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Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,
začínají prázdniny, léto je v  plném 

proudu, většina z nás se chystá na zaslou-
ženou dovolenou. V tomto mém příspěv-
ku Vás chci především informovat o tom, 
co ještě chceme v obci dokončit v letošním 
roce a co plánujeme v následujících měsí-
cích. 

Mnozí z Vás si jistě všimli, že se nám 
poněkud „zadrhly“ práce na dokonče-
ní slavnostního areálu za kostelem. Také 
z tohoto zdržení nemám radost, ale dobrá 
zpráva je, že se již zablesklo na lepší časy. 
Po několika měsících se nám konečně po-
dařilo ve výběrovém řízení vybrat fi rmu, 
která začíná pracovat na dokončení pro-
jektu a půjde-li vše podle plánu, měla by 
být celá akce dokončena do konce září to-
hoto roku.

V  průběhu prázdnin se také začne 
s  dlouho očekávanou  rekonstrukcí chod-
níků na hřbitově a s rekonstrukcí hřbitov-
ní zdi, do které přibude tzv. kolumbárium, 
což jsou místa na uložení uren.

Do konce roku také ještě chceme vy-
budovat bezbariérový přístup do kulturní-
ho domu a začít s rekonstrukcí chodníků 
v obci včetně vybudování přístřešků a lavi-
ček na autobusových zastávkách. Na tuto 
akci jsme zažádali o dotaci a její provedení 

je samozřejmě závislé na tom, zda bude žá-
dosti vyhověno. Věřím ale, že bude.

Do vinobraní bude také ukončena pro-
bíhající rekonstrukce uliček v Nechorách, 
kde probíhají intenzivní práce. 

Všechny tyto stavební činnosti dočasně 
omezují a do budoucna ještě omezí všech-
ny z nás, ale výsledek určitě bude stát za to! 
V této souvislosti Vás znovu žádám o trpě-
livost a shovívavost na všech místech, kde 
se cokoliv buduje či opravuje a zároveň Vás 
prosím o zvýšenou opatrnost při pohybu 
na těchto místech.

Na závěr si Vás také dovoluji pozvat na 
nadcházející prázdninové kulturní a spor-
tovní akce, jako je Noční soutěž hasičů o 
pohár starosty obce (4. 8.), na naše tradič-
ní Hody (12. - 14. 8.) a také na Rozloučení 
s prázdninami s letním kinem (24. 8.). Po 
prázdninách to pak bude Zarážání hory 
(1. 9.) a tradiční Vinobraní (15. 9.).

Milí spoluobčané, přeji Vám do nad-
cházejících prázdninových dnů dobrou 
náladu, pohodu a alespoň několik dnů 
krásné, slunečné dovolené ať už se spor-
tem, anebo jen tak, s obyčejným odpočin-
kem v prostředí, kde se budete dobře cítit 
ve společnosti své rodiny a přátel.

Lubomír Zahradník, 
starosta obce

Slovo starosty

Informace odpadového 

hospodářství
Vážení spoluobčané,
od posledního čísla Zpravodaje utekl 

čas jak voda a je na místě Vám sdělit, jak 
dopadla „akce kompostéry“. Byli jsme pří-
jemně překvapeni, jaký zájem o tyto pevné 
popelnice na bioodpad ze dvorků a zahrad 
byl. Obsluhu na sběrném dvoře jsme mu-
seli po dobu vydávání zdvojnásobit, aby 
se také někdo staral o to, co a kam uložit. 
V průměru se každý otevřený den vydalo 
kolem 15 kusů. Od zahájení výdeje se asi 
za měsíc a půl vydalo všech 600 dodaných 
kusů. Pevně věříme, že budou dobře slou-
žit.

V další části článku bych chtěl poděkovat 
všem občanům, kteří poctivě třídí odpad. 
Tak jako každý rok, tak i letos Tespra Ho-
donín vyhlásila výsledky a pořadí v množ-
ství vytříděného odpadu ve 26 obcích, kde 
likviduje veškeré odpady. Prušánky se opět 
udrželi na krásném třetím místě. Je moc 
dobře, že třídění odpadu už většina občanů 
bere jako samozřejmost. Jenom pro zajíma-
vost, v roce 2002 se celkem odevzdalo 20,57 
t tříděného odpadu (papír, plasty, sklo), to 
bylo na občana 9,63 kg za rok. V roce 2017 
to už bylo 123,976 tun, tj. na občana 55,82 
kg/rok. Z těchto čísel je vidět, že nám není 
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jedno, jak se chováme k životnímu prostředí. Vždyť za chvíli 
nebude kam odpad ukládat a provoz spaloven je drahý.

V číslech jsme za loňský rok vytřídili:
plast – 29,152 tun
papír – 56,420 tun
sklo bílé – 10,417 tun
sklo barevné – 21,805 tun
tetrapack – 6,182 tun

Pro srovnání ještě pořadí na dalších místech. Na prv-
ním místě jsou Čejkovice – 73,322 kg/obyvatel, další Jose-
fov – 65,266 kg/obyvatel, třetí Prušánky, čtvrté Dolní Boja-
novice – 49,449 kg/obyvatel.

Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné prosluněné letní 
dny, pěkné prožití dovolených a hodně sil ve třídění odpa-
dů

Jan Nosek, 
místostarosta

Oznámení
o době a místě konání volby 

do zastupitelstev obcí 
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:

v pátek 5. října 2018 od 14.00 hod – 22.00 hod
v sobotu 6. října 2018  od   8.00 hod – 14.00 hod

místem konání voleb jsou volební okrsky č. 1 a č. 2, sídlo volebních místností těchto okrsků je přísálí Kulturního 
domu v Prušánkách.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky a údaje o 
oprávněnosti hlasovat v uvedeném volebním okrsku. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občan-
ským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti zákonem stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb 

hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič hlasuje osobně, za-
stoupení je nepřípustné. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise 

vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou.

Vážení návštěvníci knihovny, milí 
čtenáři,

ani jsme se nenadáli a máme tu 
léto, nejpříhodnější dobu na čtení knih. 
V horku se stejně nedá pracovat, s mo-
tykou při 35 stupních si můžete uhnat 

Z naší knihovny
leda infarkt, v TV nic rozumného, tak-
že nejlepší doba na četbu. A že je z čeho 
vybírat! V  dubnu přišla první várka 
nových knih a samé trháky. Můžete vy-
bírat z  nové Vasilkové, Mornštajnové, 
Bryndzy, Gillerové, jsou zde historické 

ságy, detektivky, je zde plno nových 
Vondrušků atd, přijďte se podívat.

Dále zmíním akci, kterou jste urči-
tě nepřehlédli. Jedná se o letošní burzu 
knih, ale i časopisů, CD a DVD. Musím 
říct, že byla velmi úspěšná, vybralo se 
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kolem 2940 Kč. Za 2670 Kč se nakoupi-
ly knihy pro prvňáky. Peníze, které zby-
ly, asi 1400 Kč budou použity na knihy 
příští rok.

Vzhledem k  tomu že burza je cel-
kem populární akce, podle dotazníku, 
který ji provázel, je kladně hodnocena 
a žádána i příští rok, uspořádáme ji na 
jaře znovu. Tímto prosím všechny, kte-
ří máte doma knihy, zajímavé časopisy, 
DVD a CD, ale i třeba staré gramofono-
vé desky, kterých se chcete zbavit, noste 
je již nyní a v průběhu celého roku do 
knihovny.

V  úterý 15. 5. přišli do knihovny 
prvňáci s  paní učitelkou Trechovou 
a předvedli, jak se naučili číst, a tudíž 
se mohou stát čtenáři nejenom naší 
knihovny. Děti četly a zpívaly a pak 
jsme se odsunuli všichni do obřadní 
síně, kde už na nás čekal pan starosta, 
aby provedl samotný slavnostní akt 
jmenování čtenářem.

Děti dostaly knihu, čtenářský pas, 
průkazku do knihovny a záložku. Dou-
fám, že pozitivní naladění pro knihy 
jim vydrží celý život.

12. červnem jsme ukončili besedy 

s  předškoláky. Tato byla jen odpočin-
ková, jinak jsme si celý rok povídali o 
lidském těle – smyslech, vývoji od na-
rození a emocích. Vše můžete sledovat 
na knihovnických stránkách.

25. 5. 2018 vstoupil v  platnost zá-
kon o ochraně osobních údajů. Všich-
ni čtenáři, noví i stávající, musí vyplnit 
novou přihlášku. Vytisknu vám ji při 
výměně knih, dětem ji musí podepsat 
rodiče, takže ji budu posílat po dětech 
domů na podpis.

Přeji všem pěkné léto.
 Milena Hromková

Školní rok 2017/2018 nám pomalu končí a Hudeb-
ní, taneční a výtvarná škola v Prušánkách má za sebou 
třetí rok svého působení. I v tomto roce máme za se-
bou spoustu vystoupení jak na besídkách pořádaných 
HTVŠ, tak na akcích základní školy, obce Prušánky nebo 
různých akcích v regionu. To, že je každá ze složek naší 
školy, ať jsou to naši tanečníci nebo muzikanti, schop-
na veřejných vystoupení, je pro nás velkým úspěchem a 
nejlepší zpětnou vazbou naší práce. Osobně doufám, že 
tento trend bude pokračovat a se stoupající úrovní na-
šich žáků bude i těchto akcí přibývat. Nesmíme ovšem 
zapomenout ani na náš výtvarný obor, ve kterém máme 
spoustu talentovaných studentů, a jejich práce a výtvory 
můžete zhlédnout na každé z našich besídek. 

Jedna z nejpodstatnějších událostí druhého polole-
tí jsou pro žáky hudebních oborů zkoušky ABRSM, na 
které se usilovně připravují po celý školní rok. S každým 
následujícím rokem a vyšším stupněm skládané zkouš-
ky se samozřejmě zvyšují i nároky a požadavky na naše 

HTVŠ
studenty. Proto i příprava musí být 
intenzivnější, a není samozřejmostí, jako u postupových 
zkoušek na ZUŠ, že každý rok žáci zvládnou jednu úro-
veň. Byl bych nerad, kdyby neúspěch na zkouškách byl 
brán jako selhání. Naopak je třeba výsledek ze zkoušek 
ABRSM brát jako zpětnou vazbu, abychom zjistili, kde 
má dítě slabou stránku, na které je třeba pracovat usi-
lovněji, ale také co žákovi naopak jde a v čem je dobrý. 

Letošní školní rok si dovoluji hodnotit jako úspěšný už 
proto, že zájem o výuku v naší škole neupadá, ale naopak 
se naše počty dále rozšiřují. Tento fakt mě velmi těší, pro-
tože vzdělání v uměleckém odvětví je podle mě nedílná 
součást toho, co si děti do budoucího života mají odnést. 

Všem žákům přeji za celý pedagogický kolektiv 
HTVŠ Prušánky krásné prožití prázdnin a rodičům za-
sloužený odpočinek. Budeme se na Vás těšit v dalším 
školním roce. 

 Vít Němeček
  Hlavní koordinátor HTVŠ

Těžko popsatelné chvění v  břiše 
v kombinaci s větší či menší únavou a 
očekáváním, co přinesou nebo odne-
sou letní prázdniny. Tak to by mohlo 
být stručné shrnutí pro závěr školního 
roku. Ten si, alespoň z mého pohledu, 
letos nasadil minimálně sedmimílové 
boty, protože rychlost, kterou protrhl 
cílovou pásku, by mu záviděl i světo-
známý jamajský sprinter. A bylo jen 
na škole, aby divoké tempo vydrže-
la. Ale co jí vlastně ve fi nále zbývá? 

Z činnosti ZŠ

Otázkou zůstává, kdo to pomyslné 
koňské spřežení hnal kupředu. Děti? 
Kdo držel pomyslné opratě? Učite-
lé? Nebo to bylo opačně?... Tak jako 
to tak, bylo zapotřebí hnát se stejnou 
cestou. A na jejím konci to bývá stej-
né – prvňáčci už si můžou sami pře-
číst knížku, deváťáci zamáčknou slzu 
a rozloučí se s  námi (někteří i s  tou 
knížkou…), všichni se těší na prázd-
niny a někam se posunou, někdo víc 
a někdo míň…a tak pořád dokola... A 

aby to nebyl jen monotónní kolotoč 
času v  tempu vzdělávacího procesu, 
je potřeba pro to něco udělat. Proto 
bych rád poděkoval všem kantorům 
za jejich práci, za chuť a úsilí dělat pro 
školu něco navíc. Bez nich by nepro-
běhla Letní slavnost, děti by nezažily 
projektový den Škola jinak, neběhalo 
by se pro školu, nekonal by se škol-
ní ples, Noc s Andersenem a mnohé 
další akce, nehonosili bychom se ti-
tulem ekoškola. Poděkování patří i 

Poděkování za školní rok
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paním učitelkám ve školce za důleži-
tou a mnohdy mravenčí práci a také 
lidem, bez kterých by škola nefungo-
vala -  paním kuchařkám, uklízečkám 
i panu školníkovi. Cením si trpěli-
vosti, kterou se mnou všichni měli, 
že se mnou sdíleli moje nápady a za 
to, že tvoří příjemné prostředí pro 

děti. Vím, že je tu tým lidí, který do-
káže věci dotáhnout do konce a také 
rodiče, kteří jeho práci dokáží ocenit 
a táhnout se školou za jeden provaz. 
Zvláštní poděkování bych chtěl vyjá-
dřit panu starostovi a vedení obce za 
podporu, otevřený přístup a výbor-
nou spolupráci.

Co napsat více? Snad jen to, že 
v hlavách už se nám rodí nápady do 
příštího školního roku, ale o těch až 
příště…

Přeji všem krásné léto plné odpo-
činku a příjemných zážitků.

Jakub Horňák
ředitel školy

Ve středu 2. května se šestá třída vydala na cestu do 
Velkých Pavlovic na pobytový výukový program. Pro-
gram probíhal na Centru ekologické výchovy Trkmanka. 
Zde jsme byli i ubytovaní. Letos jsme vybrali program 
o netopýrech, o ptácích a dověděli jsme se hodně zají-

Environmentální výchova

mavého o životě v  rybníce. Prošli jsme celou naučnou 
stezku po Pavlovicích. Moc se nám líbily „opilé sklepy“. 
Večer jsme si vyzkoušeli svoji statečnost na stezce odva-
hy. Pobyt se nám líbil, některým se ani nechtělo domů.

   Text a foto Mila Kurková

Pro děcka se školní rok vleče, ale 
pro nás rodiče to utíká jako voda. Je 
tady zase konec jednoho školního 
roku a hurá na prázdniny. Za celé SR-
PDŠ - a tím i za všechny třídní důvěr-
níky - děkuji všem rodičům, učitelům 
a vedení školy za spolupráci. V tomto 
školním roce jsme se snažili každou 
třídu z fondu SRPDŠ podpořit při ně-
které akci, kterou škola pořádala, pře-
vážně to byla úhrada dopravy na vý-
let nebo divadlo, ale i nějaké aktivity, 

Okénko ze SRPDŠ

podrobnější rozpis je na webu školy. 
Z fondu SRPDŠ jsme každému žákovi 
uhradili sadu sešitů, které si musí ji-
nak pořizovat za své, stejně by to mělo 
být i v příštím školním roce, takže jste 
ušetření shánění sešitů nebo jejich pla-
cení pro ty, kdo si je objednával ve ško-
le.  Z fondu pak byly zakoupeny nové 
knížky do školní knihovny. Na podzim 
vedení školy vyhlásilo soutěž o nové 
logo školy. Tuto soutěž jsme podpořili 
příspěvkem pro výherce, kterými se 

stali žáci 8. a 9. třídy, kteří za odměnu 
měli možnost absolvovat poznávací 
zájezd do Vídně. Přeji všem, aby měli 
i během prázdnin možnost také po-
znat i nějaká nová místa či místečka, 
a hlavně si užili prázdniny s  dětmi a 
celou rodinou, a přitom nezáleží, jestli 
je to u moře, u rybníka nebo i doma, 
ale to, že máte nějaký čas, který může-
te strávit společně. Krásné a pohodové 
prázdniny za všechny ze SRPDŠ přeje  

Lenka Tlachová.

Trkmanka – květen 2018

Další školní rok za námi
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Prázdniny jsou už za dveřmi a děti mají za sebou 
další školní rok plný vzdělávacích a výchovných činností, 
aktivit a her. Hned z jara se ve školce konal slet malých i 
velkých čarodějnic a čarodějů, kde předvedli své znalosti 
a dobrou paměť při vaření lektvarů a elixírů. Dobré na-
vigační schopnosti se ukázaly i na letové dráze. Vše bylo 
řádně zhodnoceno a odměněno čarodějnickou radou. 

Měsíc na to se děti proměnily v ty nejlepší umělce 
ze  širokého okolí a udělaly všem maminkám, tatínkům 
a celé rodině radost v podobě cirkusového představení v 
kulturním domě. Všem moc děkujeme za účast a krásné 
kostýmy. 

Hned 1. června děti oslavily Den dětí dobrodružnou 
cestou za pokladem, který byl ukryt hluboko v  Necho-
rách. Všechny děti čekalo mnoho dovednostních, ale také 
vědomostních úkolů, a protože je zvládly  na jedničku, 
byly odměněny sladkým pokladem. Den před tím je ale 
ještě přišla navštívit dětská hrdinka -  prasátko Pepina, 
která děti překvapila a potěšila návštěvou. Červen je také 
období školních výletů, a tak i naši 
předškoláci jeli na výlet do Modré na 
„Živou vodu“, kde hlavní cíl výletu 
byl splněn - nahlédnout pod vodní 
hladinu a vidět všechny „ty ryby“. 
Děti odjížděly domů spokojené a 
plné nových vjemů a zážitků.

Některé děti se chystají po prázd-
ninách do prvních tříd a to je pro 
ně čas loučení a zároveň napjatého 
očekávání toho, co je ve „velké ško-
le“ vlastně čeká. A aby přechod do 
základní školy nebyl takovým pře-
kvapením, předškoláci v  letošním 
roce navštívili základní školu hned 
dvakrát, a tak mají alespoň malou 
představu, jak to asi bude ve vyučo-
vání vypadat. Seznámit se se školním 
prostředím byly v  1. třídě a dokon-
ce v  5. třídě, kde si pro ně „páťáci“ 
připravili hry a zároveň děti poznaly 
svou budoucí paní učitelkou. Mimo 
jiné byly na „Letní slavnosti“ pasová-
ní ředitelem školy na školáky, a pro-
to nám nezbývá nic jiného než jim 
popřát úspěšný vstup do první třídy 
a budeme se těšit, až nám přinesou 
ukázat své první vysvědčení.

 I v letošním roce jsme se zúčast-
nili malířské soutěže „Čarovné barvy 
země“.  Do soutěže děti namalovaly 
dva obrazy výhradně přírodními 

Z naší školičky

materiály - jíly. Kolektivní dílo „Paleček a jeho kamarádi“ 
namalovali Nikola Markovičová, Veronika Římská, Zuza-
na Krátká, David Maršálek a Beáta Malíková pod vede-
ním paní učitelky A. Nesvadbové a získali krásné 4. místo 
v kategorii Svět kolem nás (Domov) ve věku od 3 do 6 let. 
Umělecké dílo „Můj dům - můj hrad“ namalovali Pavel 
Lamač, Sofi e Salajková a Tomáš Holomucký pod vedením 
paní učitelky L. Drejčkové. Pro ceny si děti jely na Slovan-
ské hradiště v Mikulčicích, kde prožily hezké dopoledne 
plné naučných, hudebních a tvořivých dílniček. Děkuje-
me rodičům za spolupráci při dopravě. 

Všechny děti na rozloučení se školním rokem čekalo 
improvizované divadlo Karkulka a diskotéka, kterou si 
děti parádně užili a tančili až do vyčerpání. 

Přejeme především dětem usměvavé prázdniny plné 
sluníčka a veselých zážitků. Rodičům pěknou dovolenou 
a načerpání energie do dalšího školního roku. Budeme 
se na Vás moc těšit v září. 

Za kolektiv mateřské školy Lucie Drejčková

Školní rok je u konce
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Možná jste si všimli, že v minulém 
zpravodaji od nás vyšly pouze fotky, 
proto bych v tomto čísle ráda shrnula 
celý půlrok v našem Klubu. 

V  únoru, v  období jarních prázd-
nin, jsme s dětmi už podruhé vyjely do 
Hodonína na dětské hřiště Bambino. 
Děti si to tam moc užily a určitě jsme 
tam nebyly naposled.

V  březnu se pak už tradičně ko-
nala jarní burza dětského oblečení, 
sportovních a kojeneckých potřeb a 
těhotenského oblečení. Opět jsme se 
setkaly s velikým zájmem nakupujících 
maminek jak z Prušánek, tak z bližší-
ho i širšího okolí. Už tradičně se nám 
burzy účastní prodávající z  Břeclavi, 
Hodonína a dalších obcí a myslím si, že 
výběr je vždy velmi široký a téměř kaž-
dá maminka si najde, co zrovna potře-
buje. A opět je namístě poděkovat jak 
zaměstnancům obecního úřadu, kteří 
nám pomáhají s přípravou kulturního 
domu, tak místním maminkám, kte-
ré nám vždy ochotně přijdou pomoci 
s  tříděním věcí před i po burze. Moc 
děkujeme!

V  minulém zpravodaji vyšly také 
fotky z  našeho velikonočního tvoře-
ní, kde jsme si s dětmi vytvořily různé 
zápichy do květináčů, barevná vajíčka, 
ovečky, zajíčky a mnoho dalších výtvo-
rů s  velikonoční tématikou. Je krásné 
dívat se, jakou mají děti radost, když 
si sami vytvoří nějakou hezkou veliko-
noční ozdobu a určitě podobnou akci 
uspořádáme zase příští rok.

Další akcí, už trochu tradiční, mělo 
být rodinné odpoledne u Nechor. Tuto 
akci jsme ale letos bohužel musely zru-
šit, protože U Jeňoura nebylo možné 
ji uspořádat a jiný přijatelný prostor u 
Nechor jsme nenašly. Každopádně ur-
čitě počítáme s tím, že příští rok v květ-
nu akce opět proběhne.

A protože dětského tvoření není ni-
kdy dost, začátkem června jsme uspo-
řádaly akci „malování na trička“. Sešly 
jsme se v hojném počtu a výtvory dětí 
byly opravdu kouzelné. Každý si to po-
jal po svém a vytvořil si originální trič-

Klub maminek

ko podle sebe. Myslím, že paní učitel-
ky ve školce následující den snadno 
poznaly, které děti se u nás v  Klubu 
sešly. 

Kromě už popsaných akcí a tvo-
řeníček se i nadále pravidelně schá-
zíme ve čtvrtek od 9:00 hodin, v létě 
bychom rády s dětmi trávily víc času 
venku, takže doufáme, že bude brzy 
zprovozněno hřiště za hřbitovem, 
abychom se mohly scházet tam. Na 
léto máme naplánovány také dva vý-
lety – nejdřív bychom s  dětmi rády 
zajely autobusem do ZOO v Hodoní-
ně. Tento výlet proběhne 12. 7., pokud 
nemáte jiný plán, budeme rády, když 
se k nám s dětmi přidáte. Přesné časy 
odjezdu/příjezdu 
budeme ještě ladit 
a vše zveřejníme na 
Facebooku. Koncem 
srpna pak plánuje-
me výlet do lanové-
ho centra Lanáček 
v  Poštorné, jako ta-
kové malé rozlouče-
ní s prázdninami. A 
opět platí pozvánka 
pro všechny z  Vás, 
kteří byste se k nám 
s  dětmi chtěli při-
dat. 

Od září opět plánujeme odpolední 
angličtinu pro nejmenší, na přelomu 
srpna a září budeme informovat o tom, 
kdy bude probíhat. A samozřejmě už 
pracujeme také na přípravě podzimní 
burzy a i dalších akcí, které bychom 
letos chtěly uspořádat. O tom ale zase 
příště. 

Jménem Klubu maminek bych 
ráda všem, hlavně všem dětem, po-
přála krásně prožité letní prázdniny 
a doufám, že se se spoustou z  Vás 
během léta potkáme, ať už v  Klubu 
nebo někde jinde.

Za Klub maminek Prušánky-
Martina Vašíčková

Foto: Gabriela Měchurová

Jaro 2018
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Letos již po deváté otevřeli členové Spolku Nechorští vi-
naři široké veřejnosti své sklepy a k ochutnávce nabídli svá 
vína. A jak se nám letošní akce vydařila?

„Ač v 65 letech jsem převážně pivař, byl jsem potěšen at-
mosférou a úrovní akce! A VÍNO MI ZAČÍNÁ CHUTNAT.“ 
Toto sdělení pana Michala z Karlových Varů na anketním 
lístku musí potěšit srdce každého vinaře. A nebyl sám. Od 
soboty uplynula krátká doba (příspěvek píšu v pondělí), tak-
že nemáme ještě spočítané a vyhodnocené všechny anketní 
lístky. Ovšem slova chvály i při zběžném přehlédnutí jedno-
značně převládají. Tak jen krátký výběr.

„Krásně jsem se ovínil a byl jsem nadmíru spokojen.“ To 
nám napsal Pavel z Plzně.

„Víno mňamózní, lidé uctiví, 1*“. To je hodnocení Josefa 
z Kynšperka nad Ohří.

„Předtím jsme jezdívali do Rakvic, ale tady se nám to líbí 
více. Děkujeme.“ Tomáš z Plzně.

„Mám Vás moc rád. Je tady moc hezky.“ Tak nás potěšil 
Ján ze slovenského Lieskového.

„Super akce! Líbí se nám, že akce není tolik masová. Vy-
hovují nám prostory, stánky a především vína!!!“ Napsala 
Pavlína z nedalekého Podivína.

„Těšíme se, jak sem vyrazíme opět v  listopadu.“ Těší se 
Václav z Opavy.

„Veľmi spokojný s celou organizácijou a kvalitou ponúka-
ných vín“ byl i Lubomír z Trenčína.

No a dál se opakují výrazy jako super, úžasná, skvělá akce, 
paráda, nepopsatelný zážitek. Milí lidé, výborná, skvělá vína. 
Opět se rádi vrátíme.

Co k tomu více dodat? Snad jen to, že jsme letos překona-
li magickou tisícovku. V Nechorách se v sobotu pohybovalo 
1 097 milovníků moravského vína. V předprodeji se prodalo 
621 vstupenek, zbytek na místě. Bylo vidět, že k nám přijeli 
opravdoví příznivci, kteří si chtěli užít dobré víno a atmosfé-
ru Nechor. S mnohými jsme se nesetkali poprvé, jsou pravi-
delnými hosty v Nechorách, a to nejen na našich akcích. 

Spolek Nechorští vinaři

V  průběhu dne zpříjemňovala návštěvníkům pohyb 
mezi sklepy tradičně cimbálovka Verbuňk, která v podvečer 
pokračovala vystoupením v centru Nechor. Na úvod večer-
ního programu vystoupily naše šikovné děti z Nechoránku.  
Na mnohých návštěvnících bylo vidět, že je dětské lidové hry 
překvapily a něco podobného vidí poprvé.

Děkujeme všem našim pomocníkům z  řad místních 
občanů u pokladny, u výdeje minerálek a u úklidu centra. 
Rovněž Martině Nešporové z fi rmy Pixelhouse Břeclav, kte-
rá o akci aktuálně informovala fotoreportáží na Facebooku. 
Ceníme si dlouhodobého vstřícného přístupu naší obce a 
zejména Sklepů U Jeňoura, kde nám vždy na své náklady 
zajišťují stravování veškerého obslužného personálu a hu-
debníků. 

V průběhu akce se v Nechorách pohybovali dokumenta-
risté z fi rmy Pixelhouse, takže se můžete těšit na promovideo 
o letních otevřených sklepech v Nechorách. Zveřejníme ho 
na našem webu a nabídneme ho k umístění i na web obce. 

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

Michaela Hradilová, Spolek Nechorští vinaři
Foto: Martina Nešporová z fi rmy Pixelhouse Břeclav

K Nechorám do sklepa 2018
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14. dubna 2018 proběhl ve Vin-
ných sklepech U Jeňoura již 7. ročník 
Nechorského koštu vín. Podařilo se 
shromáždit 594 vzorků vín především 
z Prušánek, ale i z blízkého okolí. Le-
tos přilákala nechorská výstava vín více 
než 500 návštěvníků, což je opravdu 
mimořádné číslo a svědčí o velké popu-
laritě této akce i Nechor jako takových. 

Výstavní výbor velmi děkuje všem 
vinařům, kteří poskytli vzorky vín, vel-
mi si vážíme Vaší přízně. Stejně tak dě-
kujeme všem degustátorům, kterých se 
na hodnocení vín 8. 4. 2018 sešlo více 
než padesát. V neposlední řadě děku-
jeme Vám všem, kteří jste se zúčastnili 
samotného koštu, a věříme, že jste si to 
užili. Velký dík zaslouží také prušánec-
ká chasa, která nám pomohla s nalévá-
ním vzorků vín.

Výstava vín rozhodně není jenom 
akcí výstavního výboru. Je to akce 
celé vinařské obce Prušánky. Úkolem 
výstavního výboru je především shro-
máždit a připravit vzorky pro ohodno-
cení a samotnou výstavu. Je to mnoho 
starostí a také fyzicky náročné práce. 

Nechorský košt vín
Nejdůležitější pro úspěšnou výsta-
vu vín je ale ochota vinařů dát vzorky 
svých vín a také přijít na hodnocení. A 
to je poslání vás všech, prušáneckých a 
nechorských vinařů. Bez vás žádný košt 
nebude! 

Do významné vinařské obce, jakou 
Prušánky nepochybně jsou, rozhodně 
každoroční košt vín patří a my, členo-
vé výstavního výboru chceme, aby tato 
tradice pokračovala i nadále. Výstavní 
výbor je složen ze zkušených vinařů, 
degustátorů a dalších lidí. Někteří z 
nás se na organizaci koštů podílí již 
desítky let. V minulosti jsme dvakrát 
uspořádali profesionální nominační 
soutěže, které byly součástí výběru 
vín pro Salon vín ČR. Jsme přesvěd-
čeni, že na poměry místních výstav 
vín máme naši akci organizačně velmi 
dobře zvládnutou. 

Jsem přesvědčen, že naprostá větši-
na Prušaňáků a Nechoráků podporu-
je naši společnou výstavu vín. Svědčí 
o tom velký počet dodaných vzorků 
a především návštěvníků koštu. Rád 
také zmíním, že se nám pro rok 2018 

podařilo organizační výbor rozšířit o 
mladé šikovné vinaře a příznivce vi-
nařství. Za jejich ochotu ke spolupráci 
jim od srdce děkuji a doufám, že bude-
me společně pokračovat. 

Výstava vín je svým pojetím 
folklorní akce. Nehleďme jenom na 
body v katalogu, přistupujme k tomu 
s  nadhledem. Věřte, že vím, o čem 
mluvím, protože na profesionálních 
soutěžích, kterých se jako degustátor 
pravidelně účastním, jsou názory na 
vína jednotlivých členů komisí čas-
to podobně odlišné jako na malých 
dědinských soutěžích jako je ta naše. 
I jako vinař, který přihlašuje vína na 
různé významné soutěže, vím, že víno 
oslavované na jedné soutěži může na 
jiné skončit v  poli poražených. Hod-
nocení vín vždy bude do jisté míry 
subjektivní záležitostí a výsledek je 
vždy ovlivněn spoustou proměnných. 

Vážené vinařky, vážení vinaři, dě-
kuji vám všem ještě jednou za podpo-
ru a pevně věřím, že naši výstavu vín 
udržíme i v dalších letech.   

Za výstavní výbor Přemysl Vašíček

Byua vojna

Byua vojna byua,
zas sa navrátiau,

do mojej huavěnky
 silno uderiua.

Do mojej huavěnky,
do tej mojej huavy,
co ste si to zmysleli,

vy rakúští páni.

Vy rakúští páni,
vysoko hledíte,

na moju hvuavěnku
nikdá nemyslíte.

Ze sbírky Nechorské byliny
Pigi

A trochu 

poezie…
Co jsme se my natěšili,
konečně ten rok přežili,
kdy na dovču vyrazíme,
další místa navštívíme.

Dvůr Králové – Penzion Za Vodou,
ten nebyl vybrán náhodou,
za pravdu vám všichni dají,

že leží v krásném českém kraji.

Brzy ráno vyrážíme na naši společ-
nou dovolenou – již devátou. Je neděle, 
cesta krásně a v  pohodě ubíhá. Naše 
první zastavení je v  Třebechovicích 
v Muzeu betlémů. Je tady více než sto 
různých betlémů, ale tím největším 
je „Třebechovický betlém“, dílo lido-
vých umělců Josefa Probošta a Josefa 
Kapucína z  19. století, který vznikal 

Naši senioři

téměř čtyřicet let. Zachycuje biblické 
výjevy, ale i život lidí v městečku. Celý 
soubor se skládá z 2034 vyřezávaných 
dílů. Po prohlídce jedeme na místo 
naší dovolené. Je to město Dvůr Krá-
lové nad Labem v Penzionu Za Vodou. 
Naše ubytování je velmi krásné. Jsme 
unešení krásným prostředím, ochotou 
personálu a dobrým jídlem. I když na 
pondělí bylo plánováno volno, po obě-
dě jsme vyjeli do Babiččina údolí. Toto 
je pojmenováno podle knihy Boženy 
Němcové „Babička“. Barunka – Božena 
Němcová - zde strávila své dětství. My 
jsme si prošli naučnou stezku, kde jsou 
známé objekty, jako je roubená chalu-
pa, Staré Bělidlo či Viktorčin splav. Tam 
jsme také dostali smutnou zprávu o 
naší kamarádce. 

Naše společná dovolená 
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Vždy na druhý den po příjezdu 

máme tzv. „seznamovací večírek“. Spo-
lečně posedíme, pochutnáme přivezené 
vzorky, zazpíváme si. Tentokrát jsme jen 
v  klidu poseděli a vzpomínali na naše 
kamarádky, které nás tak brzy opustily.

Ve chvílích volna se procházíme po 
městě, které bylo kdysi královské. Je zde 
hodně krásných renezančních a barok-
ních domů. V 19. století zde byl hlavně 
textilní průmysl. Ale hlavně je zde Sa-
fari – ZOO.

Na druhý den – v  úterý – jedeme 
zvířátka navštívit. Vezeme se safaribu-
sem s průvodcem po „Africkém safari“. 
Trasa je dlouhá asi 5 km. Velmi zblízka 
vidíme pasoucí se zebry, antilopy, vo-
dušky, buvoly a spoustu jiných zvířat 
a ptáků. Samozřejmě nemůžeme pře-
hlédnout žirafy, které si vykračují jako 
dámy se vztyčenou hlavou. Safari se 
stalo v roce 2016 kulturní památkou.

Ve středu dopoledne jsme si zajeli 
na přehradu se zvláštním názvem „Les 
království“. Je to nejkrásnější vodáren-

ská stavba u nás. Připomíná pohád-
kový zámek. Ale začalo nám pršet, tak 
jsme jeli domů.

Po obědě jedeme na prohlídku per-
ly českého baroka – hospitalu Kuks. 
Jeho úžasný barokní areál nad řekou 
Labe je národní kulturní památkou. 
Celému údolí tu vévodí špitální kostel 
Nejsvětější Trojice. Kuks býval zaopat-
řovacím ústavem pro vojenské veterány 
a starce. Největší pozornost zde poutá 
sochařská výzdoba. Na terase je osm 
soch Blahoslavenství a sochy Andělů. 
Největší atrakcí jsou sochy Ctností a 
Neřestí. Sochy dvacet čtyř žen před-
stavují dobré i špatné lidské vlastnos-
ti. Také barokní lékárna s  výrobními 
pomůckami, krásnými nádobami, ve 
kterých se uchovávaly léky a samotný 
interiér nás doslova uchvátil.

Čtvrtek – volný den. Snažíme se ješ-
tě nakoupit si domů malé dárečky. Ale 
hlavně si užíváme krásného prostředí 
penzionu. Večer máme rozlučkový ve-
čírek. V pátek ráno po snídani jedeme 

domů.
Máme ještě poslední zastavení v Li-

tomyšli. Říká se, že je to jedno z  nej-
krásnějších měst v Čechách. Měli jsme 
málo času, tak jsme se prošli po náměs-
tí, zašli na oběd a jedeme domů.

V Prušánkách se nám dobře žije,
 pracuje i vínko pije, 

až nastane ten správný čas, 
za rok vyjedem na dovolenou zas.
Ještě v tomto pololetí jsme vyjeli na 

jednodenní výlet do Bratislavy. S paní 
průvodkyní, která nás provedla Starým 
městem, jsme poznávali krásy a zajíma-
vosti. A bylo co vidět! Pak jsme se pro-
jeli lodí po Dunaji, kde jsme si pěkně 
odpočinuli. Ještě prohlídky Bratislav-
ského hradu, který se tyčí majestátně 
nad městem. A náš výlet končí v luxus-
ní otáčivé restauraci ve výšce 101 metru 
v  televizní věži „Kamzík“. Po dobrém 
obědě odpočinutí a spokojení jedeme 
z Bratislavy za deště domů.

  Za seniory Květa Kopečková
Foto: Věra Dřevěná

Z činnosti skautu

Skaut Mikulčice
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V květnu se vydali skauti z Prušánek spolu se skauty 

z Lužic a Mikulčic na pětidenní výpravu do Belgie. Ko-
nal se zde totiž Intercamp - sraz skautů a skautek v rámci 
mezinárodních měřítek. Akce byla pro skauty velmi pří-
nosná – navázali zde nová přátelství, vyměnili si skautské 
zkušenosti a zlepšili si jazykové znalosti. Akce se konala u 
malebného městečka Sint –Truiden, u něhož se po celou 
dobu stanovalo. Obdobná akce – ale již „celorepubliko-
vého rázu“ - se konala o 2 týdny později v  chatové ob-
lasti Littner a nesla název X. okresní Jamboree. Pro děti 

byl připravený program v celovíkendovém tématu První 
republiky, kde si děti připomněli blížících se sto let od 
vzniku Československa. Celkem se z okresu sešlo skoro 
dvě stě padesát skautů od nejmenších vlčat a světlušek až 
po rovery. Nyní už se těšíme na největší akci roku - letní 
tábor, na který se tradičně pojede v červenci k vesnici Pol-
nička na Vysočině.

Krásné léto všem přeje za skauty ze střediska Mikulčice
 Barbora Ivičičová - Majka

Foto Josef Kobeda a Eliška Bohunská

Skautský oddíl Cor Dare

Jaro je za námi a na rozpálené dveře 
klepe léto, které k nám stejně proklouz-
lo už mnohem dřív. Léto je pro náš od-
díl především časem prázdnin, kdy děti 
nemají pravidelné schůzky. Ale i přes to 
čeká kluky v  létě vrchol celé skautské 
sezóny – letní skautský tábor ve Vřeso-
vicích u Kyjova. Přípravy jsou v plném 
proudu a myslím, že se mají kluci na co 
těšit.

Ještě než se ale všichni rozjedeme na 
výlety, dovolené, festivaly a tábory, tak 
bych rád vzpomněl na dvě velké jarní 
skautské akce, které byly svým způso-
bem ojedinělé.

V sobotu 28. dubna proběhla v Pru-
šánkách středisková akce s  názvem 
„Kuličkiáda a oheň ke dni sv. Jiří.“ Jed-
ná se o tradiční střediskovou akci, která 
letos poprvé proběhla na území Prušá-
nek, konkrétně v areálu ZŠ Prušánky a 
areálu klubovny. Tímto bych rád ještě 
jednou poděkoval panu řediteli Mgr. 
Jakubu Horňákovi za propůjčení ven-
kovního areálu školy a sportovního hři-
ště. Protože se jednalo o střediskovou 
akci, zúčastnili se jí členové všech čtyř 
skautských oddílů spadající pod hodo-
nínské skautské středisko. Dohromady 
nás všech bylo padesát sedm.

Po příjezdu skautů z  Hodonína 
jsme měli krátké aktivity na seznáme-
ní a pak jsme rovnou přešli k hlavnímu 
bodu programu – k turnaji v ringu, kte-
ré je považováno tak trochu za skaut-
ský sport. Děti vytvořily týmy a pustili 
se do turnaje ve dvou kategoriích. Pro 
děti byly připravené stanoviště, které si 
mohly ve volné chvíli projít a vyzkou-
šet. Přichystané pro ně byly skládačky 
dřevěných ptačích budek, dalekohledy 
a pátrací hra, plavba na Kaluži, stano-

viště s  badmintonem a jinými sporty, 
stanoviště s výrobou skákající papírové 
žabky a boj s meči. Po odehrání turna-
je jsme se společně přesunuli do areálu 
klubovny, kde byl nachystaný táborák 
a kuličkiáda. Turnaj v  ringu se nám 
ale protáhl, proto jsme nakonec stihli 
pouze táborák a ve výsledku jsme měli 
„Kuličkiádu“ bez kuliček. Podle slov 
a výrazů dětí to ale nikomu nevadilo, 
protože aktivit bylo spousta a děti si 
program užily i bez tradičního souboje 
v kuličkách.

Druhou akcí, o které chci napsat 
pár řádků, je Okresní Jamboree, které 
proběhlo první víkend v červnu. Tuto 
akci pořádá každé dva roky skautský 
okres Hodonín a je určena pro všech-
na skautská střediska v  okrese Hodo-
nín. Jedná se o velkou akci, na které 
letos bylo cca dvě stě padesát lidí. My 
jsme na Okresním Jamboree byli s dět-
mi poprvé před dvěma lety. A protože 
děti byly akcí nadchnuté, tak jsme vy-
razili i letos. Základna byla stejná jako 
před dvěma roky – základna Littner u 
Bzence. Co se ale samozřejmě změni-
lo, bylo téma akce. Okresní Jamboree 

2018 neslo podti-
tul „Století repub-
liky“, protože letos 
si v  ČR i na Slo-
vensku připomí-
náme vznik samostatného Českoslo-
venského státu, na což by skauti neměli 
zapomínat. Děti si formou her a aktivit 
připomněli významné osobnosti, které 
stály u vzniku ČSR.  Vyzkoušely si, jaké 
to asi bylo v kůži pošťáka za první re-
publiky, a taky se pokusily z přírodnin 
postavit portrét Tomáše Garrigue Ma-
saryka. Jedním z vrcholů Jamboree měl 
být dobový jarmark, při kterém se děti 
mohly projet na koni, mohly si vyrobit 
placku s TGM a přívěsek skautské lilie a 
mnoho jiného, bohužel tento program 
zhatilo počasí, protože se silně a dlou-
ze rozpršelo. Jinak jsme ale měli celý 
víkend krásné počasí a dokonce jsme 
využili i bazén, protože polední klid ve 
vyhřáté chatce nešlo vydržet.

Za dva roky nás Okresní Jamboree 
čeká znova, tak se těším na nové téma a 
možná i nové místo konání.

Za skautský oddíl Cor Dare Prušánky
 Libor Sukup
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Zdravíme vás. Pro tentokrát jsme se rozhodli, že prostor 
v tomto obecním zpravodaji věnujeme klukům z naší cim-
bálky. Teda vlastně ze dvou cimbálek, jsou totiž rozděleni na 
mladší a starší. To je ale pokrok, že? Roky tu žádní mladí mu-
zikanti nebyli. Nebo asi nejspíš byli, jen se nepotkali v jedné 
muzice.  A proto ti současní rozhodně stojí za pozornost. 
Ono je to pro ně docela těžké. Jsou ve věku, kdy řeší dilema, 
jestli housle nebo fotbal. A to je teda těžké rozhodování. Po-
kud vydrží ještě chvilku balancovat na obou stranách zájmů, 
tak zjistí, že ta muzika je vlastně srdeční záležitost a že děkují 
rodičům, že nepolevili. 

Společně máme za sebou Májové zpívání v Nechorách a 
na té stejné adrese pak taky Otevřené sklepy. Do konce škol-
ního roku to ještě bude závěrečné vystoupení HTVŠ a na 
hody, to už nám to bude pěkně ladit. 

Nechoránek

Je krásné, když jsou tanečníci s muzikanty dokonale se-
hraní a dobře na sebe reagují. Ale každá cesta musí někde 
začít a vy máte to štěstí, spolu s námi, že jste právě u toho 
startu. Počkejte, jak vás bude za pár roků těšit, že ti kluci vy-
trvali a že dnes jim to teda hraje. Že budou sebejistí a sladě-
ní parťáci. A že my, nechoránkovské děti, nemusíme pořád 
někoho žádat o doprovod. Ono je to v této době, kdy kolem 
spousta dětských souborů zaniká, docela unikátní, že se rodí 
cosi takového nového. A my za to děkujeme všem, kdo se o 
to přičinili. Však pan učitel Michal Grombiřík ví, jak je to 
náročné, vychovávat mladé muzikanty 

Tož, kluci, vydržte! My vám pak za to zatancujeme!
Krásné léto a pod zeleným ahoooooj!!!

Děti a vedoucí z Nechoránku
Foto: Bohdana Tučková a Kamila Hnátková

Poslední květnová sobota v  Ne-
chorách patřila již tradičně folklórním 
souborům, které se představily již na 
19. ročníku Májového zpívání. Přestože 
meteorologové zpočátku slibovali déšť, 
který bychom jistě v jinou dobu uvítali, 
počasí nám nakonec přálo, a tak jsme 

Slovácký krúžek

mohli prožít pěkné slunečné odpole-
dne v  příjemném prostředí vinných 
sklepů.  

Stejně jako v minulých letech se na 
této kulturní akci jako první převedly 
dětské soubory. Pozvání přijaly sou-
bory Slunéčko z  Dolních Bojanovic a 

Duběnka z  Hodonína. Zahájení však 
patřilo domácímu Nechoránku, který 
se v  rozšířené sestavě představil  pěk-
ným pásmem tentokrát již za doprovo-
du naší malé dětské cimbálové muziky. 
Ostatně vystoupení všech dětských 
souborů byla velmi milá, a proto diváci 

Hezké letní dny od nás všech z Nechoránku

Májové zpívání
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děti odměnili patřičným potleskem.

Odpolední program dále pokračo-
val zpěvy mužských a ženských sborů 
nejen z  Podluží, ale i ze vzdálenější-
ho okolí. Ze Slovenska přijal pozvání 
mužský a ženský sbor z  Jaslovských 
Bohunic. Podle jejich vyjádření se jim 
líbilo jak celé folklórní odpoledne, tak 
i prostředí samotných Nechor. Kromě 
domácích sborů se dále představily 
sbory z Vacenovic, Mikulčic, Hroznové 
Lhoty, Ratíškovic, Kozojídek a Valtic, 
zastoupena tak byla pestrá směs regi-
onů. Každý sbor se snažil svým pěvec-
kým projevem co nejlépe prezentovat 
svou obec či region a aplaus diváků na-
povídal, že se jim to dařilo. Průvodním 
slovem tentokrát celé odpoledne pro-
vázela Eva Veselá z Dubňan, některé ze 
sborů doprovodila již tradičně cimbá-
lová muzika Verbuňk.

Celé odpoledne probíhalo v příjem-
né a přátelské atmosféře, kterou ještě 
umocnila ochutnávka nechorských vín. 
Tuto vždy připravují domácí mužáci 

nejen po účinkující, ale i pro návštěv-
níky. Po skončení hlavního programu 
hrála již zmíněná cimbálová muzika 
k  volné zábavě, a poněvadž byl velmi 
teplý večer, muzika, slovácké písničky a 
cinkot skleniček se ozývaly dlouho do 
noci. Slovácký krúžek děkuje za spolu-

práci jak Obecnímu úřadu Prušánky, 
tak všem dobrovolníkům, kteří nám 
pomohli při organizaci a přípravách 
této kulturní akce. 

 Za SK Josef Hromek 
a Vlasta Trechová

Ze sportu

Kuželkářská sezóna je za námi a my můžeme bilancovat 
a hodnotit. A je taky co bilancovat! Skvělým  úspěchem je 2. 
místo našeho A mužstva ve 3. kuželkářské lize. Po třech čtvr-
tých a jednom šestém místu je tu vynikající stříbrná příčka. 
Je to jeden z největších úspěchů našeho oddílu.  K tomu ještě 
další individuální výkony. V TOP 10 hráčů ligy (cca 85 ku-
želkářů) jsme měli naše tři hráče: 5. Honza Zálešák, 7. Standa 
Esterka ml. a 8. Dominik Fojtík.  Dále můžeme k výsledkům 
prvního mužstva přičíst přidanou hodnotu jejich výsledků, 
a to je, že stále hrají v azylu ve 25 km vzdálených Valticích. 
Kuželkářskému oddílu z Valtic za to patří velký dík, že nám 
vychází v pronájmu jejich sportovního zařízení vstříc. Áčko 
mělo tuhle sezónu družstvo s nejmenším věkovým průmě-
rem v lize a nastupovalo v sestavě: Zálešák Zdeněk, Zálešák 
Stanislav, Esterka Stanislav ml., Hlavinka Lukáš, Zálešák 
Honza, Novák Vojta a Fojtík Dominik, doplněné o starty Te-
saříka Martina a Pálky Michala.

Krajský přebor  skupiny 1, kde hrají svoje zápasy B a C 
družstvo, má už druhým rokem jiný formát soutěže - základ-
ní část, po jejím skončení se hraje tak zvaná nadstavba. Je to 
fi nálová část o postup do Divize a sestupová skupina. Tento 
rok si obě družstva zahrála tu o záchranu. Béčko skončilo na 
6. místě a Céčko bylo předposlední deváté a v soutěži se udr-
želo, protože padalo jen jedno družstvo, a to desáté Dubňany 

SK Podlužan Prušánky oddíl kuželek  - Sezóna 2017-2018

C. U obou mužstev je skvělé, že dokážou využít domácího pro-
středí, ale to je na to, aby buď hrály fi nálovou část, nebo klidný 
střed tabulky, málo. Body z venku přivezlo B družstvo dva a C 
družstvo tři, a to je žalostně málo. Proto plánujeme na novou 
sezónu nějaké změny v obou týmech, ale ty si musí na spo-
lečné schůzi spolu odsouhlasit ještě před zahájením soutěže.        
Sestava B družstva: Flamík Pavel, Kristová Alena, Hosaja 
Zdeněk, Lauko Jiří, Pihár Tonda, Vališ Ladislav, Pálka Mi-
chal, Zálešáková Sára a Slížek Tomáš. Sestava C družstva: Ši-
mek Milan, Koliba Petr, Šimek Michal, Tesařík Martin, No-
votný Jiří, Kuja Libor, Šůrek Václav, Šimková Jitka a Benada 
Filip. 

Dorostenci ukončili svoje účinkování v krajském přebo-
ru na pěkném třetím místě. Škoda některých proher doma 
a zbytečných porážek na kuželnách soupeřů, kteří nakonec 
v konečném zúčtování skončili pod námi. Sestava: Benada 
Filip, Slížek Tomáš a Moučka Tomáš. Do nové sezóny by se 
měly v dorostu objevit jedna až dvě nové tváře, protože končí 
Filip Benada, který bude už hrávat stabilně za dospělé. 

Tak jako loni se probojovali z kvalifi kačních turnajů na 
mistrovství České republiky jednotlivců tři naši zástupci. 
V seniorkách se na kuželně v Kroměříži představila Alena 
Kristová, kde mezi 36 kuželkářkami v prvním dnu kvalifi -
kace shodila 545 kuželek a z osmého místa postoupila do zá-
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věrečného fi nále. Při druhém náhozu to bylo 512 a celkově 
1057 kuželek a hezké 12. místo. V juniorkách si Jitka Šimko-
vá na kuželně v Rosicích vedla podobně jako Alena. V prv-
ním dnu 534 kuželek a postup z 12. místa mezi 32. hráčkami, 
a v nedělním fi nále sice zlepšení na 546 a celkově  taky hezké 
12. místo. Dorostenec Filip Benada jel ze všech nejdále, a to 
do Českých Velenic, a mezi 36 dorostenci skončil výkonem 
548 kuželek na 24. místě, ale i tak hezký výsledek. 

Dále se ve Valašském Meziříčí konalo mistrovství Čes-
ké republiky dvojic mužů. Z kvalifi kačních  turnajů se tam 
probojoval náš legionář, hájící barvy rakouského klubu  KSK 
Austria Krems, David Machala. Spolu ve dvojici s olomouc-
kým Martinem Vaňkem, který hraje Interligu za Luhačovice, 
nakonec obsadili vynikající druhé místo. I čísla obou hráčů 
byla skvělá - David 640 a Martin 615 kuželek. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem kuželkářům za skvě-
lou sezónu, ale hlavně pogratulovat za vynikající výsledky jed-
notlivců, kteří nás reprezentovali na mistrovstvích ČR, a taky 
za umístění našeho A družstva ve 3. lize. Děkuji všem za skvě-
lou reklamu našeho oddílu, který je sice řadu let hodně úspěš-
ný, ale stále bez adekvátního sportovního zázemí, ale to je na 
delší psaní. Velký dík patří sponzorům za podporu a hlavně 
našim kuželkářským fanouškům. Někteří neváhají jezdit za 
naším prvním mužstvem do Valtic, za což jim patří velký dík. 

Užijte si všichni hezkou dovolenou, kuželkáři k načerpání 
nových sil před novou sezónou .  

Ještě bych vás rád všechny pozval na již 9. ročník Memo-
riálu Stanislava Zálešáka, který se bude konat od 16. červen-
ce do 4. srpna na naší kuželně. Další informace jak o turnaji, 
tak i o našem oddílu, naleznete na stránkách www.kuzel-
kyprusanky.cz                                                     

Za oddíl kuželek 
 Zdeněk Zálešák 

První zleva Alena Kristová na MČR 2018První zleva Alena Kristová na MČR 2018

Druhý zleva David Machala na MČR 2018 Druhý zleva David Machala na MČR 2018 
(dvojice)(dvojice) První zleva Jitka Šimková na MČR 2018 První zleva Jitka Šimková na MČR 2018 

SK Podlužan Prušánky oddíl kuželek  -  Sezóna 2017- 2018

1. TJ Slovan Kamenice nad Lipou 22 19 0 3 129,0:47,0 312,0:216,0 3271 38
2. SK Podlužan Prušánky  22 15 1 6 108,0:68,0 285,5:242,5 3280 31
3. TJ Lokomotiva České Budějovice 22 14 2 6 111,5:64,5 293,0:235,0 3252 30
4. KK Slavoj Žirovnice 22 14 0 8 100,5:75,5 267,0:261,0 3197 28
5. TJ Sokol Šanov 22 13 1 8 94,0:82,0 269,5:258,5 3240 27
6. SK Baník Ratíškovice 22 11 1 10 90,0:86,0 278,5:249,5 3201 23
7. TJ Centropen Dačice B 22 9 1 12 83,0:93,0 255,0:273,0 3227 19
8. TJ Sokol Husovice C 22 9 0 13 77,0:99,0 259,5:268,5 3175 18
9. TJ Sokol Slavonice 22 7 2 13 69,0:107,0 244,5:283,5 3161 16
10. TJ Sokol Mistřín 22 5 3 14 69,0:107,0 249,5:278,5 3196 13
11. TJ BOPO Třebíč 22 5 2 15 67,0:109,0 227,0:301,0 3190 12
12. KK Slovan Rosice B 22 4 1 17 58,0:118,0 227,0:301,0 3160 9
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5. TJ Sokol Vážany 28 16 1 11 123,0:101,0 172,0:164,0 2536 33
6. SK Podlužan Prušánky B 28 14 1 13 108,5:115,5 176,5:159,5 2486 29
7. KK Sokol Litenčice 28 11 2 15 106,0:118,0 167,5:168,5 2519 24
8. TJ Sokol Vracov B 28 10 4 14 104,5:119,5 168,0:168,0 2548 24
9. SK Podlužan Prušánky C 28 10 3 15 103,0:121,0 150,5:185,5 2515 23
10. SK Kuželky Dubňany C 28 7 1 20 83,0:141,0 146,5:189,5 2511 15

Konečná tabulka KP1 nadstavba o 5. - .10 místo:

Konečná tabulka KP dorost:

1
. SK Baník Ratíškovice A 18 15 3 0 57,5:14,5 81,0:27,0 1264 33
2. SK Baník Ratíškovice B 18 13 2 3 56,0:16,0 80,0:28,0 1235 28
3. SK Podlužan Prušánky 18 10 0 8 37,0:35,0 59,0:49,0 1215 20
4. TJ Sokol Mistřín 18 9 1 8 39,0:33,0 54,5:53,5 1194 19
5. TJ Sokol Vracov B 18 9 0 9 36,5:35,5 55,0:53,0 1186 18
6. SK Kuželky Dubňany 18 4 0 14 17,0:55,0 29,0:79,0 1055 8
7. TJ Lokomotiva Valtice B 18 0 0 18 9,0:63,0 19,5:88,5 1067 0

Oddíl fotbalu

A mužstvo:
Mužstvo se po podzimní části soutěže 2017/2018 za-

čalo stabilizovat. Po příchodu nových hráčů, kteří doplni-
li mužstvo v půlce sezóny, se muselo mužstvo sehrát tak, 
aby se noví hráči seznámili se stávajícími hráči. Oproti 
podzimu mužstvo dokázalo vyhrát některá utkání, a to 
především doma, kde mužstvo před domácím obecen-
stvem dokázalo vícekrát 
vyhrát.

Oproti podzimu je 
to malý krok dopředu. 
Situace u mužstva ještě 
není zrovna optimální. 
Vedení fotbalového od-
dílu musí přivést ještě 
další nové hráče, kteří 
doplní mužstvo, a to ze-
jména na postech, které 
je potřeba posílit. Nový 
trenér Zdeněk Blaha z 
Ratiškovic převzal muž-
stvo v podzimní části 
sezóny. Po našem osob-
ním jednání převzal 
mužstvo mužů a začal 
s ním pracovat. To nám 
pomohlo k výhrám. Bo-
hužel v jarní části sezó-
ny musel na operaci, 

která ho vyřadila na pět týdnů. Věřím, že jeho zdravotní 
stav mu nadále bude umožňovat vést mužstvo mužů jako 
trenér tak, aby se mužstvo doplnilo a stabilizovalo.

Našim diváků chci poděkovat za podporu hráčů při 
utkáních a budu rád, když na nás nezanevřou a budou nás 
nadále podporovat na našich utkáních.

Marek Vajdík
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Tabulka po ukončení sezóny  2017 - 2018

Tabulka celková
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre
1 FK Milotice B 22 16 2 4 71:34
2 TJ Mikulčice B 22 15 4 3 56:20
3 Moravia Násedlovice 22 12 5 5 48:31
4 Baník Lužice 22 13 0 9 49:38
5 NESYT Hodonín 22 10 3 9 44:49
6 FC VRACOV 22 9 3 10 49:46
7 Slavoj Rohatec B 22 9 2 11 42:48
8 SK Vacenovice B 22 9 1 12 30:38
9 1. FC Čejkovice 22 7 4 11 37:44
10 Sokol Vlkoš 22 5 5 12 35:55
11 SK Čejč 22 4 5 13 21:47
12 Podlužan Prušánky 22 4 4 14 32:64

Pouličky 2018

V sobotu 16. 6. proběhl už 8. ročník Turnaje ulic „Po-
uličky“. Zahájení se ujal předseda oddílu Marek Vajdík, 
který popřál všem účastníkům hodně sportovních úspě-
chů a všechny hráče seznámil s pravidly turnaje. 

Letošního ročníku se zúčastnily tyto týmy: AC Ho-
donínská, Novinky, Staří páni, Papas, Vsisko a Josefov.
Turnaj byl odehrán tak, že hrál každý s  každým a za 
každého registrovaného hráče byl v  celkovém součtu 
odečten týmu jeden bod. Tímto se vyrovnaly síly všech 
účastníků turnaje.

Vítězem letošního ročníku se stal tým Papas, těs-
ně před Novinkami, ten získl o jeden bod méně. Na 3. 
místě se umístilo Vsisko.

Letošní ročník jsme zhodnotili po ohlasech hráčů 
a diváků jako velmi úspěšný z  pohledu organizace a 
celkového průběhu turnaje. Na závěr bych chtěl podě-
kovat obecnímu úřadu, všem sponzorům, organizáto-
rům, výčepním, grilařům, rozhodčím a všem členům 
klubu, kteří se na této akci podíleli.

za SK Podlužan Jan Váňa
 foto Dagmar Váňová
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SK Podlužan Prušánky oddíl šachu v sezóně 2017/18

Nakonec můžeme konstatovat, že s účinkováním na-
šich družstev v uplynulé sezóně panuje vcelku spokoje-
nost. Nyní k jednotlivým soutěžím.

Družstvo A – 2. Liga E
V posledních letech se úroveň soutěže posunula vel-

mi vysoko. V tomto kontextu naše družstvo bojovalo o 
udržení v  soutěži do posledního kola. Dá se tedy říci, 
konec dobrý, všechno dobré. Konečným umístěním bylo 
osmé místo (viz tabulka níže), kdy poslední tři družstva 
sestupují do nižší soutěže.
1. Jezdci Jundrov   27 b
2. Moravská Slavia Brno B  25 b
3. ŠK GARDE Lipovec  23 b
4. Zbrojovka Vsetín  21 b
5. TJ SLAVIA Kroměříž B  20 b
6. ŠK Staré Město B  16 b 
7. TJ Vlčnov   14 b 
8. SK Podlužan Prušánky  13 b
9. ŠK Zlín    13 b
10. ŠK Kuřim   9 b
11. ŠK Agrotec Hustopeče  6 b
12. VSK Universita Brno  6 b

Družstvo B – Krajský přebor I. Třídy
Situace v této soutěži byla podobná jako u družstva 

A – taktéž se bojovalo o udržení do posledního kola, což 
bylo vyvoláno zejména tím, že sestupovala čtyři poslední 
družstva.
1. Orel Ořechov   28 b 
2. ŠK Veselí nad Moravou  23 b 
3. ŠK Duras BVK Královo Pole B 19 b 
4. Spartak Adamov  18 b 
5. ŠK Hodonín   16 b 
6. SK Podlužan Prušánky B 16 b
7. MKS Vyškov   15 b
8. TJ Znojmo   14 b
9. SK GPOA Znojmo  13 b
10. ŠK Bystrc Oilers  11 b
11. ŠK Garde Lipovec B  5 b
12. ŠK Lokomotiva Brno B  3 b 

Družstvo C – Okresní přebor I. třídy
V této soutěži skončilo naše družstvo na celkovém 5. 

místě, i když v jeho silách je tuto soutěž vyhrát. Ale po-
řád se nemůže dařit dle očekávání. Nejvíce bodovali F. 
Schottl, Š. Omelka a R. Dryšl.

Družstvo D – Okresní přebor II. třídy
V této soutěži naše družstvo zvítězilo. S čelním umístě-

ním jsme celkem počítali a výsledek to nakonec potvrdil. 
Nejvíce bodů uhráli F. Schottl, J. Švásta a R. Březovský. 

Štěpánský turnaj

Jako již tradičně proběhl Štěpánský turnaj v bleskové hře. Vítězství si odnesl V. Předínský (Prušánky), před J. 
Mayerem (Prušánky) a J. Dostálem (Mikulov).

Mistrovství Evropy žen & Mistrovství České republiky v šachu

Mistrovství Evropy žen v  šachu, které se konalo 
v  dubnu 2018 ve Vysokých Tatrách na Slovensku, se 
zúčastnila také zástupkyně našeho oddílu Taťána Še-
ráková, kde měla možnost porovnat své síly s evrop-
skou šachovou špičkou mezi ženami (rozuměj s profe-
sionálními šachistkami). Taťána Šeráková zastupovala 

náš oddíl také na mistrovství České republiky želez-
ničářů. 

Mistrovství České republiky v šachu se v  dubnu 
2018 zúčastnil náš hráč Jan Mikeš, který v konečném 
pořadí skončil na výborném 19. místě, kdy na jeho 
štítě zůstalo několik silných mezinárodních mistrů.

Šachový kroužek

Šachový kroužek navštěvuje pravidelně cca 10 dětí 
pod vedením F. Dryšla a M. Pakosty, případně R. Dry-
šla. V prosinci se družstvo mladších žáků zúčastnilo 
ve složení J. Weissberger, L. Váňa, L. Maršálek a O. 
Koller okresního přeboru škol a skončilo na 5. místě. 
Vánoční klubový turnaj vyhrál Štěpán Omelka před 
Šimonem Omelkou a J. Weissbergerem. Velikonoční 
turnaj v březnu opět vyhrál Štěpán Omelka před bra-

trem Šimonem a J. Weissbergerem. V květnu proběhl 
v Kyjově turnaj dětí Kyjovský koník. Nejlepšího umís-
tění z  našich dosáhl Š. Omelka, který skončil na 5. 
místě. Dále se děti v květnu zúčastnili Jarního turna-
je v Břeclavi. Š. Omelka v kategorii talentů obsadil 5. 
místo, ostatní se výrazněji neprosadili. Na okresním 
přeboru dětí a mládeže v rapid šachu v Ratíškovicích 
získal v kategorii do 14 let Š. Omelka 3. místo a v ka-
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tegorii do 10 let J. Weissberger 3. místo. 

Šachový kroužek probíhá každé úterý od 15 hodin 
v klubovně pod domem s pečovatelskou službou. Dal-
ší zájemci jsou srdečně zváni.

 František Dryšl 

Momentka z utkání okresního přeboru Momentka z utkání okresního přeboru 
Prušánky C-VacenovicePrušánky C-Vacenovice Náborový turnaj dětí v jídelně ZŠ PrušánkyNáborový turnaj dětí v jídelně ZŠ Prušánky

Zprávičky z farnosti
Začít sami u sebe
Víte, že…
- 5. červen je „Světový den životního 

prostředí“?
- Jedna vykouřená cigareta znehodno-

tí až 80 m3 vzduchu?
- Potravní řetězec člověka nezačíná 

v samoobsluze, ale v přírodě. Čím je 
potravinový řetězec delší, tím jsou 
ztráty větší a pro člověka je to méně 
výhodné.

- Regulace – svedením řeky do beto-
nového koryta se nejen rychle odve-
de vody z krajiny a potom tam chybí, 
ale také se asi pětkrát zmenší samo-
čistící schopnost řeky.

- Kyselé deště – růst stromů se zpoma-
luje až zastavuje, jsou méně odolné 
proti chorobám, snadno podléhají 
parazitům a škůdcům.

- Schopnost zeleně fi ltrovat prach je 
značná. Javor například dokáže za-
držet na 1 m2 své listové plochy 9,1 
g prachu. Největší účinnost mají 
v tomto směru švestky, ořešáky, javo-
ry a jasany.

- Jediný párek sýkorek se svými po-
tomky zničí ročně 150 kg hmyzu 
(vajíček, housenek). Kromě toho i 
semena plevelů.

- Párek vrabců v  době hnízdění spo-

třebuje se svými potomky asi 40 000 
ks hmyzu.

- V době, kdy stavy koroptví byly nej-
vyšší, spotřebovaly za rok asi 940 va-
gonů hmyzu a 625 vagonů plevelných 
semen.

- Další příklad: 1 káně = 200 hrabošů, 
1 hraboš = 2 kg obilí.

- Člověk soustavně narušuje rovnová-
hu v přírodě a důsledky toho pociťuje 
i sám na sobě:

- Světová zdravotnická organizace se 
snažila před lety vyhubit na Borneu 
komáry a mouchu domácí pomocí 
DDT. Spolu s komáry vyhubila i jeden 
druh vos. V důsledku toho se rozšíři-
ly housenky, které byly kořistí těchto 
vos a vrhly se na střechy domorodých 
chýší. Otrávením much vyhynuli ge-
koni, kteří se živí mouchami a kočky 
domácí, které požírají gekony. Když 
vymřely kočky, rozmnožily se krysy 
– a následek? Epidemie moru!

- Další lekce z ekologie: v Číně vychy-
tali zmije pro farmaceutický průmysl 
– důsledkem bylo rozmnožení krys a 
poškození úrody.

- Záchrana druhů vzácných druhů 
rostlin – nejde jen o kulturní povin-
nost, ale v  konečném důsledku i o 
hospodářskou potřebu, neboť dnes 

zdaleka ještě nelze předvídat mož-
nost budoucího využití ohroženého 
„neužitečného“ druhu.

- Všechny rostliny a všichni živočicho-
vé jsou nerozlučně spjati, protože se 
musí dělit o zemi, vzduch i vodu. I o 
sluneční energii, na které závisí jejich 
životy. Někteří lidé si naivně myslí, že 
si všechno koupí. Ale když nebude 
úroda obilí, nebude chleba. Když ne-
budeme šetřit pitnou vodou, nebude 
voda. Atd…

A co můžeme udělat my? Každý 
může něco dělat. Uveďme si několik 
příkladů:

- Jako spotřebitelé můžeme použít svůj 
vliv k  odstranění z  trhu takového 
zboží, které ničí životní prostředí.

- Nakupuj potraviny vypěstované u 
nás a výrobky vyrobené u nás. Do-
prava stovky i tisíce kilometrů velice 
zatěžuje životní prostředí.

- Vyhýbej se předmětům na jedno 
použití. Trvanlivé, znovu použitel-
né výrobky jsou méně nákladné a 
šetříme tak životní prostředí. Je to 
vlastně nelogické, že člověk surovi-
nu pracně získá ze země a pak ji tam 
s problémy vrací. Vol raději skleněné 
nádoby než obaly z umělé hmoty.
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- Používej recyklovaný papír a piš na 

obě strany papíru.
- Vypověz z  domácnosti deodoran-

ty WC. Tyto lidskému zdraví ne-
bezpečné chemikálie přecházejí do 
vody. Není lepší jednoduše otevřít 
okno a vyvětrat?

- Nekoupej se ve vaně, sprchuj se. 
K  naplnění vany je třeba 300 litrů 
vody; pětiminutová sprcha vyžaduje 
pouze třetinu tohoto množství. Zruš-
te bazény a nezavlažujte trávníky.

- Dej si co nejrychleji do pořádku ka-
pající kohoutky. Ukápne-li jen 10 
kapek za minutu, znamená to únik 
2000 litrů ročně.

- Ošetřuj svou zahradu bez použití 
herbicidů a pesticidů. Vždyť napří-
klad obyčejný odvar z kopřiv pomá-

há proti mšicím.
- Obytné a pracovní místnosti nemají 

být vytápěny víc než na 20 st. C. Než 
abyste přitápěli, raději si na sebe dej-
te svetr. Každé snížení teploty o stu-
peň znamená úsporu 5-6% energie. 
V ložnicích stačí teplota 16 st. C.

- Vař ekonomicky, vždy s  pokličkou 
na hrnci. Na elektrickém sporáku 
vypni ploténku krátce před uply-
nutím potřebné doby vaření – zbý-
vající teplo ploténky dokončí vaření 
– zdarma.

- Pravidelně odmrazuj lednici. 5mm 
ledu zvyšuje spotřebu elektřiny o 
30%. Vždy zavírej dveře lednice. Ni-
kdy nevkládej do lednice nic horké-
ho.

- Existuje mnoho drobných způsobů 

úspor energie: při odchodu z  míst-
nosti zhasni světlo. Vypni televizor, 
rádio, počítač ihned, jak skončíš je-
jich používání.

- Kdykoli je to možné, choď pěšky. Ob-
jev znovu jízdu na kole. Používej ve-
řejnou dopravu. 

Je nejvyšší čas odložit pohodlí a 
lhostejnost přestat ukazovat na druhé, 
nečekat, že všechno vyřeší ti nahoře, 
každý musí začít sám u sebe, aby naše 
země zůstala obyvatelnou.

Pamatuj: Kdo se chová ekologicky, 
ten se chová logicky!

Z  různých materiálů zpracoval a 
pěkné prázdniny a dovolené prožité 
s ohledem na své životní prostředí přeje 

Vít Hába, farář

Varhany a varhaníci

Neodmyslitelnou součástí liturgických obřadů je 
hudba. Již dlouhá staletí zdobí největší katedrály světa 
stejně jako malý venkovský kostelík varhany, kterým 
se také říká „královský nástroj“. Patří mezi největší a 
mechanicky nejsložitější hudební nástroj. V  našem 
kostele byly varhany pořízeny v roce 1862. V kronice 
je první zmínka o varhaníkovi z roku 1887, kdy tuto 
službu zastával 22 let pan učitel Josef Dufek. Podle 
kroniky byl však zbaven varhanictví pro stálé rozpory 
s farářem. Po něm se stal varhaníkem slepec Matěj Po-
chylý. Tehdy musel varhaník podepsat s  duchovním 
a zástupcem obce protokol, kdy se zavazuje k povin-
nosti zastávat tuto službu při všech bohoslužbách bez 
výjimky. Za to má od obce byt zdarma, 100 zlatých 
v  hotovosti a 3 míry pole k  užívání. Další zmínka o 
varhanících je z  roku 1907, kdy byl vypsán konkurz 
na post varhaníka. Byl přijat pan Vincenc 
Fajkus, varhaník a skladatel z  Metelovic u 
Místku (na fotografii). Roku 1930 nastou-
pil za varhaníka svobodný 25 letý Ludvík 
Ostřížek. Dříve nebyly varhany elektrické, 
ale měchy se musely rozpohybovat šlapá-
ním, což byla funkce, kterou nechtěl nikdo 
dělat. Dnes bychom to možná uvítali jako 
posilovnu zdarma. V  roce 1940 byly poří-
zeny nové varhany už s elektrickým ventilá-
torem. Pana Ostřížka po dlouholeté službě 
vystřídala jeho neteř paní Marie Poláchová. 
Po paní Poláchové se stal varhaníkem pan 
učitel Josef Zigáček. Oba se naučili na var-

hany hrát sami. V současné době se střídají ve hře na 
varhany čtyři varhanící – Martin Novák, Václav Pe-
cůch, Ján Faragula a Tomáš Polách. Všem patří vel-
ký dík za jejich obětavou službu. Ještě bych chtěla na 
závěr dodat, že duchovní hudba a společný zpěv, tak 
jak jsem se dočetla ve wikipedii, je prostředkem k do-
sažení pocitu sounáležitosti s Bohem. Má mít harmo-
nizační a sjednocující vliv na přítomné a je také od-
razem vnitřního stavu věřících. Chce se mně položit 
otázka. V jakém stavu je naše farnost? Je na svobodě 
každého, jakým způsobem prožívá a zapojuje se do 
společné liturgie. Liturgická hudba je předepsaná jed-
notně pro celou českomoravskou církev. Uchovávej-
me staré písně, ale hleďme také kupředu.  

Za farnost
 Jitka Omelková  

Střípky z historie farnosti
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Ohlédnutí za kulturou a ostatními akcemi

Křest DVD Prušánky v nářečí

Křest dlouho očekávaného do-
kumentu s  podtitulem „Tož to 
byuo tak…“ se konal v  neděli 6. 
května 2018 v  Kulturním domě 
v  Prušánkách. Kmotrem se stal 
pan František Hradil, bývalý sta-
rosta obce a kronikář. Výběr pru-
šáneckých občanů, které můžete 
v dokumentu vidět a hlavně slyšet, 
měla na starosti režisérka Ivana 
Letochová, Lenka Tlachová a Lu-
bomír Zahradník. V  dokumentu 
vzpomínají a o svém životě, práci 
a koníčcích mluví Pavel Polách, 
Ludmila Drejčková, Josef Ševčík, 
Květoslava Čechová, Josef Imrich, 
Štěpán Bůšek, Helena Pšovská a 
Marek Pšovský, Zdeňka Hromková 
a ze záznamu Jakub Pšovský. Ohla-
sy na film, který vznikl za finanční 
podpory nadace AGROFERT, byly 

veskrze pozitivní a mnoho občanů 
si DVD zakoupilo hned v kultur-
ním domě nebo potom na obecním 
úřadě.

Pokud ho ještě nemáte, můžete 
ho za cenu 150,- Kč dostat třeba 
v místní knihovně nebo naproti ve 
dveřích č.3. Mohl by to být i pěkný 
vánoční dárek, co říkáte?

Zprávy o prušáneckém filmu o 
nářečí se rychle šíří a tak nás ne-
překvapilo, když Český rozhlas 
Brno pozval v úterý 26. června 
paní Ivanu Letochovou, aby o do-
kumentu vyprávěla posluchačům 
brněnského rozhlasu v pořadu 
Apetýt moderátorky Lucie Hostač-
né. Pokud jste tzv. „prošvihli“ je-
jich vyprávění, najdete ho během 
pár dní v archívu pořadu: 

h t t p : / / h l e d a n i . r o z h l a s . c z /

iR adio/?s t anice[0]=Br no&p o-
r a d [ 0 ] = Ap e t % C 3 % B D t & z o b -
razNevysilane=1

 Jana Kamenská

Divadlo Bedřicha Kaněry z Břeclavi, 16. červen 2018

Tentokrát přijeli břeclavští studenti s komedií De-
ník puberťáka aneb mé dětství za socialismu. Sami o 
ní říkají: „Divadelní hra Normální debil vznikla na 
motivy stejnojmenné knihy Roberta Bellana. Jed-
ná se o retro komedii, kdy základem vyprávění jsou 
příhody z autorova dětství prožitého v socialistickém 
Československu. Během hry plné humoru, nadsázky i 
nostalgie se ocitneme spolu s hlavním hrdinou - zná-
mým průšvihářem Norbertem Intribusem - například 
v socialistické domácnosti, ve škole, na fotbalovém 
hřišti, u splavu, v nemocnici, nebo třeba i na překva-
pivě hřbitovním sexuálním večírku. Nedílnou sou-
částí inscenace je dobová „Pop music“, vysílání Čes-
koslovenské televize a odborný pohled na psychický 
vulkanismus.“ 

Zejména starší ročníky, které prožily tuto dobu, se 
dobře pobavily. Byla tam sice hromada sprostých slov, 
proto je taky hra přístupná až od 12 let, ale jak řekla 
paní režisérka Dana Vilímková, bez nich by to ztratilo 
autenticitu. 

A všichni herci byli skvělí, ostatně jako vždy. Už se 
těšíme na příští rok, kdy nám slíbili letos odloženou 
hru Veselé paničky windsorské.    

  Jana Kamenská 
 foto Jana Hunkařová
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Svatojánská noc

V pátek 22. června v 17:30 zača-
la tradiční Svatojánská noc v parku 
u koupaliště. Tentokrát proto tak 
brzy, aby vystupující mohli spl-
nit své další závazky na městských 
slavnostech v  Kyjově. Takže první 
vystoupení Divadelní a kaskadér-
ské společnosti Štvanci začalo už 
v  18 hodin a mělo název Kavalír a 
tanečnice. V tomto romantickém 
představení mohli diváci vidět krás-
nou tanečnici a kavalíra na anda-
luském koni, prvky drezúry, špa-
nělský krok,  kompliment, sed a leh 
koně, dovednosti  jezdce se zbraní 
v ruce a další zajímavosti, a to vše 
za doprovodu tance se španělskými 
prvky. Druhé vystoupení byly rytíř-
ské ukázky. Meče, dvouruční meče, 
sekery, štíty – to byly zbraně, jimiž 
mistrně vládli rytíři v blýskavých 
zbrojích na turnaji pro královnu.
Jenom pro zajímavost - skupina 
Štvanci byla založena v roce 1990. 
Za dobu svého trvání odehrála spo-
lečnost nespočet představení u nás 
i v zahraničí. Spolupracuje s pro-
dukcemi při natáčení historických 
fi lmů – její členové zastupují herce 

v rizikových scénách, zejména jako 
kaskadéři se specializací na historic-
ký šerm a koně. Jako šermíři, jezdci, 
kaskadéři či dubléři se podíleli na 
více než třiceti fi lmových projektech 
z produkce USA, Kanady, Francie, 
Velké Británie, Itálie, České repub-
liky a Slovenské republiky: Kateřina 
Veliká, Král Ubu s Bolkem Polívkou, 
Johanka z Arku, 1864, Napoleon, 
Bathory, Andělská tvář s  Míšou 
Kuklovou, Poslední legie, britský 
seriál Mušketýři, který se natáčel 
v České republice, Borgiové a mno-
ho dalších… 

Dalším vystupujícím byl ALL 
STARS fi tness tým dětí z Lužic. Tak 
ti byli naprosto úúúúžasní! Vystou-
pení skupin (třeba žabičky, Minnie 
nebo kuchařinky) i jednotlivců (na-
prosto skvělá malinká beruška s kyt-
kou) neměla chybu a my diváci jsme 
si mohli ruce utleskat! 

All Stars funguje v Lužicích pod 
vedením hlavní trenérky oddílu Ka-
teřiny Knápkové už osmým rokem. 
Navštěvují ho děti ve věku od 4 -16 
let. Pravidelně se zúčastňují mistrov-
ských soutěži i pohárových meziná-

rodních závodů. Ve fi tnessu dětí se 
hodnotí sestava složená z akrobatic-
kých, tanečních, silových a fl exibilních 
prvků. V letošním roce na Mistrovství 
České republiky získali v různých vě-
kových kategoriích čtyři zlaté medaile 
a dvě stříbrné. Sedm dívek bylo také 
nominováno na Mistrovství světa, kte-
ré se  konalo týden před Svatojánskou 
nocí v Bratislavě. Děvčata se umístila 
v první dvacítce, což je skvělý výsle-
dek a my jim moc blahopřejeme… 
Nechybělo ani losování o tradič-
ní svatojánský šperk pro dospělé a 
cenu pro děti. Pro ty, které nic ne-
vyhrály, byl nachystán košík plný 
bonbonů. Děti ještě kromě toho 
dostaly spolu se vstupenkou zla-
tý dukát a svítící náramek  na ruku. 
Na závěr večera vystoupila sku-
pina Firelovers s  ohňovou show 
s  názvem Detonation, kterou di-
váci – hlavně děti – přinutili po-
tleskem k  přídavku. Celý večer 
hrál DJ Roman Antoš z  Ratíškovic.
Poděkování patří našim důchodky-
ním, které v  pokladnách statečně 
vzdorovaly zimě a větru.

Jana Kamenská 

Přijměte pozvání

4. 8. Noční soutěž SDH O pohár starosty obce

11. 8. Předhodová beseda u cimbálu pod 
zeleným

12. – 14. 8. Hody

24. 8. Rozloučení s prázdninami v parku

1. 9. Zarážání hory

15. 9. Slavnost Vinobraní
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Čteme z prušánecké kroniky

Mezi těmi, kteří sice válku přežili, ale přesto na ná-
sledky válečných útrap zemřeli, byl František Maděřič. 
Narukoval ihned na začátku války roku 1914 do Kromě-
říže k 25. pluku domobrany. Do pole jel dne 9. srpna roku 
1914 proti Rusku, kdež si pobyl asi devět měsíců. Prodělal 
mnoho bitev, mnoho pochodů za tu dobu. Když dne 23. 
května roku 1915 vypověděla Itálie válku Rakousku, tu 
ihned byla přivážena vojska z ruské fronty proti Itálii. Mezi 
těmito byl i pluk, ve kterém sloužil František Maděřič. Na 
italské frontě si pobyl tento občan asi tři měsíce. Pak byl 
zase převezen na ruskou frontu, kdež si pobyl asi pět mě-
síců. Z ruské fronty na začátku roku 1916 byl opět tento 
pluk převezen na frontu italskou, kdež si pobyl osm měsí-
ců. Když dne 27. srpna roku 1916 vypovědělo Rumunsko 
válku Rakousku, tu ihned byl ten oddíl, ve kterém už jako 
desátník sloužil František Maděřič, převezen do Sedmi-
hrad proti Rumunsku. Tam si pobyl několik měsíců, až 
na začátku roku 1917 onemocněl na úplavici. Následkem 
toho byl převezen do nemocnice, kdež si pobyl asi tři týd-
ny, pak byl propuštěn domů na zotavenou. Po ozdravění 
narukoval zase do Kroměříže a odtud zanedlouho jel s do-
plňovacím oddílem v březnu roku 1917 na italskou frontu.
Mnoho bitev, mnoho útoků prodělal, už dva a tři čtvrtě 
roku se probíjel a smrt jakoby se mu vyhýbala. Zdálo se, 
že až s přílišnou lhostejností podstupoval válečné nebez-
pečí, jakoby opovrhoval svým životem, ačkoliv měl dosti 
četnou rodinu. Až konečně i na něho došla řada…

Bylo to v letní dobu roku 1917 při jedné divoké ofen-
zívě, když se rakouská vojska utkala s italskými, zápasíc o 
alpskou horu Sv. Gabriel. Při prudkém útoku byl desátník 

František Maděřič těžce raněn od šrapnelu, nebo uraženým 
kamenem do kolena. Konec válčení…

Těžce raněn byl odvezen do nemocnice ve Sv. Hypolitu 
v Horních Rakousích. Když byl částečně uzdraven, přijel 
domů ku své rodině, kdež si pobyl až do srpna roku 1918. 
Pak se mu znovu stará rána rozjitřila a on jezdil po různých 
nemocnicích v Brně, Kroměříži, až konečně zůstal ve vo-
jenské nemocnici v Hodoníně, kdež byl operován a noha 
mu byla nad kolenem uřezána. Už dávno jest mír, už dávno 
umlkla děla a strojní pušky, a ještě umírají vojíni v různých 
nemocnicích, mnohý s nevyhojitelnou nemocí čeká, až ho 
smrt z tohoto utrpení vysvobodí. Už pomalu rok trvá mír, 
už rok nejezdí vojenské vlaky, ale v nemocnicích na chi-
rurgických odděleních je ještě plno práce. Lékaři dokončují 
svoje dílo buď ve prospěch nebo v neprospěch nemocných.

I František Maděřič se nalézá mezi těmito posledními 
oběťmi války. Jest už beznohým invalidou, ale není mu 
možno opustit lože a vrátit se ku své rodině. Leží takto 
v beznadějném stavu, a proto se lékaři rozhodli ještě pro 
operaci. Znovu zajely nože a pilky do těla nešťastníkova 
a obětí této nové operace se stala už jednou řezaná noha, 
a byla mu v nejvyšší části ve stehně znovu uřezána. Kdo 
něco podobného nezažil, ten neví, jaká jest to bolest. Avšak 
nepřežil dlouho tuto novou operaci a za tři dny po ní dne 
25. září roku 1919 zemřel. Smrt ho vysvobodila z  tohoto 
utrpení. Umírá nedaleko své rodné obce v okresním městě 
Hodoníně.  Odpočívá na hodonském hřbitově. Budiž mu 
země lehkou! 

 Z prušánecké kroniky vypsala a upravila 
Jana Kamenská

Napsali nám… 

Žijeme v  době, které vládnou 
elektronické systémy a mobilní 
aplikace všeho druhu. Pomáhají 
nám orientovat se v  práci, na uli-
ci, v  životě vůbec. Jsou skvělé, je 
s nimi spousta zábavy. Máme v au-
tech i na kolech navigátory, víme, 
kde je jaká uzávěrka, kde je nut-
né zpomalit atd. Jenže jsou to jen 
aplikace, chytré krabičky. Nikdy 
nenahradí člověka a jeho schop-
nost se orientovat. Někdy mám ale 
pocit, že nám škodí. Zapomínáme 

na základní pravidla, která na nás 
nikde z mobilní aplikace nevysko-
čí, ale která platí pořád. Jedním 
takovým je „pravidlo pravé ruky“. 
Nenajdete k  němu značku ani na 
silnici, ani nikde jinde, ale platí. 
Nikdo nikdy ho nezrušil. Víte, ko-
lik je v  Prušánkách neoznačených 
křižovatek? Tam všude platí pravi-
dlo pravé ruky. Když ráno projíž-
dím před osmou kolem školy, tak 
si představuju, jak se andělé snáší 
nad projíždějícími auty... Do školy 

Pomalu se blíží konec války…

Andělé v pohotovosti
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se auta dostávají hned přes několik 
křižovatek, kde platí pravidlo pra-
vé ruky. Nevěřili byste, kolik řidičů 
mířící v  ranním shonu do práce, 

má pocit, že je stále „na hlavní“. 
Pravidlo pravé ruky platí pořád, 
pro řidiče aut i pro cyklisty. Nezbý-
vá, než sem tam vypnout mobily a 

navigace a pořádně se kolem sebe 
rozhlédnout. Šťastnou cestu přeji 
nám všem o prázdninách i po nich!

Helena Hájková

Společenská kronika

Narození:
Karolína Spěváková
Viktor Očenášek
Viktorie Juráčková
Ondřej Šipr
Mikuláš Koliba
Veronika Esterková

60 let společného života:
Božena a Josef Poláchovi

Svatby:
Hana Horváthová a Josef Kleveta
Martina Šopíková a Přemysl Maršálek
Jiří Juráček a Karolína Boučková
Milan Budín a Petra Novotná
Lucie Gazdíková a Petr Dvořáček
Veronika Kalužíková a Jaromír Šimek
Jana Zelinková a Radim Košulič

Inzerce

Opustili nás:
Marie Flamíková
Emil Zálešák
Anna Kašníková
Božena Smerekovská
Josef Osička
Bohumíra Kujová
Ludmila Kofronová
Miloslava Drábková
Eliška Pavelková

Poděkování do školní jídelny

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat kuchařkách do školní jídelny za to, že nám vyšly vstříc 
a připravují zvlášť obědy i pro naši dceru s přísnou dietou.

Velmi děkují
                                                                         Pavla a Marek Pšovští



strana 24 Číslo 2/2018

Prušánský zpravodaj

Prušánský zpravodaj 2/2018, vychází čtvrtletně, periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Obec 
Prušánky, Prušánky 100, IČ 285226, DIČ CZ00285226. Šéfredaktor: PaedDr. Jana Kamenská. Místo vydání: Pru-

šánky. Evidenční číslo: MK ČR E 12423. Náklad 400 kusů. Grafi cká úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.Tiskarna-
Brazda.cz. Vyšlo 3. 7. 2018. Uzávěrka Zpravodaje č.3/2018 bude 19. 9. 2018

Družstvo kuželkářů - nahoře Stanislav Zálešák, Stanislav 
Esterka,Zdeněk Zálešák, dole zleva Dominik Fojtík, Lukáš 

Hlavinka, Honza Zálešák a Vojta Novák

Pasování prvňáčků na čtenáře Senioři v Bratislavě, foto Luděk Kanta

Malí umělci ze školky

Pouličky, foto Dagmar Váňová


