla slušná, jenom Prušaňáci moc 
zájmu o divadlo opět neprojevili. Škoda.

Jana Kamenská
Foto Jana Hunkařová

Celé sobotní odpoledne probíhalo 
v  příjemné a  srdečné atmosféře všech 
návštěvníků i  účinkujících. Díky tep-
lému a slunečnému počasí bylo letošní 
májové zpívání pro všechny pěkným 
kulturním zážitkem. Ti, kteří vydrželi, 
si při cimbálové muzice vyzpěvovali do 
pozdních nočních hodin. 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do 
náročných příprav této folklorní akce.

Za Slovácký krúžek Vlasta Trechová  
Foto Josef Hromek
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Svatojánská noc je noc z 23. června 
na 24. června. Je to noc magická, kou-
zelná… Baby bylinkářky mívaly po-
hotovost, protože veškeré býlí k vaření 
lektvarů potřebné, této noci trhané, 
mělo mnohokrát silnější účinek a moc. 
Zapalovaly se svatojánské ohně, měly 
ochránit před zlými duchy. Mládež 
přes ně přeskakovala ve víře udržení si 
stálého zdraví. Upřeně hledíce do ohně 
doufali, že je nebude v příštím roce bo-
let hlava ani oči. A děvčata vila věnečky 
a házela je do vody a ptala se na svo-
ji budoucnost: „Milý Jene, svatý Jene, 
prosím tebe poníženě, pověz ty mně 
sám, za koho se vdám?“ 

Bývala to kdysi docela romantika…
Letošní Svatojánská noc v  parku 

připadla přesně na tento termín, ale 
žádná kouzla a čáry jsme tam neprovo-
zovali, i když krásná teplá noc k tomu 
skoro nabádala.

Program začínal v  18 hodin, kdy 
bylo v  parku pět a  půl člověka a  tak 
jsme ofi ciální uvítání panem starostou 

Svatojánská noc

posunuli skoro o tři čtvrtě hodiny, pro-
tože jsme chtěli, aby program vidělo co 
nejvíce návštěvníků. Program zaháji-
li skvělí tanečníci z  Tanečního studia 
N.C.O.D. z Břeclavi, kteří se specializu-
jí na moderní tanec Street Dance, kte-
rý obsahuje spoustu tanečních stylů.  
Představte si, že tanec vyučují v  šest-
nácti městech a vesnicích a nejmladší 
člen má dva a půl roku, nejstarší šede-
sát!  V květnu se vrátili ze světového 
šampionátu v  Chorvatsku, ze kterého 
si přivezli titul vicemistr světa spolu 
s třetím místem v lize B a druhé místo 
a titul vicemistr světa v lize A, a právě 
toto vystoupení nám – kromě jiného – 
předvedli. Jsou opravdu moc šikovní! 
Letos jsme měli vystupující, kteří u nás 
ještě nikdy nevystupovali -  brněnskou 
skupina tanečnic Évadées a  spolek 
amatérských divadelníků Poustevník 
také z  Brna. Děvčata z  Évadeés byla 
opravdu krásná a potěšila oko každého 
diváka. Zatancovala nám empírový ta-
nec v překrásných empírových šatech, 

naučila několik statečných a  odváž-
ných Prušaňáků párový dvorní tanec 
– byli šikovní a ostudu nám určitě ne-
udělali. Pod jejich vedením se kluci na-
učili „základům“ šermu, holčičky zase 
pochytily základy twistu, který nám 
před tím stylově oblečené tanečnice 
předvedly. Šermíři z Poustevníka bojo-
vali v těžké zbroji, potom v lehčí, roze-
hráli s klukama bitvu o krále, střílelo se 
z arkebuzy a na závěr programu jsme 
v  jejich podání viděli ohnivou show - 
skoro divadelní představení - s názvem 
Inferno. Nezapomněli jsme slosovat 
vstupenky o  velký balík pamlsků pro 
děti a  krásný stříbrný set s  opály pro 
dospělé. O hudbu se nám celý večer 
tradičně postaral skvělý DJ Boeing 
Roman Antoš z Ratíškovic. Velký dík 
patří našim seniorkám, které tradičně  
„sloužily“ v pokladnách. 

A my jen doufáme, že se vám Svato-
jánská noc líbila. 

Jana Kamenská
Foto Kateřina Šiprová

ÉvadéesÉvadées

Évadées roztančily celý parketÉvadées roztančily celý parket

Poustevníci s klukamaPoustevníci s klukama

Poustevníci a jejich InfernoPoustevníci a jejich Inferno



strana 30 Číslo 2/2017

Prušánský zpravodaj

V minulém čísle jsme začali vzpo-
mínat na statečné mladé muže z Pru-
šánek, kteří museli bojovat v I. světo-
vé válce za císaře pána a za něho také 
položili své mladé životy.

Patřil mezi ně i mládenec Jan Hla-
váč. Narukoval na podzim roku 2013 
a sloužil v činné službě u 3. pěšího plu-
ku v Derventě v Bosně. Když nastala 
válka, ihned byl tento prapor třeťáků 
posunut proti Srbům, kdež bojoval 
i  vojín Jan Hlaváč. Na srbské frontě 
si pobyl asi sedm měsíců, a když byla 
vypovězena válka Itálii, byl převezen 
tento prapor na frontu italskou. 

Málo zpráv bylo o  tomto jino-
chu, jenom tu a  tam, co některý ka-
marád o  něm přinesl. Dle výpovědi 

jiných byl tento nešťastný mládenec 
dne 21. července 1915 na řece Izonco 
(dnešní Soča, protékající Slovinskem 
a  Itálií, ústící do Jaderského moře) 
při útoku proti italským opevněním 
těžce zraněn a  zajat. (Možné to je, 
neboť poslední dopis psal svým ro-
dičům dne 15. července roku 2015). 
Ale tady jakoby spadla opona za tím-
to šohajem a více zpráv o jeho osudu 
nepřišlo. Dlouho se těšili staří rodiče, 
že jejich miláček jest snad někde, od-
kud se najednou ozve anebo se vrá-
tí. Mnoho žádostí a  dotazů udělali 
k  různým vojenským ústavům, aby 
měli jasno a aby měli myšlenky spo-
kojené, ale všecko marno. Jejich syn 
zapadl do neznáma a jest stále menší 

a menší naděje, že se kdy vrátí. Hroz-
né to bylo v  jiných rodinách, když 
dostali zprávu o  smrti jejich nejmi-
lejších, avšak mnohem hroznější jest 
to u stařečka a stařenky Hlaváčových, 
když nedostali o  svém synu vůbec 
žádných zpráv. Snad jest pochován 
v  mořské tůni anebo jinde, kam ne-
dosáhlo oko úřadů, aby o tom mohly 
podat zprávu dále…?

Později (není datováno) dopsal 
kronikář jiným inkoustem poznám-
ku: Jan Balga z Tvrdonic byl svědkem 
jeho smrti. Jan Hlaváč byl roztrhán 
granátem…

Nechať odpočívá v pokoji!
Z prušánecké kroniky vypsala 

a upravila Jana Kamenská

Čteme z prušánecké kroniky 

Přijměte pozvání Inzerce
5.8. Noční soutěž SDH O pohár starosty obce
12.8. Předhodová beseda u cimbálu, náves x KD
13.8. Krojované hody
14.8. Krojované hody
15.8. Krojované hody
1.9. Rozloučení s prázdninami 
2.9. Zarážání hory 
16.9. Vinobraní pod Nechory

Společenská kronika
Narození:
Stella Vašíčková
Walter Sněhota (maminka Adéla Stancová)

Výročí:
Anna a Jan Váňovi - 50. výročí svatby

Svatby:
Luďka Trechová a Michal Čupr
Kateřina Šiff elová a Milan Kotek
Lenka Gazdíková a Martin Tománek (Zapletal)

Opustili nás:
Jan Šimek
Pavel Klubus



strana 31Číslo 2/2017

Prušánský zpravodaj

Rodina Vajbarová a Gregrová děkují všem obyva-
telům Prušánek za sběr víček pro nemocnou Terezku 
Vajbarovou. Pomohli jste jí tím dostat se na tolik po-
třebné rehabilitace do Piešťan. Moc děkujeme.                  

Ano, je to tak, a proto jsme se v so-
botu 27. 5. 2017 odpoledne za krásné-
ho slunečného počasí sešli (bylo nás 
sice pouze 25), abychom spolu prožili 
pár hezkých chvil. Po vzájemném při-
vítání jsme navštívili místní hřbitov, 
položili květiny na hrob našich spo-
lužáků a  učitelů a  zavzpomínali na 
ně. Pak jsme se odebrali do Hostince 
U Schottlů, kde nás čekalo pohoštění. 
Po dobrém jídle a  pití nastala volná 
zábava. Navzájem jsme si zhodnoti-
li dosavadní život, pochválili jsme se 
s vnoučaty a pravnoučaty. Připomněli 
jsme si prožitá různá dobrodružství, 
průšvihy a  lásky, které nás provázely 
po dobu školních let. K tomu nám byla 
nápomocná výstavka fotografi í, od 
školky až po 9. třídu. Byl to výborný 
nápad dvou spolužaček, za což jim pa-
tří poděkování. Zajímavé na tom bylo 
i to, že jsme mohli sledovat, jak se rok 
od  roku měníme. Později večer nás 
všechny čekalo ještě jedno milé pře-
kvapení, které pro nás zařídil spolu-
žák Petr. Navštívila nás totiž cimbálka. 
Bylo to úžasné, všichni jsme si společ-

Poděkování

Sedmdesátníci
ŽIVOT jde stále dál a nevrací se zpátky, 

ani jsme se nenadáli a dožili se sedmdesátky. 

ně zazpívali naše pěkné slovácké pís-
ničky, vyslechli  podmanivé melodie 
hudebníků. Nálada byla fajn a všichni 
přítomní byli spokojeni. Díky Petře, 
nemělo to chybu. Rozcházeli  jsme 
se kolem půlnoci s pocitem příjemně 

stráveného času, kdy každý aspoň na 
chvíli zapomněl na své starosti.

Doufáme, že na toto setkání bu-
deme všichni ještě dlouho s  radostí 
vzpomínat.

Marie Bílská a Dana Jakabová
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Slavnostní vyhlašování vítězů 
na soutěži Čarovné barvy země Sportovci I. stupně na Atletických přeborech Podluží

Členská základna SDH Prušánky
Horní řada zleva: Martin Salajka, Zdeněk Maleňák, Václav Pálka, Michal Pálka, Dominik Malhocký, Jan Turek, Miroslav Pálka

Prostřední řada: Jakub Valuch, Václav Šůrek, Miroslav Salčák, Dan Koliba, Vojtěch Hefk  a, Josef Polách ml., Jaroslav Bůšek, 
Tomáš Křivák, Josef Polách st.

Dolní řada: Martina Štumpfová, Radka Bůšková, Milena Žemličková, Jarmila Pálková,
Vendula Pálková, Jaroslava Poláchová

Besídka HTVŠ ke Dni matek - účinkující děti
 foto Petr Omelka

Naši senioři na Svaté Hoře u Příbrami
foto Věra Dřevěná


