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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,

v letošním roce v naší obci proběhla, 
probíhá a do konce roku ještě proběhne 
řada investičních akcí, zaměřených pře-
devším na rekonstrukce a opravy. Z těch 
dokončených je to například pro naše děti 
krásně vybudované hřiště a parčík v areá-
lu školky, který byl spolufi nancován dotací 
ze Státního fondu životního prostředí.

Před několika dny začala rekonstruk-
ce a rozšíření chodníků v obci na stav 
požadovaný současnými normami v ulici 
Mlýnská. V další etapě se bude pokračovat 
ulicemi Hlavní,  Nová (směrem na Morav-
skou Novou Ves) a Příční až ke škole. Vše 
je spolufi nancováno dotací ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Důleži-
tou součástí těchto prací je také položení 
optického kabelu, díky kterému postupně 
rozšiřujeme dostupnost optické sítě v obci.

Nepřehlédnutelnou činností, kte-
rá právě probíhá, je poslední etapa re-
konstrukce uliček u Nechor, která bude 
ukončena do konce července. I tato akce 
je spolufi nancována dotací z programu 

tzv. přeshraniční spolupráce ve společném 
projektu se slovenskými obcemi Prietržka 
a Šaštín-Stráže.

Všechny tyto práce jsou spojeny s jistý-
mi dočasnými omezeními a nepohodlím. 
Děkuji tímto všem za trpělivost, toleranci 
a shovívavost, stačí už jen vydržet pár týd-
nů a bude hotovo.

Samozřejmě v Prušánkách nežijeme je-
nom prací, ale také zábavou a kulturními 
akcemi. Z těch uplynulých to byl Nechor-
ský košt vín, Májové zpívání, Hezký den, 
povedené divadelní představení Veselé pa-
ničky windsorské a také největší vinařská 
akce roku Otevřené sklepy u Nechor. Dě-
kuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na or-
ganizaci a průběhu těchto akcí, které při-
lákaly spoustu spokojených návštěvníků.

Milí přátelé, začaly nejkrásnější mě-
síce v roce, našim dětem začaly prázdni-
ny a nám všem nastává doba dovolených 
a zaslouženého odpočinku. Přeji nám 
všem, abychom si oddechli, dobili pozitivní 
energii a vrátili se zdraví, spokojení a plní 
elánu do další práce.                   Váš starosta

      

Hezký den
Byla to premiéra a povedla se. Letošní 

Hezký den v Prušánkách nahradil v kul-
turním kalendáři červnovou Svatojánskou 
noc. Přilákal do našeho slavnostního are-
álu za kostelem spoustu návštěvníků růz-
ných zaměření a svou pestrou nabídkou 
„od všeho něco“ a „pro každého něco“ 
poskytl pestrou paletu zážitků všem zú-
častněným. Naše děti oslavily svůj Den 
dětí, mnohé z nich také vystoupily v rám-
ci programu společně s dalšími místními 
soubory a kapelami. Lidé se dali dohro-
mady, řada z nich pomohla s organizací 
a nabídla pomocnou ruku. Všem chci 
moc a moc poděkovat a mám velkou ra-
dost z přátelské a klidné atmosféry, která 
celý Hezký den provázela.

Budu moc rád, stane-li se z této akce 
nová tradice a už se těším na příští rok.

Váš starosta

Starostův 

sloupek 
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Informace Obecní policie Prušánky 

Od 1. 7. 2019 zahajuje činnost Obecní policie v obci 
Prušánky. Služebnu Obecní policie je možno navštívit 
osobně na obecním úřadě v přízemí, dveře č. 4, nebo za-
volat na telefonní číslo +420 702 248 641. 

Obecní policie byla zřízena na základě zákona 
č. 553/1991 Sb. § 1. písm. 1., usnesením zastupitelstva 
obce Prušánky č.4/4Z/2019 ze dne 9. 4. 2019.

 
Činnost Obecní policie se řídí zejména zákonem 

ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Z tohoto zákona 
vyplývají základní povinnosti a pravomoci strážníků 
Obecní policie.

Úkoly Obecní policie
Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejné-

ho pořádku a plní další úkoly stanovené zvláštními záko-
ny, přičemž zejména:
-  přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
-  dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
-  přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozem-

ních komunikacích
-  odhaluje přestupky a jiné správní delikty
-  upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování 

obecně závazných právních předpisů a činí opatření 
k nápravě

Působnost Obecní policie
Strážník Obecní policie Prušánky vykonává svou čin-

nosti na katastrálním území obce Prušánky. Při plnění 
svých úkolů spolupracuje Obecní policie s Policií České 
republiky.

Oprávnění strážníka
Strážník Obecní policie má právní subjektivitu (po-

stavení vůči fyzickým a právnickým osobám) ve smyslu 
ustanovení § 89, odst. 9 zákona č. 140/1961 Sb. (trestní 
zákon) jako veřejný činitel.

Oprávnění vyplývající ze zákona o Obecní Policii:
-  oprávnění požadovat vysvětlení
-  oprávnění předvést osobu
-  oprávnění odebrat zbraň, oprávnění odejmout věc
-  oprávnění zakázat vstup na určená místa

-  oprávnění zjištění totožnosti osoby

Oprávnění vyplývající ze zákona o přestupcích:
-  oprávnění projednat přestupky
-  oprávnění ukládat pokuty v blokovém řízení

Oprávnění vyplývající ze zákona o silničním provozu:
-  oprávnění zastavovat vozidla
-  oprávnění usměrňovat pokyny silniční provoz
-  oprávnění požadovat od řidiče ke kontrole řidičský 

průkaz a osvědčení o technické způsobilosti vozidla
-  oprávnění měřit rychlost vozidel
-  oprávnění rozhodovat o odtažení vozidla
-  oprávnění používat výstražného, zvukového a světel-

ného výstražného zařízení na vozidle
-  oprávnění provádět u řidiče a učitele autoškoly decho-

vou zkoušku, zda není ovlivněn alkoholem
-  oprávnění vyzvat řidiče a učitele autoškoly, aby se 

podrobil vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo 
jinou návykovou látkou (odběr krve, odběr slin)

Oprávnění podle zákona o opatřeních k ochraně 
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami:

-  oprávnění vyzvat osobu, aby se podrobila vyšetření, 
zda není ovlivněna alkoholem, nebo jinou návykovou 
látkou (odběr krve, odběr slin)

-  oprávnění vykázat osobu z míst, kde je zákaz kouření, 
pokud tato osoba zákaz kouření porušuje

-  oprávnění provádět kontrolu nad dodržováním tohoto 
zákona.

Každý občan má právo se obracet na strážníka Obecní 
Policie se žádostí o pomoc. Strážník je povinen v rozsahu 
svých povinností a pravomocí požadovanou pomoc po-
skytnout.

Činnost Obecní policie Prušánky zajišťují dva stráž-
níci, kteří nemohou zajistit nepřetržitý provoz. Proto se 
občané v závažných případech mohou obrátit i mimo 
běžnou pracovní dobu na výše uvedené telefonní číslo. 
Strážník pak zajistí řešení události buď svou přítomností, 
nebo ve spolupráci s Policií České Republiky.

Kontakt na Policii ČR v době, kdy není možno se na 
místo problému dostavit včas:   

Obvodní oddělení Policie České Republiky
Velkomoravská 16
695 01 Hodonín
tel.: 974 633 470
Tísňová linka 158

 Petr Mišun, 
strážník Obecní policie Prušánky
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Záplava informací
Internetové stránky, Facebook, 

denní hlášení, úřední deska, tyto in-
formační kanály jsou pro vás k dis-
pozici, abyste našli informace o dění 
v obci, které hledáte.

Při koncipování internetových 
stránek www.obecprusanky.cz jsme 
se snažili nezahltit úvodní stranu 
podružnými daty, která můžete zís-
kat kdekoliv jinde (počasí, jmeniny, 
datum atd.). Snažíme se, aby pro vás 
byly internetové stránky uživatelsky 
příjemné a přehledné. Pokud něco 
hledáte a nemůžete najít, můžete po-
slat dotaz na prispevky@obecprusan-
ky.cz.

Velká část internetových stránek 
je věnována fungování úřadu a zá-
kladním informacím (v menu jsou 
to oddíly „Obec Prušánky“ a „Obecní 
úřad“. Část, o kterou se snažíme ma-
ximálně pečovat, je „Služby v obci“. 
Zde jsme otevřeli před pár týdny 
stranu Otevírací hodiny, kde najdete 
přehled otevírací doby provozoven v 
Prušánkách. Pokud tam není ta vaše, 
napište obratem na výše uvedenou 
e-mailovou adresu. Ve stejné části 
menu je Seznam podnikatelů. Opa-
kovaně upozorňujeme na skutečnost, 
že její aktualizace závisí především 
na vás, obyvatelích. Pokud zahajujete 

podnikatelskou činnost, máte změnu 
adresy nebo telefonního čísla - ozvě-
te se. Bez vašeho zadání se informace 
nedostane k uživatelům (obyvatelům 
a návštěvníkům).

Návštěvníci Prušánek a jejich hos-
titelé nejvíce vyhledávají část „Turis-
tika“, kde zveřejňujeme informace 
o tom, jak k nám hosté dostanou, kde 
se mohou ubytovat a kde najíst. Přidá-
váme informace o cyklostezkách a ně-
kolik tipů na výlety. Jezdí vaši hosté na 
nějaká další oblíbená místa? Napište.

Za redakci webu vám přeji krásné 
letní dny

Helena Hájková

Z naší knihovny
Vážení čtenáři,

máme před sebou léto, dovolené 
a prázdniny, tzn. více času na čtení. 
Využijte toho a přijďte si vypůjčit nové 
knihy, které k nám neustále proudí.

Vraťme se ještě k tomu, co se udá-
lo v uplynulých měsících. Zajisté jste 
zaznamenali dubnovou burzu knih. 
Vybrala se na ní slušná částka peněz, 
za které se nakoupilo dvacet čtyři 
stejných knih pro naše prvňáky. Ještě 
jednou chci všem poděkovat za štědré 
částky a podporu nejen této burzy, ale 
i minulých. Jak jsem se již zmiňovala, 
tato byla poslední, proto již další kni-
hy do knihovny nenoste.

Ve středu 29. 5. proběhlo slav-
nostní jmenování prvňáčků čtená-
ři. Jako i předchozí roky měla akce 
slavnostní ráz, nejprve v knihovně, 
kde děti ukázaly, že umí číst a pak 
v obřadní síni, kde je pan staros-
ta jmenoval a předal knihu, průkaz 
do knihovny, čtenářský pas a oma-
lovánky. Na foto se můžete podívat 
na webových stránkách knihovny 
– fotogalerie – 2019. Mimo jiné se 
zde můžete podívat i na další fotky 
z besed a v akcích knihovny si po-
číst, co dělaly vaše děti během roku 
v knihovně. A nejenom v ní, besedy 
probíhaly i přímo ve škole, konkrét-

ně ve čtvrté a páté třídě. Koncem 
května proběhla poslední beseda 
s předškoláky i družinou a tímto 
jsme školní rok zakončili.

Knihovna by ráda zakoupila des-
kové hry. Na úvodní straně našich 
webovek můžete hlasovat, jaká by se 
vám pro vaše děti líbila, výběr je my-
slím velmi slušný.

Nastávají prázdniny a v knihov-
ně období vyřazování knih, úklidu 
a každoročního přehazování knih 
z jedné části knihovny do druhé. 
Když sem přijdete po prázdninách, 
máte to jak v Albertu – tam kde bý-
val prášek na praní, jsou nyní hrnce. 

Foto Lucie Přikrylová Foto Lucie Přikrylová 
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Z činnosti ZŠ 

Naše knihovna je naštěstí malá a já 
vás přesně navedu, do kterého regálu 
se ubírat. Jak víte, jednotlivé žánry 
máme pohromadě a tím, že přichází 
nové knihy a vyřazují se staré, mění 
se každý rok jejich počet. Jeden rok 
je tedy na regále málo knih, další 
hodně a nevlezou se.

Přeji vám pěkné prožití prázdnin 
a dovolených.

Milena Hromková

„Ukončete výstup a nástup dveře se zavírají, příš-
tí stanice PRÁZDNINY!“ Sebrat vysvědčení výměnou 
za puget a letošní školní rok je minulost. Minulost, na 
jejíchž pomyslných stránkách si můžeme číst o tom, co 
naše škola v uplynulé době zažila.

Vezmeme-li to od konce, podařil se nám skvělý vý-
sledek v podobě obhajoby titulu Ekoškola. Ocenění jsme 
slavnostně převzali ve Valdštejnském paláci v Praze. 
V duchu „Eko“ nám pak  moc hezky „vytunili“ i zahradu 
v mateřské škole, kde se děti budou cítit zase o něco lépe.

Díky „Běhu pro školu“ a podpory rodičů v tuto chvíli 
vrcholí rekonstrukce školní cvičné kuchyně, kterou bu-
dou moci děti od září využívat. To mě přivádí do naší sku-
tečné školní kuchyně, kde si pochutnáváme pod vedením 
nového šéfk uchaře. 

Do budoucí první třídy přijde dvacet osm prvňáčků, 
které jsme slavnostně pasovali na školáky na Letní slav-
nosti. Zde jsme se také naposledy rozloučili s deváťáky, 
které po prázdninách čeká nová studijní cesta. Spoustu 

nových a zajímavých věcí si děti vyzkoušely při projekto-
vém dnu nazvaném Škola jinak, který proběhl i za účasti 
rodičů, kterých bylo zase o malinko více než v loňském 
roce, což nás moc těší. Velmi slušně se prezentovali pá-
ťáci i deváťáci v rámci SCIO testování, jehož výsledky 
můžete shlédnout na webu školy.

Opusťme na chvíli minulost a nakoukněme, co nás 
čeká v příštím školním roce. 

V první řadě to budou nové posily našeho učitelského 
týmu, podpora přátelské atmosféry a vztahů mezi dětmi 
v podobě třídnických hodin, v plánu je také rekonstruk-
ce sociálního zařízení v učebním pavilonu, intenzivnější 
výuka angličtiny s rodilou mluvčí nebo třeba zájezd dětí 
z druhého stupně do Anglie. Vzhledem k horkým letním 
dnům, kterých každoročně přibývá, budeme ve spolupráci 
s obcí bojovat o fi nanční dotaci na rekuperační jednotky, 
které by měly pobyt ve třídách v horkých dnech zpříjemnit. 
I přes velmi nízkou účast na dubnové přednášce PhDr. Lid-
mily Pekařové, bychom také rádi pokračovali i v pořádání 

Foto Lucie Přikrylová Foto Lucie Přikrylová 

Foto Jana Hunkařová „Rozloučení s deváťáky na OÚ“Foto Jana Hunkařová „Rozloučení s deváťáky na OÚ“
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přednášek pro rodiče a veřejnost. Úplně vše z našich plánů 
ale prozrazovat nebudu, něco si nechám i na příště...

Příště znamená, až vysedneme z pomyslné stanice 
PRÁZDNINY…

Přeji všem dětem, ať jsou jejich prázdniny nabité krás-
nými zážitky, kolegům děkuji za jejich práci a nasazení 
a všem ostatním přeji pohodové letní dny.

Jakub Horňák

Ve středu 15. května odjeli žáci 6. třídy s paní učitel-
kou Kurkovou a Buškovou na pobytový výukový program 
na Trkmanku do Velkých Pavlovic. Měli jsme tam objed-
nané tři výukové programy: Svět netopýrů, Živly přírody 
a Příběhy Afriky. Žáci se dověděli spoustu zajímavých in-
formací. Ve volných chvílích si také prošli naučnou stezku 
Velké Pavlovice. Navzdory předpovědím  nám počasí vy-
šlo a nezmokli jsme. Jako každý rok jsme byli i letos spo-
kojeni. Prostředí ekocentra je velmi pěkné a paní kuchař-
ky dobře vaří, tak nám nic nechybělo. Velkou výhodou je, 
že děti si  platily pouze cestu autobusem, jinak celý pobyt 
i s programem nám opět zaplatila Obec Prušánky z peněz 
získaných za třídění odpadů v obci. Za to moc děkujeme.

V úterý se čtyři členové Ekotýmu, Viki Kovárová, Ady 
Maršálková, Natka Bílíková, Lucka Mráková, paní učitel-
ka Kurková, pan ředitel a pan starosta rozjeli do Prahy, aby 
se zúčastnili slavnostního předání titulu Ekoškola. Tento 
titul jsme získali již počtvrté. Akce se konala ve Valdštejn-
ském paláci. Po předání jsme si prohlédli místnosti paláce 
i zasedací sál Senátu.                                                Ekotým

Environmentální výchova

Titul Ekoškola
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Hudební, taneční a výtvarná škola
Naše Hudební, taneční a výtvar-

ná škola má za sebou už čtvrtý rok 
své činnosti a rok to byl velice pes-
trý. Stejně jako v předešlých letech 
i v tomto školním roce nás čekala četná 
vystoupení, o kterých jsme vás v prů-
běhu roku informovali. Ať už to byla 
Mikulášská, Vánoční nebo Závěrečná 
besídka, vystoupení Nechoránku na 
nejrůznějších folklorních akcích, výsta-
vy výtvarného oboru, vystoupení na 
vykopávkách v Mikulčicích nebo ne-
dávný koncert Prázdninové cesty po 
světě. Rád bych moc poděkoval všem, 
kteří naše vystoupení navštěvují a dá-
vají jim tak smysl. Smysl toho, proč 
děti celý rok cvičí, připravují se, odpí-
rají si spoustu věcí, překonávají ner-
vozitu a také samy sebe. Bez vaší ak-
tivní podpory by HTVŠ nebyla nikdy 
natolik úspěšnou při výchově mla-
dých umělců. Chtěl bych poděkovat 
všem rodičům a rodinným příslušní-
kům, kteří děti a tím i naši školu pod-
porují. V neposlední řadě chci moc 
poděkovat všem dětem a poblahopřát 
k tomu, kam se za ty čtyři roky dosta-
ly. Myslím, že mohu mluvit za všech-
ny své kolegy, když napíši, že jsme na 

ně pyšní za to, jak zvládly celý tento 
rok a především dvě poslední vystou-
pení v závěru.

V dalším školním roce chceme na-
vázat na osvědčené postupy při výu-
ce, ale také zapojit a dále rozvíjet věci 
nové a zúročit nově nabyté zkušenosti. 
Naši školu jako každý rok čeká spous-
ta změn a zřejmě nejvíce se budou 
týkat personálního obsazení. Protože 
je změn více a nové personální slože-
ní je v těchto dnech pořád v jednání, 
nebudu zde vypisovat všechna jména, 
ale postupně bude škola nové tváře 
představovat na svém webu. Chtěl 
bych moc poděkovat všem pedago-
gům, kteří u nás působili a odvedli ne-
malý kus práce pro naše děti. V těchto 
dnech usilovně pracujeme na zkom-
pletování týmu učitelů pro následující 
školní rok a věřím, že po dotažení po-
sledních detailů bude naše škola opět 
plnohodnotně vykonávat své poslání 
i v novém školním roce. 

Zásadnější změnou ve výuce 
HTVŠ je snad jen ukončení výuky 
irských tanců. Taneční obor bychom 
i přesto moc rádi zachovali a proto od 
září, pokud bude dostatečný zájem, 

otevřeme obor Contemporary dan-
ce neboli současné tance. V blízkém 
okolí jste ukázku těchto tanců moh-
li vidět například u taneční skupiny 
Balanc ve Velkých Bílovicích. Prosím 
proto, aby se všichni zájemci o tento 
druh tance hlásili do konce července 
na mail info@htvsprusanky.cz nebo 
na telefonu +420 721 101 955. 

Chtěl bych ještě na závěr říci, že 
personální změny na naší škole byly 
v každém školním roce a ve větší či 
menší míře budou i nadále. Bohužel 
vzhledem k charakteru a kapacitě 
školy se těmto změnám nevyhneme. 
Byl bych nerad, kdyby tento jev byl 
špatně vykládán a negativně spojován 
s chodem školy. Celé vedení HTVŠ 
dělá vše pro to, aby u nás učili co nej-
kvalitnější pedagogové a byla zachová-
na pestrost oborů pro výuku. Myslím, 
že kdo byl na některém z našich vystou-
pení, se mohl sám přesvědčit o tom, jak 
naše škola s dětmi pracuje a čeho žáci 
za pouhé čtyři roky dosáhli. 

Všem přeji krásné léto, hodně od-
počinku a získání energie pro nový 
školní rok. 

     Za celý tým HTVŠ Vít Němeček
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Nechoránek
Pěkný letní den z Nechoránku 

Zdravíme vás v těchto parných 
dnech, kdy asi raději zůstanete ve stí-
nu. Třeba právě se zpravodajem v ruce. 

Děti z Nechoránku mají vždycky 
nejvíc práce před koncem školního 
roku. Šňůra folklorních vystoupení 
většinou začíná v Nechorách. Májové 
zpívání je pro nás už tradicí. Než na-
stoupí na jeviště dospělí, představují se 
děti. Letos to kromě nás byli také naši 
kamarádi z Dolních Bojanovic a z Ho-
donína. Slunéčko a Duběnka. Počasí 
nás nezklamalo, takže jsme si to všich-
ni náležitě užili. Na Májovém zpívání 
také pravidelně představujeme míst-
ním divákům nové pásmo. To letošní 
se jmenuje Panenky sa strójijú. 

Naše panenky jsme nenecha-
li dlouho odpočívat. Hned 1. června 

jsme společně s dalšími účinkujícími 
otvírali nový kulturní areál za koste-
lem. Ve stínu a za dobrého ozvučení se 
nám hezky vystupovalo.

V sobotu 15. června jsme byli po-
zváni na krásnou akci do Hodonína. 
Dětský folklorní soubor Duběnka sla-
vil a k tomu si přizvali také přespolní 
folkloristy. Na jevišti jsme se vystřídali 
s dětmi z Louky u Lipova, ze Skalice a 
samozřejmě s domácí Duběnkou. Celý 
program zahájil společný průvod. Jen 
škoda, že bylo tak velké horko. Diváci 
hledali, kam se schovat do stínu. Ale 
program byl skutečně zajímavý a pes-
trý. Navíc nás doprovázeli naši mladí 
muzikanti z cimbálové muziky HTVŠ.

 A cimbálová muzika se pak hned 
za tři dny představila také prušánec-
kým návštěvníkům koncertu HTVŠ 

k závěru roku. Chlapci v programu, 
který byl věnován cestování po světě, 
reprezentovali Podluží a také Sloven-
sko. Doprovodily je naše zpěvačky 
Vendula Tlachová, Veronika Klímová 
a Simona Hnátková.

Poslední předprázdninové vystou-
pení mělo zpestřit program v Necho-
rách při Otevřených sklepech. Ale 
počasí se těsně před naším vystoupe-
ním změnilo a kvůli dešti byly odvo-
lány děti, které do Nechor měly přijet. 
Přesto se pod stanem sešla většina dětí 
ze souboru a tak jsme alespoň ochut-
návajícím zazpívali.

A vám taky přejeme, ať si v hor-
kých letních dnes, někde ve stínu, na-
jdete chvilku na pěknou písničku.

Hezké léto vám přejí děti 
a vedoucí z Nechoránku

Foto Gábina Měchurová Foto Gábina Měchurová 
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Z naší školičky
Taky se vám zdá, že ten rok rychle 

utekl? Než jsme se stačili ohlédnout, už 
tu máme červen a léto v plném prou-
du. My jsme se se školním rokem roz-
loučili pohádkou a hlavně diskotékou 
na zahradě a protančili jsme se tak až 
do prázdnin, které jsme všichni netr-
pělivě vyhlíželi a těšili se na odpočinek 
a nové zážitky z dovolených. Pojďme 
se alespoň ve zkratce podívat na to, co 
mu předcházelo. Konala se besídka 
pro maminky v kulturním domě, po-
prvé se uskutečnila brigáda na zahra-
dě, stejně tak jely poprvé všechny děti 
na výlet do Hájenky do Břeclavi. Tady 
je čekal den plný zábavy a dobrodruž-
ství. Ale protože by nás bylo opravdu 
hodně, rozdělili jsme se na dva dny. 
Starší děti si užily Pevnost Boyard 
a mladší děti čekala Matka příroda 
a její Lesní skřítkové, a protože jim 
přálo i počasí, nejvíce si užily lano-
vé centrum, které přes první opatrné 
kroky zdolali úplně všichni. I tento-
krát jsme se zúčastnili malířské soutě-
že „Čarovné barvy země“.  Opět sou-
těžily děti ze třídy Broučků s obrazem 
„Když příroda čaruje“ pod vedením 
paní učitelky Alexandry Nesvadbové 
a nově se přihlásily některé děti ze 
třídy Berušek pod vedením Evy Mar-
tinkové. Jejich obraz s názvem „Ryb-
ník a svět kolem něj“ získal 1. místo 
v kategorii ve věku 4 - 6 let s tématem 
Svět kolem nás. Děti si jely pro výhru 
na Slovanské hradiště v Mikulčicích, 
kde se celé dopoledne konal bohatý 
doprovodný program. Nová zahra-

da je téměř u konce a velkou radost 
z ní mají nejen děti. Dokonce jsme 
stihli vysadit naše nové záhony zele-
ninou a začínáme sklízet první úrodu 
ředkviček. V letošním roce nám do 
školy odchází dvacet šest předško-
láčků. Ti už se byli ve škole seznámit 
s prostředím, které je zanedlouho 
čeká, vyzkoušeli si, jaké to je sedět 
v lavici a učit se. Jelikož už byli i na 
Letní slavnosti odpasováni na prv-
ňáčky, nezbývá nám nic jiného, než 
jim popřát ve škole mnoho úspěchů.

Chtěli bychom moc poděkovat 

rodičům za spolupráci během celého 
školního roku, ať už se jednalo o akci, 
jako byla besídka pro maminky, bri-
gáda na zahradě nebo jakákoliv vý-
pomoc. Za přinesený matriál, který 
nám neustále nosíte a který využívá-
me, ale také za sponzorské dary a pře-
devším za spolupráci při výchovné 
a vzdělávací činnosti dětí. 

Všem přejeme krásné prázdniny, 
hodně sluníčka a těšíme se na nové 
děti, které k nám přijdou v září do 
školky.

Lucie Drejčková, vedoucí učitelka 

Foto Archiv MŠ Foto Archiv MŠ 
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Klub maminek

Úsměv na prázdniny

Kubíček V. „Paní učitelko, já jsem si dal hodně jablíček do pusy, tak teď budu určitě hodně prdkat.“ 
Daneček B. „Paní učitelko, že nevíš, kam jela moja mamka?“ Uč. „Nevím, kam?“ Daneček „No prostě jela, já nevím kam.“ 
Toníček K. „Paní učitelko, když si budeš dávat prstíček do pusy, tak budeš mít velkou aft nu.“ 
Valinka M. „Paní kuchařko, ty buchty jsou famózní.“ 
Alešek H. „Paní učitelko, my sme se byli o víkendu podívat na dravce, jak loví motorovou vránu.“ 
Terezka V. „Paní učitelko, náš Vojta chrchle jak prokoplý hrnec.“ 
Toníček K. „Paní učitelko, a víte co?“ Uč. „Nevím Toníčku.“ Toník „Já se vždycky doma vymočím.“ 
Šimonek W. „Paní učitelko, já sa mosím napit, úplně mě totiž vyschlo v nádrži.“ 
A Šimonek ještě jednou. Při hře s auty volá na kamaráda: „Mladý muži, můžete prosím uhnout?“ 

                                                                                                                           Radka Šůrková

Léto už je tady a s ním i další novinky z Klubu ma-
minek. Od minulého vydání zpravodaje se toho událo 
spoustu. V dubnu jsme si s dětmi vytvořili originální 
velikonoční dekorace – stojánky na vajíčka, papírové 
věnce, girlandy nebo různá zvířátka, která se k Veliko-
nocům pojí. 

V květnu, na Den matek, se pak již potřetí uskuteč-
nila akce „Rodinné odpoledne v Nechorách“ v areálu 
Vinných sklepů U Jeňoura. Tímto moc děkujeme za 
možnost uspořádat akci v krásném prostředí u Nechor. 
Počasí nám sice tentokrát moc nepřálo a do poslední 
chvíle nebylo jisté, zda akce proběhne, ale nakonec se 
nás sešlo dost a i přes chladnější počasí jsme si to všich-
ni užili. K poslechu nám hrála kapela Nechorbend, pro 
děti bylo připraveno několik her, malování na obličej 
a mohly vytvořit kytičku nebo přáníčko pro maminky 
k jejich svátku. Pro rodiče bylo k dispozici víno od ně-
kolika místních vinařů, za což jim také moc děkujeme. 

Koncem května se maminky s dětmi vydaly do Stáje 
Salma. Tato stáj se nachází kousek od Apolla mezi Char-
vátskou Novou Vsí a Lednicí a po nahlášení je možné 
tam s dětmi přijet a pomoci s pracemi kolem zvířátek. 
To znamená, že děti vyváží hnůj, krmí zvířátka apod. 
Děti i maminky byly z návštěvy nadšené a počítáme 
s tím, že tuto návštěvu zase někdy zopakujeme.

V červnu jsme pro děti uspořádaly malování na hrnky, 
kdy si děti speciálními fi xy mohly namalovat na hrníček 
svůj oblíbený obrázek nebo, v případě těch nejmladších, 
si ho jen tak počmárat . Někteří si také namalovali ob-
rázek na tričko, jako jsme to dělali v minulých letech. 
A samozřejmě, děti mají z výrobků, které si dělají samy, 
největší radost. Do budoucna určitě vymyslíme i další 
formy tvoření, kde mohou děti popustit uzdu své fanta-
zie a vyrobit si originální kousky.

A v polovině června navštívilo několik maminek 
s dětmi minizoo v Lanžhotě. Výlety za zvířátky jsou mezi 
dětmi velmi oblíbené a plánujeme, že jich budeme dělat 
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Období jara je pro chasu obdobím klidu, kdy krojové plesy skončily a do letních hodů je ještě daleko. A snad 
z důvodu vyplnění tohoto „hluchého“ období začala prušánecká chasa před několika lety pořádat velikonoční krojo-
vou zábavu. Ta se termínově váže vždy k neděli před Velikonočním pondělím. Letos se konala 21. dubna. Jsme rádi, 
že se tato akce uchytila a těší se poměrně velké oblibě zejména mezi mladými krojovanými z okolních obcí, kteří se 
k nám tradičně sjíždějí. K dobré náladě přispěla dechová hudba Liduška a cimbálová muzika Lašár, hrající do pozdních 
nočních hodin. K dispozici byl také košt vína místních vinařů, který přichystal Ondřej Stávek. Děkujeme muzikám, 
krojovaným děvčatům, šohajům a všem účastníkům.

Z činnosti Chasy Prušánky 

víc. Dalším z nich bude výlet do hodonínské Zoo, kte-
rý se uskuteční 17. července a na který zveme všechny 
rodiče s dětmi. Vstupné hradí Klub maminek a veškeré 
informace k výletu budou včas k dispozici ve facebooko-
vé skupině Maminky Prušánky. Případně, pokud nemáte 
Facebook, není problém obrátit se na kteroukoliv ma-
minku, která Klub navštěvuje a zeptat se na info.

Další výlet, který se už loni vydařil, bude do lano-
vého centra Hájenka v Poštorné. Letos se tam vydáme 
ve čtvrtek 22. srpna a opět platí, že vstupné dětem platí 
Klub maminek. A i o tomto výletu budeme podrobněji 
informovat na Facebooku v průběhu prázdnin.

Na podzim pak chystáme už tradiční podzimní bur-
zu, termín zveřejníme během prázdnin na Facebooku, 
na stránkách obce, kabelové televizi nebo rozhlase. 

Jinak se od června ve čtvrtek dopoledne scházíme na 
skautském hřišti za kostelem, takže pokud budete mít 
čas a chuť, přijďte s dětmi za námi, budeme tam bývat 
v průběhu celých letních prázdnin. V nepříznivém poča-
sí bude klasicky otevřený domek. O všem vždy informu-
jeme na Facebooku.

Na závěr všem přeji krásné léto a pohodové prázdniny!
            Za Klub maminek

Martina Vašíčková

Foto Archív Klubu maminek Foto Archív Klubu maminek 
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Letní hodová sezóna 

S počátkem léta začínají v obcích na Podluží krojova-
né hody. Naše chasa se tyto hody v blízkém okolí snaží 
pravidelně objíždět a stejně tak jsme rádi, když se okolní 
chasy sjedou v srpnu do Prušánek. Prvními hody, na které 
organizovaně vyrážíme, bývají již na konci června hody 
v Rakvicích. Tradičně nejpočetnější zastoupení míváme 
do Josefova a Moravské Nové Vsi. V létě však zároveň 
začínají také přípravy na hody domácí. Od výběru máje 
až po stavění zeleného a následný úklid po hodech trvají 
tyto práce asi měsíc a většina krojovaných do nich inves-
tuje značnou část svého volného času. Proto máme radost, 
když se vše stihne bez komplikací nachystat, vyjde pěkné 
počasí a pod zeleným se bude bavit plno lidí. Doufáme, že 
přijdete také. 

Za Chasu Prušánky Zdeněk Forman

Hodový kalendář 
7. - 9. července – Hody Lužice 
21. - 23. července – Hody Josefov 
28. - 30. července – Hody Moravská Nová Ves 
4. - 6. srpna – Hody Starý Poddvorov, Tvrdonice
11. - 13. srpna – Hody Prušánky, hrají DH Legrúti a DH Skaličané 
18. - 20. srpna – Hody Mikulčice, Moravský Žižkov, Čejkovice

25. - 27. srpna – Hody Hrušky 
31. srpna – Hody Nový Poddvorov
1. - 2. září – Hody Týnec 
15. - 17. září – Hody Lanžhot 
29. září - 1. října – Hody Dolní Bojanovice 

Skauti
Výlet skautů na kanárský ostrov Tenerife… 

To jsme tak jednou plánovali střediskovou skautskou 
akci pro hodně dětí a na konci této náročné porady se 
kdosi zeptal, jestli nezajedeme na víkend do Londýna. 
Slovo dalo slovo a čtyři skauti odletěli na začátku červ-
na na týden do Atlantského oceánu na kanárský ostrov 
Tenerife.

… aneb 10 tipů pro jednodušší cestování
1. Při plánování v obýváku nesrovnávejte výstup na 

nejvyšší horu Španělska, sopku Pico del Teide, s poutí 
na sv. Hostýn. I když vám mapy ukazují přibližně stejně 
vypadající křivku výškového profi lu trasy, nedají se tyto 
cesty v žádném ohledu srovnat.

2. Není kruháč jako kruháč. České řidičky a řidiči, 
važte si ukázněnosti řidičů a dopravního značení v ČR. 
Tenerife je ostrov serpentýn a kruhových objezdů. Nejsou 
to ale obyčejné kruhové objezdy. Na jednom je přednost 
zprava, na druhém je uprostřed STOPka a na třetím ve 
vnitřní straně parkují auta. K tomu všemu je na Tenerife 
nejspíš hromadný výpadek blinkrů. 

3. Město Los Cristianos ležící na jihu ostrova je vy-
hlášenou turistickou oblastí. Musíme ale dodat, že pouze 

pro turisty se střechou nad hlavou. My, turisti spící pod 
širákem, jsme sice našli místo na přespání s krásným 
a romantickým výhledem na noční město, avšak toto mís-
to objevili také asi všichni komáři z ostrova, neboť jejich 
počty, pískání a frekvence štípnutí byly nekonečné.

4. Být přípraven. Tohoto hesla jsme se opět začali dr-
žet až po situaci, kdy jsme na vyhlídce komentovali kuře 
s rýží, které za námi jedl mladý motorkář. Po pár dalších 
poznámkách na jeho jídlo nás motorkář plynulou češti-
nou pozdravil a pobídl nás k ochutnávce. Buďte připrave-
ni, ne všichni mluví jen španělsky.

5. Zcela upřímně doporučujeme noční výstup na 
nejvyšší horu Španělka, sopku Pico del Teide. Proč? Zapr-
vé - můžete spatřit ten nejkrásnější východ slunce v živo-
tě. Zadruhé -kdybyste viděli, kam se drápete, tak to ihned 
vzdáte a vyjedete nahoru raději lanovkou.

6. Mapy v mobilu jsou skvělé, ale opatrně na zkratky. 
Především v noci. Nejednou se nám stalo, že místo úmy-
slně dlouze se kroutící serpentýnou nás navigace zavedla 
na prašnou cestu tak strmou, až jsme se divili, že se auto 
ještě nepostavilo na zadní a nepřevrátilo se.
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7. Kempy na Tenerife jsou skvělé. Jsou zdarma, mají 
spoustu grilů, stolů a lavic, je v nich tekoucí užitková voda 
a mají hezké čisté toalety. Systém kempů je dokonalý 
a hlavně díky tomu nás výlet vyšel fi nančně velmi dobře.

8. Druhým faktorem ovlivňujícím cenu výletu byly 
letenky. Nám je sehnal letenkový genius a náš kamarád 
přezdívaný Goro. Jestli takového nemáte, tak si ho sežeňte 
a vyrazte do světa.

9. Nad městy je spousta krásných vyhlídek, které se 
v noci změní na krásné a romantické vyhlídky. Některé 
vyhlídky bychom dokonce označili až za láskyplné, neboť 
tolik lásky jako tam jsme neviděli na celém ostrově. Máme 

domněnku, že na tato místa existuje rezervační systém, 
aby se všichni lidé mohli při vyznávání lásky prostřídat. 
Myslete na to, až tam budete.

10. Až se vám někdo bude posmívat, že si na Kanáry be-
rete zimní čepici, tak na něj nedejte. Když jsme začínali noč-
ní výstup na sopku Pico del Teide (3715 m nad mořem), tak 
bylo příjemných 15 stupňů. O čtyři a půl hodiny později na 
vrcholu sopky při východu slunce byla teplota sotva kolem 
0 stupňů. Čepice a rukavice nás dělily téměř od umrznutí.

P.S. Nové logo našeho skautského oddílu pochází z díl-
ny grafi ka Tobiáše Kučery z Olomouce.

                Libor Sukup

Naši senioři
V dubnu po Velikonocích jsme jeli 

na společnou dovolenou za hranice 
do Trienčanských Teplic. Toto měs-
tečko je hodně známé díky termál-
ním pramenům. Byli jsme ubytováni 
v hotelu Flora přímo v centru města. 
Na recepci jsme dostali ke klíčům 
od pokojů zrovna rozvrh lázeňských 
procedur. Měli jsme předplacené dvě 
masáže, dvě rašeliny a perličkovou 
koupel na osobu. Měli jsme jenom 
polopenzi s bohatou snídaní, odpole-
dne kávu a zákusek a večeři.  Od deví-
ti hodin ráno do večera do devíti jsme 

Foto Radek Račický Foto Radek Račický 
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Spolek Nechorští vinaři
10. ročník akce K Nechorám do sklepa

měli k dispozici krytý bazén s hydro-
masážními tryskami a vodopádem. Po-
časí nám přálo, i když jednou zapršelo. 
Volný čas jsme trávili procházkami po 
okolí. Nenechali jsme si ujít ani spo-
lečné posezení, tentokrát jsme spojili 
seznamovací večírek s „rozlúčkovým“. 
Pěkně jsme zavzpomínali na staré 
časy, zazpívali a vínečko pokoštova-
li. Mohu říct, že se všem tato klidná 
dovolená líbila. Příští rok si ji určitě 
zopakujeme.

V měsíci červnu jezdíme vždycky 
na jednodenní výlety, letos jsme byli 
na Vysočině. Navštívili jsme pout-
ní kostel sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře, který byl zapsán do se-
znamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. Kostel je opravdu krásný, 
je hodně vysoký a je postaven ve tva-
ru pěticípé hvězdy. Má pět vchodů, 
pět oltářů. Nad hlavním oltářem je 
pět hvězd a pět andělů. Podle legendy 
zářilo nad tělem sv. Jana Nepomuc-
kého pět světel – hvězd. Proto všude 
přítomné číslo pět. V současné době 

probíhají v kostele velké opravy, kte-
ré mají trvat až do roku 2021. Pak 
kostel opět zazáří v celé své kráse. 
Na zpáteční cestě jsme se zastavili 
ve sportovním areálu Vysočina Arena 
u Nového Města na Moravě a bylo na 
co se dívat! Na konec jsme se stavili 
na hradě Pernštejn, národní kultur-
ní památce, která patří k největším 
a nejlépe zachovaným hradům u nás. 
Býval sídlem mocného rodu pánů 

z Pernštejna. Majitelé se zde často 
střídali, posledními majiteli hradu 
byli od roku 1828 Mitrovští. Celý 
areál hradu je obehnán hlubokými 
příkopy. Prostory vnitřních budov 
spojují křivolaké chodby a točitá 
schodiště. Po prohlídce jsme si dali 
dobrý oběd a spokojeni jsme vyrazili 
na cestu domů.

        Za seniory Květa Kopečková

V sobotu 22. června se v Necho-
rách pohybovalo rekordních 1225 mi-
lovníků moravského vína. V předpro-
deji se prodalo 845 vstupenek, zbytek 
na místě. Opět k nám přijeli opravdo-
ví příznivci, kteří si chtěli užít nejen 
dobré víno, ale i atmosféru Nechor. 
Řada z nich je našimi pravidelnými 
návštěvníky, s mnohými se setkává-
me i na jiných nechorských akcích. 
Na našich otevřených sklepech oce-
ňují zejména jejich pohodovou at-
mosféru a to, že se jim každý vinař 
osobně věnuje. Z úst jeho nebo jeho 
pomocníků se dozvídají řadu zajíma-
vých informací nejen o víně samot-
ném, ale i o práci, které je s jeho výro-
bou neodmyslitelně spjatá. 

Po celý den byl mírně oblačno, 
a tak teploty byly pro konzumaci vína 
velmi příznivé. V průběhu odpoled-
ne zpříjemňovala návštěvníkům po-

hyb mezi sklepy tradičně cimbálovka 
Verbuňk, která v podvečer pokračo-
vala vystoupením v centru Nechor. 
Na úvod večerního programu si vy-
stoupení připravily naše šikovné děti 
z Nechoránku.  Ovšem krátce před 
sedmou večerní nás přízeň poča-
sí opustila a začalo pršet. Na dětech 
i na mnohých návštěvnících bylo vi-
dět zklamání. Nakonec jim děti pod 
střechou velkokapacitního stanu 
za doprovodu cimbálky alespoň za-
zpívaly několik krásných písní. Ne-
přízeň počasí návštěvníky neodra-
dila, veselili se do pozdních nočních 
hodin nejen v centru Nechor, ale 
i u některých sklepů. 

Děkujeme za bezchybný výkon 
našim mladým pokladníkům a našim 
pomocnicím z řad místních důchod-
kyň u výdeje minerálek. Rovněž Mar-
tině Nešporové z fi rmy Pixelhouse 

Břeclav, která o akci aktuálně infor-
movala fotoreportáží na Facebooku. 

Ceníme si dlouhodobého vstříc-
ného přístupu naší obce, jejíž pracov-

Foto Věra Dřevěná Foto Věra Dřevěná 
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níci nám pomáhají s přípravou centra 
i s jeho následným úklidem. Letos 
nám pomohli prostřednictvím nové 
obecní policie zvládnout i složitou or-
ganizaci parkování. Bez nich bychom 
to nezvládli. Vzhledem k probíhají-
cím opravám posledních „starých“ 
cest ve Spodních Nechorách bylo 
zapotřebí obzvlášť velké nasazení. 
Musíme konstatovat, že vstřícní a tr-
pěliví byli i pracovníci stavební fi rmy, 
která tyto práce provádí. Děkujeme 
i Sklepům U Jeňoura a dalším, o nichž 
návštěvníci ani nevědí.  

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

No a na závěr novinka. Pro letošní 
léto jsme připravili zcela novou akci. 
Od 27. 6. do 4. 9. budou denně od 14:00 

27. 6. – 3. 7. 4. 7. – 10. 7. 11. 7. – 17. 7. 18. 7. – 24. 7. 25. 7. – 31. 7.
1. Rodinné 
vinařství Košut

2. Milan Vašíček – 
Vinař z Prušánek

7. Vinařství Kovár 3. Sklep u Fr. 
a Jiřího Hromka

10. Vinařství 
Tesařík s.r.o.

21. Vinné sklepy 
U Jeňoura

6. Rodinné 
vinařství Kalužík

17. Rodinný sklep 
U Hradilů

8. Sklep U Nosků 22. Rodinné 
vinařství Chrenka

20. Sklep u Pavla 
Vašíčka

1. 8. – 7. 8. 8. 8. – 14. 8. 15. 8. – 21. 8. 22. 8. – 28. 8. 29. 8. – 4. 9.
9. Víno Šimek 13. Víno od Čecha 

z Moravy
19. Vinařství Marek 
Pšovský

18. Vinařství 
Melchrt

5. Vinařství Pavel 
Matušek

15. Vinařství 
Nechory

16. Vinařství 
Konečný

12. Stávek vinařství 14. Vinný sklep 
u Hromků

23. Vinařství 
Čapka

 Michaela Hradilová, Spolek Nechorští vinaři 

do 19:00 hod. otevřeny v Nechorách 
nejméně dva sklepy členů našeho spol-
ku. Akci jsme pojmenovali S vinařem 
u Nechor a jejím cílem je oživit Necho-
ry v létě, kdy je navštěvuje řada turistů, 
kteří v minulých letech mnohdy marně 
hledali, kde by ochutnali místní víno. 
Všem jim, ať už jsou v Nechorách uby-

tovaní nebo jen procházejí či projíždějí 
na kolech, nabídneme k degustaci naše 
vína. Samozřejmě vítáme i všechny 
místní, sousedy a přátele, kteří se roz-
hodnou přijít jen tak, na „kus řeči“. 

Michaela Hradilová, 
Spolek Nechorští vinaři

Foto Michaela Hradilová a Ira Křížová

Trošku lidové tvořivosti

Ze záznamníku
Známý zubař Zikmund Zdych zavrtal zkažený zub zedníkovi Zbyňku Zmachovi. Ze zadu zaklonil ztučnělý 

zátylek, zajel zprava za zanícený zub. Zaměřil, zabral, zatlačil, zle zalomil. Zdravotnické zařízení zaplnil zápach - 
zkyslé zelí, záprtek. Ztýraný zedník zavile zavyl, zkrátka zařval - zabijáku, zákeřníku, zdravotníku zas..ný! 

Zloba zacloumala Zikmundem. Zářivky zablikaly, záclony zaduly, zrcadlo zakalilo – zavři zobák zedníku! Zou-
falství, záhuba zaplnily zdravotní zónu zápornou zvěstí - začne zabijačka!. Zbrklost značně zryla zbytek zbožnosti.

Zastyděli, zklamali, zbloudili - zpovykanci!
Zrudlý zedník, zahanbený zubař zapřený za zárubní zjemnili započaté způsoby, zlobu zlomili, zraky zjihly, zápas 

zvrátili. 
Znáš Zubrovku? Znám. Zdatně zmárnili zelenkavou zásobu. Zenový zážitek, zkušenost zúčastněných zvítězila. 

Zubař zkušeně zasadil zlatý zub. Zedník závdavkem zastavěl zborcený záchod. Zpěv zazněl ze zdravotního zařízení.
Zenovým zkušenostem zdar!                                                                                                                                         Pigi

Není to úplně jednoduché napsat text tak, aby každé slovo začínalo na stejné písmeno.  Zkusíte to někdo další?
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Večery a rána
Hezký večer  s rodinou mám rád
jsme tady spolu v harmonii
já jsem své ženě, dětem kamarád
žijem jen chvíli, život je pomíjivý

pomíjivý jak roční doba
kdy zimu střídá jaro a léto
mladosti, života, lásky podoba
pěkný večer, den smutku, radosti pohoda

radosti je v životě málo
úsměv a dobré slovo nic nestojí
ač neskutečné, by se nám zdálo
úsměv, radost a štěstí nám přálo

život jsou starosti i radosti
radosti z úspěchů druhých i svých
z úspěchů našich dětí

Radostné ráno mých blízkých.

Ze sportu

Letošní jarní sezóna byla hod-
ně poznamenána špatným počasím. 
Deštivé počasí nám letos nedovolilo 
strávit příliš mnoho času na hřišti 
a tak jsme spoustu tréninků museli 
rušit a spousty zápasů přesunovat. 
Nakonec se nám podařila všechna 
mistrovská utkání zdárně odehrát 
a troufám si říct, že i s výbornými vý-
sledky. 

Fotbalová školička, ve které mají 
možnost se sportovně připravovat 
úplně ti naši nejmenší, toho bohužel 
moc venku na hřišti nestrávila. Část 
jara byli naši nejmenší často nemocní 
a ta druhá část byla spíše o přesouvá-
ní a rušení tréninků díku špatnému 
počasí. Každopádně i tak jsme nějaký 
čas na hřišti spolu strávili a podařilo 
se nám odehrát náš první pohárový 
turnaj v Moravské Nové Vsi. Kaž-
dopádně bychom se do budoucna 
chtěli této skupině našich nejmenších 
fotbalistů ještě více věnovat a to jak 
náborům nových sportovních nadějí, 
tak i jejich fotbalové průpravě v po-
době přihlášení mini-ligy okresních 
týmů, aby měli možnost kde zúročit 
svou poctivou práci na tréninku.

U mladší přípravky, což jsou kluci 
v ročníku 2010 a 2011, se na nás v jar-
ní části sezóny kladně podepsala zim-
ní příprava, kde jsme měli možnost 
se intenzivně fotbalově připravovat 
na Okresní halové lize. Tuto přípravu 

jsme zúročili jak v Okresním přebo-
ru mladších přípravek, tak i ve dvou 
pohárových kláních, kterých jsme se 
během jara zúčastnili.

 Jarní část sezóny 2018/2019 jsme 
v Okresním přeboru mladších pří-
pravek odehráli více jak solidně a ve-
lice rád musím konstatovat, že až na 
pár momentů byla tato sezóna nad 
očekávání vydařená. Začátek sezó-
ny nám až tolik nevyšel, ale zato její 
druhou polovinu naší mladí fotbalis-
té zvládli velice solidně a zakončili ji 
s pozitivním skóre zápasů – 7 výher 
vs. 6 proher. Tímto bych chtěl klu-
kům k jejich výsledkům pogratulovat 
a zároveň taky poděkovat za jejich 
předvedené výkony.  

Během jara jsme se zúčastnili dvou 
pohárových turnajů. V pohárovém 

Fotbalový oddíl - Mladší přípravka
turnaj ve Velkých Pavlovicích jsme ve 
velké konkurencí týmů z Brna, Valaš-
ského Meziříčí, Moravského Krumlo-
va atd. nakonec obsadili velice slušné 
šesté místo. Mnohem vydařenější 
turnaj se nám podařilo sehrát v Mo-
ravské Nové Vsi, kde jsme až do po-
sledního utkání bojovali o prvenství. 
Nakonec se nám po těžkém boji po-
dařilo obsadit nádherné druhé místo. 

Za celou sezónu 2018/2019 bych 
chtěl všem našim mladým fotbalo-
vým nadějím poděkovat a popřát jim 
krásné prázdniny. Rodičům bychom 
chtěli taky poděkovat za to, že jejich 
ratolesti vedou ke sportu a taky po-
přát krásnou dovolenou a na podzim 
se opět všichni shledáme na travna-
tém pažitu .

  Marek Čupr

Foto: Pavel Přikryl Foto: Pavel Přikryl 

Ani dnes nepřijdete o chvilku poezie. Napsal nám pan Pavel Dobšíček z Hrušek, zda bychom neuveřejnili jeho 
básničku. No, proč ne? 
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Jarní část sezóny Okresní soutěže mladších žáků máme za 
sebou. V tabulce jsme skončili na hezkém 8. místě. Tato část 
soutěže pro nás byla velmi náročná, kdy jsme skoro vůbec 
netrénovali pro velké množství přeložených zápasů z víken-
du do týdne. I tak to kluci zvládli velmi dobře a patří jim za 
to obdiv a poděkování. Zároveň musím poděkovat rodičům 
za fandění a odvoz hráčů na zápasy mimo Prušánky. Nyní 
na další sezónu probíhají jednání o spojení dvou vesnic, aby 
kluci mohli bez omezení hrát dál. Není to z důvodu, že by 
bylo v Prušánkách málo kluků, ale bohužel nám kluci z Pru-
šánek hrají za Hodonín, a tak tuto situaci musíme řešit. Přeji 
klukům krásné odpočinkové prázdniny a těším se na ně na 
fotbalovém kempu.

              Trenér David Bílík

Mladší žáci

STARŠÍ PŘÍPRAVKA - pár oficiálních informací:

1. SK Vnorovy 26 24 1 1 234:22:00 73
2. Hr. Lhota 26 22 2 2 161:16:00 68
3. FK Hodonín C 26 19 1 6 174:66 58
4. FC Veselí n. M. B 26 17 3 6 158:74 54
5. FK Hovorany 26 15 1 10 108:83 46
6. TJ Lužice 26 12 2 12 84:95 38
7. FK Hodonín D 26 9 6 11 75:88 33
8. Prušánky 26 9 4 13 65:91 31
9. SK Uhřice 26 7 5 14 60:100 26
10. FK Lovčice 26 8 0 18 94:185 24
11. Sokol Kněždub 26 7 2 17 26:102 23
12. KEN Veselí n. M 26 7 2 17 105:184 23
13. SK Čejč 26 5 2 19 54:133 17
14. D. Bojanovice 26 5 1 20 56:215 16

Jarní sezóna nám proběhla od začátku dubna do po-
loviny června a bylo sehráno 12 mistrovských utkání 
a 2 turnaje, a to ve Velkých Pavlovicích a Moravské Nové 
Vsi. Starší přípravku v sezóně 2018/2019 reprezentovalo 
třináct kluků – bohužel holky nám chybí (u našich soupe-
řů jsou velkým přínosem).

Určitě by bylo zajímavé zde psát, že jsme tolikrát vy-
hráli, remízovali či prohráli a umístili jsme se na takovém 
místě, ale dle mého názoru to není podstatné. Snažíme 
se, aby děti přicházely na hřiště s radostí pro trošku toho 
sportovního vyžití nejen s míčem. Třeba udělat kotoul, 
stojku, šplhat na laně, uběhnout k větrolamu atd. je někdy 
velký oříšek – proč???  Zkuste si odpovědět sami.

Po prázdninách se opět sejdeme na našem krásném 
travnatém hřišti a zahájíme další ročník fotbalu. Pokud 
mají vaše děti zájem si to vyzkoušet, tak přijďte za námi - 
rádi vás uvidíme. 

Na závěr bych chtěl opět poděkovat všem rodičům za 
pomoc a podporu.

text a foto Miroslav Váňa 

Foto: Patrik Humplík Foto: Patrik Humplík 

Foto Svatobořice, poslední zápas Foto Svatobořice, poslední zápas 
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Staří páni

Podlužan Prušánky - Trenčín
Staří páni sehráli v pátek 31. 5. na svém hřišti mezinárodní přátelské utkání se Starými pány z Trenčína. Za podpory 

domácích fanoušků, za hezkého počasí a ve stylu fair play jsme zaslouženě vyhráli 3:2.

TJ Sokol Týnec – Podlužan Prušánky
Druhé letošní utkání starých pánů, tentokrát na soupeřově hřišti, jsme sehráli v neděli 23. 6. v Týnci, který jsme 

dokázali porazit 3:2. Hrál se pohledný a na mokrém hřišti i rychlý fotbal.
                    Jan Váňa

Ohlédnutí za akcemi
Pálení čarodějnic

V sobotu 4. 5. 2019 proběhla na 
fotbalovém hřišti již tradiční akce pro 
děti „Pálení čarodějnic“. Tentokrát 
jsme pořadatelství nenechali jenom 
na fotbalovém oddílu jako v přede-
šlých letech, ale do přípravy a orga-
nizace celé akce jsme zapojili společ-
ně celý SK Podlužan, Skauty, Hasiče 
a Obecní úřad Prušánky.

Počasí nám přálo, bylo trošku 
chladněji, ale hlavně bez deště. Z před-
chozích ročníků jsme zvyklí i na časté 
odkládání akce z důvodu nepříznivého 
počasí. Na začátek v 15.00 hod sehráli 
naše přípravky fotbalová utkání, které 
byly odehrány s velkým nasazením, 
a nás všechny potěšila předvedená 
hra.

V průběhu celého odpoledne si 
mohly děti vyzkoušet střelbu lukem, 

Foto: Martin Tesařík Foto: Martin Tesařík 
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chůzi v lanech, hodit si koštětem sta-
ré čarodějnice nebo si nechat něco 
namalovat na obličej. Občerstvení 
pro děti bylo připraveno standardně 
ve formě špekáčku a nápoje. Na jed-
notlivých stanovištích po splnění 
úkolu dostávali samozřejmě sladkou 
odměnu.

Zajímavou freestyle fotbal show 
nám přijel ukázat Kuba z Břeclavi, 
který svým driblinkem s míčem na-
dchl nejenom naše fotbalisty, ale i je-
jich rodiče. V rámci jeho vystoupení 
si mohli naši chlapci některé prvky 
i vyzkoušet.

Kynologický klub z Josefova 
z důvodu virové nákazy psů, kterou 
si přivezli z výstavy, nemohl dorazit, 
tak máme přislíbenou účast již na 
příští rok. Příjezd hasičů vždy signa-
lizuje brzké zapálení vatry, zájemci si 
mohli prohlédnout techniku, kterou 
je vozidlo vybaveno, děti si vyzkou-
šely, jak se používá proudnice s vo-
dou. 

Vrcholem večera bylo samozřej-
mě upálení čarodějnice. Vatra hoře-
la báječně, tak jsme se aspoň trošku 
ohřáli.

      text a foto Jan Váňa
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Pouličky

V sobotu 15. 6. proběhl už 9. roč-
ník Turnaje ulic „Pouličky“. Zahájení 
se ujal starosta naší obce Lubomír 
Zahradník, který popřál všem účast-
níkům hodně sportovních úspěchů. 
Následně rozhodčí všechny hráče se-
známili s pravidly turnaje. Letošního 
ročníku se zúčastnily tyto týmy: AC 
Hodonínská, Novinky, Old boys, Pri-
etržka a Školní.

8. ročník Memoriálu Vladimíra Hatalu v Prietržke
V sobotu 29. 6. jsme se zúčastnili 

8. ročníku Memoriálu Vladimíra Ha-
talu v Prietržke.

Odehráli jsme čtyři zápasy se 
Športovým klubem Prietržka, Bellay 
Boys Prietržka,

Popudinskými Močidľany a Tr-
novcem. Tempo bylo vysoké, tak 
jako teplota. Sluníčko byl další sou-

Turnaj byl odehrán tak, že hrál 
každý s každým a za každého regis-
trovaného hráče byl v celkovém sou-
čtu odečten týmu jeden bod. Tímto se 
vyrovnaly síly všech účastníků turnaje. 
Vítězem letošního ročníku se stala uli-
ce Školní před Novinkami. Na 3. místě 
se umístili Old boys. 

Celý turnaj jsme odehráli za úmor-
ného vedra, tímto vyjadřuji svůj obdiv 

všem, kteří se této akce zúčastnili. Le-
tošní ročník jsme zhodnotili po ohla-
sech hráčů a diváků jako velmi úspěš-
ný z pohledu organizace a celkového 
průběhu turnaje. Na závěr bych chtěl 
poděkovat Obecnímu úřadu, všem 
sponzorům, organizátorům, výčepním, 
„grilařům“, rozhodčím a všem členům 
klubu, kteří se na této akci podíleli.

za SK Podlužan Jan Váňa

peř. První zápas jsme prohráli 2:1 se 
Športovým klubem Prietržka, další 
vyhráli, ale poslední dva opět pro-
hráli. Skončili jsme na 4. místě, jeden 
bod nám chyběl, abychom se dosta-
li na bednu. Hrálo se na víceúčelo-
vém hřišti s mantinely. Tento povrch 
a mantinely pro nás rozhodně nejsou 
výhodou. Po celou dobu turnaje vlád-

la velmi přátelská atmosféra, i když 
to při některých soubojích celkem 
jiskřilo. Občerstvení bylo na vysoké 
úrovni, v tomto směru máme ještě při 
pořádání našich akcí rezervu. Děku-
jeme našim fanouškům za podporu 
a budeme se těšit na další ročník.

Jan Váňa

foto: Tomáš Ostřížek foto: Tomáš Ostřížek 

Foto: Darina Havlíková Foto: Darina Havlíková 
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Oddíl šachu SK Podlužan Prušánky v sezóně 2018/19

Uplynulou šachovou sezónu lze 
hodnotiti veskrze velmi pozitivně. 
A mužstvo se umístilo v 2. lize na 
výborném 5. místě, což je doposud 
naše nejlepší umístění v této soutěži. 
B družstvo se umístilo v Jm KPI na 
druhém místě. C družstvo se umísti-
lo v OPI na 1. místě a postupuje do 
Jm KPIIC. D družstvo hrálo nejniž-
ší okresní soutěž, kde dostali šanci 
i mladí začínající šachisté a umístilo 
se v dolních patrech tabulky.

A družstvo – 2. liga E
Na výborném konečném umístění 

se nejvíce bodově podíleli P. Gaša 6b, 
J. Mayer 5,5b aj. Vrtal 5b.

Konečná tabulka:
1. Zbrojovka Vsetín 29b 
2. A64 PROCLIENT Grygov 25b 
3. ŠK GARDE Lipovec 25b 
4. Slavia Kroměříž B 20b 
5. SK Podlužan Prušánky z.s. 19b 
6. ŠK Staré Město B 14b 
7. ŠK Velké Losiny 13b 
8. ŠK Zlín 13b 
9. TJ Vlčnov 12b 
10. ŠK Veselí nad Moravou 11b 
11. SK Prostějov 8b 
12. ŠO Kunovice 2b

B družstvo – Jm KPI
Uhrané druhé místo bylo s právem 

postupu do 2. ligy, ale tuto možnost 
jsme pochopitelně nevyužili. Nejví-
ce bodově přispěli M. Skočík 6,5b, 
D. Mlénský 6,5b a J. Hudáček 6,0b.

Konečná tabulka:
1. ŠK Kuřim 29b 
2. SK Podlužan Prušánky B 25b 
3. Spartak Adamov 25b 
4. TJ Znojmo 22b 
5. Jezdci Jundrov B 20b 
6. VSK Universita Brno 12b 
7. ŠK Hodonín 12b 
8. MKS Vyškov 11b 
9. ŠK Duras BVK Královo Pole B 9b 
10. ŠK Agrotec Hustopeče 8b 
11. ŠK Veselí nad Moravou B 7b 
12. Slavia Boskovice 6b

C družstvo – OPI Hodonín
Konečné 1. místo umožnilo po-

stup do Jm KPIIC. Bodově se nejvíce 
blýskli F. Schottl 6b, M. Kostelecký 
6b, F. Dryšl 5b a P. Krolop 5b.

Konečná tabulka:
1. SK Podlužan Prušánky z.s. C 21b 
2. Sokol Kyjov B 21b 
3. ŠK Veselí nad Moravou C 17b 
4. Kvasaco Vacenovice B 14b 
5. SK Ježov 11b 
6. ŠK Hodonín B 1b 

Ostatní turnaje
Tradiční Štěpánský turnaj v bles-

kovém šachu vyhrál P. Balšínek před 
R. Dryšlem a M. Budínem. V dubnu 
se konal šachový turnaj v Plané nad 
Lužnicí, kde O. Hájek se umístil dru-
hý ve skupině A Kotnov a R. Dryšl 
vyhrál skupinu B Lužnice. 

Jan Mikeš se účastnil mistrovství 
České republiky 2019 v šachu v Ostra-

vě a umístil se na pěkném 21. místě. 
Po výborných výkonech v posledních 
letech mu bude udělen na kongresu 
FIDE v červnu 2019 titul mezinárod-
ního mistra v šachu.

V Hostinci U Schottlů proběhne 
v neděli 21. 7. 2019 FIDE Open Pod-
luží v bleskovém šachu.

Šachový kroužek
V prosinci 2018 dosáhlo družstvo 

starších žáků ZŠ Prušánky na okres-
ním přeboru pěkného úspěchu, kdy 
obsadilo 2. místo a tím si zajistilo po-
stup do krajského kola. To se konalo 
v lednu 2019 v Břeclavi a naši žáci se 
umístili na celkovém 14. místě.

Naši žáci se v roce 2019 zúčastnili 
několika turnajů – v dubnu v Šardi-
cích (Š. Omelka 

7. místo), v květnu v Kyjově a v Břecla-
vi. Dále se zúčastnili okresního přeboru 
v rapid šachu mládeže, kde kategorii 
do deseti let vyhrál L. Váňa a J. Koller 
byl nejlepší z neregistrovaných žáků. 
Na Memoriálu československých legi-
onářů a válečných veteránů v Kobylí 
v červnu 2019 se naše družstvo žáků 
umístilo na velmi dobrém 2. místě.

V rámci šachového kroužku se po-
řádají turnaje vánoční – 1. L. Váňa, 
2. O. Koller, 3. P. Šimčík a velikonoční – 
1. L. Váňa, 2. J. Weissberger, 3. O. Koller.

Přes prázdniny se bude pět dětí 
z šachového kroužku účastnit šacho-
vého tábora ve Vřesovicích u Kyjova.

            František Dryšl
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Škola bojových umění Prušánky 

Milý spoluobčané, v tomto škol-
ním roce trénovalo v naší škole bo-
jového umění přibližně čtyřicet žáků 
ve věku od šesti do šedesáti let. Jsem 
velmi rád, že zájem o trénink Jiu Jitsu 
a sebeobrany je stále velký. Obzvláště 
velkou oblibu mají kruhové tréninky, 
které jsou zaměřené na rozvoj kon-
dice, výbušné sily, rychlosti a tech-
nik úderů a kopů. Taktéž naše škola 
v tomto školním roce pořádala dva 
semináře bojového umění, kde si 
mohli naši žáci pod vedením zkuše-
ných trenérů vyzkoušet i jiné prin-
cipy bojových umění jako aikido, 
brazilské jiu jitsu, karate nebo třeba 
musado mcs. Taktéž jsme  využili lis-
topadové pozvání a provedli několik 
ukázek na Martinských slavnostech 
v kulturním domě v Prušánkách, kde 
jsme se setkali s kladným ohlasem. 
Pro následující Martinské slavnosti 
jsme dostali opětovné pozvání, če-
hož si velmi vážíme. Dále naše ško-
la využila nabídky ředitele Základní 
školy Prušánky a zúčastnila se semi-
náře pro žáky druhého stupně, kdy 
se děti učili základní pádové techni-
ky, jednoduchou sebeobranu a důle-
žité body prevence.  V září roku 2019 
vznikl pod hlavičkou naší školy oddíl 
Sebeobrana Mikulov, jehož žáci tak-

též navštěvují tréninky v Prušánkách 
a naše semináře. Tato spolupráce je 
velmi příjemná a vytváří mezi žáky 
Prušánek a Mikulova dobrou partu 
lidí, kteří se taktéž účastnili Charita-
tivního běhu proti mozkové mrtvici 
v Mikulově. V září opět začínáme 
a rádi vás přivítáme do našeho ko-
lektivu. Závěrem bych rád poděko-
val řediteli základní školy a zástup-
cům obce Prušánky za podporu naší 
školy bojových umění. 

Přeji krásné prázdniny.
            Text a foto Josef Osička
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Zprávičky z farnosti
Povzbuzení pro maminky

Druhou neděli v květnu se slaví Svátek matek. V sou-
časné době, kdy evropské národy vymírají, je jistě důležité 
vyzdvihovat a oceňovat velikost a krásu mateřství. Je to 
náročný, ale nádherný úkol: předávat život dalším gene-
racím a vychovávat z dětí dobré a šťastné lidi.

 Před časem se mi dostal do rukou zajímavý článek ze 
švýcarského časopisu Impuls. Kéž je povzbuzením pro 
vás, matky, které se obětavě věnujete své rodině, svým dě-
tem:

Moje přítelkyně Ema mi vyprávěla, co se jí přihodilo 
při vyřizování dokumentů na úřadě. Při otázce na zaměst-
nání Ema chvíli zaváhala, jak nejvhodněji popsat svou 
činnost. Úřednice se pokusila otázku upřesnit: „Pracuje-
te, nebo jste jenom…?“ „Přirozeně že pracuji“, odpovědě-
la Ema trochu podrážděně, „jsem matka.“ „Matka není 
u nás vedeno jako zaměstnání“, vysvětlila úřednice. Napíši 
tedy: „V domácnosti…“

Na příhodu jsem zapomněla, až jsem se ocitla před ně-
kolika dny ve stejné situaci. Také já jsem byla na úřadě. 
Žena, proti které jsem seděla, působila dojmem sebejis-
té kariéristky. „Jaké je vaše zaměstnání?“, ptala se věcně. 
Moje slova plynula z mých úst sama od sebe. „Pracuji ve 
výzkumu v oblasti dětského vývoje a mezilidských vzta-
hů“, řekla jsem. Úřednice se zarazila a podívala se na mě, 
jako by dobře neslyšela. Slovo za slovem pak napsala čer-
nou propiskou na ofi ciální formulář. „Smím se zeptat, co 
vaše práce vlastně obsahuje?“ V jejím hlase byla cítit zvě-
davost. Uvolněná, bez jakéhokoli náznaku nejistoty, jsem 

se slyšela, jak říkám: „Pracuji na dlouhodobém výzkum-
ném programu (která matka by jej neměla), a to střídavě 
v provozu i v laboratoři (aktivity doma i mimo domov), 
pracuji z pověření zaměstnavatele (celé rodiny) a mám 
čtyři paralelně probíhající projekty (všechny dcery). Prá-
ce, kterou dělám, je určitě jednou z nejnáročnějších (má 
snad některá maminka námitky proti tomu?), jsem vět-
šinou 14 hodin denně zaměstnaná (asi 24 hodin by bylo 
příhodnější). Moje zaměstnání je náročnější než většina 
povolání, ale výsledky mně přinášejí větší uspokojení, než 
jsou jen peníze. V hlase úřednice byl znát velký respekt, 
zatímco doplňovala formulář. Pak mě doprovodila ke 
dveřím a rozloučila se.

Když jsem přišla domů, byla jsem zcela nadšená tímto 
novým pohledem na svou kariéru. Moje výzkumné ob-
jekty ve věku třináct, sedm a tři roky mě nadšeně uvítaly 
a slyšela jsem, jak v horním pokoji laboratoře můj nejno-
vější experiment, šest měsíců starý, dává průchod svým 
hlasivkám. Zřídkakdy jsem se cítila tak důležitá a ohod-
nocená ve svém zaměstnání. Ve světě titulů a diplomů se 
mně dostalo z ofi ciální strany respektu, a to jen proto, že 
jsem svoji práci představila poněkud jinak, než abych se 
jednoduše nazvala jen matkou.

Komunismus se snažil ženy přesvědčit o tom, že mají 
dělat kariéru, vyrovnat se ve všem mužům a pracovat 
i v typicky mužských zaměstnáních. Být doma a věnovat 
se rodině je něco podřadného. Děti se svěří do jeslí, školek 
a škol, a tam si je už společnost vychová podle obrazu svého.

Současný kapitalis-
mus není o nic lepší. Pod-
nikání, honička za tím 
a za oním, na nic není čas, 
ani na rodinu a na děti. 
A výsledky jsou smutné. 
Rodiče mají dětem pře-
dávat životní zkušenosti 
a připravovat je pro hod-
notný život.

A proto hlavu vzhů-
ru, Vy, které jste „jenom“ 
matkami. Být matkou 
je jedním z největších 
a nejkrásnějších povolání 
na světě. Vždyť jinak by 
lidstvo vyhynulo. A čas 
věnovaný dětem je váš 
nejlépe využitý čas!

          Vít Hába, farář
Foto Jitka Omelková, První svaté přijímání 26. 5. 2019Foto Jitka Omelková, První svaté přijímání 26. 5. 2019
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Pochlubte se, máte čím

Volejbal žije

„Tým žáků volejbalového oddílu TJ Lokomotiva Břec-
lav ve fi nálových turnajích v Hradci Králové vybojoval 
jak v březnu 2019 prvenství v Českém poháru žáků, tak 
i v květnu titul mistrů ČR ve volejbale. Štěpán Omelka 
z Prušánek měl to štěstí, že byl v dané době součástí týmu 
na postu blokaře.“

Celý text i fotografi e najdete na webu volejbalového 

oddílu TJ Lokomotiva Břeclav, kde si můžete přečíst více: 
https://www.volejbalbreclav.cz/8-aktuality/369-zaci-

-vybojovali-titul-mistru-ceske-republiky
https://www.volejbalbreclav.cz/8-aktuality/362-histo-

ricke-zlate-medaile-a-absolutni-vitezstvi-v-ceskem-po-
haru-zaku-pro-breclav 
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Co by to bylo za poslední květno-
vou sobotu, kdyby se u Nechor neko-
nalo tradiční Májové zpívání. A slovo 
tradiční je myslím na místě, neboť to 
bylo letos už po dvacáté, co se na tom-
to zpívání mužské a ženské pěvecké 
folklórní sbory sešly. Ovšem než za 
příjemného letního počasí nastoupili 
na plac dospěláci, dostaly příležitost 
představit se taky naše folklórní na-
děje, tedy dětské soubory. Jako první 
vystoupily děti z domácího dětského 
souboru Nechoránek s pásmem „Pa-
nenky sa strójijú“, po nich se předsta-
vil dětský soubor Slunéčko z Dolních 
Bojanovic s dětskými hrami z Podlu-
ží „Pradlenky“ a na závěr potom děti 
souboru Duběnka z Hodonína s pás-
mem tanců „Husičky“. Jednotlivá vy-
stoupení souborů oživily dětské zpě-
vy v podání duet domácích děvčátek 
a Ley Stávkové z Hodonína. 

Po úvodním přivítání účinku-
jících a diváků starostou obce se 
z dospěláků tradičně jako první před-
stavil domácí mužský sbor a nutno 
poznamenat, že jim to letošní zpívání 
fakt tzv. sedlo a jejich temperamentní 
zpěv „sa velice nésl mezi nechorský-
ma búdama“. Ostatní sbory jako by 
se nechtěly nechat zahanbit a tak se 
rovněž vyhecovaly k podobným vý-
konům – ať už to byli mužáci ze sou-
sedního Moravského Žižkova nebo 
z Březí, Valtic, Tvrdonic - Kostic či 
ze vzdáleného Krumvíře. Vystoupili 
také „zahraniční hosté“, tedy mužské 
sbory ze slovenské Prietržky a z obce 
Smolinské. Příjemným zpestřením 
programu bylo potom vystoupení 
ženských sborů, a to jak domácího 
sboru z Prušánek, tak z obce Březí 
či zhruba dvacetičlenného sboru Le-
vandula z Čejkovic.

Sobotní odpoledne díky pestré 
skladbě účinkujících rychle uteklo 
a už „sa Nechorama nésly“ závěreč-
né písničky A keď dojde sobotěnka 
a Zpívali mužáci. K příjemnému pro-
žití sobotního odpoledne přispělo 
i pohotové průvodní slovo konferen-
ciérky Evy Veselé z Dubňan. Závěreč-
nými písněmi však zábava u Nechor 

Ohlédnutí za kulturou

ještě nekončila. U ochutnávky vín, 
kterou připravili domácí mužáci, bylo 
veselo dlouho do noci. K dobré nála-
dě tu hrála domácí cimbálová muzika 
Verbuňk s primášem Zbyňkem Ma-
touškem. Ta ostatně v průběhu od-
poledne doprovázela všechny dětské 
soubory i část mužských a ženských 
sborů.

O příjemný poslech se svým 
ozvučením postaral Radek Kalivoda. 
A chceme rovněž poděkovat i všem 
našim dobrovolníkům i Obci Prušán-
ky, kteří nám s přípravou a organizací 
této rozsáhlé kulturní akce pomohli.

       Text a foto Josef Hromek,  
 předseda pořádajícího Slováckého 

krúžku Prušánky

Foto Jana Hunkařová 
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Společenská kronika
Narození
Petr Toman
Anděla Čulenová
Viktorie Juráčková
Veronika Čapková
Liliana Ištvánková
Julie Vašíčková
Adam Budín

Opustili nás
Jaroslav Tichý
Marie Osičková
Libor Laca
Jaromír Hort
Jaroslav Jakubec
Pavel Laca

  3.8. Noční soutěž SDH O pohár starosty obce
10.8. Předhodová beseda u cimbálu
11.8.  Krojované hody
12.8.  Krojované hody
13.8.  Krojované hody
23.8. Rozloučení s prázdninami 
  7.9. Zarážání hory 
21.9. Vinobraní pod Nechory
4.10. Beseda se seniory

Pozvánky na akce

Jubilea
Marie a Karel Maleňákovi  
60 let společného života

Inzerce

OKNO NEMOVISTOSTÍ
Hledáme dům 

v této lokalitě i k rekonstrukci. 
Nabídněte na tel. 604 124 590. 

Děkuji.

Statistika za rok 2018

Počet obyvatel k 31. 12. 2018 2.225
Narození:   22 dětí
Úmrtí:    21 občanů
Přihlášeno:    52 obyvatel
Odhlášeno:   46 obyvatel
Sňatky v obci:   27

Už podruhé se stalo, že v jeden den se konaly dvě 
akce. Ale to vůbec nevadí, protože pro sportovce byly 
Pouličky, pro milovníky divadla představení v kulturním 
domě. Letos jste se  v podání Divadla Bedřicha Kaněry 
při Obchodní akademii Břeclav mohli pobavit komedií 
Veselé paničky windsorské od Williama Shakespeara 
v režii Dany Vilímkové. Škoda jen, že přespolní návštěvní-
ci opět značně převýšili počet návštěvníků místních. Prý 
bylo horko. Tak nevím… Na jaře je práce na zahrádce, 
v létě je horko, na podzim vinobraní, v zimě zima. Já si ale 
myslím, že je to o tom, že buď přijít chci, nebo nechci…

PS. Na podzim (12. 11. 2019) bude další divadlo, tentokrát 
hodonínské s představením Plejtvák. Uvidíme se tam?

                Jana Kamenská

Divadelní představení 
15.6. 2019

Foto Jana Hunkařová Foto Jana Hunkařová 



strana 28 Číslo 2/2019

Prušánský zpravodaj

Prušánský zpravodaj 2/2019, vychází čtvrtletně, periodický tisk územního samosprávného celku. 
Vydavatel: Obec Prušánky, Prušánky 100, IČ 285226, DIČ CZ00285226. Šéfredaktor: PaedDr. Jana Kamenská. 
Redakce si vyhrazuje právo úpravy či krácení textů. Místo vydání: Prušánky. Evidenční číslo: MK ČR E 12423. 

Náklad 400 kusů. Grafi cká úprava a tisk: Tiskárna Brázda, www.TiskarnaBrazda.cz. Vyšlo 7. 7. 2019. 
Uzávěrka Zpravodaje č. 3/2019 bude 23. 9. 2019.

Vítání občánků 11. 5. 2019

Veronika ČapkováVeronika ČapkováTobiáš MatušekTobiáš Matušek

Anděla ČulenováAnděla Čulenová

Viktorie JuráčkováViktorie Juráčková

Eliška KonečnáEliška KonečnáAdam JuráčekAdam Juráček

Jiří FlamíkJiří Flamík Petr TomanPetr Toman Sofi e KřivákováSofi e Křiváková
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