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Krátce 
z obsahu Každý problém se dá řešit

V době probouzejícího se jara přinášíme 
rozhovor se starostou obce Ing. Lubomírem 
Zahradníkem. Ještě neuběhl ani půlrok od 
posledních komunálních voleb, dovolte nám 
na úvod krátkou bilanci.

Na podzim jsi obhájil funkci starosty. 
Můžeš zpětně říct, co tě v tom prvním vo-
lebním období nejvíc potěšilo?

Udělalo mi radost, že se spousta věcí po-
dařilo udělat a že je to v obci vidět. Potěšitel-
né je to, že to hodně lidí umělo ocenit, měl 
jsem krásnou zpětnou vazbu od mnoha lidí. 
To člověka povzbudí.

Ty jsi na konci minulého období věno-
val hodně času shrnutí toho, co se poda-
řilo.

Zpětná vazba na celé ty čtyři roky byla 
pozitivní ve většině případů a  byla kladná 
odezva i na ten zveřejněný souhrn toho, co 
se udělalo. Je to samozřejmě úspěch týmový. 
Je to jedna z věcí, které si nejvíc cením, totiž 
že se nám podařilo pracovat jako jeden tým 
a  táhnout za jeden provaz. Samozřejmě to 
neznamená, že nebyly výměny názorů a dis-
kuze. Vždycky jsme ale našli shodu a řešení. 
Z toho jsem měl a mám velice dobrý pocit.

Co tě v  tom minulém období nejvíce 
rmoutilo?

Toho naštěstí moc není. Mrzí mě lidská 
zloba a  zášť, mnohdy nevím, čím hnaná. 
Lidé pomlouvají, ubližují a nejsmutnější je, 
že ubližují anonymně. Není to naštěstí čas-
to, stalo se v jednotkách případů za ty čtyři 
roky. 

Každý má právo na svůj názor, říkávám 

si. Na druhou stranu zdůrazňuju, že každý 
problém se dá řešit v dialogu. Stále dokola 
vyzývám občany, pokud mají problém nebo 
jakýkoliv nápad, aby dali vědět. Pokud se tak 
stane, vždycky najdeme cestu k řešení. Ale 
takové ty hozené hořké sliny, které zanechá-
vají pachuť, tak to mě mrzí. Ale jak už jsem 
řekl, není to tak časté.

Na podzim byly volby, zastupitelstvo se 
obměnilo.

Jsme na začátku, měli jsme tři schůzky 
zastupitelstva, tým se obměnil asi z polovi-
ny. Mám velikou radost, že tam je zastou-
peno spektrum věkové, profesní i zájmové, 
od každého je tam trošku. Mám pocit, že 
všichni bez rozdílu tam v duchu konstruk-
tivní komunikace pokračujeme. Je to o tom 
být otevření, informovat se navzájem, aby se 
věci říkaly a řešily. Znovu opakuju: Pojďme 
se o problémech bavit. 

Jaké priority si nové zastupitelstvo sta-
novilo?

Programy jednotlivých subjektů jsou 
velmi podobné, proto se snažím navazovat 
v tom, že nechceme soupeřit na bázi politic-
kých uskupení, ale chceme posunout Pru-
šánky dál. Rád bych, aby se obec zvelebovala 
bez ohledu na to, za jaké politické subjekty 
jsme do voleb šli. 

Na začátku naší spolupráce jsme měli 
setkání, kde jsme formou, jak se dnes říká,   
„brainstormingu“ (volně přeloženo „burza 
nápadů“) přinášeli své podněty. Na tabuli 
jsme lepili samolepky s  nápady, pak jsme 
je zařadili do tematických skupin a  z nich 
jsme vytvořili tabulku. V ní každý zastupitel 
obodoval jednotlivé položky. Z toho vznik-

Rozhovor se starostou
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lo pořadí priorit na příští měsíce. Na 
prvních deseti místech jsou to: výstav-
ba bytů, kuželna, tělocvična, rozšíření 
školky, park u koupaliště, úprava centra 
Nechor, obecní policie, střecha a klima-
tizace školy, cyklostezka Moravská, par-
kování u Nechor a další.

Dělali jsme to proto, abychom vě-
děli, jaké jsou priority týmu zastupitelů 
v  Prušánkách, a  za druhé jsme to vy-
pracovali pro MAS Jižní Slovácko, která 
pro nás zpracovává Strategický rozvojo-
vý dokument obce na příštích pět let, no 
a jeho součástí je i rozvojový výhled. To 
je dokument, který musí obec mít, aby 
mohla úspěšně žádat o dotace na různé 
projekty.

Co je v plánu v letošním roce?
Je toho hodně. Co se týká větších zá-

ležitostí, tak jedna velká historická změ-
na nastane zřízením obecní policie. Po-
čítám, že v létě už bude fungovat. To je 
velká změna, hodně si od toho slibuje-
me. Pak začne brzy poslední etapa pře-
stavby Nechor, teď už probíhá rekon-
strukce zahrady kolem školky. Čekají 
nás rekonstrukce chodníků na ulicích 
Hodonínská a Mlýnská včetně zastávek, 
kde budou konečně přístřešky a lavičky, 
aby se lidé mohli schovat v případě ne-
přízně počasí. V tomto roce také ještě 
vysadíme biokoridor za ulicí Moravská 
a  provedeme rekonstrukci domku, ve 
kterém máme náš Klub maminek.

Připravujeme celou řadu kulturních 
akcí, nejvýznamnějším bodem bude 
první červen, kdy na Den dětí proběhne 
slavnostní otevření areálu za kostelem. 
Více o tom píšu v mém sloupku tohoto 
Zpravodaje.

Začalo jaro a první teplé dny při-
nesly zprávy o tom, jak je v naší zemi 
sucho. Jak jsou na tom Prušánky?

Situace se zásobami pitné vody je 
alarmující. Existují portály, které se 
zabývají touto problematikou a  kde 
je možné nalézt měřená data o  stavu 
spodní vody v  Jihomoravském kraji. 
My máme tu smůlu, že patříme mezi 
nejsušší oblasti v  České republice. Na 
druhou stranu máme štěstí, že jsme 
součástí vodovodní sítě, která je napo-
jena na zatím dostačující zdroje. Možná 
jste zachytili velké diskuse o zdroji vody 

kolem Moravského Písku, kde probíhá 
letitý boj za jeho ochranu proti těžeb-
ním společnostem. Obce našeho regi-
onu se společně s naší paní senátorkou 
na tomto boji aktivně podílejí. Mohlo 
by se zdát, že je to od nás daleko, ale 
není, je to jeden z významných zdrojů 
pitné vody i pro nás, pro Prušánky. 

Co můžeme udělat my občané?
Pomohlo by, kdyby začal každý sám 

u  sebe s  šetřením vodou. Představa je 
to hezká, ale nefungující. My lidé jsme 
takoví, že pokud otočíme kohoutkem 
a  voda teče, tak nad problémy s  jejím 
nedostatkem moc nepřemýšlíme. No 
a až voda nepoteče, to už bude pozdě. 
Každý ať si sáhne do svědomí, jest-
li skutečně potřebuje tolik pitné vody, 
kolik spotřebovává. Druhá věc je péče 
o krajinu jako takovou, aby vodu umě-
la zadržet. Tam spolupracujeme se ze-
mědělci, kteří už do jisté míry chápou 
problémy s půdní erozí a se zadržením 
vody v krajině, ale zatím nejsou viditel-
ná opatření dostačující k  tomu, aby to 
fungovalo. Potřebujeme prosadit kom-
plexní pozemkové úpravy, vytvářet bio-
pásy, biokoridory, prostě přetvořit kra-
jinu tak, aby se její schopnost zadržet 
vodu výrazně zlepšila.

Pro krajinu jsou nejdůležitější trva-
lé porosty, jejichž součástí jsou stromy. 
Proto jsem na podzim inicioval výzvu 
k  vysazování stromů, aby každý, kdo 
má čas, chuť a náladu vysadil někde ja-
kýkoliv strom. Spousta lidí zareagovala, 
s  myslivci jsme vysadili 150 stromů, 
a budeme v tom pokračovat. Náš klub 
seniorů chce pomoci s výsadbou, rybáři 
a dokonce i jednotlivci se k výsadbě při-
pojují. Je to nesmírně důležitá aktivita, 
která má maximální podporu ze stra-
ny obce. Čistě teoreticky, kdybychom 
za každého občana Prušánek vysadili 
strom, bude jich 2230, což by bylo úcty-
hodné číslo  

Vraťme se ještě k  vodě. Ty máš 
možnost vydat zákaz plýtvání vodou?

Jako starosta tuto možnost nemám, 
je to složitější. Co ale například mohu, 
a  co také dělám, je žádat spoluobča-
ny, aby alespoň nezavlažovali trávníky 
vzácnou pitnou vodou. V zavlažování 
pitnou vodou vidím velký problém. Na 

některých ulicích jsou i  v parném létě 
vidět svěže zelené trávníky… Taky jsem 
jej míval, ale právě z důvodu šetření vo-
dou jsem jej „obětoval“. Nezbývá než 
doufat, že se kritická situace s poklesem 
spodních vod v  dohledné době zlepší. 
Optimismem ale v  této věci bohužel 
příliš nehýřím.

S čím za tebou chodí občané? 
Sem tam se někdo ozve, ale není to 

často. Jsou to pobíhající psi, bezpečnost 
jako taková, například požadavek na ře-
šení omezení rychlosti aut na vjezdech 
do Prušánek a podobně. Jinak většinou 
řešíme sousedské vztahy a individuální 
problémy jednotlivců. To, že se lidé pří-
liš neozývají, může znamenat dvě věci. 
Buď že jsou lidé spokojení, nebo je jim 
to jedno. Já optimisticky věřím, že je to 
to první.

Pravidelně se účastníš setkávání 
starostů. 

Pro mě ta setkání znamenají moc, 
protože je to zdroj inspirace. Každý 
máme v  našich obcích různé problé-
my. Řada z nich je společných. Někde 
ty podobné problémy nějak vyřešili, tak 
proč vymýšlet něco, co už někde fungu-
je. Stačí jen převzít a aplikovat. Lidi by 
se měli potkávat, aby si sdělili vzájemné 
zkušenosti. 

Kolikrát Prušánky inspirovaly jiné 
starosty?

Ano, i  to se stává. Velké uznání od 
kolegů starostů bylo třeba za areál za 
kostelem a  opravený hřbitov s  kolum-
báriem. Další ocenění bylo za řešení 
návsi a  hodového zeleného, dále za 
zkrásnění Nechor, především sklepních 
uliček a další. 

Co bys popřál spoluobčanům do 
jarních dní?

Je skvělé, že je jaro konečně tady. 
Těší mě, že se prodlužují dny a začíná 
být cítit energie ze všech stran. To je to, 
na co čekáme. Přeju všem, aby tu ener-
gii ze sluníčka nasávali, aby ji využívali 
k činnostem, které mají rádi a abychom 
tu energii nikdy nepoužívali k  ubližo-
vání našemu okolí.  A taky přeji krásné 
a klidné velikonoční svátky.

Za rozhovor děkuje Helena Hájková
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Vážení spoluobčané, 
letošní zima nezima je za námi 

a jaro už se velmi vydatně hlásí o slo-
vo. V letošním prvním Zpravodaji mě 
dovolte, abych se vyjádřil ještě k  loň-
skému roku, jak si stojíme v odpado-
vém hospodářství, co se nám povedlo 
vybudovat a na závěr, co nás v nejbliž-
ším čase čeká. Ale postupně.

Tentokrát se zaměřím na komu-
nální odpad. To je netříděný odpad 
z  popelnic, který končí na skládce 
v Mutěnicích. Bohužel tento odpad se 
nám, i když Prušánky ve třídění patří 
mezi nejlepší v  okrese Hodonín, ne-
daří snižovat. Naopak, když srovnám 
rok 2017, kdy na skládce skončilo 
484,62 tun odpadu, tak v loňském roce 
to bylo 539,92 tun. To je o 55,3 tuny 
více. Problém je v  tom, že ukládání 
na skládky je nově povoleno do roku 
2030, ale kaž-dý rok se bude zdražo-
vat. V letošním roce to bylo jenom o 5 
%, to jsme ještě ustáli, ale jestli se nám 
nepodaří objem komunálního odpa-
du snížit, v příštím roce se nevyhneme 
zdražení ani my. Tímto bych rád ape-
loval na vinaře a hlavně poskytovate-
le ubytovacích zařízení v  Nechorách, 
aby více dbali na třídění odpadů svých 
hostů. Vždyť není taková hrozná po-
ložka vybavit své sklepy barevnými 
koši na tříděný odpad. Právě navýšení 
komunálního odpadu dáváme za vinu 
Nechorám. Pevně věřím, že letos ne-
budou přes prázdniny černé popelnice 
přetékat jako vloni.

Z investičních akcí, které jsme pro-
váděli v loňském roce, bych rád připo-
mněl vybudování Slavnostního areálu 

Informace odpadového hospodářství
u  kostela, který se ještě na jaře bude 
oplocovat a  v červnu zde proběhne 
první velká akce, o které se dozvíte v ji-
ném příspěvku. Zde se ale  také musím 
pozastavit nad tím, že si někdo dovolí 
ukrást tři světla a tím zkratovat a čás-
tečně zničit dalších 23 svítidel v  are-
álu. Vybudování areálu stálo nemálo 
peněz, každému se také nemusí líbit, 
ale to neznamená, že se může ničit. Na 
tento areál pak navázalo vybudování 
kolumbária a  rekonstrukce chodníků 
na hřbitově.

Z dalších větších akcí to bylo zís-
kání dotace na nákup a rozdělení 600 
kusů kompostérů a vybudování dlou-
ho požadovaného bezbariérového pří-
stupu do kulturního domu.

 Nemohu také nevzpomenout 
zpevnění dalších uliček v  Necho-
rách. Na obrázcích pod článkem však 
můžete vidět různý přístup majitelů 
sklepů k  věcem, které se vybudovaly 
za obecní peníze a  které mají sloužit 
k  tomu, abychom se tady cítili dobře 
a Nechory vynikly něčím, co nám ná-
vštěvníci obdivují.

Také v  letošním roce budeme po-
kračovat v úpravách povrchů na zbý-
vajících uličkách. Práce na opravě 
asfaltové komunikace přes Necho-
ry a  navazujících zpevněných ploch 
v hodnotě 6 miliónů korun, na které 
jsme získali dotaci 90%, bychom měli 
zahájit v dubnu. Zároveň se bude pro-
vádět zpevnění i zbývajících sklepních 
uliček.

Už v současné době probíhá rekon-
strukce zahrady mateřské školy, také 
z  dotačních peněz. Dotace jsme také 
získali a  v brzké době zahájíme re-
konstrukci chodníků v  ulici Mlýnská 
a  ulici Nová, pravá strana. V jarních 
měsících také vybavíme autobusové 
zastávky novými přístřešky. Tyto jsou 
ve výrobě a  budou ve stejném stylu 
jako přístřešek na „točně“.

Toto je výhled na nejbližší období 
a další akce budou následovat. O tom 
ale až příště.

Přeji všem krásné jarní slunné dny 
a užití velikonočních svátků.

Jan Nosek, 
místostarosta obce
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Stočné: 810,- Kč/os/rok, můžete platit elektronicky nebo 
v hotovosti na OÚ, kde současně podepíšete novou smlouvu 
o odvádění odpadních vod. Za první pololetí musí být stoč-
né uhrazeno do června, za druhé nejpozději do konce listo-
padu. Samozřejmě můžete uhradit celý poplatek najednou.

Hřbitovní místa:
Všichni občané, kterým letos vyprší nájemní smlouva 

Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU
se uskuteční:

v pátek 24. května 2019 od 14.00 hod – 22.00 hod
v sobotu 25. května 2019  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, státní občanství a údaje o oprávněnosti hlaso-
vat v uvedeném volebním okrsku. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo 

platným cestovním pasem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti zákonem stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.   Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději 21. května 2019. Hlasovací 

lístky je možné vyžádat i ve volební místnosti.

SUŤ – cena je uvedena včetně DPH 21%
vozík malý (za auto)  .............................................  60,- Kč
beton, cihly, střešní tašky, dlažba, kachličky  ....  150,- Kč/t
míchaná suť s omítkou nebo zeminou  .............  180,- Kč/t

RECYKLÁT – PRODEJ – cena je uvedena včetně DPH 21%
recyklát betonový  .................................................  135,- Kč/t
cihla jemná (0 – 0,8)  .............................................  35,- Kč/t
cihla střední (0,8 – 4)  ...........................................  110,- Kč/t
cihla hrubá (4 – x)  ................................................  70,- Kč/t

CENÍK SLUŽEB
hlášení včetně DPH 21%  .....................................  40,- Kč
prodejní místo – mobilní prodejna  ...................  50,- Kč
prodejní místo – rozložený stánek  .................... 100,- Kč

Inzerce ve Zpravodaji včetně DPH 21%:
½ A4  ........................................................................  600,- Kč

Poplatky

Oznámení o době a místě konání volby 

do EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

CENÍK obecního úřadu 
platný od 1.4.2019

na hřbitovní místo, dostanou v  průběhu druhé poloviny 
dubna písemnou výzvu k jejímu obnovení a uhrazení ná-
jmu.

Nechory:
Vodné a stočné spolu s pronájmem vodoměru se budou 

platit v druhé polovině dubna, termín bude vyhlášen míst-
ním rozhlasem a upozorněním na kabelové televizi.

¼ A4  ........................................................................  360,- Kč
vizitka  ......................................................................  240,- Kč
KT reklama  (7 x 30) + 21% DPH  .....................  254,- Kč

DPS, cena je uvedena včetně DPH 21%
Služba na DPS 1den/1 osoba ............................... 12,- Kč
Praní prádla DPS 1 kg  .......................................... 20,- Kč
rozvoz obědů 1 oběd/den .....................................   5,- Kč

Služby, cena je uvedena včetně DPH 21%
traktorové práce ..................................................... 400,- Kč/hod.
zapůjčení kontejneru ............................................. 400,- Kč/den
UNC – nakladač .................................................... 500,- Kč/hod.

Cena za spotřebu vody v Nechorách se stanovuje podle fak-
turované ceny VaK v příslušném roce.

Ceník byl schváleno Radou obce 12.3.2019
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Milí čtenáři i ostatní návštěvníci knihovny,
zima nám uběhla, pomalu nastávají jarní práce, ale nás, 

skalní čtenáře, tato skutečnost nezaskočí. My víme, že po práci 
je nejlépe odpočinout si s knihou, neb v televizi stejně nic chyt-
rého není.

Co nového. Vy, kteří chodíte do knihovny pravidelně, jste za-
jisté zaznamenali plynulý přísun nových knih. Nakupovat jsem 
začala hned od ledna. Větší část knih byla dětských, protože, jak 
jsem psala v minulém zpravodaji, zde je zcela nezbytné obno-
vit fond. V únoru proběhla knihovnická hodina ve čtvrté a páté 
třídě. Většinu nových knih jsem do školy odvezla a děti si je ro-
zebraly. Nové knihy jsou přivážené náhodně i během měsíce, 
nejenom s výměnnými fondy.  Na našem knihovnickém webu 
máme kolonku „Nové knihy v naší knihovně“. Po rozkliknutí 

Příjmy
daně 33 586 142,80 Kč
vydobývané prostory z nalezišť plynu  
na katastru obce   6 589 924,56 Kč 
pronájmy pozemků      151 191,00 Kč
pronájem nemovitostí  a majetku   1 498 573,00 Kč
příjmy z prodeje pozemků   1 596 836,00 Kč
příjmy z prodeje akcií České spořitelny   4 249 600,00 Kč
odměny za vytříděný odpad EKO-KOM      336 256,00 Kč
za ostatní tříděný odpad        85 612,00 Kč
za suť      110 755,00 Kč
školné HTVŠ      247 605,00 Kč
za vstupné        97 110,00 Kč
za prodané zboží      334 567,00 Kč
služby obce        52 933,00 Kč

Obec získala v průběhu roku 2018 dotace:
- dotace od obce Lužice na SDH      200 000,00 Kč
- dotace z úřadu práce        90 000,00 Kč
- dotace z JMK na JSDH        13 696,00 Kč
- dotace na rekonstrukci sochy        39 550,00 Kč
- dotace na kompostéry   1 462 646,00 Kč

Běžné výdaje
platy zaměstnanců      3 895 586,00 Kč
odměny a odvody členů zastupitelstva   1 319 880,00 Kč
dohody o provedení práce   1 148 988,00 Kč
odvody z mezd   1 917 466,00 Kč 
drobný majetek   1 908 507,00 Kč
PHM      224 266,83 Kč
energie – plyn, voda, elektřina               1 041 273,75 Kč
platby daní a poplatků      215 876,00 Kč

Z naší knihovny

Hospodaření obce Prušánky v roce 2018
Informace o příjmech a výdajích za rok 2018

se vám zobrazí knihy za posledních devadesát dní. Po dalším 
rozkliknutí jednotlivé knihy se vám ukáže krátký obsah a obál-
ka - funguje to jako online katalog. Do knihovny začala chodit 
jednou za měsíc družina. Čteme z knihy „Spolkla mě knihov-
na“, vždy jednu kapitolu. Děti si prohlížejí knihy, paní učitelky 
pak některé vezmou do družiny a dále s nimi pracují. I nadále 
pokračujeme s předškoláky v brněnských pověstech, naposledy 
jsme četli „Zkamenělé stádo“. Ke každé pověsti vytvoříme ob-
rázky, které nám visí na síti v knihovně. V dubnu proběhne tra-
diční burza knih. Knihy můžete nosit i jejím průběhu, bude opět 
minimálně 14 dní. Výtěžek půjde na knihy pro prvňáky, tyto jim 
předáme při slavnostním jmenování v květnu.

Přeji všem pěkné prožití jara i následných Velikonoc.
Milena Hromková

neinvestiční transfery  
neziskovým organizacím   1 019 597,80 Kč
příspěvky PO   2 750 000,00 Kč
služby   4 093 951,81 Kč
dopravní obslužnost      111 050,00 Kč
materiál      883 104,82 Kč
služby fi nančních ústavů (poplatky a pojištění)     161 045,01 Kč
opravy a udržování      963 494,30 Kč
dary        42 200,00 Kč

Kapitálové výdaje - investice  
rekonstrukce veřejného osvětlení      391 797,00 Kč
místní komunikace Nechory   5 300 521,00 Kč
topení kulturní dům      403 860,27 Kč
RD č.p. 14 – výkup v Cacardově      149 447,00 Kč
chodníky na hřbitově   1 686 566,97 Kč
opěrná zeď u cyklostezky      415 548,00 Kč
slavnostní areál               7 984 948,03 Kč
dvůr obecního úřadu   1 339 287,00 Kč
rampa pro vozíčkáře KD      193 588,20 Kč
výsadba u kostela   1 338 905,79 Kč
kolumbárium      980 047,37 Kč
traktorová vlečka        54 450,00 Kč
příkopové rameno      483 637,00 Kč
sekačka      185 368,00 Kč
projekt zahrada MŠ        72 350,00 Kč
projekt úpravy ČOV   1 478 930,56 Kč
projekt tělocvična        93 049,00 Kč
projekty chodníky v obci      180 818,00 Kč
projekt revitalizace kalůža      159 984,00 Kč
projekt rekonstrukce byt ZŠ        75 020,00 Kč

Jindra Hamrová, hlavní účetní
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Starostův 

sloupek

Je Vám toto datum pově-
domé? Ano? Samozřejmě! 
Přece Den dětí! Letos ale 
bude tento den v  Prušán-
kách mimořádný i z jiného 
důvodu. Plánujeme si totiž 
udělat „Hezký den“. A proč? 
O čem to má být? V tento 
den totiž ofi ciálně otevřeme 
náš Slavnostní areál za kos-
telem. A nebude to otvírání 
ledajaké. Začne v  15 ho-
din mší pod širým nebem 
v  prostoru kapličky, kterou 
povede osobně brněnský 
biskup a která bude zakon-
čena požehnáním našich 
nově vybudovaných pro-
stor, aby bylo v  budoucnu 
možné jejich jak civilní, tak 
církevní využití. 

Od 16:30 pak začne kul-
turní program, ve kterém 
se představí místní hudeb-
ní a  taneční soubory včetně 
mladých a nejmladších žáků 
naší umělecké školy. Po celé 
odpoledne bude připravena 
spousta zábavy pro děti, pro 
všechny bude zajištěno ob-
čerstvení a v podvečer i malý 
košt místních vín. Ve večer-
ních hodinách pak budou 
pokračovat vystoupení míst-
ních kapel.

Hlavním cílem této akce 
především je udělat si Hezký 
den, sejít se, dát se dohroma-
dy a společně se odreagovat 
od starostí všedních dnů.

Podrobné informace 
a  program Hezkého dne 
budou včas a podrobně uve-
deny na informačních kaná-
lech Obce Prušánky.

Na setkání s Vámi se moc 
těším 

Váš starosta

1. 6. 2019

Jarní sumář naší školy…

Environmentální výchova
Obhajoba mezinárodního titulu Ekoškola

Řečeno hokejovou terminologií 
(vzhledem k  blížícímu se mistrovství 
světa), školní rok vstoupil do své posled-
ní třetiny. Někdo už dávno odpočívá na 
střídačce, někdo se ještě nadechuje k po-
slednímu brejku. Tak nebo tak, vše za 
podpory nastupujícího jara plného vůní, 
paprsků a  nového života, které plnými 
doušky nasává i naše škola.

A cože se u nás od ledna vlastně ode-
hrálo? No, bylo toho docela dost…

Již počtvrté jsme obhájili titul Eko-
škola, s noblesou jsme se společně s de-
váťáky protančili plesem SRPDŠ, sedmáci 
a osmáci vyrazili do sněhem zasypaných 
Jeseníků, aby vypilovali své lyžařské do-
vednosti, hezky zostra započala rekon-
strukce školní kuchyňky, která odstartuje 
svůj provoz v příštím školním roce. Dru-
háci a třeťáci úspěšně dokončili plavecký 
výcvik, děti na prvním stupni si užily den 
se spisovatelkou Michaelou Fišarovou.

Když už jsme u  podpory čtenářství, 

V letošním roce jsme již po čtvrté ob-
hajovali mezinárodní titul Ekoškola. A 
podařilo se! K obhajobě titulu patří vy-
pracování analýz na téma: Voda, Energie, 
Prostředí školy, Doprava a Jídlo. Na všech 
těchto tématech ve škole pracujeme. Mu-
síme v  těchto oblastech splňovat kritéria 
zadaná Sdružením Tereza, která zaštiťuje 
tento mezinárodní projekt v České republi-
ce. Pracujeme na analýzách, monitorování 

Z činnosti ZŠ

nechyběla ani Noc s Andersenem, tradič-
ní akce, která má už své stále místo v di-
áři školy. Skryté talenty odhalila konver-
začně-herecká soutěž pro děti z druhého 
stupně podle známé televizní Partičky, 
rozšíření a úprav se dočkala školní políč-
ka, na kterých se plánuje pěstitelství v du-
chu Bio, což mi připomíná, že i naše škol-
ní jídelna zažívá příjemnou renesanci. 
Tradičně skvělé výkony předvedly děti na 
atletickém klání nazvaném Lužická laťka.

V nejbližší době se mohou děti těšit 
na projektový den Škola jinak, na kterém 
spolupracujeme i s rodiči. Pro rodiče a ši-
rokou veřejnost připravujeme přednášku 
PhDr. Lidmily Pekařové. Kromě toho 
brzy přivítáme nové prvňáčky u  zápi-
su a  ty nejmenší děti ve školce. Zkrátka 
pořád se něco děje a to další prozradíme 
zase příště…

Sluncem prosvícené jarní dny přeje 
všem vaše prušánská základka

a vyhodnocování stavu v naší škole v da-
ných oblastech. Po zaslání žádosti o  ob-
hajobu navštívily naši školu tři auditorky 
a prověřily, jak ve škole pracuje nejen eko-
tým, ale i všichni ostatní ve škole. Všechno 
dobře dopadlo. Jsme hrdí na to, že jsme ti-
tul obhájili. Uděláme všechno pro to, aby 
tomu bylo tak i za další čtyři roky. Děkuje-
me všem za podporu v našem snažení. 

 Za ekotým Natka a Adéla, 8. třída

Setkání v S-centru Hodonín

V době oslav 100. výročí vzniku naší re-
publiky jsme s páťáky přemýšleli, jak ucho-
pit tzv. „závazek pro republiku“. A protože 
republiku tvoří hlavně lidé v ní, rozhodli 
jsme udělat něco pro naše starší spoluob-
čany. Po domluvě s ředitelem hodonínské-
ho S-centra panem Poláchem jsme se dali 
do práce – vyráběli jsme vánoční přáníčka 
a různé drobné dárečky, nacvičovali jsme 
krátké vystoupení. V den D se ovšem zdá-

lo, že všechna naše snaha přijde vniveč – 
nepřijel nám objednaný autobus!!! Štěstí 
ale stálo při nás a  na náhodné zavolání 
nám jiný řidič slíbil, že během půlhodiny 
nás může odvézt… S mírným zpožděním 
jsme dorazili na místo a pak už vše šlo jako 
po másle. Nejdříve nás ohromilo úžasné 
prostředí S-centra, milé přijetí a velmi po-
zorní a vděční lidé. Naše krátké vystoupení 
jsme zopakovali na každém patře domova 
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Hudební, taneční a výtvarná škola
Hudební, taneční a výtvarná škola v Prušánkách vstoupila 

do druhého pololetí letošního školního roku. V tom minu-
lém jste mohli zhlédnout dvě besídky našich žáků, četná vy-
stoupení folklorního souboru Nechoránek a výstavy našich 
mladých výtvarníků. V lednu naše škola vystoupila po roč-
ní pauze také na Vykopávkách v Mikulčicích, což je pro nás 
vždy velmi příjemným zpestřením.

V druhém pololetí čeká žáky HTVŠ spousta práce s přípra-
vami ke zkouškám ABRSM, které se jako každý rok uskuteční 
v druhé půlce května. Zkouška se dělí na dvě části, a to prak-
tickou a teoretickou. Samozřejmě jsou v plánu také besídky, 

kde vystoupí všechny děti z naší školy a ukážou se s novými 
skladbami v jejich repertoáru hudebním či tanečním. 

Jako novinku letošního programu jsme se rozhodli uspo-
řádat na konci školního roku koncert HTVŠ, který se za pří-
znivého počasí uskuteční v  novém amfi teátru za kostelem. 
Konkrétní datum a čas budou ještě upřesněny. Na koncertě 
se můžete těšit především na různé typy souborů z naší ško-
ly, které budou tematicky propojené. Věřím, že tato novinka 
bude příjemným zpestřením jak pro naše žáky, tak pro pru-
šánecké obecenstvo. 

Vít Němeček

seniorů a děti se předháněly v tom, kdo 
ještě dá té či oné babičce dáreček nebo 
přáníčko. Dojaté úsměvy, poděková-
ní a občas i  slzičky babiček i dědečků 
byly dětem největší odměnou. Pro mě 

osobně byl největším překvapením dal-
ší den – když děcka jeden přes druhého 
vzpomínaly: „ Jak byl ten dědeček roz-
tomilý… jak dostaly od jedné babičky 
za přáníčko pohlazení… a já, paní uči-

telko, jsem dostal pusu na líčko!“ Byli 
spontánní, bezprostřední, nadšení, 
prostě skvělí… Kéž by jim to vydrželo 
po celý život.

Jarmila Nesvadbová a její páťáci

Nechoránek

Jaro v Nechoránku
Přejeme všem hezké dny a  taky 

hezké počtení. Děti z  Nechoránku si 
po šňůře vánočních vystoupení leh-
ce vydechly, aby měly dostatek sil do 
další práce. V novém roce se s  námi 
rozloučili poslední dva kluci. Ty jsme 
si jako poklad drželi zuby nehty. Přes-
to nám Ondra Humplík a Míša Křivák 
přinesli v  lednu kytičku na rozlouče-
nou. Sportovní aktivity a síla klučičího 
kolektivu jsou mocnější než folklorní 
volání našich tradic. 

A teď jen drobná vsuvka: pokud 
máte doma někdo malého zpěváka 

nebo neposedu, který rád poskakuje, 
klidně ho přiveďte mezi nás. Nové klu-
ky tanečníky moc rádi uvítáme.

Aktuálně je tedy Nechoránek ta-
kový „babinec“. Od těch nejmenších, 
školkových, až po slečny, které jsou už 
na druhém stupni ZŠ. Tance a pásma 
jsou tak upraveny adekvátně jejich 
věku. Hned na začátku roku jsme se 
pustily do nácviku klasické dětské 
hry, která byla oblíbená už v  časech 
Podlužánku – na Luňáka. Před pár 
lety ji s námi tančili ještě kluci. Dnes 
už si ji pamatují jen nejstarší děvčata. 

Pro většinu tanečnic je to úplně nový 
úkol. Tento tanec je pro nás jakýmsi 
podlužáckým dědictvím a rádi jej tak 
předáváme dál. 

Každoročně taky dětem předsta-
vujeme zvyky a tradice spojené s roč-
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Z naší školičky
Jaro už ťuká na dveře a to nejen na dveře naší školky. Děti 

se těší na sluníčko, aby mohly trávit více času na zahradě, 
která v současné době prochází rekonstrukcí a upravuje se 
na přírodní zahradu, která bude přispívat k environmen-
tální výchově a vzdělávání dětí. Prostřednictvím přírodní 
zahrady jsou děti vedeny k  odpovědnému chování a  lás-
ce k přírodě. Děti to pozorně každý den sledují, a  tak se 
těší dvojnásob. Čekají je nové přírodní a didaktické prvky, 
hmatový chodník, vrbová chýše, vodní prvek, pro každou 
třídu záhon na sázení a venkovní učebna, kterou můžeme 
využívat k nejrůznějším aktivitám místo vzdělávání se ve 
třídě. Pro milovníky dopravních prostředků budou vybu-
dovány nové cesty na dalekou jízdu po zahradě školky. I 
když práce je tam ještě dost, věříme, že v průběhu jara stih-

neme s dětmi vypěstovat první zeleninu v nových vyvýše-
ných záhoncích. 

Předškolní děti se připravují na vstup do základní ško-
ly, jelikož je zanedlouho čeká zápis do první třídy. Lekce 
„Předškoláčka“ jsou již u konce a od ledna začal vybraným 
předškolákům kurz grafomotoriky s Alexandrou Nesvad-
bovou. V dubnu nás čeká Den země ve spolupráci se zá-
kladní školou a Rej čarodějnic. 

Na začátku května, tedy v sobotu 4. 5. se koná zápis do 
MŠ v budově školky. Přijďte se i s dětmi podívat a seznámit 
se s prostředím, ve kterém se bude vaše dítě vzdělávat a kde 
si užije mnoho zábavy.  14. května nás také tradičně čeká 
besídka ke Dni matek na kulturním domě, čímž vás všech-
ny srdečně zveme, přijďte se podívat. 

Na zamyšlenou… „To dítě už zase stůně.“
Zvláště v zimních měsících stůňou 

děti v  dětských kolektivech více než 
jindy. Během docházky do mateřské 
školy se děti velice snadno infi kují, ale 
dovedou se s tím vypořádat a v důsled-
ku se jejich imunita posílí. Ale imunitní 
systém dítěte potřebuje po boji s infek-
cí čas na regeneraci. Podle lékařů by 
období rekonvalescence u  dítěte mělo 
být podle závažnosti choroby alespoň 

jednou tak delší než období vlastní ne-
moci. Jestliže dítě přijde do školky vždy 
bezprostředně po nemoci, není divu, že 
hned zase onemocní. Také děti, které 
přicházejí do školky nachlazené s tím, 
že teplotu nemají, neznamená, že neší-
ří tak viry a bacily mezi ostatní zdravé 
děti. Odnášejí to pak i děti, které si ne-
chali rodiče v domácí péči a do kolekti-
vu dětí je vrátily až po úplném vyléčení. 

ním koloběhem. Jsou to často říkadla 
a tance, se kterými ani nevystupujeme. 
Jenom chceme, aby je znali a věděli, co 
a proč se slaví.  U fašankových říkadel 
jsme se společně nasmály. A že jich je. 

K dalším pravidelným akcím děv-
čat z Nechoránku patří jarní účast na 
pěveckých soutěžích. Letos prošly přes 
základní kolo tři naše zpěvačky – Si-
mona Hnátková, Veronika Klímová 
a Vendula Tlachová. Budou nás repre-
zentovat v břeclavské pěvecké soutěži 

„O malovaný tulipán Boženy Šebetov-
ské“, a to sólově i v duetech.

Teď ale už do tance. Připravujeme 
nové pásmo o děvčatech – parádnicích, 
které vám představíme na Májovém 
zpívání v  Nechorách. Termín je kaž-
doročně stejný – je to poslední sobota 
v  měsíci květnu. Společně s  námi se 
představí další dva dětské soubory. Pes-
třejší program diváci vždy ocení. Před 
prázdninami nás ještě čeká vystoupení 
v Hodoníně a účinkování v programu, 

který už tradičně připravují žáci a pe-
dagogové prušánecké HTVŠ. 

 Držte nám palce a my se jdeme 
vrhnout do práce.

Hezké dny vám přejeme,
jaro už vám vezeme,
hned, jak my to budem umět,
všecko vám předvedeme 

Děti z Nechoránku
foto: Jana Čadík

Tímto bychom rádi poděkovali těmto 
rodičům za ohleduplnost ke kolektivu 
nás všech a  poprosili i  ostatní rodiče, 
aby tak brali ohled nejen na dětský ko-
lektiv, ale především na dítě samotné. 

K podpoře dětské imunity patří 
určitá režimová opatření – dostatek 
odpočinku, hlavně spánku, zdravá stra-
va a  vitamíny, pobyt venku a  vhodné 
oblečení dětí. Děti školkového věku 
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Jak už jsem zmiňovala v minulém 
zpravodaji, od začátku prosince do 
začátku března v Klubu maminek pro-
bíhal Kurz Efektivního Rodičovství, 
tzv. KERo. Kurzu se zúčastnilo deset 
maminek, z  toho sedm místních a  tři 
z  blízkého okolí a  dvě lektorky z  ho-
donínského Centra pro rodinu. Kro-
mě toho byly z Centra k dispozici ještě 
dvě paní na hlídání. Myslím, že budu 
mluvit za většinu účastnic kurzu, když 
řeknu, že tato setkání byla velice pod-
nětná a přínosná a jsem moc ráda, že se 
nám podařilo kurz tady v Prušánkách 
zrealizovat. Tímto bych chtěla ještě jed-
nou poděkovat Lence Tlachové, která 

Klub maminek

s návrhem přišla a doufám, že i do bu-
doucna se nám podaří nějaký podobný 
projekt uskutečnit.

Pokud by Vás zajímalo, jaká témata 
se na takovém kurzu probírají, přiklá-
dám fotku osnovy. A pokud byste měli 
zájem se kurzu zúčastnit, Centrum pro 
rodinu kurzy pořádá pravidelně a  je 
možné, že v případě zájmu by se opět 
dalo domluvit na pořádání kurzu tady 
u nás.

Absolvování kurzu mě opět přived-
lo na myšlenku, že by mohlo být fajn 
čas od času uspořádat nějakou před-
nášku nebo besedu, ať už na téma děti 
a rodičovství, nebo na nějaké úplně jiné 

téma. Tímto bych ráda dala prostor 
všem, kteří mají nějaké nápady nebo 
návrhy na zajímavá témata – prosím 
ozvěte se mi, budu za to moc ráda  

Martina Vašíčková

KERo

se při pobytu venku hodně pohybují 
a  neměli bychom je tedy oblékat pří-
liš. Nejlepší je více tenčích vrstev, které 
mohou děti odkládat, než jedna silná. 
A taky platí pořekadlo: „Není špatné 
počasí, ale špatné oblečení.“  V pří-

padě, že je dítě dlouhodobě nebo opa-
kovaně nemocné, je potřeba se zajímat, 
co se děje u dítěte doma nebo ve škol-
ce. Zdravé dítě může žít jen ve zdravé 
rodině. Negativní emoce mají velkou 
sílu a přenášejí se jako epidemie. Děti 

intenzivně vnímají a nasávají negativní 
emoce v  rodině a  daleko snáze one-
mocní. Imunita je úzce spojená s psy-
chikou. Pokud je člověk v dobré náladě, 
má i dobrou imunitu  

Vedoucí učitelka Lucie Drejčková

Něco pro váš úsměv…
Vojtíšek U.: „Paní učilko, já še bouchju.“ P.uč.: „Ále to 

nic není.“ Vojtíšek: „No já ši to taky myšlím.“ 
Kubíček V.: „Paní učitelko, já vím co je to zákon. To je 

když někdo udělá něco zlého, tak za to půjde do velkého 
vězení a to je zákon.“ 

Radeček C.: „Paní učitelko já zítra, jak nepůjdem do 
školky, tak půjdu po o.“ 

Rozálka H.: „Děcka Tomášek má dneska narozky, to si 
dáme do nosu.“ 

Kristiánek S.: „Paní učitelko, já sem nakreslil tatince 
sluníčko.“ 

Teodorka P.: „Paní učitelko, já mám bobino od naze-
mi.“ 

Vojta V.: „Oni sa mě smějů, že su holka.“ Floriánek H.: 

„Ale né, nejsi holka, holky majů to…no to….gaťky.“ 
Při pobytu na zahradě pozorovaly děti traktory na 

poli. Šimonek W.: „Paní učitelko, právě jel Martin s John 
Deerem a pluhem s osmašedesátků obracákem.“ 

Terezka V.: „Mamka jela dnes do Hodonína něco vy-
psat a taťka jel na berechatici (rehabilitaci).“ 

Floriánek H. při odpolední svačince: „Paní učitelko, já 
si dám asi jenom čaj.“ Učitelka: „A proč?“ „No protože na 
mňa ide jakási nervóza.“ 

Učitelka se ptá Šimonka: „Šimonku, ty už jsi zdravý?“ 
„Ale jo, eště mám léky na sebě, letadélko, kapra a eště ja-
kůsi gumovů sviňu, to zhltneš, polkneš a mosíš to zapit.“

Přejeme všem krásné jarní dny plné pohody.
Za mateřskou školu Lucie Drejčková

Foto Radka ŠůrkováFoto Radka Šůrková Foto Eva MartinkováFoto Eva Martinková
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V prvním čtvrtletí letošního roku 
jsme v Klubu maminek rozhodně ne-
zaháleli. Hned od ledna opět probíhá 
angličtina pro nejmenší, tentokrát už 
ve dvou skupinách, a to vždy v pondělí 
odpoledne 15:30 -16:00 a 16:00 -16:30. 
Aktuálně zde máme nejmladší děti ve 
věku 2,5 roku a nejstarší ve věku 7 let. 
A stále platí, že pokud máte zájem své 
dítě zapojit, rádi vás v  našem Klubu 
uvidíme. Po angličtině většinou zůstá-
váme cca do 18:00 hodin, takže si děti 
mohou i pohrát.

Samozřejmě také probíhají naše 
pravidelná dopolední setkání každý 
čtvrtek od 9:00 cca do 11:00, kdy si 
děti hrají a  maminky mají možnost 
seznámit se a  popovídat si s  dalšími 
maminkami z  Prušánek, dát si kávu 
nebo čaj, anebo prostě jen strávit čas 
se svým dítětem zase v  trošku jiném 
prostředí. I na tato setkání všechny sr-
dečně zveme.

A protože chceme maminkám 
nabídnout ještě něco navíc, rozhod-
ly jsme se v  loňském roce, že bude-
me pořádat malé výlety do dětských 
heren nebo na různé dětské atrakce 
v okolí. Letos už se nám podařilo vy-
razit do hodonínské herny Bambino, 
kde jsou děti vždycky velmi spokojené 
a užívají si to. I tentokrát se nás sjelo 
poměrně dost a  navíc, i  přes termín 
o jarních prázdninách nebylo v herně 
přeplněno, takže to znovu bylo velmi 
příjemně strávené dopoledne, dovolu-

ji si říct jak pro děti, tak pro mamin-
ky. Koncem února jsme se pak vydali 
do břeclavského dětského klubu Par-
káček, kde je hernička o  něco menší 
a spíše pro menší děti, ale bylo to zase 
něco nového a  dětem se tam líbilo, 
takže věřím, že si podobný výlet také 
zase zopakujeme. Další výlety máme 
v  plánu na léto a  budeme o  nich in-
formovat v dalším vydání Zpravodaje 
a  samozřejmě také na Facebooku ve 
skupině Maminky Prušánky. Vstupné 
na všech výletech je hrazeno Klubem 
maminek.

V neposlední řadě musím zmínit, 
že v  termínu 22. - 23. 3. 2019 pro-
běhla další jarní dětská burza, která 
do Prušánek opět přivedla obrovské 
množství maminek, tatínků, tetiček 
a  babiček z  poměrně širokého okolí. 
Osobně hodnotím burzu jako jednu 
z  nejúspěšnějších co se týká návštěv-
nosti i prodaného zboží a doufám, že 
se nám podaří tento vzestupný trend 
udržet i  nadále. Tradičně je na místě 
poděkovat všem zaměstnancům obec-
ního úřadu, kteří nám s  přípravou 
burzy pomáhají a také všem místním 
maminkám, které nám přišly pomoct 
při třídění zboží. Bez jejich pomoci 
bychom burzu v takovém rozsahu roz-
hodně pořádat nemohly. Takže vám 
všem patří velký dík!

Nakonec bych ráda zmínila, co pro 
vás plánujeme na příští čtvrtletí. Pro-
tože Velikonoce se kvapem blíží, roz-

Další aktivity Klubu maminek

hodly jsme se, že si s dětmi vytvoříme 
drobnou velikonoční výzdobu a to 

9. 4. 2019 od 16:00 v domku Klubu 
maminek. Dále letos po roční přestáv-
ce opět proběhne Rodinné odpoledne 
u Nechor, a to v neděli 12. 5. 2019, tedy 
na Den matek, od 15:30 v areálu Vin-
ných sklepů U Jeňoura. Pro děti budou 
připraveny drobné aktivity a  tvoření, 
k tanci i poslechu bude hrát živá hud-
ba a rodiče si budou moci dát pohárek 
vína a něco malého k zakousnutí. Na 
všechny se už teď moc těšíme  

Za Klub maminek
Martina Vašíčková

Foto Gabriela Měchurová
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Při tradiční svatoštěpánské volbě v Ne-
chorách byli na letošní rok zvoleni: 
Stárci:  1. Jan Zálešák
 2. Václav Pecůch
 3. Martin Veverka
Stárky:  1. Claudia Kyliánová
 2. Kamila Zvědělíková

A jsou tu zas. Přišly vloni, letos a  příští 
rok tomu nebude jinak. Pro žáky základních 
a  středních škol období pár dnů volna, pro 
členy oddílu každoroční milé povinnosti. Řeč 
není o ničem menším než o Velikonocích.

Náš oddíl je od samotného vzniku úzce 
propojen s  farností, neboť právě děti z  far-

Zajímáš se o lidové tradice? Chceš se stát jejich součástí? Baví tě zpívat a tanco-
vat? Nebo se to chceš naučit? Chceš poznat super lidi z širokého okolí? Chceš mít 
zážitky na celý život? Pokud sis alespoň na jednu otázku odpověděl/a kladně, pak 
se neboj a přijď mezi nás! Že nemáš kroj? Vůbec nevadí, mnoho částí nebo rovnou 
celý jde půjčit. Pokud kontaktuješ stárky nebo kohokoliv z chasy, rozhodně ti po-
skytne více informací. Stačí přijít a všechno ostatní už tě naučíme … 

Za chasu Václav Pecůch

Chasa Prušánky

Z činnosti skautu

Stárci na rok 2019

Cor Dare - Velká noc

Chceš chodit v kroji?  

nosti mu daly vzniknout. A proto na největší 
křesťanské svátky, Vánoce a Velikonoce, má 
náš oddíl nejvíc „napilno“, protože tyto časy 
farnosti prožívají nejintenzivněji.

Vše začíná na Zelený čtvrtek, kdy se po 
mši svaté začíná chodit hrkačovat. Všichni 
lidi ve vesnici hned vědí, že zvony teď ně-
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jakou chvíli neuslyší a místo nich jim 
časy ohlašují kluci s hrkači. Zvony totiž 
na Zelený čtvrtek po odeznění mod-
litby Sláva na výsostech Bohu umlkají 
a odlétají do Říma pro požehnání sva-
tého otce. Letí zcela tiše. První letí ty 
nejstarší, které znají cestu, na konci 
malé, aby se neztratily. Průvod zvo-
nů uzavírají zvon Zikmund z chrámu 
svatého Víta a zvon Marie z Týnského 
chrámu – veliké české zvony, které již 
po léta slouží jako stráž. Kudy přesně 
zvony letí a jak překonávají Alpy, není 
známo, jsou ale na tomto letu neúnav-
né – není zpráv o tom, že by snad ně-
který z nich let nevydržel nebo se ces-
tou ztratil. Pověst ze slovenské Levoči 
vypráví, že levočský zvon dokonce ce-
lou cestu nesl s sebou i studenta, který 
chtěl vidět Řím. Když zvony doletí, pa-
pež jim požehná za věrné služby církvi 
a zvony letí zpět. Na Bílou sobotu po 
Gloria se vrátí a zvoní: „Byl jsem tam! 
Byl jsem tam!“

Klukům, kteří se rozhodnou hrka-
čovat, tak začíná nelehká třídenní služ-
ba, protože hrkačovat se začíná brzy 
ráno a chodí se několikrát denně. Celé 
hrkačování končí v sobotu před veliko-
noční vigilií.

Po ranním hrkačování na Velký pá-
tek a Bílou sobotu některé kluky ještě 
čeká nacvičování na večerní obřady 
v  kostele. Na Velký pátek i  na Bílou 
sobotu se totiž místo klasické mše sva-
té konají speciální obřady, na které se 
musí ministranti dobře připravit.

A mezi tím vším se konají ještě dvě 
velké tradiční události pro všechny děti 
nejen z oddílu. Když se to vezme chro-
nologicky, tak první z  nich je páteční 
křížová cesta, kterou mají na starost 
děti. I když jde o připomínku smutné 
a  bolestné cesty Pána Ježíše na horu 
Golgotu, tak v podání dětí má toto se-

tkání s Pánem a ostatními lidmi z far-
nosti silnou, hlubokou, ale příjemnou 
atmosféru plnou naděje a klidu.

Druhou velkou tradiční událostí je 
pletení žil (pomlázek) u klubovny, které 
probíhá na Bílou sobotu odpoledne.

A letos tomu nebude jinak. Opět 
se bude hrkačovat, ministrovat, plést 
a  společně připravovat na Velkou 
noc. Těšíme se na všechny děti, rodiče 
a všechny ostatní, se kterými budeme 
letos prožívat Velikonoce.

Za všechny členy skautského oddíl 
Cor Dare 

Libor Sukup

Hrkačování 2017Hrkačování 2017Hrkačování 2016Hrkačování 2016

Hrkačování 2015Hrkačování 2015Hrkačování 2013Hrkačování 2013

Hrkačování 2004Hrkačování 2004



strana 14 Číslo 1/2019

Prušánský zpravodaj

Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pluto, sněhulák Olaf, 
Sněhurka… a  další karnevalové masky jste mohli potkat 
na tradičním dětském karnevalu v Prušánkách. Ten se letos 
konal na začátku února a v kulturním domě se potkalo přes 
šedesát dětských masek. Na děti čekaly společné hry – ba-
lonková, židličková či přetahování lanem. Opět se soutěži-
lo o nejkrásnější masku a nejlepšího tanečníka a věřte mi, 

Skauti Mikulčice - Dětský karneval

že rok od roku je těžší vybrat z tak pestrého výběru masek 
a z tak výborných tanečníků�. Kdo měl žízeň nebo chuť na 
něco sladkého, tak se mohl občerstvit v naší cukrárně, kde 
skauti napekli buchty a koláče. O hudbu se nám již tradičně 
postaral pan Luděk Ptáček. Příští rok se těším na další roč-
ník karnevalu s vámi.

Za skauty Junák, Mikulčice, Barbora Ivičičová

Konečně je tady jaro,
však mu hodně práce dalo
nad zimou převzít už vládu,
ta tu chtěla být snad na parádu.
I my, co už máme svoje léta, chceme,
ať zahrádka naše vzkvétá,
ať nám růže na ní voní
stejně letos jako loni.

Jaro už je opravdu tady. Na zahrád-
kách nám kvetou sněženky, bledule, 
krokusy – na vše je radost pohledět. 
Ale ještě chci napsat o našich aktivitách 
přes zimu.

Nejdříve chci pochválit naše členky 
paní Věru Kučerovou a Boženku Madě-
ryčovou. Jsou to velmi šikovná děvčata, 
která se snaží učit dospělé i děti ručním 
pracím. Obě spolupracují s  Domem 
dětí a mládeže, s nadací Dobrá srdce, 
i s naším souborem Nechoránek. Vedly 
kurzy v Týnci a na ZŠ Očovská v Ho-
doníně. V poslední době probíhá kurz 
u nás v kulturním domě. Každý čtvrtek 
vyučují techniky tvoření z papíru, ple-
tení košíků, malování vajíček voskem, 
drátkování vajíček a ubrouskovou tech-
niku. Zájemci si toto mohou vyhledat 

Naši senioři
na Facebooku „Tvoříš, tvořím, tvoří-
me v Prušánkách“. I my seniorky jsme 
přispěly do nadace Dobrá srdce malou 
brigádou.

Další naše aktivity se zaměřily na 
trénování paměti. Naše knihovnice 
paní Milena Hromková nám tuto akci 
domluvila a tak jsme se od ledna do za-
čátku března pravidelně scházely a naše 
mozečky trénovaly. Pan magistr měl 
s námi svatou trpělivost. Nejenom, že 
jsme musely dost zapřemýšlet, ale taky 
jsme se dobře po-
bavily. Na další po-
kračování se těší-
me v příštím roce. 
Dole pod článkem 
se můžete podívat 
na některé z úkolů, 
které jsme musely 
plnit.

Jako každý rok 
jsme spolu oslavily 
svátek žen dobrou 
večeří.

V březnu jsme 
se zase byli koupat 
v Dunajské Stredě. 

Moc se nám zde líbí. 
Po dobré koupeli vždy 
pěkně pookřejem. Taky máme v plánu 
společnou dovolenou. Tentokrát je to 
léčebný pobyt na Slovensku v  lázních 
Trenčianské Teplice. Ale o tom až příš-
tě.

Svátky jara, Velikonoce, jsou už za 
dveřmi. Proto přejeme všem hodně 
zdraví, pohody a  radosti ve všedních 
i svátečních dnech.

Za seniory Květa Kopečková
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V přesmyčkách odhalte názvy 
obcí okresu Hodonín
ECERŽAVI
EKOELCTS
VOOKSTRÁNY
DYVŽŮRKA
ČOCVIEL
DACIŠER
OVOJEFS
ŽLUCIE
MIŘUCODĚSE
KDOJÍKOZY
OKULA
RONKJÍVA
OVAVRC
ODNMAÍN
NĚCUTIME
IŘUCHE
HECOTRA
CÁŽNIED
NÍRVOSY
NYBAUKOV

Letošní rok bude pro členy našeho 
spolku opravdu významný. Obě naše 
tradiční akce jsou jubilejní. V červnu 
oslavíme velké, již 10. výročí letních 
sklepů, v  listopadu menší, 5. výročí 
podzimních sklepů. Pořádání těchto 
velkých akcí není jednoduché, a  tak 
máme radost, že se k  nám příznivci 
vína i ze vzdálených koutů naší repub-
liky a z okolních zemí rádi vracejí. 

Pro pořádání akcí využíváme ne-
jen vlastní prostředky (příspěvky čle-
nů, výnos ze vstupného), ale úspěšně 
i dostupné dotace. Za cenu, která bude 
letos na každou akci v  internetovém 
předprodeji 800 Kč a na místě 900 Kč, 
získají návštěvníci čtyři kupony v cel-
kové hodnotě 400 Kč na nákup vína 
a  v podstatě neomezenou celodenní 
degustaci ve sklepech. Dále pak skle-
ničku, taštičku, propisku a  průvodce 
s mapou. K tomu navíc v červnu láhev 
neslazené vody a v listopadu kupón na 
horkou polévku. Samozřejmou sou-
částí jsou hudební produkce, a proto-
že slavíme jubilea, chystáme i drobná 
překvapení.

Spolek Nechorští vinaři

22. 6. 2019 – K Nechorám do skle-
pa 2019

Letošní 10. ročník navazuje jako 
obvykle na páteční Svatojánskou noc. 
Otevřeno bude nejméně 22 sklepů, 
kde budou připraveny vzorky k  de-
gustaci, sklepmistři a majitelé s výkla-
dem o své práci. Předprodej vstupenek 
za zvýhodněnou cenu byl na našem 
webu zahájen již 1. 3. a ukončen bude 
17. 6. 2019. Do předprodeje bylo dáno 
1.100 kusů vstupenek, takže očekává-

Spolek Nechorští vinaři oslaví dvě jubilea

me, že na místě již bude k dispozici jen 
omezený počet. V prodeji budou zbylé 
vstupenky v pátek večer a v sobotu do-
poledne. 

23. 11. 2019 – K Nechorám do 
sklepa za mladým vínem 2019

Jubilejní 5. ročník, který připadá 
opět na poslední listopadovou sobotu. 
Otevřeme nejméně 22 sklepů a před-
prodej vstupenek zahájíme už v srpnu.

A protože chceme propagovat Ne-
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chory nejen na otevřených sklepech, 
chystáme novinku. Zatím je ve stadiu 
příprav, takže informace o ní až příště.  
V letošním roce získaly „nový kabát“ 
naše webové stránky a propagační ma-
teriály. Na stránkách najdete všechny 
potřebné informace a  můžete si zde 
objednat vstupenky. Pro inspiraci zde 
naleznete nejen fotogalerii z  uplynu-
lých ročníků ale i dvě videa z  letních 
a podzimních sklepů v loňském roce. 

Pohled z  výšky na Nechory je určitě 
nevšední.  

Adresa je www.nechorstivinari.cz, 
na facebooku Vinné sklepy NECHO-
RY a  najdete nás i  na Instagramu.  
Prezentujeme se také na tematických 
webech: http://www.wineofczechre-
public.cz/, www.vinazmoravy.cz 
a  http://www.kudyznudy.cz/, kde 
naše akce každoročně propagujeme.

A na závěr výzva pro místní pro-

vozovatele ubytovacích zařízení v  Ne-
chorách nebo v obci. Když nám pošlete 
základní údaje o svém ubytování s ad-
resou vaší webové stránky, rádi tyto in-
formace v sekci Ubytování zveřejníme 
na našem webu. Můžete tam nahléd-
nout, jak prezentace funguje. Informa-
ce posílejte na info@nechorstivinari.cz.

A těšíme se na vás v Nechorách.
Michaela Hradilová

Foto: Martina Nešporová

od jara 2019 bude spuštěn projekt 
„Instalace meteorologických budek do 
vinic“. Podobné projekty již úspěšně 
fungují v  některých okolních obcích. 
V našem případě se jedná o  společ-
nou aktivitu ZO ČZS Prušánky a Obce 
Prušánky, technicky akci zajišťuje 
Chytravinice.cz.  Našim cílem je pře-
devším umožnit vinohradníkům pří-
stup k nezbytným informacím o aktu-
álních meteorologických podmínkách 
v prušáneckých viničních tratích a na 
jejich základě zefektivnit ochranu révy 
vinné proti houbovým chorobám.

Jedním z  impulzů bylo hojně roz-
šířené nadužívání a neodborná aplika-
ce pesticidů v ochraně rostlin.  Jistě si 
mnozí vzpomínáte na z dnešního po-
hledu poněkud tragikomický přístup 
našich předků k  používání pesticidů, 
kdy se nehledělo na předepsané dáv-
kování a způsob aplikace, termín a po-
čet ošetření. Často bylo vidět vinice, 
které pokryté silnou vrstvou chemi-
kálie hrály všemi barvami. Takovýto 
extrémní přístup je, alespoň doufám, 

Vážení pěstitelé révy vinné, 

již ve většině případů minulostí. Tehdy 
byly pesticidy buď levné, nebo se často 
daly získat úplně zadarmo a neřešila se 
ekonomická stránka věci, ekologická 
už vůbec ne.  Nutno dodat, že genera-
ce pesticidů té doby byly často oprav-
du nebezpečné chemické látky.

Dnešní pesticidy běžně používa-
né ve vinohradnictví většinou nejsou 
pro člověka nebezpečné, což ale ne-
znamená, že nám vůbec neškodí. Na-
víc mohou být nebezpečné pro jiné 
živočichy, kontaminovat půdu, vodu 
apod. Musíme se k  nim chovat jako 
k  chemickým látkám a  používat je 
promyšleně v  odůvodněných přípa-
dech. Naše výzva zní – používejme 
pesticidy odborně a zodpovědně. Pro-
to také Ministerstvo zemědělství ČR 
zavedlo, k nelibosti mnohých, povin-
né  proškolování těch, kteří s pesticidy 
pracují, prodávají je nebo je ve větším 
množství nakupují. Podle mě je tako-
véto opatření zcela na místě. A k další-
mu posunu v myšlení uživatelů pesti-
cidů chce přispět i náš projekt. Zkrátka 

proč stříkat, když to není potřeba…
Prakticky se jedná o to, že brzy na 

jaře budou do prušáneckých viničních 
tratí nainstalovány čtyři meteorologic-
ké stanice. Byli osloveni vinohradníci, 
kteří poskytnou své vinice pro monito-
rování meteorologických údajů a sou-
časně budou mít na starosti základní 
údržbu staniček. Rozmístění staniček 
jsme se snažili udělat tak, aby byly po-
kryty všechny prušánecké viniční tra-
tě. Pátá budka bude umístěna v  obci 
Prušánky a bude nám poskytovat ur-
čité referenční hodnoty. Jak známo, co 
naprší v dědině, nemusí rozhodně na-
pršet ve vinohradech a naopak. Přede-
vším letní srážky mývají často lokální 
charakter a proto řídit se při ochraně 
vinice na Čtvrtkách srážkoměrem, 
který máme doma na dvoře, může být 
hodně nepřesné. 

Jak by to tedy mělo celé fungo-
vat? Každá meteostanice bude posílat 
nepřetržitě údaje o  srážkách, teplotě 
a  vlhkosti na webové rozhraní.  Zde 
budou tato data zpracována a  kaž-
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... kde ještě hvězdy jasněji ...

Když navštíví mne jedna z Múz,

tu zakloním hlavu za kmen bílých bříz.

V zornicích zrcadlí se Velký vůz,

to nebe si navleklo hvězdnatý kyrys.

Až za obzor a do dálky,

do souhvězdí Panny a souhvězdí Ryb,

hvězdy jak ryzlinkové korálky,

ten večer dneska nemá chyb.

Ohvězděný samet ve své kráse,

s odlesky na dně skleněného pohárku,

v pokoře a blízko spáse,

nesu si ze sklepa jeden z těch korálků.

Ze sbírky „Nechorské byliny“ Pigi

A trochu 

poezie…

Vážení přátelé,
rok s rokem se opět sešel a je čas, abychom ten uplynulý 

zhodnotili z pohledu naší myslivecké činnosti.
Po výroční členské schůzi jsme jako každý rok na pod-

poru Dne země provedli čištění větro-
lamů a  okolí obce ve spolupráci s  obcí 
Prušánky a  místními rybáři. Opět se 
nasbírala plná traktorová vlečka odpad-
ků, což nás samozřejmě utvrzuje v tom, 
že tato činnost má smysl. Zároveň vy-
zýváme všechny občany, aby namísto 
větrolamů využívali k  likvidaci odpadů 
standardní dostupná místa, tedy sběrný 
dvůr, kontejnery apod. 

Kromě nikdy nekončící celoroč-
ní péče o  přírodu a  zvěř jsme v  našem 
katastru ve spolupráci s Obcí Prušánky 
v listopadu vysadili sto padesát stromků, 
o  které také budeme následně pečovat, 
zejména zaléváním. S výsadbou stromů 

budeme i nadále pokračovat, abychom nahrazovali zasta-
ralé porosty, které trpí suchem a pomalu odcházejí.

Na podzim jsme také provedli dva menší hony na drob-
nou zvěř, zaměřené především na regulaci stavu zajíců ve 

vinicích a omezení škod.
Hlavním záměrem našeho spolku je 

co nejvíce se podílet a pomáhat s obno-
vou naší krajiny zejména z hlediska její 
schopnosti zadržet vodu a zachovat za-
tím pořád ještě pestrou paletu živočichů 
v  naší přírodě se vyskytujících. Jsme si 
vědomi, že na to sami rozhodně nestačí-
me. Budeme ale maximálně nápomocni 
těmto procesům zejména ve spolupráci 
s Obcí Prušánky, s místními zemědělci, 
vinaři, majiteli pozemků a všemi spolu-
občany, kterým není stav přírody kolem 
nás lhostejný.

Za MS Hubert Prušánky
Tomáš Jaroš

dý zájemce je bude mít k  dispozici. 
Bude na každém z  nás, jak tato data 
využije. Můžeme zapojit svoji intuici 
a zkušenosti a data využívat jako do-
plňující informace pro svůj postřikový 
plán, nebo se můžeme řídit speciál-
ními prognostickými modely, které 
jsou součástí této služby a které auto-
maticky vyhodnocují infekční tlaky 
nejvýznamnějších houbových chorob 
révy vinné (plíseň révová, padlí révové 
a plíseň šedá).

Zbývá jen dodat, že celý tento pro-
jekt je fi nancován z  rozpočtu obce 
Prušánky a přístup k  těmto datům je 
pro všechny občany zdarma. Nemusí 
sloužit jenom pěstitelům révy vinné, 

mohou ho využívat i ostatní zeměděl-
ci, ale i  všichni ostatní občané, které 
třeba jen zajímá,  kolik spadlo srážek.  
Po zprovoznění systému bude možné 
tyto informace sledovat na počítačích 
a chytrých telefonech prostřednictvím 
odkazu na stránkách obce Prušánky. 

Věřím, že bude tento náš projekt 
úspěšný a pomůže zemědělcům, ať už 
profesionální či hobby úrovně, efektiv-
něji chránit své porosty proti houbo-
vým patogenům.  Rád uvítám zpětnou 
vazbu a jsem připraven na vaše ohlasy 
a připomínky na mailu Nechorak@se-
znam.cz. 

Přemysl Vašíček, koordinátor
Foto Petr Omelka

Myslivecké sdružení Hubert Prušánky

Část „pokladů“ nalezených ve Část „pokladů“ nalezených ve 
větrolamech větrolamech 
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Ze sportu

V neděli 24. 3. jsme úspěšně zakončili zimní přípravu, 
která pro naše mladé fotbalisty vyvrcholila fi nálovým tur-
najem okresní halové ligy. Během celého zimního turnaje 
okresní halové ligy jsme sehráli během devíti herních dnů 
celkem třicet sedm utkání. V těchto fotbalových kláních 
jsme soupeřili se všemi přihlášenými týmy z okresu Ho-
donín. V základních osmi kolech se nám podařilo 
probojovat až do fi nálové osmičky nejlepších týmů. 
Vyvrcholením celé halové ligy byl fi nálový turnaj, kde 
jsme obsadili celkově krásné šesté místo. Tímto bych 
chtěl našim hráčům k tomuto úspěchu pogratulovat 
a poděkovat za podporu všem rodičům a všem našim 
fanouškům. V průběhu celé zimní přípravy jsme se 
snažili co nejlépe připravit na přicházející jarní část 
sezóny, která propukne již začátkem měsíce dubna. 
Během jarní části sezóny máme náš tým mladší pří-
pravky opět přihlášen do okresního přeboru mladších 
přípravek. V průběhu celé zimní přípravy jsme občas 

Jako každoročně naši mladí fotba-
listé mladších žáků a  starší přípravky 
nezaháleli a pustili se do OHL (Okres-
ní halové ligy). Mladší žáci se po dobu 
OHL potýkali s  velkou marodkou 
a  museli jim pomáhat kluci ze starší 
přípravky a  na hostování jsme u  nás 
rádi měli Jirku Zhřívala z Dolních Bo-
janovic. Na hřišti i tak podávali úžasné 

Fotbalový oddíl - Mladší přípravka

Mladší žáci a starší přípravka

neměli k dispozici všechny naše hráče, ale to bohužel k to-
muto sportu patří, ale i tak pevně věříme, že se nám podaři-
lo na jaro připravit co nejlépe a věříme, že jarní část sezóny 
bude pro nás neméně tak úspěšná jako ta zimní. 

Trenéři: Marek Čupr, František Mazuch
Foto: Pavel Přikryl

výkony. Díky velké snaze se umístili 
na 15. místě. Starší přípravka se po 
prvním kole vzájemných zápasů všech 
mužstev probojovala do druhé skupi-
ny, ve které se umístila na 1. místě. V 
sobotu 23. 3. proběhlo fi nále, kde jsme 
potvrdili svoji dobrou formu a 1. mís-
to jsme udrželi. Jako trenéři oba týmy 
moc chválíme a přejeme jim hodně sil 

do dalších zápasů. Od 31. 3. 2019 nám 
začíná jarní sezóna a  budeme velmi 
rádi, když nám přijdete naše kluky na 
hřiště podpořit. Ještě bych rád touto 
cestou oslovil rodiče, aby potvrzovali 
předem účast svého dítěte na zápase 
a  poděkoval jim za dopravu dětí na 
zápasy.

Trenéři: David Bílík, Miroslav Váňa

Foto: Helena Hosajová – starší přípravkaFoto: Helena Hosajová – starší přípravka Foto: Alžběta Kremrová – mladší žáci Foto: Alžběta Kremrová – mladší žáci 
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V právě končícím ročníku 2018/ 
2019 má ještě A družstvo odehrát 
v 3. lize už jen jedno domácí utkání na 
„domácí“ kuželně ve Valticích. A tak 
můžeme pomalu bilancovat. V kout-
ku duše jsme doufali, že se popereme 
o  postup do 2.  ligy, ale plány nám 
hned na začátku trochu překazil svaz.  
Po první losu nám za 14 dní přeloso-
val skupinu a nalosoval nám silný Zlín 
s jejich těžkou kuželnou. Ale i tak jsme 
si řekli, že se o to pokusíme. I když to 
nakonec nevyšlo, nemáme se za co 
stydět. Bojujeme nakonec o obhajobu 
loňského skvělého druhého místa. Ve 
3. lize máme v průměru nejvyšší po-
čet shozených kuželek na družstvo, 
v  pořadí jednotlivců nám mezi osm-
desáti kuželkáři patří 2. místo Lukáš 
Hlavinka, 3. místo Honza Zálešák, 4. 
místo Zdeněk Zálešák a 13. místo Voj-
ta Novák. Máme největší shozené číslo 
v soutěži jak u družstev 3462 kuželek, 
tak i mezi jednotlivci 657 kuželek. Vel-
mi dobře jsme odehráli i český pohár 
Protec Cup, kde jsme po velkém boji 
vypadli v boji o postup do osmifi nále 
se Sokolem Husovice, hrajícím Inter-
ligu, což je nejvyšší soutěž u nás. My-
slím, že tahle sezóna se nám zase opět 
vydařila. 

Sestava prvního mužstva: Zálešák 
Zdeněk, Esterka Stanislav, Hlavinka 
Lukáš, Zálešák Jan a Vojta Novák. Sko-
ro celé jaro neodehrál kvůli práci Foj-
tík Dominik, ale moc dobře za něho 
zaskočili v pozici náhradníků Martin 
Tesařík a Michal Pálka. Svoje starty si 
na jaro odehráli ještě Šimek Michal, 
Novotný Jiří, Benada Filip a Slížek To-
máš. A svůj dík si zaslouží i Flamík Pa-
vel, který s námi odehrál skvěle všech-
ny domácí zápasy v českém poháru. 

B družstvu se podařilo postoupit 
ze základní části z  prvního místa do 
závěrečných bojů o postup do jihomo-
ravské divize. Při nasazení do skupiny 
měli sice méně bodů, ale i tak si ve fi -
nálové části nevedou vůbec špatně. Do 
konce zbývá odehrát ještě tři zápasy, 
dva doma a  jeden venku v  Rosicích. 
Takže se hraje o hodně důležitých šest 
bodů. Kdyby se přece jen nepodařilo 
postoupit, tak věřím, že z  toho bude 

SK Podlužan Prušánky oddíl kuželek
pěkné umístění ve fi nálové skupině.  

B družstvo hraje v sestavě: Flamík 
Pavel, Kristová Alena, Pálka Michal, 
Tesařík Martin, Šimek Michal, No-
votný Jiří, Šimková Jitka a Zálešáková 
Sára. 

Céčko po základní části hraje ve 
skupině o  záchranu, tedy o  5. až 10. 
místo. Do konce se ještě mají sehrát 
čtyři zápasy. Výhodou by mělo být, že 
tři z nich se hrají v domácím prostředí, 
kde by se mělo využít domácí kuželny 
k zisku šesti bodů. Ty by stačily k zá-
chraně a setrvání v soutěži i na příští 
rok.

Sestava C družstva: Hosaja Zdeněk, 
Lauko Jiří, Pihár Tonda, Vališ Ladislav, 
Šimek Milan, Kuja Libor, Benada Filip 
a Slížek Tomáš. 

U dorostu se taky podařilo, dost 
překvapivě, postoupit do závěrečných 
bojů o  přeborníka Jihomoravského 
kraje.  Překvapivě proto, že všichni 
kromě Tomáše Slížka, to hrají prvním 
rokem. Hlavně nejmladší dva, Libor 
Laca a Martin Štrokay, na kterých jde 
vidět, že se zlepšují zápas od zápasu. 
Pak ještě Radim Tesařík, který je sice 
starší, ale taky poznal, že je velký roz-
díl hrát doma, kde to zná, a  na ven-
kovních kuželnách. Pár zápasů se sice 
doma ve fi nálové skupině prohrálo 
jen o kousek, ale i tak jde u kluků vi-
dět snaha a velký posun kupředu, jak 
ve hraní, tak hlavně v přemýšlení nad 
hrou. 

Sestava dorostu: Slížek Tomáš, 
Tesařík Radim, Laca Libor a  Štrokay 
Martin. 

Tahle sezóna měla i  letos řadu in-
dividuálních úspěchů. A tento rok se 
nám podařil nevídaný úspěch, kdy 
jsme měli v  jednotlivcích hned tři 
mistry Jihomoravského kraje a  v po-
řadí oddílů dle medailí jsme skončili 
na skvělém prvním místě!!! O tenhle 
vynikající úspěch pro náš oddíl se za-
sloužili v mužích David Machala, v se-
niorkách Alena Kristová a  v junior-
kách Jitka Šimková, všichni s právem 
náš oddíl reprezentovat na mistrovství 
České republiky. A Davidovi Macha-
lovi se ještě podařilo spolu se spolu-
hráčem Martinem Vaňkem (Sokol 
Luhačovice) postoupit na republikové 
mistrovství dvojic, kde budou obhajo-
vat loňské druhé místo. 

Nakonec bych chtěl moc podě-
kovat všem kuželkářům za vzornou 
reprezentaci našeho oddílu v  této se-
zóně a přeji našim zástupcům na mis-
trovství republiky hodně štěstí a  co 
nejlepší umístění. Taky moc děkuji 
všem našim věrným fanouškům za 
podporu Béčka a Céčka na naší kužel-
ně, a opravdu velký dík i za to, že do-
káží vážit cestu na kuželnu do Valtic, 
kde hraje své zápasy naše třetiligové A 
družstvo.  

Za oddíl kuželek Zdeněk Zálešák
Více o našem oddíle na stránkách 

www.kuzelkyprusanky.cz 

David Machala uprostřed Vracov 2019David Machala uprostřed Vracov 2019
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Tabulka družstev 3.liga
1. KC Zlín 21 18 2 1 125.0 : 43.0   3263  38
2. KK Slavoj Žirovnice 20 15 1 4 103.5 : 56.5   3191   31
3. SK Podlužan Prušánky 21 15 1 5 110.0 : 58.0   3279   31
4. TJ Lokomotiva České Budějovice 21 11 0 10 88.5 : 79.5   3185   22
5. TJ Centropen Dačice B 21 9 3 9 83.0 : 85.0   3188  21
6. TJ Sokol Šanov 21 9 1 11 81.0 : 87.0   3244   19
7. TJ Sokol Slavonice 21 9 1 11 79.5 : 88.5   3195   19
8. TJ Start Jihlava 20 8 2 10 73.0 : 87.0   3174   18
9. TJ Sokol Husovice C 21 7 4 10 71.5 : 96.5   3188   18
10. TJ Sokol Mistřín 21 6 1 14 69.5 : 98.5   3190   13
11. KK Réna Ivančice 21 5 0 16 59.0 : 109.0 3127   10
12. SK Baník Ratiškovice 21 5 0 16 56.5 : 111.5 3179   10

Tabulka družstev o 1.-8.místo
1. KK Vyškov C 10 7 2 1 51.0 : 29.0  2688 16
2. KK Blansko B 11 8 0 3 56.5 : 31.5  2640  16
3. TJ Sokol Brno IV 11 7 0 4 49.5 : 38.5  2609 14
4. SK Podlužan Prušánky B 11 6 0 5 46.0 : 42.0  2593  12
5. KK Sokol Litenčice 11 4 1 6 45.0 : 43.0  2575    9
6. KK Mor.Slávia Brno C 11 4 0 7 34.0 : 54.0  2553   8
7. TJ Sokol Vážany 11 3 0 8 33.0 : 55.0  2582   6
8. KK Slovan Rosice C 10 2 1 7 29.0 : 51.0  2573    5

Tabulka družstev o 5.-10.místo
5. TJ Jiskra Kyjov 24 12 2 10 99.5 : 92.5    2515  26
6. KC Hodonín 24 9 4 11 90.0 : 102.0  2521  22
7. TJ Sokol Vracov B 24 9 4 11 88.0 : 104.0  2534  22
8. SK Podlužan Prušánky C 24 10 0 14 88.5 : 103.5  2519  20
9. TJ Sokol Šanov B 24 9 1 14 84.0 : 108.0  2515  19
10. TJ Lokomotiva Valtice B 24 8 1 15 75.5 : 116.5  2507  17

Tabulka družstev o 1.-8.místo
1. KK Orel Telnice 11 9 1 1 31.0 : 13.0  1206   19
2. TJ Sokol Husovice 11 7 2 2 29.0 : 15.0  1220   16
3. KK Orel Ivančice 11 6 1 4 27.0 : 17.0  1195  13
4. TJ Sokol Mistřín 11 5 3 3 23.0 : 21.0  1188  13
5. KK Mor.Slávia Brno 11 3 3 5 20.0 : 24.0  1067     9
6. TJ Sokol Šanov 11 3 2 6 20.0 : 24.0  1030     8
7. SK Podlužan Prušánky 11 2 3 6 17.0 : 27.0  1087    7
8. SK Kuželky Dubňany 11 1 1 9 9.0 : 35.0  1113     3
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Zprávičky z farnosti
Kolik za člověka?

Tříkrálová sbírka

„Všechno je to o penězích“, řeknou 
vám dnes mnozí lidé (kteří to neumí 
vyjádřit česky a používají amerikanis-
my), ať začnete rozhovor na jakékoliv 
téma. Dnes vládnou světu peníze! A 
máte-li jich dost, máte všechno. Stali 
jsme se otroky peněz. Všechno vidíme 
a hodnotíme a přepočítáváme přes pe-
níze. Když pak mnozí lidé přiznávají, 
že ani obrovské množství peněz jim 
nezajistilo ani štěstí ani dlouhý život, 
říkáme si: „To není můj případ. Já 
bych s  tolika penězi hospodařil lépe. 
Jé, kdybych tak vyhrál milión!“ Ale ani 
miliony v  bance nás neochrání před 
nečekanou přírodní katastrofou, před 
zhoubnou nemocí, před zradou býva-
lých přátel. Mnozí si přesto cení svých 
peněz a svého majetku více než života 
druhých lidí. Žijí jen sami pro sebe.

Když uvažujeme o  penězích teď, 
před Velikonocemi, vybaví se nám 
postava Jidáše. Jeho příběh je výstižně 
popsán v Bibli. Jidáš byl jedním z Je-
žíšových učedníků, byl svědkem jeho 
zázraků. Nakonec ho však zradil. Za 
peníze. Za velmi slušnou částku pe-
něz. Omámila ho vidina toho, co by 
si za ně mohl pořídit. Za třicet stříbr-
ných ho prodal nepřátelům. Tak Jidáš 

V sobotu 5. 1. proběhla tříkrálová sbírka, na které se letos 
vybralo 74.417,- Kč. Minulý rok to bylo 68.163 korun. Dě-
kujeme všem koledníkům, kteří obětavě chodili i v počasí, 
jaké panovalo, v dešti, sněhu a větru, dík maminkám, kte-
ré vypravily svoje děti. Bohužel nás bylo méně než minulé 
roky. Chodilo dvacet skupinek, nebo přesněji řečeno, po ně-
kterých ulicích i jen jeden král. Přes veškeré výzvy, které byly 

„ocenil“ svého Mistra. Když pak viděl, 
jak Ježíše spoutali, odvedli a  vydali 
vladaři Pilátovi k odsouzení, hnulo se 
v něm svědomí. Příliš pozdě. Marně se 
ještě pokoušel zvrátit běh velikonoč-
ních událostí vrácením peněz. Pozdě 
volá: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevin-
ného!“ Ukončil svůj život v zoufalství, 
šel a  oběsil se. Výčitky svědomí byly 
silnější než síla a moc peněz. I dnes je 
na světě mnoho lidí, kteří jsou všeho 
schopni kvůli penězům.

„Poprvé…podruhé…potřetí! Ku-
puje pán v  modré kravatě,“ vyvolává 
licitátor. Na aukci se nabízí spousta 
předmětů. A teď si představte, že by 
nakonec dražba pokračovala: „A kolik 
dáte za tohoto člověka?“

„Méně než deset korun,“ říká che-
mik, hodnotí-li chemické složení lid-
ského těla. („Klamal jsi sám sebe, když 
jsi říkal své dívce: „Miluji tě.“ Měl jsi 
místo toto říct: „Prodělávám právě ur-
čitou chemickou reakci…“) - Jiní od-
povídají: „Člověk je víc než pouhá che-
mická sloučenina, člověk je důležitým 
článkem vývoje přírody. Ale nemá 
žádný vyšší cíl, ani jeho činnost nemá 
trvalý účinek, protože všechno nako-
nec zanikne. Bytosti jsou pouze chyt-

umístěny na Facebooku a stránkách obce, se sešlo málo dětí.
Děkujeme všem dárcům nejen za peníze, ale taky za slad-
kosti pro koledující děti. Dík patří obecnímu úřadu za veš-
kerou pomoc, přes chystání pokladniček, poskytnutí fi nancí 
na občerstvení koledníků a následnému počítání vybraných 
peněz.

Milena Hromková

Poděkování od hodonínské Charity 
Začátkem roku už po devatenácté vyšli koledníci do ulic našich obcí, aby 
předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřáli šťastný nový rok, 
zazpívali koledu, věnovali drobný dárek a připojili také prosbu o příspěvek 
pro potřebné lidi, na jejichž životních cestách vinou různých handicapů či 
nešťastných okolností často převažují těžké chvíle nad těmi radostnými. 
Děkujeme všem, kteří jste do zapečetěné pokladničky s logem Charity přispěli.
V obci Prušánky se v roce 2019 vybralo 74.417,- Kč
Za Oblastní charitu Hodonín Jitka Koperová

rými stroji.“– „Ne!“ s  pocitem hrůzy 
protestují jiní. „Člověk je nesmírně 
důležitý. Jako osobnost má jedinečnou 
hodnotu sám o sobě.“

Určení hodnoty a  důležitosti člo-
věka je nejpalčivější otázkou, kterou si 
lidé kladou. Člověk se ptá, má-li život 
nějaký význam. Stoupající počet se-
bevražd, i skutečnost, že stále více lidí 
propadá drogám, napovídá, že mnozí 
odpovídají záporně.

Kolik za člověka? – Jidáš prodal 
Boha za třicet stříbrných. A kolik dá 
Bůh za člověka, když křesťané říkají, 
že člověka miluje? Bůh odpověděl tím, 
že dal sebe samého. Lidskou hodnotu 
nelze měřit penězi, ale nezměrným 
utrpením Ježíše Krista, Božího Syna. 
Zemřel na Golgotském kříži, jak si to 
o  Velikonocích připomínáme, a  ze-
mřel tam místo nás, za hříchy všech 
lidí. Udělal to proto, aby každého člo-
věka ujistil o tom, že ho miluje, že má 
pro něj jedinečnou hodnotu. On si 
nepřál utrpení, utrpení je výsledkem 
lidské vzpoury proti Bohu. On přišel, 
aby obnovil cestu, která spojuje člově-
ka s Bohem.

Velikonoční radost a naději 
přeje Vít Hába, farář
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Ohlédnutí za kulturou a ostatními akcemi

Krojovaný ples

Kuželkářský diskoples

Leden je už tradičně měsícem ple-
sů. A ani chasa nechce přijít v pleso-
vém veselí zkrátka, proto i letos, kon-
krétně 19. ledna, hostil kulturní dům 
tradiční krojovaný ples, tentokrát 
s  pořadovým číslem XIX. Ples byl, 
jako obvykle, zahájen předtančením 
besedy, letos přišla opět řada na be-
sedu českou. Za její nacvičení, trpě-
livost a čas bychom chtěli poděkovat 
paní Bibiáně Stávkové. I letos jsme 

V sobotu 26. ledna 2019 se konal už 
11.  kuželkářský diskoples. Oproti loňsku, 
kdy nám DJ z hudební agentury Tarock ne-
zvládl ples a  lidi odcházeli naštvaní už ve 
dvě ráno, nám letos hrál DJ Mike CZ. Vý-
běr mladého DJ se nakonec ukázal skvělou 
volbou, když se při výborné muzice hrálo 
až do brzkých ranních hodin. Předtančení 
plesu opět na výbornou zvládly děti z All 
Star fi tness Lužice a prušánecké duo z ta-
nečního klubu Classic Hodonín Ema Pšov-
ská a  Alec Máté. Letošní návštěva plesu 
byla pro nás docela překvapením, protože 
bylo více přespolních hostů, než místních.  
Děkuji všem, kteří se přišli pobavit a i něco 
vyhrát v naší bohaté tombole. Kuželkářský 
oddíl tímto moc děkuje všem, kteří přispěli 
do tomboly jak fi nančními, tak i věcnými 
dary, a už teď se těšíme na shledání v příš-
tím roce. 

Za kuželkářský oddíl Zdeněk Zálešák  

ale na předtančení nebyli sami, přije-
ly chasy z Moravské Nové Vsi, Mikul-
čic a Rakvic, které posílily naše tři ko-
lečka. K tanci i poslechu po celý večer 
hrála DH Tůfaranka ze Šakvic se spe-
ciálním hostem Břetislavem Osičkou 
a  rozhodně přispěla k  dobré zábavě. 
Kdo naopak přispěl k  dobré náladě 
a  všeobecnému veselí, byli souro-
zenci Müllerovi, kterým děkujeme 
za ochotu připravit při rekonstrukci 

baru U Sávy občerstvení v prostorách 
zkušebny. Dalším tradičním bodem 
programu je volba miss a šohaja ple-
su, kterými se letos stali Kamila Zvě-
dělíková a David Polách.

Tímto bychom vás chtěli také po-
zvat na velikonoční zábavu, která se 
uskuteční na Velikonoční neděli, tj. 
21. dubna.         

Václav Pecůch, stárek 
Foto Valéria Dinková
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Školní ples SRDPŠ 2019

Bál přátelství s Kapelou starých časů ve Stockholmu

Jak už jistě všichni víte - a pro ty, co neví -  2. února se 
konal ples SRPDŠ v  Kulturním domě Prušánky, o  kterém 
vám teď povím z mé perspektivy žáka deváté třídy. Asi nej-
více stresující věc pro většinu deváťáků, včetně mě, byla po-
lonéza, kterou bych nazval takovým „startovacím bodem“ 
pro celý ples. Byli jsme nervózní a báli jsme se, že se něco 
pokazí, ale všechno nakonec dopadlo dobře a naše obavy se 
neuskutečnily. Další na řadě bylo šerpování, které proběhlo 
hladce, a pyšně se teď mohu nazývat ab-
solventem s důkazem nějakých těch fo-
tek, protože se snad žádný rodič nedo-
kázal držet na uzdě a snažili se vytvořit 
co nejvíce vzpomínek na tento důležitý 
den, což pro moji tetu platilo trojnásob. 
Na takzvané „půlnoční“ překvapení, 
které se konalo o půl jedenácté jen tak 
pro zajímavost, jsem se já i my všichni 
jako devítka těšili snad nejvíc. Navzá-
jem jsme se povzbuzovali a strašně jsme 
se společně nasmáli. Vzhledem k tomu, 
že nás rodiče a příbuzní prosili, ať jim 
to zatancujeme znova, jsem si jistý, že se 
jim všem naše půlnoční překvapení lí-
bilo. Celý program byl zakončený tom-

Při příležitosti 100. výročí vzniku 
Československé republiky a  založení 
Československého velvyslanectví ve 
Stockholmu byla naše Kapela starých 
časů pozvána na krásnou akci do Švéd-
ska.

Byl to BÁL PŘÁTELSTVÍ, kona-
ný na počest 100 let česko-slovensko-

bolou, kde přece jen fi gurovalo štěstí a tak výhercem nemohl 
být každý, ale nikomu včetně mně to náladu nijak nezhoršilo. 
Po tombole byl program ukončen a byla volná zábava, kde 
se tančilo a zpívalo, anebo jen sedělo a mluvilo. Za všechny 
deváťáky můžu s jistotou říct, že tenhle ples je pro nás neza-
pomenutelná vzpomínka.

Denis Kovačič
Foto Petr Omelka

-švédských vztahů dne 2. února 2019 
v Hotelu Kung Carl, nejstarším stock-
holmském hotelu se stopadesátiletou 
tradicí. Bál pořádal Švédsko-česko-slo-
venský spolek ve Stockholmu za pod-
pory Českého centra a českého velvy-
slanectví ve Švédsku. Bálu se zúčastnilo 
sto deset pozvaných osobností. Celým 

večerem provázeli a  také předvedli 
své taneční umění, Anička Polívková 
a Michal Kurtiš, vítězové taneční sou-
těže StarDance v roce 2013. O hudeb-
ní doprovod se postarala naše kapela, 
která byla ve švédských propagačních 
materiálech popsána takto: „Gamla ti-
ders band“ (Kapela starých časů) fran 
moravian Prušánky, Tjeckien“. Na naši 
muziku si zatančili a  některé písničky 
si s námi zazpívali i  český velvyslanec 
Jiří Šitler s  manželkou, slovenská vel-
vyslankyně Martina Balunová a vojen-
ský přidělenec generál Libor Štefánik 
s manželkou a řada dalších hostů.

Celá akce a setkání proběhlo v neu-
věřitelně přátelském duchu a byl to pro 
nás krásný zážitek, umocněný i tím, že 
jme měli jedinečnou možnost repre-
zentovat Prušánky až na dalekém seve-
ru. Zasněžený mrazivý Stockholm byl  
nádherný, měl úžasné kouzlo a svojí at-
mosférou jen podtrhl význam pro nás 
tak mimořádné akce.

Za Kapelu starých časů 
Mirek Hřebačka
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Ivana Poláchová

Moje sportovní kariéra začala, když 
jsem v jedenácti letech přešla ze Základ-
ní školy v Prušánkách na ZŠ Slováckou 
v  Břeclavi do sportovní třídy. Tam si 
mě všimla trenérka Lenka Fabikovičo-
vá, která učila tělocvik a zároveň vedla 
volejbalovou přípravku. Už tehdy jsem 
byla poměrně vysoká, tak se mě zeptala, 
jestli nechci zkusit hrát volejbal. Nemo-
hu říct, že by mě volejbal hned nadchl, 
ale měla jsem mezi spoluhráčkami ka-
marádky, tak jsem u toho zůstala. 

Po necelých dvou letech jsem z pří-
pravky přešla do mladších žákyň k tre-
néru Obrovi a  začala hrát svou první 
soutěž - Krajský přebor mladších žá-
kyň. Ještě to nevypadalo ani jako vo-
lejbal, ale spíš jako taková plácaná. V 
této sezóně jsem se také účastnila vý-
běru mladých talentů KCM.  Po dalším 

roce si mě trenérka Fabikovičová vzala 
mezi starší žákyně. Tam jsem poznala 
svou dosavadní spoluhráčku, spolu-
žačku i spolubydlící Annu Pavlovovou. 
Protože nás bylo málo, spojily jsme se 
s  družstvem kadetek a  společně hrály 
obě soutěže.

Když přišlo rozhodování, kterou 
střední školu si vybrat, vybírala jsem 
mezi Sportovním gymnáziem v  Brně 
a  v Ostravě. Trenér Jiří Kozel, který 
kdysi pracoval s mojí trenérkou, si mě 
a Aničky (díky naší výšce) všiml na jed-
nom testování a nabídl nám místa v ex-
traligovém týmu v Ostravě. Dnes jsem 
velmi ráda, že jsem se rozhodla pro 
Ostravu. Samozřejmě byl vidět rozdíl 
mezi mnou a holkami, které už od za-
čátku trénovaly pod prestižními trené-
ry a hrály podstatně vyšší soutěže. Tre-

Pochlubte se, máte čím…

nér Radek Brzobohatý mně s Aničkou 
pomohl dohnat techniku a vyrovnat se 
našim spoluhráčkám. Často tvrdil, že 
volejbal je pro vysoké lidi, a když obě 
máme přes 180 centimetrů, tak stačí 
jen trénovat a  zlepšovat se, ale dívky, 
které jsou pro tento sport příliš malé, 
můžou být dobré, jak chtějí a stejně ne-
budou srovnatelné.

Po roce hraní extraligy za Ostravské 
kadetky si nás již zmíněný trenér Kozel 
vzal do týmu juniorek, kde jsem za po-
slední dva roky získala tři individuální 
ocenění za nejlepšího hráče, byla zvole-
na kapitánkou týmu a stále jezdila po-
máhat mladším hráčkám do kadetek, 
kde jsme bojovaly v  roce 2017/18 na 
MČR. Není jednoduché skloubit ško-
lu a dva tréninky denně, ale díky úzké 
spolupráci gymnázia s trenéry to není 
nemožné.  

Letošní sezónu funguji v extraligo-
vém týmu žen i juniorek a čeká mě ma-
turitní zkouška. Tento rok je pro mě asi 
nejtěžší. Trénuju až do osmi hodin ve-
čer a vstávám v pět ráno, takže na uče-
ní není moc času, zvlášť když bych se 
chtěla dostat na lékařskou fakultu Ma-
sarykovy univerzity. Trenéři se mě stále 
snaží přemluvit, abych zůstala v Ostra-
vě, ale na ostravských univerzitách není 
žádný obor, který by mě zaujal.  

IP

Masopust
Masopust není půst. Jaký je původ slova masopust a proč úzce 

souvisí s karnevalem?

Vánoce jsou už daleko za námi a  my se nacházíme 
uprostřed období masopustu. Přemýšleli jste někdy nad 
slovem masopust? Jak mohlo vzniknout? Slyšíme v  něm 
kromě “maso” také “pustit” nebo možná dokonce i “půst”, 
a přitom je to doba, kdy si i naši předci dopřávali k jídlu 
hodně masa, slavili a hodovali. Jak si to vysvětlit?

Slovo masopust má původ ve spojení “opustit maso” či 
“upustit od masa”. Nejspíš se jedná o tzv. kalk, tedy doslov-
ný překlad, z románských jazyků. Dokazuje to třeba italský 
výraz carnevale. Vznikl ze slov carne “maso” a levare “od-
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Vážení spoluobčané, dovoluji si vás 
tímto příspěvkem informovat o  akci, 
která započala právě před dvaceti lety, 
a o jejím následném vývoji až po sou-
časnost. Jistě si ještě mnozí z vás vzpo-
menou, kdy se mi podařilo vlastní ini-
ciativou zorganizovat na sklonku 90. let 
vše nutné pro uskutečnění již tehdy to-
lik potřebné pomocí našemu drobnému 
ptactvu, a to formou hromadné výroby 
ptačích budek a jejich instalací v intra-
vilánu obce. Ještě jednou tak patří můj 
upřímný dík všem, kteří tenkrát jakkoliv 
přispěli a pomohli. Z vybraných fi nanč-
ních prostředků se nakoupil materiál 
a ve stolařské dílně u pana Jaroslava Če-
cha jsme společně na přelomu let 1998-
99 vyrobili osmdesát čtyři kusů ptačích 
budek ve třech typových modifi kacích 
a v brzkém jaru došlo i k jejich vyvěšení 
v katastru obce. Ve dvou následujících 
letech se mi podařilo zhotovit ještě dal-

Dvacet let s našimi budkami

stranit, odložit” a znamená tedy doslova “maso odlož”. Toto 
slovo se pak do češtiny dostalo dvakrát, jednou jako pře-
klad - masopust a podruhé jako převzaté slovo - karneval.

Vztah slova masopust ke výrazu půst je jen zdánlivý, jde 
o pouhou podobnost. Slovo půst znělo ve staročeštině póst 
(zatímco masopust mělo stejnou podobu) a vzniklo ze sta-
rohornoněmeckého slova fasta (souvisejícího s fasto “pev-
ný” a fasten “být pevný (v odříkání), postit se”).

Podívejte se na různá označení posledních dní maso-
pustu a další regionální zajímavosti češtiny v České re-
publice:

V dnešní době označujeme slovem masopust období 
od Tří králů do Popeleční středy. Začíná tedy po vánočních 
svátcích a  jeho konec je nepravidelný, protože Popeleč-
ní středa vychází každý rok na jiné datum. Podle tradice 
připadá na 46. den před Velikonoční nedělí a ten najdeme 
v rozmezí od poloviny února do počátku března. Letos nás 

Popeleční středa čeká 6. března. Na ni navazuje postní ob-
dobí dlouhé 40 dní a po něm následují Velikonoce. Během 
masopustního období se tradičně pořádaly zabíjačky, ho-
dovalo se, veselilo, často se konaly svatby.

Masopust jako Loučení s masem
Pro úplné objasnění původu slova masopust se ale mu-

síme podívat hlouběji do minulosti. Dříve totiž mělo tro-
chu užší význam. Lidé jím označovali pouze poslední tři 
dny masopustního období, tedy masopustní neděli, pondě-
lí a úterý. V tyto dny se připravovalo slavnostní jídlo, kona-
ly se taneční zábavy a průvody maškar. A tady se konečně 
dostáváme k vysvětlení - lidé se během masopustu veselili 
a loučili se přitom s masem, které při následujícím předve-
likonočním půstu nebudou konzumovat.

Takto se slovo masopust používalo i  později v  náře-
čích některých oblastí, třeba v  západních Čechách nebo 
na jihozápadní Moravě. V jiných krajích jsme mohli najít 
řadu dalších názvů, které většinou vyjadřují, že něco končí 
- ostatky či vostatky, vostatek, končiny, konec masopustu 
nebo fašank.

V severovýchodní části Čech se slavilo pouze v  úterý 
před Popeleční středou a z toho vyplývá název masopustní 
úterý (úterek, outerek a podobně).

Martina Waclawičová
Autorka pracuje v Ústavu Českého národního korpusu FF UK.

Původní text vyšel na webu: https://www.refl ex.cz/
Děkujeme autorce textu i webu Refl ex.cz za možnost bezplat-

ného uveřejnění tohoto zajímavého článku.

ších dvacet sedm kusů a průběžně jsem 
vyráběl i  budky pro sovy a  poštolky. 
Vyvěšením budek však tato činnost ne-
končí, ale naopak vyžaduje každoroční 
dohled, údržbu, čištění a opravy. Často 
bylo i nutné budky znova přemisťovat, 
buď z důvodu změny prostředí či v dů-
sledku likvidace přestárlých stromů. A 
na tomto místě si dovolím droboun-
kou výtku těm, kteří z jakýchkoliv dů-
vodů museli budku na svém pozemku 
odinstalovat a neinformovali mě o tom, 
a  budka byla třeba i  pohozená v  rohu 
zahrady a neplnila tak svůj účel. Pokud 
budu vždy včas vyrozuměn (můj telefon 
608 419 998), sjednám co nejrychleji 
nápravu i bez vašeho dalšího přičinění.

Těch 20 let uplynulo jako voda a tak 
mě i  tento kulatý jubilující rok vede 
k zamyšlení i  shrnutí faktů, které toto 
období charakterizují a zároveň se chci 
s vámi o ně podělit. 

Nebudu vás unavovat žádnými po-
drobnými analýzami či statistickými 
údaji, ale zcela jednoduše, několika vě-
tami, se pokusím nastínit sled a vývoj 
našeho společného snažení. Bohužel, 
není toto bilancování příliš optimistic-
ké, hlavně v uplynulém pětiletém roz-
pětí.

Pokud se ve vzpomínkách vrátím až 
na začátek oněch 90. let, byly výsledky 
zahnízdění více než slibné a to jak pře-
kvapujícím počtem (80%!), ale hlavně 
druhovou pestrostí nájemníků! A hned 
následující rok jsme už mohli konsta-
tovat dokonce již zcela vyčerpanou 
ubytovací kapacitu! („Srdce hoteliéra 
i ornitologa v  takové situaci zaplesá!“) 
Tato skutečnost jen dokazovala a  jed-
noznačně potvrzovala náš úspěšný zá-
měr, ale i ohromující zájem ptačích ná-
jemníků, do jejichž potřeb jsme se tak 
cíleně trefi li. Pamatuji si, jak netrpělivě 
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jsem v  těch dobách očekával čas zim-
ního čištění, a  již při samotném aktu 
spekuloval nad rozborem jednotlivých 
nastýlek v budkách o identitě jejich uži-
vatelů. V tu dobu bylo druhové spek-
trum obsazenosti takřka 50%, což je 
oproti dnešnímu stavu ohromující čís-
lo. Abych ještě vysvětlil hodnotu 50% 
- vyjadřuje poměr vlastního zastoupení 
daných ptačích druhů. Jedna půle byla 
tedy tvořena převážně několika druhy 
u nás žijících sýkor (koňadra, modřin-
ka, parukářka, úhelníček, babka), oba 
druhy šoupálků, lejsci, vzácně i brhlík 
a  krutihlav. Početní stavy rovněž slib-
ně naplňovali populace zahnízděných 
„kominíčků“ čili rehka domácího i za-
hradního. Druhou půli pak tvořili naši 
nejpočetnější reprezentanti - vrabec 
domácí a polní. Na tomto místě bych se 
ještě rád pozastavil nad těmito v dneš-
ním měřítku relativně dost hojnými 
zástupci svou malou obhajobou. Ten-
to opeřenec ač z pohledu člověka zaš-
katulkován jako náš odvěký příživník 
a škůdce, přeci jen v podrobnějším ná-
hledu není i bez kladných etap ve svém 
životě. Hlavně při výchově mláďat do-
vedou likvidací všech hmyzích škůdců 
a plevelných semen v našich zahradách 
výrazně navýšit svůj nedoceněný podíl 
užitečnosti! Stejně tak i vlivem relativ-
ní početností svého druhu zastupují 
nejvyšší procento v  jídelníčku dravců, 
hlavně koček a zejména v zimním ob-
dobí obratných krahujců. Jsou to právě 
oni, kteří se tak nejčastěji stávají terčem 
útoků těchto predátorů a  jejich obětí 
se tak výrazně tlumí škody v  řadách 

ostatních pěvců! Proto buďme trošku 
tolerantní a odpusťme jim ty malé pro-
hřešky – ožďubaný salát, zcizená zrnka 
rybízu, oklované třešně či makovice 
nebo ataky na krmivo naší drůbeže. 
Opravdu už ani jich není mnoho a i oni 
dovedou být prospěšní. 

Jak čas ale plynul, stávala se pře-
vaha vrabčího rodu stále zřetelnější, 
ale vyskytovala se i místa, kde přestali 
hnízdit i  tito početní zástupci. Mar-
kantním příkladem tohoto negativ-
ního jevu se jako první asi před pěti 
lety stala lokalita od Turba přes Jána 
a  Hlubokou cestou až k  Nechorám. 
Dříve všech pět umístěných budek 
bývalo jistotou zdárného vyhnízdění 
různých druhů pěvců, ale nyní (po 
tři roky) už bývá obsazená pouze jed-
na! Proto jsem byl nucen pár budek 
zkusmo přemístit, aby lépe posloužily 
na jiných místech. Co se týče nechor-
ské lokace, tam jsem zanechal poku-
sů hned asi po prvních třech letech. 
Obavy z faktu, jak intenzivně se v této 
oblasti aplikuje chemická ochrana, se 
brzy potvrdily, a přesvědčily mě o tom 
opuštěné snůšky nejenom v budkách, 
ale i  v pár případech náhodně nale-
zených hnízd v keřích (ťuhýk obecný 
a pěnice pokřovní). Obdobná stagna-
ce i přes drobné výkyvy k  lepšímu se 
začala objevovat i v jiných lokalitách, 
vždy však už jen doprovázená domi-
nancí obou druhů vrabců. Bohužel, 
taková je současná realita, ale stále 
věřím v  pozvolné zlepšování situace, 
kdy snad bude největším přínosem 
výrazné omezení používání chemic-

kých prostředků (nově vydané směr-
nice EU), které je bezesporu klíčovým 
faktorem ovlivňujícím populace všech 
živočichů žijících kolem nás. A neje-
nom jich!

Ještě závěrem se chci vrátit k začát-
ku tohoto článku, kde uvádím, že vý-
robou budek a  jejich vyvěšením není 
vše vyřešeno, ale vyžaduje to rok co rok 
starost o funkčnost všech budek. Toto 
břímě jsem již tenkrát dobrovolně při-
jal za svůj osobní závazek, aby celá tato 
započatá akce byla prospěšná a  měla 
trvalý smysl. Snad jsem obstál (i sám 
před sebou) ve svém dvacetiletém sna-
žení a nevzpomínám si, že bych jediný 
rok vynechal bez dohledu, ale nepopí-
rám, že bych byl osobně i moc rád a po-
těšen zájmem skupinky či jednotlivců, 
kteří by měli chuť pokračovat v záměru, 
který jsme si před dvaceti lety vytýčili. 
Toto mé přání či tichá výzva je už i dů-
sledkem mého pokročilého věku a obav, 
že by mohly zůstat budky bez dohledu 
a řádného fungování. Opravdu to není 
nic těžkého a zvládne to kdokoliv, kdo 
má zájem o  tyto aktivity. Samozřejmě 
poradím a pomůžu ve všech směrech! 
Chtěl bych ještě prostřednictvím těchto 
posledních řádků moc poděkovat všem 
lidem, kteří po celá ta léta tolerovali ve 
svých zahradách a na svých pozemcích 
jak nepěkné individum (svým vzhle-
dem  a chatrným zevnějškem), tak i ra-
chotící aluminiový žebř. 

Děkuju vám všem za přízeň a důvě-
ru a budu si toho vždy vážit!

Schottl František, 
ztyřaný hospodský z Prušánek

Opravdu se stalo v r. 1952

Na podzim při vyorávce brambor jsem večer skládal 
z vozu brambory do sklepa. Otec mně říkal, abych jel k Ne-
chorám a přivezl víno na příští den. Vzal jsem si kolo a jel 
jsem. Natáhl jsem víno a jel domů. Ale ve vinohradě Tomáše 
Řehánka stál příslušník (četník) a  červeným světlem dává 
znamení, abych zastavil. Poznal jsem jej. Mohl mě poslat, 
abych jel „koncem“ a vyhnul se tak nepříjemnostem. Ale ne-
chtěl. Asi za to dostal hvězdičku. Po chvíli jsem viděl přijíždět 
tři auta ERN plné četníků. Skákali dolů a viděl jsem, jak u kaž-
dých dveří, oken a rampouchů poslouchají, co si lidi říkají. 

Musel jsem i s kolem na auto a odvezli mě doprostřed Ne-
chor (teď tam bývá slavnost vinobraní).  Ještě jeden Prušaňák 
neměl legitimaci (občanský průkaz), tak musel nastoupit na 
auto. Pak šel ještě jeden náš občan, ale měl legitimaci, tak 
jej pustili. Ostatní četníci stále naslouchali u oken a rampou-
chů. Po akci přišel velitel v koženém kabátu a říkal, i když 
nemáme legitimaci, jsme propuštěni. Každý měl mít legiti-
maci sto metrů od domova. Ráno jsme ale museli přinést na 
četnickou stanici 100 korun pokuty. 

Napsal: Redek František

Ze vzpomínek našich občanů
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Společenská kronika
Narození
Tobiáš Matušek
Jiří Flamík
Eliška Konečná
Sofi e Křiváková
Adam Juráček

Opustili nás
Drahomír Kurka
Jan Zugárek
Marian Krpelán
František Čech
Štefánia Hromková
Božena Antošová
Štěpán Bůšek
Josef Lysý

O
D

Děkujeme Vám za vaše zapojení se 
do letošní sbírky Paměti národa ke Dni 
válečných veteránů.  Společnými silami 
jsme k lidem dostali 37 520 květů vlčích 
máků a vybrali na další natáčení 1 290 
406 Kč! Jsme za to moc rádi. 

Sbírka se povedla především díky 
vám, zapojeným místům, kde byly naše 
kasičky a  dobrovolníkům, kteří nám 
pomáhali nabízet máky v ulicích měst. 
Zapojených míst bylo letos 363 a dob-
rovolníků více než 200. 

Vybrané peníze využijeme na další 
natáčení válečných veteránů pro Pa-
měť národa, prioritou jsou ti z 2. svě-
tové války. Zaznamenáme i další osudy 
těch, kteří v  rámci tzv. třetího odboje 
bojovali proti komunistické diktatuře 
a  také účastníky novodobých vojen-
ských misí. V Paměti národa máme 
zdokumentováno už zhruba 900 pří-
běhů „druhoválečných“ veteránů a více 

13.4. Košt vín ve Vinných sklepech U Jeňoura
21.4. Velikonoční zábava, KD 
27. – 28. 4. Festival otevřených sklepů – Jaro na Podluží
24. – 25. 5. Volby do Evropského parlamentu
25.5. Májové zpívání v Nechorách
1.6. „Hezký den“, mše u kapličky, vysvěcení Slavnostního areálu za kostelem
15.6. Turnaj ulic
15.6. Divadlo Bedřicha Kaněry: Veselé paničky Windsorské, 17 hod.
21.6. Svatojánská noc
22.6. K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy

než tisíc účastníků 3. odboje. Díky vám 
příští rok přibudou další.   

Moc nás těší, že se o tradici „vlčích 
máků“ zajímá čím dál více lidí a při-
bývají ti, kteří si červený kvítek na 
znamení úcty k veteránům připnou.

Na tom všem máte zásluhu vy. 
Děkujeme za to!

S úctou tým Post Bellum, 
Mgr. Petr Zavadil

ředitel, Paměť národa Střední 
Morava

Já jen podotýkám, že pro spo-
lečnost Post Bellum pracuje paní 
Helena Hájková, díky které jsme se 
o  sbírce vlastně dozvěděli a  která 
nám dala potřebné kontakty.

A na těchto webových strán-
kách se můžete podívat na výsledky 
práce této organizace. Rozhodně je 
to velice zajímavé počtení: www.

Pozvánky na akce

Poděkování prušáneckým občanům
postbellum.cz, www.pametnaroda.cz. 
www.pribehynasichsousedu.cz

JK 

Jubilea
60. výročí svatby:
Štěpánka a Rudolf Tesaříkovi
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Krojovaný plesAbsolventky kurzu Zlepšování paměti

Nechoránek před Slováckou chalupou v Dolních BojanovicíchNa dětském karnevalu bylo veselo

Společenský ples SRPDŠ


