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Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,
ač píši tyto řádky dva dny po prvním 

jarním dnu, za oknem to na jaro zatím pří-
liš nevypadá a čepice a šály stále ještě ne-
odpočívají někde v  šuplíku. Příští dny už 
ale slibují začátek jara v plné síle a všichni 
doufáme, že si během nadcházejících veli-
konočních svátků užijeme již skutečného, 
nefalšovaného jara.

Každoročně v prvním čísle Zpravodaje 
uvádím výčet investičních akcí roku mi-
nulého. Dovolte mi, abych Vás tedy i le-
tos seznámil s  tím, co se nám podařilo 
v Prušánkách vybudovat či zorganizovat 
v roce 2017.

Bylo vybudováno parkoviště v  uličce 
naproti obecního úřadu, které významně 
odlehčilo parkování vozidel v centru obce 
a rozšířilo parkovací kapacitu v době ko-
nání velkých kulturních akcí. V areálu bý-
valého koupaliště jsme obnovili retenční 
nádrž, cyklostezku, tzv. hlubokou cestou 
k  Nechorám, jsme propojili cyklotra-
sou, čímž vznikla krásná, klidná a hojně 
využívaná vycházková trasa, na jejímž 
konci se můžete zastavit u nově zrekon-
struované studny. Od Babušiného kříža 
se můžete projet novou cyklotrasou, kte-
rou jsme vybudovali ve spolupráci s  ob-
cemi Moravský Žižkov, Čejkovice, Nový 
Poddvorov a s  Regionem Hodonínsko, 
a dále jsme opravili cyklotrasu z Nechor 
směrem k rozhledně. Začaly také práce na 
úpravách dalších uliček v Nechorách, kte-
ré pokračují i v roce letošním.

V  obci máme tři nové přechody pro 
chodce, které významně přispívají k  bez-
pečnosti především našich dětí. Za koste-
lem jsme začali s budováním slavnostního 
areálu, který bude dokončen v  letošním 
roce včetně parkových úprav, hřbitovní 
zdi s kolumbáriem a nových chodníků na 
hřbitově.

Nepřehlédnutelnou akcí v závěru roku 
se stalo vyčištění koryta Prušánky, které 
bude dokončeno v jarních měsících výsad-
bou a úpravou cest.

A co nás čeká v roce letošním? Jak už 
jsem uvedl, dokončení slavnostního are-
álu za kostelem, rekonstrukce chodníků 
včetně vybudování bezbariérového pří-
stupu do kulturního domu a autobuso-
vých zastávek (přístřešků). Dále to bude 
projekt ozelenění a úprav kolem „Kalúže“, 
rekonstrukce parku u školky, cyklostezka 
směrem na Moravskou Novou Ves, rekon-
strukce uliček v Nechorách  a další akce, 
o kterých Vás budu informovat v dalších 
letošních Zpravodajích a na webových 
stránkách obce.

Vidíte, milí spoluobčané, že se toho 
v  obci děje a bude dít opravdu hodně. 
A to jsem letos ani nezmínil akce kultur-
ně-společenské, o nichž si můžete přečíst 
na dalších stránkách tohoto Zpravodaje.

Přeji nám všem krásné jarní měsíce 
a hodně elánu do všeho, do čeho se pus-
tíme

Váš starosta Lubomír Zahradník

Slovo starosty

kaika

 Redakční rada 

a všichni zaměstnanci 

obecního úřadu 

Vám přejí 

veselé Velikonoce
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Informace odpadového hospodářství

Hospodaření obce Prušánky v roce 2017

Vážení spoluobčané,
rok s rokem se sešel a opět tady máme jarní měsíce, kdy 

začínají práce s úklidem dvorků a zahrad po letošní suché 
zimě.

Po roce se nám konečně povedlo dotáhnout do fi nále 
dotaci na nákup kompostérů a v těchto dnech probíhá jejich 
distribuce do domácností. Protože je mnoho dotazů, jak 
a co s těmi kompostéry se bude dělat, dovolím si ještě jed-
nou vše popsat. Kompostér je nádoba, která slouží k uklá-
dání biologicky rozložitelného komunálního odpadu (tzv. 
BRKO). Je to nádoba, která patří někde do rohu zahrady, 
do které se ukládá posečená tráva, ořezané drobné větvičky 
z okrasných keřů, slupky z ovoce a zeleniny a jiný zelený 
odpad. (ke každé nádobě se vydává brožura ke správnému 
kompostování). Vzniklý kompost si potom každý použije 
jako hnojivo do své zahrady. Rozhodně to nejsou hnědé 
popelnice, které bude někdo jednou za čas vyvážet. K tomu 
slouží velké hnědé popelnice, které už dnes jsou rozvezeny 
po obci u „hnízd“ se zvony na sklo, papír a plast. Navíc jsou 
přistaveny velkoobjemové kontejnery na začátku Prušánek 
od Moravské Nové Vsi, u recyklačního dvora a na sběrném 
dvoře. Kdybychom chtěli zavést vývoz popelnic na biood-
pad z domácností, potom bychom taky museli přistoupit ke 
zvýšení poplatku za jejich odvoz, a to přece nikdo nechce.

Hospodaření obce Prušánky se řídilo v roce 2017 rozpoč-
tem, který schválilo ZO dne 13. 12. 2016. Rozpočet byl 
schválen ve výši:
Příjmy   37 476 000,- Kč
Výdaje   40 141 600,- Kč
Financování    2 665 600,- Kč
Rozpočet byl v průběhu roku upravován radou obce.
Pro informaci uvádíme významné příjmy a výdaje obce za 
rok 2017

Položky příjmů za rok 2017
Daně        30 413 065,61 Kč
Vydobývané prostory z nalezišť  
plynu na katastru obce   3 646 612,39 Kč 
Pronájmy pozemků           195 561,35 Kč
Pronájem nemovitostí a majetku     1 973 481,15 Kč
Odměny za vytříděný odpad EKO-KOM       278 029,00 Kč
Za ostatní tříděný odpad            69 423,00 Kč
Za suť             174 333,00 Kč
Školné HTVŠ            246 277,50 Kč
Dar pro HTVŠ                      143 231,00 Kč
Za vstupné              96 390,00 Kč

Kompostérů máme dodaných 600 kusů, tj. do každé do-
mácnosti (na číslo popisné) jeden a teprve když se všechny 
nerozdají, se přistoupí na kolo druhé, kdy si mohou zájem-
ci vzít další kus. Při odběru každý občan podepíše smlou-
vu o bezplatné výpůjčce s  Obcí Prušánky, kdy po dobu 
5 let, dle podmínek dotace, je kompostér v majetku obce, 
a po uplynutí této doby se stává majetkem vlastníka domu. 
Myslím, že teď už je kolem kompostérů a bioodpadu vše 
jasné a tak bych Vás taky rád seznámil i s údaji, kolik jsme 
vlastně vytřídili v loňském roce i jiných odpadů.

- papír – 56,42 tun
- plast -  29,152 tun
- sklo -   32,2019 tun
- kovy -  108,925 tun

Bohužel, komunálního odpadu na skládku se vyvezlo 
484,62 tun, což je ještě pořád hodně, když uvážíte, že za chvíli 
už nebude kam vyvážet, protože skládky nejsou nafukovací. 
Ale i tak máme ve třídění hezké výsledky, za což Vám obča-
nům patří velké poděkování a věřím, že s kompostéry toto 
velké číslo komunálního odpadu podstatně zmenšíme.

Závěrem Vám přeji hezké a prosluněné jarní dny a hod-
ně úspěchů s kompostéry. 

Jan Nosek, místostarosta

Za prodané zboží           276 842,50 Kč

Přijaté dotace
Obec získala v průběhu roku dotace:
- dotace od obce Lužice na SDH        200 000,00 Kč
- dotace z úřadu práce           147 873,00 Kč
- dotace z JMK na JSDH            94 440,00 Kč
- dotace ze SFDI na cyklostezku     4 364 000,00 Kč
- dotace ze SFDI na přechody      1 227 999,94 Kč
- dotace z MZE na retenční nádrž  
   u koupaliště    2 173 000,00 Kč
- dotace z JMK na retenční nádrž  
   u koupaliště       300 000,00 Kč

Položky běžných výdajů za rok 2017
Platy zaměstnanců     3 855 845,00 Kč
Odměny a odvody členů zastupitelstva  1 155 573,00 Kč
Dohody o provedení práce    1 251 376,00 Kč
Odvody z mezd     1 826 534,00 Kč 
Drobný majetek        874 128,84 Kč
PHM          238 674,69 Kč
Energie – plyn, voda, elektřina                 992 405,00 Kč
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Platby daní a poplatků       171 459,00 Kč
Neinvestiční transfery neziskovým organizacím 
 1 003 188,60 Kč
Příspěvky PO      2 500 000,00 Kč
Služby       4 947 424,76 Kč
Dopravní obslužnost        110 350,00 Kč
Materiál         977 303,70 Kč
Služby fi nančních ústavů (poplatky a pojištění)    

163 121,08 Kč
Kulturní akce           69 530,00 Kč
Opravy a udržování     1 174 882,32 Kč
 

Položky  kapitálových výdajů za rok 2017 
Rekonstrukce veřejného osvětlení        188 534,00 Kč
Místní komunikace Nechory II. část          791 195,00 Kč
Parkoviště v uličce naproti OÚ   3 091 384,23 Kč
Traktor s přívěsem        574 750,00 Kč
Retenční nádrž u koupaliště    2 953 347,00 Kč
Přechody pro chodce     1 595 212,00 Kč
Slavnostní areál za kostelem                 3 222 354,88 Kč

Financování
Splátka úvěrů         352 390,00 Kč

Jindra Hamrová, účetní

TKO – 400,- Kč/osoba/rok, splat-
nost byla do 28. 2. 2018. Pokud jste 
ještě tento zákonný poplatek nezapla-
tili, bezodkladně ho uhraďte buď pře-
vodem z účtu, složenkou nebo přímo 
na OÚ.

Pes – 100,- Kč/pes, splatnost také 
28. 2. 2018. Poplatková povinnost 
vzniká držiteli psa v den, kdy pes 
dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, 
kdy nabyl psa staršího tří měsíců. 
Držitel psa je povinen ohlásit správ-
ci poplatku vznik své poplatkové 
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy 

Letos na jaře to budou tři roky, co jsme spustili nové 
internetové stránky obce: www.obecprusanky.cz. Spo-
lečně s tím jsme založili na sociální síti Facebook stránku 
Kultura Prušánky. Obojí je veřejně dostupné, není třeba 
speciálního přihlašování. Facebookovou stránku jsme 
před pár týdny přejmenovali na Obec Prušánky, protože 
informujeme o dění v obci, nejen o kultuře. Adresa je: 
https://www.facebook.com/obecprusanky.

Informace na internetových stránkách obce by se 
daly rozdělit do několika skupin:

Stálé informace z  Obecního úřadu, ale také profi ly 
spolků, klubů a institucí. Informace o vás neměníme, 
upravujeme jen po dohodě s vámi. Pokud tedy chce ak-
tualizovat kontakty, upravit text nebo doplnit aktuální 
fotky, ozvěte se na kultura@obecprusanky.

Seznamy a přehledy. Na internetových stránkách 
nabízíme seznamy podnikatelských subjektů v obci, se-
znam ubytování a vinařství. I tady měníme a doplňuje-
me informace jen tehdy, pokud o to požádáte sami. 

Zajímavosti a články ze Zpravodaje uveřejňujeme 
podle jednotlivých témat. Články zařazujeme k jednot-

Poplatky

Obec Prušánky na webu i Facebooku

pes dovršil stáří tří měsíců, nebo 
dne, kdy nabyl psa staršího tří mě-
síců. Stejným způsobem je povinen 
oznámit také zánik své poplatkové 
povinnosti – např. úhyn psa.

Stočné - 800,- Kč/osoba/rok, splat-
nost za 1. pololetí do června 2018, za 
2. pololetí do konce listopadu 2018. 
Můžete samozřejmě uhradit celou 
sumu jednorázově a to opět přes účet, 
složenkou nebo hotově na OÚ. 

Nechory – za vodoměr, spotřebo-
vanou vodu a stočné se začne vybírat 
od 16. dubna 2018. Můžete platit buď 

livým spolkům a institucím tak, aby byly dohledatelné. 
O své činnosti v čase mezi vydáním Zpravodaje většinou 
nikdo nepíše. Pokud se děje něco aktuálního, je samo-
zřejmě možné zařadit zprávu na web kdykoliv!

Aktuální informace najdete v Denním hlášení a na 
stránce Infokanál online. Průběžně aktualizujeme a do-
plňujeme kalendář akcí, ty nejbližší události se pak zob-
razují na hlavní stránce v pravém sloupci. 

Úplnou novinkou je zařazení smutečních ozná-
mení na internetové stránky. Najdete je na adrese 
www.obecprusanky.cz/novy/smutecni-oznameni/.

Facebooková stránka Obec Prušánky doplňuje in-
ternetové stránky, umožňuje rychlý přenos informací 
mezi vás, občany a přátele Prušánek. Tady většinou 
upozorňujeme na novinky, aktuality, pořádané akce, 
sdílíme fotky (pokud jsou) a zveme vás k návštěvě in-
ternetových stránek. Facebooková stránka je veřejná, 
přístup k ní není nijak omezen. Pokud u stránky zadáte 
„To se mi líbí“, budou se vám příspěvky zobrazovat au-
tomaticky.

Za správu webu a Facebooku Helena Hájková

přímo na OÚ nebo můžete nahlásit 
stav vodoměru telefonicky, my vám 
hned sdělíme výši platby, kterou poté 
zaplatíte přes účet. Cena nájmu za 
vodoměr je 70,- Kč, za 1m3 vody za-
platíte 39,31 Kč včetně DPH, stočné 
je 22,22 Kč/m3 včetně DPH.

Hřbitov – všem občanům, kte-
rých se bude týkat placení za hroby 
v tomto roce, bude v průběhu dubna 
doručena výzva k  uzavření nájemní 
smlouvy a zaplacení hrobového mís-
ta. 

Jana Kamenská, správce poplatků
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Vážení čtenáři,
tak jako vždy na začátku roku 

dáme trochu statistiky. Za rok 2017 
máme 261 registrovaných čtenářů, 
což je o dva více než v  roce 2016. 
Dospělí si vypůjčili 7085 knih, což 
bylo o 180 knih více než v  r. 2016, 
děti jen 846 knih, což je o 466 knih 
méně než v minulém roce. Stále jim 
říkám, děcka čtěte, budete mít roz-
hled, budete vědět, jaké se píše kdy 
i-y, aniž byste se to musely bifl ovat, 
budete mít dobrou slovní zásobu, ale 
je to jako když hrách na stěnu hážete. 
Pokud máte ještě možnost je nějak 
ovlivnit, a jsou ve věku, kdy se s nimi 
dá domluvit, posílejte je do knihov-
ny.  Internet je holt mocný čaroděj 
a mám pocit, že minulý rok chodily 
děti jen pro povinnou četbu do školy 
a velmi minimálně pro knihy, které 
by si přečetly pro své potěšení a dob-
rovolně. 

V lednu taky proběhla revize kni-
hovního fondu. Provádí se jedenkrát 

Jarní pozdrav ze školy
Pokud máte někteří z vás pocit, že čas neskutečným 

způsobem letí, tak jste na tom podobně jako my tady ve 
škole. Zdá se nám to jako včera, kdy se rozjížděl nový 
školní rok a v tuto dobu už jsme dalece za jeho polovinou, 
s vidinou posledních vedlejších prázdnin ve školním roce, 
znamenající nejvýznamnější křesťanský svátek a také pří-
chod jara. Pokud se na něj těšíte i přesto, že jste si ve vý-
prodeji nekoupili novou sekačku, tak je to v pořádku.

Na tu je ale možná ještě chvíli čas, protože zima se 
letos velmi pomalu vzdává. Když už mluvíme o zimě, 
vzpomeňme plesovou sezónu. Do ní se bezesporu úspěš-
ně  zapsal i ples školy,  o jehož vysokou kulturní i orga-
nizační úroveň se postaral spolek rodičů a našich devá-
ťáků. Palec nahoru! 

Kdy se podíváme směrem dopředu, nám tady ve ško-
le zbývá ještě dost času, a tudíž můžeme  ledacos stih-
nout. Třeba uvést do provozu nové webové stránky, které 
budou moderní, přehledné a měly by rodiče i děti lépe 
informovat o dění ve škole. Ta by měla vytvořit pro-
středí, kde se hlavně děti budou cítit dobře, a protože je 
vždycky co vylepšovat, zkoušíme letos první ročník akce 
„Běh pro školu“. Při ní mohou děti a potažmo rodiče 

Z naší knihovny

Z činnosti ZŠ

za pět let. Nenašlo se  osm knih, 
což je za pětileté období minimální 
ztráta. Nicméně poprosila bych vás, 
abyste se podívali po těchto knihách 
a pokud je najdete, vraťte je prosím 
do knihovny.
- Mstitel /Anderson Catherine/
- Horory na dobrou noc /Horowitz 

Anthony/ kniha pro děti
- Domácí cvičení s  Helenou /Jar-

kovská Helena/
- Martin Lunetic /Kocián Ladislav/ 

kniha pro děti
- Noc v ráji /Proctor Candice/
- Dětský domov Jany Rajnerové 

/Radoměřská Maryna/
- Věř ve svého Boha /Sheldon Sid-

ney/
- Když se začíná znovu /Spencer 

LaVyrle/

V  pondělí 9. dubna začne tra-
diční burza. Knihy budou opět vy-
staveny na chodbě OÚ zhruba tři 
týdny. Z výtěžku budou opět zakou-

i prarodiče v tomto směru pomoci. Tímto moc děkujeme 
všem osloveným sponzorům a samozřejmě obci Prušán-
ky a Josefov, kteří nám pomáhají tvořit školní prostředí 
alespoň malinko podle představ dětí. 

Tradiční akcí, která má za cíl podpořit čtenářskou 
gramotnost a ukázat dětem cestu ke knize, je Noc s An-
dersenem. Velkým lákadlem pro děti, kterých se akce 
letos zúčastní opravdu hodně, je v neposlední řadě sa-
mozřejmě možnost strávit noc ve škole. Věřím, že si to 
všichni náležitě užijí. 

Jaro je v rámci přírody velmi produktivní a tak se jím 
snažíme aspoň malinko inspirovat a v měsíci dubnu si 
zkusíme výuku trošku netradičním způsobem. „Škola 
jinak“, to je jednoduchý a výmluvný název projektového 
dne, jehož podstatou bude nabídka seminářů různých 
témat, ze kterých budou moct děti vybírat a dozvědět 
se něco zajímavého. Děkujeme rodičům, kteří se do této 
akce s námi zapojili. 

No a na závěr ještě to hlavní - doučit se násobilku, 
sčítat a odčítat do 20, vypilovat vyjmenovaná slova, na-
učit se chemický vzorec vody a je to. Tedy skoro…

Přejeme všem slunné jarní dny.
Vaše prušánecká škola

peny knížky pro prvňáčky, které do-
stanou při slavnostním jmenování 
čtenáři. Všem, kteří darovali knihy, 
děkuji.

Na tento rok má knihovna opět 
schváleno 70 tisíc korun na nákup 
nových knih.  Možná jste taky za-
registrovali, že od ledna chodí dva 
nové časopisy, a to Rozmarýna – ča-
sopis pro všechny, kteří rádí krášlují 
a zútulňují svoje okolí, a dále Recep-
ty prima nápadů – vše pro váš dům 
a zahradu. V březnu vyšlo první číslo 
časopisu Amos, který určitě ocení ti 
z vás, kteří chtějí stále něco vytvářet.

V březnu jste měli možnost regis-
trací do knihovny zdarma. Do 20.3. 
toho využilo pět nových čtenářů.

Nově se pracuje na Facebooku 
pro knihovnu. Od ledna proběhly 
čtyři besedy pro předškoláky a školu. 
Jak vidíte, stále se něco děje, sleduj-
te naše webové stránky, později i FB  
a buďte v obraze!

Milena Hromková
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Hlavní akcí roku SRPDŠ bývá pří-
prava plesu, a tak se ještě ve vzpomín-
kách k plesu vrátím a pokusím se vám, 
kteří jste tam nebyli, přiblížit, jaký ples 
byl. Celý ples se nesl ve znamení hvěz-
dy a modré barvy. V tomto duchu byl 
krásně vyzdoben sál a stoly za použití 
místní přírodniny vinné révy a balo-
nků. Deváťáci zahájili ples předtanče-
ním a poté nám ukázali tři společenské 
tance, které pilovali v  rámci taneční 
přípravy pod vedením tanečního mi-
stra Libora Brožíka. Nechybělo sólo 
s rodiči a stužkování. Před půlnocí nás 
čekalo překvapení v  podobě soutěže 
„Tvůj ksicht má známý hlas.“ Nestači-
li jsme se divit, jaké velké hvězdy nás 
v našem kulturním domě navštívili – 
ze zahraniční scény to byl například 
Elvis Presley, Michael Jackson, Sia 
a z domácí popové scény přišla Helen-
ka Vondráčková, Michal David a také 
sám božský Kája s Darinkou. Jak tuší-
te, opravdu to byl večer plný překva-
pení, dobré nálady a tance, ke kterému 
nám hrála kapela Šarže 54, která u nás 
hrála poprvé, ale určitě ne naposled, 
protože hráli opravdu dobře. Samo-

Okénko ze SRPDŠ
zřejmě nechyběla tombola, do které 
přispěli mnozí z vás, za což vám velmi 
děkujeme. Videozáznam z předtanče-
ní i hvězdného překvapení najdete na 
youtube (Prušánky polonéza 2018) 
a více fotek na stránkách obce. Výtě-
žek z plesu bude použitý na podporu 
akcí všech dětí ze školy a školky, a taky 
vítězné třídy v  soutěži o logo školy, 
dále je plánovaný seminář animova-
ného fi lmu, Deskohraní, Týmečky. 
Jak už je zavedeno, ples je takovou 
větší akcí, na které se velkou mírou 
podílí třídní důvěrník. Letošní devá-

ťáky provázela po celou dobu jejich 
docházky na ZŠ paní Broňka Ostříž-
ková, byla jim velkou oporou a po-
mocí i při plánování a celé přípravě 
plesu. Tímto ji chci i tady za celé její 
aktivní působení jak v  SRPDŠ, tak 
i při přípravě plesu velmi poděkovat. 
Byla velkou oporou týmu SRPDŠ. 
To bylo takové ohlédnutí zpět a nyní 
už nás snad čeká jaro a s ním i nové 
aktivity, a tak za celý tým vám všem 
přeji krásné jarní dny. 

Lenka Tlachová
foto Petr Omelka
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O tom ví své i naše děti ve školičce, když jsme po doho-
dě s ředitelem fotbalového klubu FK Hodonín panem Ma-
riánem Vasilkem - za což mu patří velký dík - začali s pro-
jektem „Školka v pohybu“. Pohyb nepochybně podporuje 
vývoj a rozvoj osobnosti dítěte v oblasti nejen tělesné, ale 
zcela zásadně i v oblasti psychické, vede k pohybové aktivi-
tě, tvořivosti a samostatnosti. Při dobrém vedení, které naše 
děti mají, u nich posiluje pocit vlastní úspěšnosti, protože 
je to činnost, která je pro děti zábavná, radostná, spontán-
ní a svobodná. Je to něco, co se dítě nemusí příliš učit, ale 

Když jsme si vyprávěli o lidském 
těle na téma úrazy, Anička K.: „Paní 
učitelko, já nemám zlomenou ruku, 
ale zato mám ekzém.“ 

Děti se připravovaly na spánek 
a skákaly po lehátkách. Paní učitelka: 
„Tak dobře, já si teď zapíšu, kdo ská-
če po lehátku a volám panu řediteli.“ 
Anička K.: „Paní učitelko, já doma 
taky skáču po posteli a maminka mňa 
nenapisuje.“ 

Víteček S.: „Tondo, víš kdo je to pu-
berťák?“ Toník: „No to teda nevím.“ 
Vítek: „No to je člověk, který už je úpl-
ně bláznivej.“

foto Alena Maršálková

Klub maminek

co už umí. Umožňuje tedy klukům a holkám předškolního 
věku zapojit se do tréninku pod vedením kvalifi kovaných 
trenérů z FK Hodonín. Cvičení dětí trvá 45 minut a probí-
há jednou týdně formou pohybových her v tělocvičně ZŠ. 
Pro děti jsou tyto tréninky zdarma díky společnosti MND 
Hodonín, která je generálním partnerem FK Hodonín 
a celý projekt fi nancuje. Poděkováním za to jsou jim vidi-
telná zlepšení dětí v pohybu a obratnosti a rozzářené úsmě-
vy po každém cvičení. 

Alena Maršálková, Radka Šůrková

Z naší školičky
Sportovat se dá i v zimě…

Jarní úsměvy

Jarní burza
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V Klubu maminek vyrobili při velikonočním tvoření spoustu velikonočních ozdob, zápichů a veselých dekorací.

Z činnosti skautu

Na konci února zaplnily míst-
ní kulturní dům balonky, girlandy   
a děti v těch nejrozmanitějších mas-
kách. Každoroční dětský karneval 
tak mohl začít! I letos byl tematicky 
zaměřen - v duchu safari. A ač je to 
proti přírodě, tancovali vedle sebe 
lvi, zebry, hroši nebo tygři. Společ-
nost jim jako každý rok dělal nespo-
čet princezen,   víl, čarodějnic nebo 
robotů. Kromě tančení   se mohly 
děti zapojit do tradičních her - od 
praskání balonků přes „židličkovou“ 
až po přetahování lanem. Komu se 
zachtělo, mohl si nechat namalovat 
karnevalový obličej, naučit se za-

S přicházejícím jarem se neprobudila pouze příroda, 
ale po odpočinkovém zimním období ožil také náš skaut-
ský oddíl. 

Sotva v kalendáři uběhlo prvních pár jarních dní, na-
staly Velikonoce. Velikonoce si náš oddíl spojuje s dlou-
holetými tradicemi. Kluci chodí hrkačovat po celé vesni-
ci, aby rámusem z hrkačů lidem oznamovali nejdůležitější 

Skaut Mikulčice

Skautský oddíl Cor Dare - NAŠLAPANÉ JARO

cházet se žonglérskými míčky nebo 
si dát výbornou domácí buchtu s li-
monádou. Ti nejlepší v tanci a v nej-
hezčí masce odcházeli domů s diplo-

mem a cenou. Příští rok se potkáme 
na parketu znovu!

Za skauty Mikulčice, Barbora 
Ivičičová (Majka), foto Josef Kobéda

denní časy, neboť zvony na Velikono-
ce odlétají do Říma. Druhou dlouho-
letou tradicí je pletení pomlázek s dět-
mi a rodiči na Bílou sobotu v  areálu 
klubovny.

A Velikonoce jsou jen začátkem. 14. dubna se některé 
děti zúčastní Závodu vlčat a světlušek. Jedná se o závod, 

Foto: Gabriela Měchurová
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ve kterém děti změří síly v  různých disciplínách: prv-
ní pomoc, dopravní značky, manuální zručnost, fyzická
zdatnost, logické myšlení, schopnost řešit problémové si-
tuace, schopnost komunikovat, pobyt v  přírodě, kuchyň-
ská dovednost, schopnost orientace, vztah k vlasti a skau-
tingu. Pro některé děti to bude úplně první zkušenost 
na takové akci, tak jim určitě držte palce.

21. dubna má celý oddíl v plánu Oddílovou pouť na sv. 
Hostýn. Jedná se o výlet na poutní místo, který je spojen 
s hrami, soutěžemi, mší svatou a obnovou skautských slibů 
u pomníku významného skauta Rudolfa Plajnera, který se 
zasloužil o to, že skauting přetrval i v těžkém období totality.

28. dubna se v Prušánkách u klubovny uskuteční vel-
ká středisková skautská akce na počest sv. Jiřího, patrona 

skautů. Tradicí na této akci, ať už probíhá kdekoli, je ku-
ličkiáda a opékání špekáčků. Vše ale závisí na počasí, tak 
snad nám bude přát.

Zatím poslední plánovanou akcí, kterou nelze nezmí-
nit, je skautské okresní jamboree. Jamboree je akce, na 
které se setkává větší množství skautů z  daného území. 
Probíhají světová, evropská, národní jamboree. Na tomto 
jamboree se setkají skauti a skautky z  okresu Hodonín. 
Základnou pro tuto akci bude bzenecký Littner. A téma 
bude víc než zajímavé – Století skautské republiky.

Na jaře čeká přírodu hodně práce a náš oddíl to má 
podobně. Ale i tak se na společné akce a zážitky těšíme, 
protože bez nich by skauting nemohl existovat.

Za vedení oddílu Libor Sukup

N.C.O.D.
Tanečníci bodovali

Taneční studio N.C.O.D., působící i v Prušánkách, vy-
razilo v sobotu 17. 3. 2018 poměřit si své síly s ostatními 
tanečními skupinami na regionální soutěž „O Valašský 
Klobúk“, jak už název vypovídá, kam jinam než do Valaš-
ských Klobouk. Nejmladší skupinka dětí (do 8 let) byla na 
soutěži vůbec poprvé a přivezla si 3. místo, stejně 
tak seniorská kategorie (25 let a výše) vybojova-
la bronzovou pozici. Děti, junioři a dospělí sou-
těžili každý se dvěma skladbami, jednou starší, 
kterou secvičovali od září do prosince a druhou 
zcela novou, jejíž příprava trvala pouhých 10 vy-
učovacích lekcí od ledna do soutěže. Děti (8 až 
12 let) bohužel skončili těsně pod stupni vítězů 
na 4. a 5. místě, junioři (11 až 15 let) však uspěli 
s oběma skladbami, dovezli 2. a 3. místo. Dospě-
láci (hlavní věková kategorie 15+) pak doplnili 
medaile ještě o jednu stříbrnou. I když si někteří 
poplakali, že jim při odjezdu na krku nic necinká, 
celý den jsme si moc užili. Nyní nás čeká postu-
pová mezinárodní soutěž MIA Festival, jejíž fi ná-
le bude v Pražské Lucerně, tak nám držte palce 

Pokud i vy se k nám chcete přidat a sdílet s námi skvě-
lé zážitky, budeme jedině rádi. Jsme na Kulturním domě 
v Prušánkách každé pondělí 17:45 až 18:45

Ing. Lenka Žůrková, tel: 723 665 935, 
www.ncod.cz, ncod@seznam.cz
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Spolek Nechorští vinaři
Pozvánka Spolku Nechorští vinaři na akce v roce 2018

V  letošním roce zahájil Spolek již 
třetí rok své činnosti, ale akce, které 
pořádá, mají tradici daleko delší. Ote-
vřené sklepy v červnu budou členové 
pořádat již podeváté. V průběhu loň-
ského roku byl do Spolku přijat jeden 
nový mladý vinař. Na našich webo-
vých stránkách najdete vždy aktuální 
informace o připravovaných akcích. 
Realizujeme i cílené placené propagač-
ní kampaně a vloni jsme nechali zho-
tovit 3D panoramatickou mapu Ne-
chor. V elektronické podobě ji najdete 
na našem webu. V  tištěné podobě se 
s  ní můžete setkat u všech tří vstup-
ních komunikací do vesničky vinných 
sklepů. Zkrátka, děláme vše pro propa-
gaci vína, vinařů a v neposlední řadě 
i nechorských sklepních uliček a naší 
obce. Využíváme k tomu nejen vlastní 
prostředky (příspěvky členů, výnos ze 
vstupného), ale úspěšně i dostupné do-
tace. A tak vás letos opět zveme na dvě 
akce otevřených sklepů. 

Za cenu, která bude na každou akci 
v  internetovém předprodeji 700 Kč 
a na místě 800 Kč, získají návštěvníci 
čtyři kupony v celkové hodnotě 400 Kč 
na nákup vína a v podstatě neomeze-
nou celodenní degustaci ve sklepech. 
Dále pak skleničku, taštičku, propisku 
a průvodce s  mapou. K  tomu navíc, 
jako každoročně, v červnu láhev ne-
slazené vody a v  listopadu kupón na 
horkou polévku. 

23. 6. 2018 – K Nechorám do skle-
pa 2018

Již 9. ročník navazuje jako obvyk-
le na páteční Svatojánskou noc. Ote-
vřeno bude přibližně 20 sklepů, kde 
budou připraveny vzorky k degustaci, 
sklepmistři a majitelé sklepů s  výkla-
dem o své práci. Vstupenky budou 
opět v  prodeji na místě už v  pátek 
v podvečer, výhodnější je ale jejich 
nákup v  internetovém předprodeji, 
který probíhá od 1. 3. na našem webu 
a skončí 1. 6. 2018. 

24. 11. 2018 – K  Nechorám do 
sklepa za mladým vínem 2018

Letos pořádáme 4. ročník, který 
připadá opět na poslední listopado-
vou sobotu. Otevřeme asi 20 sklepů 
a předprodej vstupenek zahájíme už 
v červenci.

Na obě akce dopravíme dopoledne 
návštěvníky z  okolních obcí zdarma 
Nechorským expresem. Na každou 
akci připravujeme speciální program, 
který se snažíme každoročně vylepšo-
vat. Ve velkokapacitním stanu budou 
vždy v podvečer hudební produkce. 

Jako novinku připravujeme pro le-
tošní rok dvě videa, prostřednictvím 
kterých budeme naše akce propagovat. 
Věříme, že se nám opět podaří získat 
podporu Vinařského fondu, Jihomo-
ravského kraje i obce Prušánky.

Více informací o našich akcích, 
včetně řady fotografi í, najdete na na-
šem webu www.nechorstivinari.cz, na 
Facebooku Vinné sklepy NECHORY 
a na Instagramu.  Samozřejmě i na te-

matických webech: http://www.wineo-
fczechrepublic.cz/, www.vinazmoravy.
cz a http://www.kudyznudy.cz/, kde 
naše akce každoročně propagujeme.

Doufáme, že naše pozvání při-
jmete v  hojném počtu i vy, místní. 
Za přiměřenou cenu můžete ochutná-
vat celý den, potkat se s přáteli, zatančit 
si a navíc si přinést víno podle vlastní-
ho výběru domů. Ono je občas dobré 
a přínosné ochutnat i víno ze soused-
ního sklepa. Těšíme se na vás.

Michaela Hradilová
Foto: Martina Nešporová 

z fi rmy Pixelhouse Břeclav

A trochu poezie...

Křehké osudy
Vzadu ve sklepě je řada hřebů
a na nich, jak na hřbitově
rozbité hlavy koštýřů.

Kdo vám to rozbil tvrdé lebi,
kdo připravil vám krutý osud?
Náš věčně nahlý křehký osud
ukončen byl o sud.

Ze sbírky „Nechorské byliny“
Pigi
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Chasa Prušánky z.s.
Krojový ples

Stárci 2018 Přijď mezi nás

20. ledna 2018 se v  kulturním domě konal tradiční, 
v pořadí už XVIII. krojový ples. Jak již bývá zvykem, za do-
provodu DH Mistříňanka proběhlo předtančení Moravské 
besedy, která se v programu pravidelně střídá s Besedou 
českou. Domácí chase se podařilo poskládat 
čtyři taneční kolečka, dále si besedu přijeli 
zatancovat hosté a kamarádi z  Moravské-
ho Žižkova, Moravské Nové Vsi, Mikulčic 
a Rakvic. Nadstandartní vztahy mezi krojo-
vanými z okolních obcí a vzájemné navště-
vování krojových plesů přispívá k  plným 
sálům a výborné atmosféře těchto akcí. 
A nejinak tomu bylo i u nás. Specifi ckým 
prvkem našeho plesu bývá volba „miss“ 
a „šohaja“ plesu. K  tomuto titulu se letos 
protancovali Claudia Kyliánová a Pavel Kři-
va. Na závěr bych za celou chasu rád podě-
koval paní Stávkové za ochotu při nácviku 
a organizaci besedy, dechové hudbě Mistří-
ňanka, sponzorům a přispěvatelům do tom-
boly a všem účastníkům plesu. 

Letošními stárky byli při štěpánské 
volbě zvoleni
z šohajů: Jakub Redek
  Zdeněk Forman
  Lukáš Zvědělík
z děvčat:  Michaela Lacová
  Eliška Novotná

Uvažuješ o kroji? Zaujali tě hody? Máš rád hudbu, tanec, zpěv nebo se chceš 
zkrátka jen dobře pobavit? Nejsou ti lhostejné lidové tradice? Chceš poznat 
mnoho mladých lidí s podobným zájmem a prožít spoustu neopakovatelných 
zážitků? Pak přijď mezi nás! Pokud nemáš kompletní kroj, je možné si do za-
čátku plno věcí vypůjčit. Pro více informací kontaktuj stárky nebo kohokoliv 
z chasy. Tak se dlouho nerozmýšlej, hodová sezóna se blíží  Rádi tě uvidíme. 

Za chasu Zdeněk Forman

Další tradiční akcí pod záštitou chasy Prušánky bude 
velikonoční zábava, která se koná v  neděli 1. dubna od 
19:00 hodin. K tanci a poslechu hraje DH Liduška a CM 
Stupava. Všechny srdečně zveme.

Z činnosti SDH
Letošní rok začal u našeho SDH klasicky, a to výroční 

schůzí, které se účastnili kromě členů SDH také starosta 
obce pan Lubomír Zahradník a místostarosta Jan Nosek. 
V loňském roce jsme oslavili stodvacáté výročí založení 
našeho sboru, účastnili se výročí v Čejkovicích a pomáhali 
obci při pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Soutěžní 
družstvo se zúčastňovalo soutěží v Grand Prix Hodonín 
a výjezdová jednotka zasahovala u devětadvaceti událostí. 
Své referáty přednesli jednotliví vedoucí a poté se začaly vy-
tyčovat plány na rok letošní. Opět jsme zažádali o krajské 
dotace na dovybavení jednotky ochrannými prostředky, 
bylo provedeno přezkoušení odborné přípravy za loňský 
rok a určeny termíny ke každoročnímu výcviku ve zdra-

votní způsobilosti, na plynovém polygonu a na stáži u HZS 
tentokráte na stanici v Břeclavi. Soutěžnímu družstvu se na 
poslední soutěži loňského ročníku poškodila mašina a tak 
byla na podzim odvezena do servisu. Pro sezonu letošní je 
tedy stroj po generální opravě a připraven nám pomáhat na 
cestě za těmi nejlepšími výsledky. Nakonec nás informoval 
pan místostarosta o dalších krocích ve výstavbě nové gará-
že, která by měla stát před zbrojnicí místo vagonu a buňky. 
Projektová dokumentace je zpracována a čeká se na vy-
hlášení příslušného dotačního programu, ze kterého by se 
stavba zainvestovala. Plánů je tedy na letošní rok dostatek, 
snad se podaří uskutečnit všechny.

Vaši hasiči
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Naši senioři

Vrátím se ještě do loňského roku. 
Začátkem prosince jsme měli spole-
čenskou akci „Mikulášskou“. Je to pro 
nás téměř tradice. Jsme moc rádi, že 
se spolu sejdeme. Zazpíváme si, po-
povídáme a obdarujeme se malými 
dárečky. Ještě jeden velký úkol jsme 
měli před sebou. Byla to naše výsta-
va - vánoční výstava s  panenkami. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na výstavě podíleli. Ať 
už to byly panenky, pečivo, dekorace, 
to vše dalo výstavě krásný vánoční 
ráz. A že se všechno moc líbilo, po-

Co jsme dělali v zimě

tvrdila velká návštěvnost lidí místních 
i přespolních. Část peněžitého výtěžku 
jsme dali dětem do mateřské školky na 
hračky a část na opravu kostela.

Na pozvání seniorů z  družební 
slovenské obce Prietržka jsme spolu 
s mužákama jeli na jejich krojový ples. 
Dobře jsme se pobavili a taky zatanči-
li náš mažoretkový pochod. Ten jsme 
si zopakovali na našem Čundrbále. 
Vždyť se na tento bál vždy moc těšíme. 

Chtěla bych poděkovat našemu 
panu starostovi, který po domluvě 
s  ředitelem školy sjednal počítačo-

vý kurz pro seniory 
- začátečníky. Kurz 
úspěšně probíhá. Zá-
roveň děkujeme panu učiteli, který má 
s námi svatou trpělivost a snaží se nás 
zasvětit do tajů techniky. Ještě v měsíci 
březnu jsme oslavili MDŽ. Ke konci 
března jsme načerpali nové síly v láz-
ních v Gyoeru. Budeme je potřebovat, 
protože zima konečně končí a jaro už 
klepe na dveře a s ním nás čeká pořád-
ná hromada práce.

Za seniory Květa Kopečková
Foto Věra Dřevěná
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Ze sportu

V právě končícím ročníku 2017/2018 kdy má A družstvo 
odehrát v 3. lize ještě dvě poslední  kola (Žirovnice doma 
a Rosice venku) je na skvělém 2. místě s počtem 27 bodů. 
Když to nezakřiknu, tak tento rok bychom mohli skončit - 
jak se říká - na bedně. Pro první družstvo a celý oddíl kuže-
lek by to byl jeden z dalších velkých úspěchů. A to, že nemá-
me svoje zázemí (kuželnu), kde bychom hráli svoje zápasy, je 
ještě přidaná hodnota navíc! Věkově máme jeden z nejmlad-
ších týmů v soutěži, přišli dva noví kluci, a tahle sezóna měla 
být spíše seznamovací a měli jsme hrát - jak se říká - v lepší 
polovině tabulky. Na jaro jsme z devíti zápasů prohráli jen 
dva, a to s první Kamenicí na Lipou a na těžké kuželně v Čes-
kých Budějovicích. K tomu jsme v poháru ČKA postoupili 
až do 3. kola, kde jsme těsně podlehli  prvoligové  Moravské 
Slavii Brno. Takže už teď mohu konstatovat, že pro A druž-
stvo sezóna byla super a nad očekávání. K tomu i pár indivi-
duálních úspěchů, tři hráči v širší nominaci juniorské repre-
zentace U23 a v pořadí jednotlivců ve 3. lize mezi osmdesáti 
kuželkáři sedmé, desáté, jedenácté a patnácté místo. Sezóna 
prostě vyšla nad očekávání.  

Sestava prvního mužstva: Zálešák Zdeněk, Zálešák 
Stanislav, Esterka Stanislav ml., Hlavinka Lukáš, Zálešák 
Jan, Novák Vojta a Fojtík Dominik. Svoje starty si na jaro 
odbyli i Pálka Michal, Tesařík Martin a Šimek Michal 
z B a C družstva. 

U Béčka a Céčka je to zase s úspěchy naopak. Svou 
sezónu, která končí na konci dubna, dohrávají v nadstav-
bové části o 5. – 10. místo. Obě mužstva sice těží z domácí 
kuželny, kde až na jeden, dva zápasy jsou stoprocentní, 
ale na venkovních kuželnách stále bez vítězství, a to je pro 
posun v  tabulce málo. Někdo může říct, že na setrvání 
v KP1 to stačí, ale aspoň jeden mohl postoupit do fi nálové 
skupiny a zahrát si o postup do divize!  

B družstvo nastupovalo v  sestavě Hosaja Zdeněk, 
Lauko Jiří, Flamík Pavel, Kristová Alena, Vališ Ladislav, 
Pihár Tonda, Pálka Michal, Zálešáková Sára, doplněno 
o dorostence Slížka Tomáše. 

Sestava C družstva: Šimek Milan, Koliba Petr, Tesařík 
Martin, Novotný Jiří, Šimek Michal, Kuja Libor, Šůrek 
Václav, Šimková Jitka a dorostenec Benada Filip. 

Dorostenci mají k dohrání už jen jeden zápas. Umís-

SK Podlužan Prušánky oddíl kuželek

tění na 4. místě v tabulce odpovídá tomu, na co mají, 
a konkurovat ratíškovským družstvům nelze bez tréninku 
a sportovního zázemí,  které v Ratíškovicích mají. Kluci 
hrají ve složení Benada Filip a Tomášové Moučka a Slí-
žek.  Jsem ale hlavně rád, že si na kuželnu, i když je málo 
prostoru na trénování, nachází cestu další mladí, kteří 
o kuželkářský sport mají zájem. Tréninky jsou každé  úte-
rý od 15:00 hodin, stačí se domluvit ve škole s paní uči-
telkou Alenou Kristovou, která má tréninky na starosti, 
a kdo chce, může s kuželkami u nás začít.

Tahle sezóna měla i letos pro náš oddíl řadu indivi-
duálních úspěchů. Alena Kristová se mezi seniorkami 
stala vicemistryní Jihomoravského kraje a postoupila tím 
na mistrovství České republiky, které se bude hrát 5. - 6. 
května na kuželně oddílu KK Kroměříž. Filip Benada se 
umístil mezi dorostenci sice na čtvrtém bramborovém 
místě, ale i tak postoupil na mistrovství ČR, které se bude 
konat 28. - 29. dubna v Českých Velenicích.  

Ještě jen malá zmínka o našem kuželkářském zázemí. 
Nechci se nějak dlouze rozepisovat, ale plány nové kužel-
ny by dle informací měli být hotovy do konce března, tak 
snad se posuneme zase o kousek dále. Na nedávném za-
stupitelstvu, na kterém se schvaloval rozpočet SK na rok 
2018, jsem přiložil k žádosti i informace o věcech, které 
souvisí s výstavbou nové kuželny a které nás jako oddíl při 
našem fungování pálí, a proč je výstavba nového zařízení  
tak potřebná. Tak snad si to všichni zastupitelé při schva-
lování rozpočtu přečetli anebo dodatečně přečtou. Jinak 
děkujeme za fi nance, které nám byly z  rozpočtu obce 
schváleny a bez kterých by oddíl kuželek nemohl vůbec 
fungovat, ještě jednou díky. 

Nakonec bych chtěl moc poděkovat všem kuželkářům 
za vzornou reprezentaci oddílu i obce v této sezoně a přeji 
našim zástupcům na mistrovství republiky hodně štěstí 
a co nejlepší umístění. Taky moc děkuji našim věrným fa-
nouškům za podporu jak na naší domácí kuželně, tak i ve 
Valticích, kam za námi jezdí na zápasy A mužstva. A velký 
dík patří i našim sponzorům.

Za oddíl kuželek Zdeněk Zálešák
  Více o našem oddíle na stránkách 

www.kuzelkyprusanky.cz

TabulkaKP1 : nadstavba o 5.-10.místo
5. TJ Sokol Vážany 23 12 1 10 99,0:85,0 140,0:136,0 2539 25
6. TJ Sokol Vracov B 23 9 4 10 90,5:93,5 142,5:133,5 2550 22
7. SK Podlužan Prušánky B 23 11 0 12 84,5:99,5 143,5:132,5 2479 22
8. KK Sokol Litenčice 23 9 2 12 87,0:97,0 141,5:134,5 2537 20
9. SK Podlužan Prušánky C 23 9 2 12 86,0:98,0 121,0:155,0 2499 20
10. SK Kuželky Dubňany C 23 4 1 18 61,0:123,0 112,5:163,5 2511 9
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Družstvo mužů po podzimní části sezóny 2017/2018 
skončilo na posledním místě. Vzhledem k situaci, která 
nastala, jsme se rozhodli posílit mužstvo o nové hráče. Po-
dařilo se nám získat nové hráče z Dolních Bojanovic, kteří 
k nám přestoupili a rozšířili naše družstvo. Jedná se o hráče 
Zámečník Michal, Geschwandtner Sebastián a Bureš Petr. 
Dále se nám podařilo přesvědčit bývalé hráče našeho klu-
bu. Jedná se o hráče Peřina Zdeněk, Bilík David, Horváth 
Stanislav, Bílek Rudolf, Přikryl Pavel, Michálek Jiří a Mráka 
Jindřich. Všichni tito hráči se rozhodli v rámci svých mož-
ností fotbalovému klubu pomoci. 
Mužstvo opouští: 
• Kankia Přemysl, který se rozhodl přestoupit do druž-

stva Dolních Bojanovic.

Zimní sezóna byla pro nás v duchu 
velkého maratonu soutěže Okresního 
halového turnaje. 

Z důvodu velkého počtu hráčů 
jsme vyzkoušeli rozdělení do dvou 
družstev „A“ a „B“. Toto rozdělení klu-
kům prospělo a jejich zlepšení bylo vi-
dět turnaj od turnaje.

Poslední fi nálové kolo, které se 
konalo v Lužicích, bylo odehráno 

Oddíl fotbalu - A mužstvo

Mladší přípravka

Tabulka:KP dorost
1. SK Baník Ratíškovice A 15 12 3 0 47,5:12,5 67,0:23,0 1250 27
2. SK Baník Ratíškovice B 16 11 2 3 50,0:14,0 71,5:24,5 1246 24
3. TJ Sokol Mistřín 15 9 1 5 36,0:24,0 49,5:40,5 1189 19
4. SK Podlužan Prušánky 17 9 0 8 34,0:34,0 55,0:47,0 1211 18
5. TJ Sokol Vracov B 16 8 0 8 33,5:30,5 50,0:46,0 1183 16
6. SK Kuželky Dubňany 16 4 0 12 15,0:49,0 26,0:70,0 1051 8
7. TJ Lokomotiva Valtice B 17 0 0 17 8,0:60,0 17,0:85,0 1066 0

• David Nosek, který jako gólman odchází do klubu Ho-
donína.

Oběma těmto hráčům děkuji za jejich výkony, které po-
dali pod SK Podlužan Prušánky a přeji jim hodně fotbalo-
vých úspěchů.

Jarní část sezóny  zahajujeme na hřišti Nesyt Hodonín 
a to 31. 3. 2018 ve 14:00 hodin.

Naše první domácí utkání odehrajeme 8. 4. 2018 v 15:30 
hodin, kdy přivítáme na našem hřišti družstvo z Vacenovic. 
Všechny vás na toto naše utkání zvu a věřím, že jarní část 
sezóny 2017/2018 bude v lepším duchu než ta podzimní 
část.

Marek Vajdík

po náročné školní akci Noc s Ande-
rsenem. Plni nočních dojmů museli 
vykřesat všechny zbylé síly a s radostí 
oznamujeme, že ve svých skupinách 
kluci vybojovali krásné umístění – 
družstvo „ A“ 2. místo a družstvo „B“ 
1. místo.

Tímto posíláme klukům velkou 
pochvalu a dík za píli, kterou ukazují 
na každém tréninku a své zkušenosti 

pak dále úročí v zápasech. Velký dík 
patří i rodičům, bez kterých by se naše 
zápasy rozhodně nemohly konat.

Do jarní fotbalové sezóny již bu-
deme nastupovat opět jako jedno 
mužstvo. Zveme všechny fanoušky na 
první jarní zápas, který se odehraje 
8. 4. 2018 v 10:00 hodin na domácím 
hřišti. Přijďte podpořit naše zapálené 
fotbalisty!

Tabulka: 3.liga
1. TJ Slovan Kamenice nad Lipou 20 18 0 2 121,0:39,0 288,0:192,0 3273 36
2. SK Podlužan Prušánky  20 13 1 6 95,5:64,5 255,0:225,0 3270 27
3. TJ Lokomotiva České Budějovice 20 12 2 6 98,5:61,5 265,0:215,0 3258 26
4. KK Slavoj Žirovnice 20 13 0 7 93,0:67,0 245,5:234,5 3203 26
5. TJ Sokol Šanov 20 12 1 7 86,0:74,0 246,0:234,0 3242 25
6. SK Baník Ratíškovice 20 9 1 10 78,0:82,0 248,5:231,5 3195 19
7. TJ Centropen Dačice B 20 9 1 10 77,0:83,0 232,5:247,5 3235 19
8. TJ Sokol Husovice C 20 7 0 13 67,0:93,0 234,0:246,0 3171 14
9. TJ Sokol Slavonice 20 6 2 12 63,0:97,0 224,0:256,0 3170 14
10. TJ Sokol Mistřín 20 5 3 12 65,0:95,0 231,5:248,5 3201 13
11. TJ BOPO Třebíč 20 5 2 13 64,0:96,0 206,5:273,5 3203 12
12. KK Slovan Rosice B 20 4 1 15 52,0:108,0 203,5:276,5 3162 9
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Družstvo starších žáků v zimní přípravě se účastní halové ligy. O jejich výsledku vás budeme informovat po skončení 
turnaje. Pospíšil Josef, David Herka

Vzhledem k situaci, která nastá-
vá, musíme řešit další fotbalovou se-
zónu 2018/2019. Vzhledem k tomu, 
že náš klub nemá družstvo mladších 
žáků, a my tím pádem nemáme jak 
doplnit naše stávající družstvo star-
ších žáků, mužstvo starších žáků bo-
hužel na další sezónu končí. Vzhle-
dem k této situaci jsem se rozhodl, 
že se pokusím vytvořit nové druž-
stvo dorostu, kde by mohli hrát naši 
hráči, kteří končí ve starších žácích. 
Na společném jednání mezi naším 
klubem a klubem z Poddvorova se 
nám otevřela možnost vytvořit nové 
sdružené družstvo Poddvorova a Pru-

• neděle 8. 4. 2018 SK Podlužan Prušánky Milotice - Ra-
tíškovice 10:00 hodin

• sobota 14. 4. 2018 Vracov - Vlkoš SK Podlužan Prušán-
ky 10:30

• neděle 22. 4. 2018 SK Podlužan Prušánky - FK Mutěni-
ce 10:00

• sobota 28. 4. 2018 TJ Slovan Bzenec - SK Podlužan Pru-
šánky 10:00

• neděle 6. 5. 2018 SK Podlužan Prušánky - TJ Jiskra 
Strážnice 10:00

• neděle 13. 5. 2018 SK Podlužan Prušánky - SK Vaceno-
vice 10:00

Starší žáci

Slovo předsedy fotbalového oddílu

SK Podlužan Prušánky mladší přípravka rozpis zápasů jaro 2018

šánek. Sdružené družstvo znamená, že 
hráči zůstávají členy svým mateřských 
oddílů, takže se neřeší žádný přestup 
nebo odchod hráče do jiného klubu. 
Tato jednání jsou v začátcích, ale vě-
řím, že do konce dubna bude již vše 
vyjasněno.

Co se týká hráčů, kteří svým vě-
kem již nemůžou hrát za přípravky 
- na další sezónu budeme přihlašovat 
nové družstvo mladších žáků, takže 
kluci postoupí z přípravek do tohoto 
mužstva.

V sezóně 2018/2019 bude mít SK 
Podlužan Prušánky přihlášena tato 
družstva:

• čtvrtek 17. 5. 2018 SK Podlužan Prušánky - FC Veselí n 
Moravou 17:00

• sobota 19. 5. 2018 FC Kyjov 1919 - SK Podlužan Pru-
šánky 14:00

• neděle 27. 5. 2018 SK Podlužan Prušánky - SK Agro 
Vnorovy 10:00

• sobota 2. 6. 2018 FC Veselí nad Moravou - SK Podlužan 
Prušánky 9:30

• neděle 10. 6. 2018 SK Podlužan Prušánky - FK Baník 
Dubňany 10:00

• sobota 16. 6. 2018 FK Hodonín A - SK Podlužan Pru-
šánky 10:00

• ml. a st. přípravka
• mladší žáci
• sdružené družstvo dorostu
• družstvo mužů

Doufám, že se vše podaří tak, jak 
plánujeme.

Rád bych popřál našim hráčům do 
jarní části sezóny 2017-2018 hodně 
vstřelených gólů, dobrý pocit a radost 
z výhry a především pevné zdraví.

Našim fanouškům děkuji za důvě-
ru s přáním, aby ta jarní část byla pro 
ně příjemnější a mohli si vícekrát za-
křičet to kouzelné slovo GÓL!

Marek Vajdík

B tým, foto Marek ČuprB tým, foto Marek Čupr A tým, foto Mira VáňaA tým, foto Mira Váňa
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Život je dar

Tříkrálová sbírka

Otázka by mohla znít: „Co je to 
život?“ – Možná řeknete: „To ví pře-
ce každý!“ Ale defi novat ho nedo-
kážeme. A už vůbec ne dát, vyrobit. 
Pšeničné zrnko můžeme vyrobit, ale 
neumíme mu dát to podstatné – aby 
klíčilo a rostlo… - tedy vdechnout 
mu život, tu úžasnou sílu.

A když život nedokážeme dát, 
tím spíš ho nemáme právo brát. Pří-
liš se rozšiřuje mentalita, která je 
zaměřena proti rodině a životu. A to 
je velmi nebezpečné. Upozorňuje na 
to i každoroční Národní pochod pro 
život a rodinu, který se letos koná 
7. dubna v Praze.

25. březen je „Den modliteb za 
úctu k počatému životu a za nenaro-
zené děti.“

Matka Tereza před prezidentem 
a dalšími vysoce postavenými lidmi 
Ameriky ve svém projevu ve Wa-
shingtonu v roce 1994 řekla mimo 
jiné i tato slova:

„Potrat je dnes největším nebez-
pečím pro mír, protože je to válka 
vedená proti dítěti – přímá vraž-
da nevinného samotnou matkou. 
A když dopustíme, že matka může 
zabít dokonce své vlastní dítě, jak 
můžeme po jiných lidech chtít, aby 
se nezabíjeli navzájem? Matku, kte-
rá uvažuje o potratu, bychom měli 
přivést k tomu, aby milovala, tzn., 
aby dávala, i když to ohrozí její plány 
nebo volný čas. Země, která potraty 
povoluje, neučí lidi milovat, ale po-
užívat násilí k dosažení svých cílů. 
Proto je potrat úhlavním nepřítelem 
lásky a míru.“

V sobotu 6. 1. 2018 proběhla v naší obci tradiční Tří-
králová sbírka. Počasí nám oproti minulému roku přálo, 
bylo jak na jaře. Celkem chodilo po dědině dvacet jedna 
skupin a vybralo se 68.163,- Kč.

Co je trochu problém - a potýkáme se s tím rok co rok 
- je nedostatek dětí. Někde chodili jen dva králové, někde 
dokonce jeden. Uvažujeme proto o určité spolupráci se 

Zprávičky z farnosti

Jsme v nebezpečí, jsme ohrože-
ni. Ne tolik islámskou imigrací, jak 
nás straší mnozí populisté, ale pře-
devším vymíráním. Naše populace 
stárne a vymírá, podobně jako celá 
Evropa. A navíc je tu rodině nepřá-
telská genderová ideologie, která má 
sebevražedné důsledky. Nedivme se, 
že do vylidněné Evropy se budou 
stěhovat národy, především z Afri-
ky, které početně rostou, jsou mladé 
a hledají lepší životní podmínky. To 
vše jsou však důsledky sobeckého 
chování Evropanů. Národ bez zdravé 
rodiny nemá budoucnost. Jen zasle-
pení lidé mohou ve velkém zvát cizí 
pracovníky do našich podniků nebo 
šířit strach z imigrantů, když součas-
ně nepracují na podpoře rodin s více 
dětmi. Jedině dobré velké rodiny jsou 
řešením a nadějí do budoucnosti. 
Každé narozené dítě mění populační 
vývoj k lepšímu.  Chce to chuť a od-
vahu k životu. Rodina s více dětmi je 
současně ideálním výchovným pro-
středím. Všichni podvědomě víme, 
že fungující rodina je obrovským 
bohatstvím. Potraty si vyžádaly více 
obětí než všechny války v historii 
lidstva. Za dobu platnosti interrupč-
ního zákona (letos je to už 60 let) 
u nás počet provedených zákroků 
dosahuje třetinu počtu našich oby-
vatel! Mohli být mezi nimi géniové, 
zruční řemeslníci nebo schopní po-
litici, kteří nám teď tolik chybí. Ka-
ždý rok je to 20 000 dětí, (tj. 55 dětí 
denně!) které přicházejí o život už 
před narozením! A pak nám chybí 
pracovní síly a populace stárne.

školou. Sbírky se může zúčast-
nit kdokoliv, jakékoliv dítě, ne-
musí zrovna chodit do kostela. 
Primárně je Tříkrálová sbírka 
celorepubliková charitativní 
akce pro dobrou věc, podporujme proto v dětech vědomí 
určitého soucitu pro potřebné. Už jenom to, že budu muset 

Je strašné dívat se na fotografi e 
zmasakrovaných dětí při tzv. umělém 
potratu. Jaké násilí páchají na bez-
branném tvorečkovi, když jeho tělíč-
ko roztrhají na kousky, nebo rozlep-
tají solí. Co je proti nim Herodes se 
svými pár zabitými dětmi v Betlémě! 
Potraty jsou navíc v rozporu s Hi-
ppokratovou přísahou, kterou sklá-
dají všichni lékaři. Nenarozené děti 
umírají mlčky, nemají žádné hřbitovy 
ani pomníky. Náš dočasný domov, 
lůno matky, dárkyně života, se stává 
popravištěm. Navíc nikdo matku ne-
varuje před ohrožením jejího zdraví 
a někdy i života, nebezpečím tělesných 
komplikací, budoucím problémem 
otěhotnět a dítě donosit, a zejména 
před duševními poruchami, deprese-
mi a pocitem viny, které ji čekají. Jistě 
existují vážné obtíže, které může způ-
sobit nechtěné či nečekané těhoten-
ství. Lze je však řešit jinak než za cenu 
zabití bezbranného človíčka. Mnoho 
rodin čeká na vyřízení své žádosti 
o adopci a rádi by se ho ujali. Všímej-
me si problémů lidí kolem sebe. Mož-
ná se nám naskytne možnost pomoci 
nastávající mamince v tísni, když ne 
jinak, alespoň radou a povzbuzením. 
Pro ty, které čekají nečekané dítě, exis-
tuje linka pomoci (800 108 000).

Velikonoce jsou svátky života. 
A slavíme je na jaře, když se příro-
da probouzí a rodí se mláďata. Važ-
me si života od začátku až do konce 
a pomáhejme každému k tomu, aby 
ho mohl celý hodnotně prožít – jako 
vzácný dar!

Vít Hába, farář
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Zprávičky z farnosti

Součástí naší krajiny bývají různé 
kříže podél cest a silnic, které nám 
tu zanechali naši předkové. Většinou 
už to ani nevnímáme. V naší farnosti 
se mohly děti v  postní době zúčast-
nit hry, která spočívala v  putování 
po křížích v  Prušánkách nebo oko-
lí. Každý týden byl určen jeden kříž 
(např. směrem na Josefov, v  Nové 
ulici, u myslivny atd.), kde byl ukrytý 
„poklad“ v  podobě obrázku s  úryv-
kem evangelia na daný týden a úkol, 
který musely děti splnit na místě. 
Obrázek pak děti přinesly v  neděli 
na katechezi a mohly otisknout svůj 
prst na symbolický obrázek k  da-
nému evangeliu, který byl připev-
něný na velký kříž. Tento kříž pak 
děti společně nesly v  obětním prů-
vodu při mši svaté. Kdo to nezvládl 
sám, musel se zapojit někdo z rodiny 
a udělat si výlet ke kříži. Nebylo to úpl-
ně jednoduché, protože některý týden 
docela mrzlo a nebylo zrovna přízni-
vé počasí pro vycházky, ale kdo chtěl 
úkol splnit, tak to překonal.  V sobotu 
10. března 2018 se uskutečnilo v Mo-
ravské Nové Vsi setkání ministrantů 
a dětí z farností na Podluží. Z naší far-
nosti bylo na této akci šest dětí, které 
se mohly utkat s ostatními ve fotbale, 
ping pongu nebo v deskových hrách.

Postní doba je přípravou na 
největší křesťanské svátky Veliko-
noce. Židé dali tomuto pohanské-
mu svátku jara nový význam svým 
svátkem Pesach - oslavou vyvedení 
a osvobození židovského národa 
z egyptského otroctví. Křesťanský 
význam Velikonoc je oslava Kris-
tova vzkříšení a nadějí pro celé lid-
stvo. Tentokrát střípky z historie 
naší farnosti doplním pouze histo-
rickou fotografi í z období Veliko-
noc v 50. letech minulého století.
Všem přeji požehnané Velikonoce.

Jitka Omelková

v sobotu ráno vstát, někam jít a chodit hodinu po přidělené 
ulici, a to všechno dobrovolně o své vůli a ve svém volném 
čase, jim může dát pocit dospělosti, uspokojení a důležitos-
ti, že něco udělali SAMI. Odměnou jim budou plné igelitky 
cukroví, které téměř v každém baráku dostanou.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří přispěli penězi, 
samozřejmě koledníkům, a také obecnímu úřadu za zajiš-
těné občerstvení a konečnou fázi celé sbírky, což je spočí-
tání peněz.

Milena Hromková

Hra Putování po křížích

Hrkači
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Na tradiční novoroční ohňostroj na návsi se 2. ledna přišla podívat hromada lidí – ostatně jako každý rok. A ne-
jenom Prušaňáci, ale i lidé z blízkého okolí. Pro dospělé diváky byl nachystaný výborný svařák, pro děti čaj, aby nám 
nikdo při té krásné podívané neumrzl.

V  sobotu 3. února 2018 se konal 
jubilejní 10. kuželkářský diskoples.  
K  poslechu hrál DJ Tracala z  hu-
dební agentury Tarock. Předtančení 
měly letos obstarat - stejně jako loni 
- děti z fi tness klubu z Lužic, ale pro 
nemoc většiny dětí tak zbylo zaháje-
ní na Emu Pšovskou a Aleca Mátého 

17. února se konal oblíbený Čundrbál Kapely starých časů, se kterou tentokrát vystoupila i legendární kapela Ne-
chorbend. Večer svým vystoupením zpestřil Taneční klub Black & White Hodonín a naše seniorky.

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi

Novoroční ohňostroj

Kuželkářský diskoples

Čundrbál

z  tanečního klubu Classic Hodonín. 
Tam je trénuje Klára Chovančíko-
vá a Vašek Masaryk, kterého určitě 
znáte z účinkování v televizní soutěži 
Star Dance. A jak bylo vidět, mladí 
Prušaňáci Ema a Alec tančí oprav-
du skvěle. I když byly jarní prázdni-
ny, návštěva byla zase dobrá.  Děkuji 

všem, kteří se přišli pobavit a něco si 
i vyhrát v naší bohaté tombole. Kužel-
kářský oddíl tímto moc děkuje všem, 
kteří přispěli do tomboly jak fi nanč-
ními, tak i věcnými dary, a už teď se 
těšíme na shledání v příštím roce.

Za kuželkářský oddíl 
Zdeněk Zálešák
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Čteme z prušánecké kroniky 
Další obětí války 1914 – 1918 byl občan Prokop Seják

Ve světové válce vzrostlo udavač-
ství do nebývalých rozměrů. Obětí 
tohoto špinavého řemesla se stal ob-
čan žijící v Hodoníně – Prokop Seják 
a jeho žena Františka. Bylo to na jaře 
roku 1915, když byl dobyt Přemyšl 
ruskými vojsky, tu byla Františka na 
návštěvě u své přítelkyně a při tom 
povídání přišly až na válku. Hostitel-
ka Hedvika Romanová nebyla spoko-
jena s  vítězstvím Rusů a počala jim 
nadávat. Františka, aniž by si to roz-
myslela, zastávala se ruských vojínů 
a pravila Romanové: „Vždyť jsou to 
lidé jako my a jdou bojovat, aniž by 
věděli proč a zač, tak jako naši vojí-

ni“. Romanová jí vytkla, že jest špatná 
vlastenka a potom se rozešly. Doma 
to Sejáková svěřila svému muži Pro-
kopovi a ten byl nad tím velmi zne-
pokojen a měl strach z  následků. 
Skutečně za několik dní přišel četník 
vyšetřovat Sejákovou. Tato nezapíra-
la, pověděla vše, neboť se domnívala, 
že se jí nemůže za to nic stát. Krátce 
nato dostala předvolání k soudu – za-
ložit protokol. Zanedlouho byl soud 
v Uherském Hradišti. Tam byla Fran-
tiška Sejáková uznána jako rusofi lka 
a předána diviznímu soudu do Brna. 
V Brně byla vojenským soudem od-
souzena na čtyři měsíce těžkého vě-

zení s  postem jednou měsíčně. Ten-
to trest nastoupila dne 2. ledna roku 
1916 na Cejlu v  Brně. Její muž byl 
sice povinen vojenskou službou, ale 
byl vyreklamován. Avšak mezi vyšet-
řováním jeho ženy musel 21. června 
narukovat. Dne 15. října 1915 odejel 
s  21. „marškompanijí“ do pole na 
ruskou frontu. Tam se silně nachladil 
a dostal tuberkulózu. Načež byl po-
slán z  fronty do nemocnice a pak 
domů. Avšak už se neuzdravil a v roce 
1918 v letní dobu zemřel a jest pocho-
ván na prušánském hřbitově.

Z prušánecké kroniky vypsala 
a upravila Jana Kamenská

Společenská kronika

Narození:
Zuzana Čuprová
Kristýna Šimková
Zuzana Němečková
Viktorie Petrželková (maminka Ivana Rohrová)
Rozálie Kučerová (maminka Barbora Vašíčková)

Počet obyvatel k 31. 12. 2017   2.218
Narození:   19 dětí
Úmrtí:    12 občanů
Přihlášeno:   39 obyvatel
Odhlášeno:   44 obyvatel
Sňatky v obci:   24

Narozeniny:
80 let Marie Hromková
 Štěpánka Zelinková 
 Marie Ivičičová
 Ludmila Šimková

Opustili nás:
Karel Jurkovič
Marie Košutková
Josef Malhocký
Rostislav Šimek
Marie Šťavíková

vá
a Ivana Rohrová)

Přijměte pozvání

1.4. Velikonoční zábava, KD 

14.4. Košt vín U Jeňoura 

22.4. Křest DVD „Prušánky v nářečí“

26.5. Májové zpívání v Nechorách

16.6. Turnaj ulic

16.6. Veselé paničky windsorské, Divadlo 
Bedřicha Kaněry, 17 hodin, KD

22.6. Svatojánská noc

23.6. K Nechorám do sklepa 
- Otevřené sklepy
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Vzniká databáze cestovního ruchu Slovácka

Dotace pro zemědělce, podnikatele, obce a spolky!

Jedinečnou šanci stát se součástí jednotné databá-
ze cestovního ruchu na Slovácku mají nyní podnikatelé 
v  cestovním ruchu okresu Hodonín a podlužácké části 
Břeclavska. Shromažďování dat začalo už na konci minu-
lého roku pokračuje v roce 2018. 

Data shromažďuje na Hodonínsku, Kyjovsku, Ve-
selsku a Podluží působící Turistická asociace Slovácko, 

Místní akční skupina Dolní Mo-
rava, z.s. v současné době vyhlašuje 
výzvy k předkládání žádostí o podpo-
ru ve třech operačních programech 
(Integrovaný regionální operační 
program IROP, Operační program 
Zaměstnanost OPZ, Program rozvo-
je venkov PRV). V  rámci ukončené 
výzvy PRV pro zemědělce a podni-
katele MAS Dolní Morava doporučila 

která vznikla v  loňském roce, aby vytvořila destinační 
management pro okres Hodonín s cílem jednotné propa-
gace cestovního ruchu. Založily ji místní akční skupiny, 
mikroregiony a také podnikatelé. 

Zdeněk Šmýd
Koordinátor cestovního ruchu 

Turistické asociace Slovácko, z.s.

k podpoře projekty týkající se nákupu 
techniky a technologií do vinařství, 
vinohradnictví, pivovarnictví, kavá-
renství či pohostinství. V  nejbližším 
období bude  otevřena další výzva pro 
zemědělce a podnikatele v rámci PRV. 
Z programu IROP budou vyhláše-
ny výzvy na podporu infrastruktury 
základních škol, techniky pro hasiče 
nebo na komunitní centra. Pro or-

ganizace pracující s  mládeží bude 
vypsána výzva OPZ na podporu pří-
městských táborů. Pro více informací 
kontaktujte kancelář MAS Dolní Mo-
rava v Hodoníně, sledujte naše webo-
vé stránky www.mas-dolnimorava.
cz či facebookový profi l Místní akční 
skupina Dolní Morava.

Ing. Blanka Přidalová, 
MAS Dolní Morava
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Inzerce
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Čundrbál Kapely starých časů

Krojový ples

Seniorky na návštěvě v Prietržke Tříkrálová sbírka

Dětský karneval
foto Josef Kobéda

Ples SRPDŠ
foto Petr Omelka


