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Krátce 
z obsahu Vážení a milí spoluobčané, 

milí přátelé,
zarazili jsme Horu, společně jsme 

oslavili Vinobraní a to jsou vždy nepře-
hlédnutelné signály toho, že končí léto. 
Babí léto nám sice ještě dává ochutnat 
poslední doušky krásných letních dní 
a  sklízí se úroda našich zahrad a  vinic. 
Pro vinaře začíná koloběh prací spoje-
ných s  výrobou vína, které má letos ty 
nejlepší předpoklady stát se svou kvali-
tou jedním z nejlepších ročníků. Zkrát-
ka, máme tady podzim. 

A co se událo za poslední tři měsíce?
Ve školce jsme slavnostně otevřeli 

nově vybudovaný venkovní areál, ve kte-
rém mají děti spoustu možností k rozvo-
ji jejich pohybových dovedností a  zna-
lostí přírody. Ve škole byla přestavěna 
a nově vybavena učebna pro výuku vaře-
ní, která bude sloužit také jako kuchyně 
pro náš klub seniorů. Na skvělé koláčky 
se můžeme těšit už brzy. V rámci zlepše-
ní úrovně osvětlení ve třídách a zároveň 
pro výraznou úsporu spotřeby elektřiny 
na osvětlení jsme zahájili postupnou vý-
měnu svítidel.

Byla dokončena rekonstrukce chod-
níku v  ulici Mlýnská včetně instalace 
nových autobusových zastávek a  byla 

ukončena poslední etapa výstavby uli-
ček v Nechorách.

Od začátku července zahájila svoji 
činnost Obecní policie, která význam-
ně napomáhá ke zlepšení bezpečnostní 
situace a obecně k  lepšímu dodržová-
ní pořádku v  obci. Jen pro informaci 
je třeba zmínit, že po dobu tří měsíců, 
tedy od září do konce listopadu, bude 
činnost obecní policie omezena na 
službu pouze jednoho strážníka. Dů-
vodem je povinné školení druhého. 
Do plánovaného režimu fungování se 
Obecní policie opět dostane zase od 
začátku prosince.

A na co se můžeme společně těšit?
Bude to naše tradiční posezení 

se seniory, Pochod slováckými vino-
hrady, drakiáda pro děti u  myslivny, 
Gulášfest, Martinské posezení, lampi-
onový průvod pro děti v  rámci oslav 
třicátého výročí 17. listopadu 1989, 
podzimní otevřené sklepy u  Nechor 
a tradiční předvánoční akce. Vidíte, že 
je toho opravdu hodně, čím si můžeme 
obohatit poslední čtvrtletí roku.

Přeji nám všem krásné, zdravé 
a bezpečné podzimní dny.

Váš starosta 
Lubomír Zahradník

Informace odpadového 

hospodářství
Vážení spoluobčané,
je tady podzim, nastává pro vinaře 

to správné a dlouho očekávané období. 
Pro obec to také znamená přistavení 
kontejnerů na výlisky a jiné bioodpady 
k  Nechorám. Tak jako každý rok, tak 
i letos máme přistavené dva kontejne-
ry a  tentokrát oba na zpevněné ploše. 
Můžeme tak oba dva plnit až po okraj 
a tím trošku ušetřit za vývoz na kom-
postárnu. Zároveň bych touto cestou 
chtěl poprosit, neházejte do kontejne-
ru věci, které nepatří do bioodpadu. 
Každý ať si uvědomí, že igelitové pytle 

a další odpadky musí také někdo vyta-
hat, a v tom velkém množství výlisků 
a jiného bioodpadu to není žádná pří-
jemná záležitost. To samé je u kontej-
nerů na konci obce na M. N. V. a u re-
cyklační plochy.

V  další části mého článku vás se-
známím s  investičními akcemi, které 
jsme dokončili a  s  dalšími, na kte-
ré máme podané žádosti o  přidělení 
nějaké dotace. Největší letošní akce, 
kterou už zmiňuje ve svém článku 
starosta, je právě dokončení zpevně-
ní sklepních uliček v Nechorách. Tato 
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akce ale ještě není celá dokončená, zbývá osadit zá-
honky a  zatravnit nezpevněné plochy trávou. Tyto 
nedodělky budou provedeny v měsíci říjnu, až opad-
ne největší pohyb při vinobraní. Dokončili jsme také 
chodník v ulici Mlýnská, včetně místa pro přecházení 
osob do ulice Lomená. V současné době jsme zahájili 
práce na opravě víceúčelového domu, kde je umístěn 
klub maminek a junáci. Jedná se o přestavbu rodinné-
ho obecního domu na ulici Úzká.

V  tomto roce máme ještě podané žádosti na re-
konstrukci chodníku v ulici Nová, pravá strana smě-
rem na Moravskou Novou Ves a vybudování nových 
chodníků na ulici Příční až k chodníku u školy. Dále 
je podaná žádost v  rámci příhraniční spolupráce na 
cyklostezku směrem na M. N. V. s obcí Prietržka na 
Slovensku. Z dalších projektů, na které budeme ještě 

podávat žádosti v  příštím měsíci, jsou výsadba vět-
rolamu za ulicí Moravská směrem ke hřbitovu a po-
slední letošní žádost je úprava „Kaluže“ a jejího oko-
lí. Projekt je zaměřen na úpravu břehů, vybudování 
mola a okrasného můstku. Zároveň dojde k vybudo-
vání malého parku a k výsadbě zeleně před ZŠ, hřiště 
u chodníku mezi ulicemi Hodonínská a Školní. 

Pokud nám tyto žádosti budou schváleny, k  vý-
stavbě bychom přistoupili na jaře příštího roku. Další 
drobné práce na údržbě a zkrášlování obce se provádí 
během celého roku.

Přeji všem občanům krásné podzimní dny a vina-
řům, aby výsledky celoroční práce na vinici stály za 
to.

 Jan Nosek, 
místostarosta

Informace Obecní policie

Vážení spoluobčané, 
za chvíli tomu budou tři měsíce, 

co začala fungovat OP Prušánky. Ač 
je léto většinou klidnějším časem do-
volených, tak jsme za tu dobu s kole-
gou řešili či se podíleli na řešení více 
než osmi desítek událostí souvisejících 
s  naší obcí. V  některých případech 
šlo o činnosti, které dosud vykonávali 
civilní zaměstnanci obce, ale nikoho 
z  nás by nenapadlo, že by měly tyto 
činnosti spadat do jejich běžné pracovní 
náplně. Příklad za všechny? Proč by kupří-
kladu měla maminka, žena komunikovat 
za obec s  opilci, squattery a  podobnými 
živly? Zde se nám povedl v  relativně krátké době 
výrazný pokrok. Jistě mnohým z nás známý objekt neda-
leko hasičské zbrojnice už dnes není místem bujarého veselí 
celodenně podroušených spoluobčanů. I ve spojitosti s touto 
skupinkou lidí jsme za léto pětkrát řešili odchyt psa či s ním 
spojené porušení Obecně závazné vyhlášky. 

Během probíhajících oprav v  Nechorách se nám taky 
rozmohl nešvar využívat s  traktory k  příjezdu ke sklepu 
naší nové cyklostezky, stejně jako to, že málokterý řidič zne-
čištěného nákladního vozidla či traktoru před vjezdem na 
komunikaci provedl očistu svého vozu. I toto přestupkové 
jednání jsme řešili asi ve čtyřech případech úspěšně a vedlo 
to k následnému odstranění znečištění vozovky nikoliv na 
náklady naší obce. 

Ve třech případech jste si vyžádali naši přítomnost z dů-
vodu rušení nočního klidu. Toto přestupkové jednání je ob-
zvlášť typické pro letní měsíce, kdy se posedí s přáteli do 
pozdějších hodin, často za doprovodu hlasitější hudby, a to 
jak v obci, tak v Nechorách. Ty jsou také součástí obce a od 

léta zde mimo omezení vjezdu platí 
také parkovací zóna. Celkově se tak 
za léto řešily v  Nechorách přestupky 
v  dopravě asi ve dvou desítkách jed-
nání. 

Ve třech případech jsme byli při-
zvání k  jednání zástupci OSPOD 
a hygieny. Podařilo se odstranit z ve-
řejného prostranství trojici autovraků 
a dvě hlášené události byly krátce po 

sobě v  oblasti podomního prodeje. 
V  průběhu našich hodů jsme doufám 

byli nápomocni zdárnému bezproblé-
movému průvodu a následně dohlíželi na 
bezpečnost i v nočních hodinách probíha-

jící zábavy. Pokud jde o přestupkové jednání, tak 
v dopravě jste si v neděli odpoledne a večer mohli všim-

nou několik hodin zaparkovaného osobního automobilu 
na chodníku přímo před vchodem na OÚ. Od počátku 
našeho fungování v obci jsme byli neustále dotazování na 
měření rychlosti v obci a žádáni o řešení tohoto problému. 
Proto bylo krátce po hodech zahájeno měření a do dnešní-
ho dne přichyceno již více než dvacet hříšníků.  

K  začínajícímu podzimu se pak mírně pozměnila 
i skladba přestupků a ve dvojici případů jsme vyrazili k ne-
ohlášenému pálení, navíc čerstvé zelené hmoty, která svým 
dýmem obtěžovala okolí. Téměř desítka případů spadá do 
kategorie znečištění veřejného prostranství, případně černá 
skládka. A i když se ne vždy povedlo hříšníka zjistit, alespoň 
nebudou tyto déle hyzdit naši krásnou obec. Teď v krátké 
době po sobě probíhají organizačně náročné přepravy nad-
měrného nákladu, Vinobraní a  Burčákový pochod v  Ne-
chorách. I na těchto akcích se podílíme my.

Vaše Obecní policie  
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Za pár týdnů to bude pět let, co 
se na našich internetových stránkách 
www.obecprusanky.cz objevila první 
videoreportáž. Za tu dobu jsme jich 
zveřejnili více než šest desítek. To 
už je krásné číslo a  doklad toho, že 
v  Prušánkách se stále děje něco, co 

Obrazová kronika obce
stojí za dokumentaci. Všechna videa 
najdete na webu v menu Obec Pru-
šánky v sekci Videogalerie. Troufám 
si tvrdit, že už je tady slušná obrazová 
kronika obce a jejích obyvatel. Začí-
nající podzim a prodlužující se noci 
jsou dobrou příležitostí prohlédnout 

si fotografi e a podívat se znovu na vi-
dea. Děkujeme za téměř pět let spolu-
práce Regionální televizi Jih – www.
rtvj.cz. Přímý odkaz na videogalerii 
na webu obce je tady: https://www.
obecprusanky.cz/novy/videogalerie/

Helena Hájková

Z naší knihovny
Vážení čtenáři,
skončily prázdniny, knihovna je 

uklizená, obaly na knihách umyté, 
opotřebované knihy vyřazené, kni-
hy v  regálech jen lehce posunuté, 
nové knihy stále proudí a vše je na-
chystáno jen pro vás. 

Co nás čeká? Knihovna se opět 
zapojila do projektu „Jižní Morava 
čte“. Tentokrát téma zní: “Tajem-
ství knihovny“. Představa je taková, 
že děti z  družiny, konkrétně první 
až čtvrtá třída, budou malovat na 
velký balicí papír výjev, jak si toto 
tajemství představují. Nechte se 
překvapit, dílo bude vystaveno tak 
jako ostatní roky na chodbě OÚ. 
Souběžně budou probíhat besedy 
s  předškoláky a  žáky 5. třídy. Pro-
gram celé akce můžete shlédnout 
na webových stránkách knihov-
ny, FB a je též vylepený na dveřích 
knihovny. Jako první počin této 
akce proběhlo 17. 9. veřejné čtení 

před budovou OÚ. Zúčastnilo se ho 
dvacet osm dětí z  obou tříd před-
školáků a četli jsme z knihy „ Spolk-
la mě knihovna“.

Začátkem října pak budou ná-
sledovat besedy pro obě třídy před-
školáků s názvem „ Bezpečná cesta 
do knihovny“, do které se zapojí 

i naše Obecní policie.
Chci taky znovu připomenout, 

že v  knihovně se již neprodáva-
jí jedy na hlodavce. Můžete si zde 
koupit pytle na tříděný odpad, oko-
pírovat dokumenty a zajít si zdarma 
na počítač.

Milena Hromková
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Z činnosti ZŠ 

Poprázdninové pozdravení ze školy

Letním prázdninám zase na deset měsíců odzvo-
nilo a  školní rok je tady. A  jak to tak bývá, začátek 
s sebou vždycky přináší něco nového. A nejinak je to 
i u nás. Naše řady posílilo dvacet osm prvňáčků, kteří 
jsou v tomto školním roce nově rozděleni na dvě men-
ší třídy, aby jim paní učitelky mohly poskytnout tu 
nejlepší péči při jejich studijním startu. Přišlo k nám 
osm nových kolegů a  kolegyň (z  toho 3 v  mateřské 
škole), máme zbrusu novou učebnu v  podobě cvič-
né kuchyňky, chodí k nám nový rodilý mluvčí, který 
posílil výuku angličtiny II., tam se s ním děti potká-
vají jedenkrát týdně. Děti ve školní družině mohou 
využívat nové hřiště se spoustou herních prvků. Od 
začátku září už jsme stihli schůzky s rodiči, úspěšně 
přestáli odstávku elektřiny nebo třeba dostali potvr-
zení o schválení dotace, z jejíchž prostředků budeme 
zas moct školu trošku víc „vyladit“. Děti se zúčastni-
ly ekolympiády ve Strážnici, 28. září jsme slavnostně 
otevřeli zahradu v mateřské škole. Děti si mohou ve 
spolupráci s Mensou (mezinárodní společenská orga-

nizace sdružující nadprůměrně inteligentní lidi) na 
začátku října otestovat své IQ a čeká nás taky kuchař-
ská soutěž tříd, která slavnostně uvede do provozu 
zmiňovanou novou školní kuchyňku. Také bychom 
rádi pozvali rodiče na přednášku psychologa Mgr. 
Jiřího Haldy, která proběhne 4. listopadu v  kultur-
ním domě. Samozřejmě jako každý rok mohou rodiče 
a  všichni ostatní mrknout, jak se u  nás učí při Dnu 
otevřených dveří 8. listopadu. Významná věc v tom-
to školním roce je organizace zájezdu do Londýna 
okolí pro děti z  II. stupně. Věříme, že zájemců bude 
dost a nakonec společně příští rok v květnu vyrazíme 
vstříc novým zážitkům.

Prozrazovat další plány mnohdy přináší smůlu, tak 
si je raději nechám třeba do příštího čísla Zpravodaje.

Přeji všem školákům i učitelům, aby se jim letošní 
školní rok vydařil a  vám všem ostatním klidné, po-
malu se blížící podzimní dny.

Jakub Horňák, ředitel školy
foto: Jana Hunkařová

Z naší školičky

Září je tady!
Není to tak dávno, kdy jsme se 

loučili před školkou a  přáli si hezké 
prázdniny. A teď už zase všichni opa-
kujeme oblíbené klišé „tak strašně 
rychle to uteklo“! Někdo si oddechne, 
že jeho život zase začne mít řád, jiný 
smutní po prázdninových dnech bez 
režimu. V každém případě září je tady 
a s ním nový školní rok, který přine-
se dětem nové zážitky a kamarády, ale 
také zkušenosti a vědomosti. Jak se peče štrůdlJak se peče štrůdl Dopravní hřištěDopravní hřiště
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Do řad učitelek nám přibyly nové 
posily, kterými jsou Bc. Radka Riedlo-
vá, Bc. Adéla Šáchová a Bc. Aneta Ska-
láková. Nově také usilujeme o vzdělá-
vání dětí podle programu Začít spolu, 
podle kterého jsme začali pracovat.  
Program využívá především podnět-
ného prostředí, a  tak třídy jsou nově 
rozděleny do jednotlivých center ak-
tivit, jako jsou ateliér, dílna, objevy 
a  pokusy, voda a  písek, kostky, ma-
nipulační hry, knihy a písmena, dra-
matika a  hudba. Vzdělávací činnost 
je plánována do těchto center na zá-
kladě individuálních potřeb dětí. Děti 
v  programu dostávají možnost volby 
takových úkolů, na které stačí. S touto 
svobodou volby je však spojena také 
odpovědnost za splnění daného úko-
lu. Cílem je zohledňovat schopnosti, 
znalosti a zájmy dětí. Vést je k celoži-
votnímu učení, samostatnosti a spolu-
práci. 

Předškolní děti čeká krátké před-
stavení na Besedě se seniory. Začaly 
opět navštěvovat místní knihovnu 
s besedami a své tělo rozhýbou v rám-

ci projektu „Školky v pohyby“ každý 
týden v tělocvičně spolu s trenéry FK 
Hodonín. V  podzimních měsících 
přihlášené děti čeká plávání. 

Závěrem bych chtěla všechny po-
zvat 4. 11. 2019 na přednášku speciál-
ního pedagoga a rodinného terapeuta 
Mgr. Jiřího Haldy na téma: „Dítě není 
malý dospělák a  dospělák nemá být 
velké dítě“, která se bude konat v kul-
turním domě pro veřejnost, ale přede-
vším pro vás, rodiče. 

Lucie Drejčková, zástupce ředitele 
pro předškolní vzdělávání 

Foto: archív MŠ 

Čekáte na úsměvy? Tak tady je máte.

Vojta V: „Paní učitelko, já se bojím krvi, protože je taková moc červená a červené sů aj strašidelné oči, tak já jak 
vidím krev, zdrhám.“ 

Terezka V.: „Paní učitelko, mamka říká, že rosteme jak blázni.“ 

Matýsek K: „Paní učitelko, já budu za rok preckulakus.“ (předškolák) 

Alešek H. „Paní učitelko, náš Toník nekdy taťkovi pije pivo, nebo víno, nebo burčák a pak je z toho celý zmatený.“ 

Šimonek W. přišel do školky a jeho první slova byla: „Děcka, rychlá rota bude dnes sbírat pytle.“  

Terezka V.: „Náš Vojta šel dnes na argerorii.“ (alergologie)  

Míša Š. přinesl zmrzlinu z písku. Učitelka: „Jé díky, jaká je to?“ Míša: „Čokoládová s vanilkovým hořčicem.“ 

Pan školník sekal zahradu. Šimonek W. „Děcka, školňajs seče!“ 

Paní učitelka přijde do třídy a ptá se: „Děcka jak se máte?“ Rozálka H.: „Jak prasata v žitě!“

V naší dílněV naší dílně
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Hudební, taneční a výtvarná škola
Hudební, taneční a výtvarná ško-

la v Prušánkách zahájila 2. září nový 
školní rok - v  pořadí už pátý. Ještě 
před zahájením roku jsme se sešli 
s  rodiči na společné schůzce ohled-
ně potřebných informací pro nový 
školní rok a domluvy rozvrhu.  Změn 
a  novinek je pro letošní rok o  něco 
více než tomu bylo v  letech přede-
šlých, a i proto se prázdniny pro vede-
ní školy nesly v duchu usilovných pří-
prav a organizačních činností. Snažili 
jsme se o  to, aby ročník 2019/2020 
nebyl nijak negativně změnami po-
znamenán, ale naopak aby byly pro 
HTVŠ přínosem v  podobě nové 
energie a oživení naší činnosti.  

HTVŠ přišla odchodem pana uči-
tele Milana Zapletala a  paní učitelky 
Blanky Hanzlové o obory Hra na bicí 
nástroje a Irské tance. Naopak přícho-
dem paní učitelky Anny Tetůrové je-
den nový získala a to obor Moderních 
tanců (Contemporary dances), který 
se k naší radosti těší velkému zájmu. 

Další pedagogické změny jsou 
následující. Naši školu opustily paní 
učitelky Jana Dvořáková (Zpěv) 
a  Marcela Čermáková (Hra na kla-
vír). A páni učitelé Pavel Palát (Hra 
na kytaru), Martin Holinka (Hra na 
housle) a Jan Kočár (Hra na klarinet). 

Naopak náš učitelský kolektiv po-
sílili: Jarmila Pařízková a Sabina Bui-

ová (Hra na klavír), Jana Hlaváčková 
(Hra na housle), Jana Kolaciová (Vý-
tvarný obor), Tadeáš Janošek (Zpěv), 
Josef Javora (Hra na kytaru a  Pop-
-rocková kapela) a také Michal Brkal 
(Hra na klarinet). 

Všem učitelům, kteří působili na 
naší škole, bych chtěl prostřednictvím 
i  tohoto článku poděkovat za jejich 
dobře odvedenou práci a  velkou po-
moc při rozvoji HTVŠ a jejich žáků. 

Doufám, že noví pedagogové se 
u nás budou cítit stejně dobře a budou 
mít jen šikovné a svědomité žáky, což 
jistě povede k  oboustranné spokoje-
nosti. 

V  harmonogramu HTVŠ nebu-
dou ani v  letošním roce chybět čet-
ná vystoupení žáků naší školy, což 
se týká nejen besídek pořádaných 

HTVŠ, ale i  různých veřejných vy-
stoupení při slavnostech nebo kultur-
ních akcích, kterých jsou naši žáci již 
delší dobu nedílnou součástí. 

Za celou Hudební, taneční a  vý-
tvarnou školu mám velkou radost, že 
zájem o výuku neustupuje, ba naopak 
se stále těší velkému zájmu. Doufám, 
že i  tento školní rok se přidá k  těm 
předešlým a  úspěšným předchozím 
rokům a  že se spolu budeme těšit 
z pokroků našich dětí.

Přeji všem dětem úspěšný start do 
nového školního roku a ať jim hudba, 
tanec i výtvarné umění dělají jen ra-
dost. 

Vít Němeček, 
Hlavní koordinátor 

HTVŠ Prušánky
Foto: Archív HTVŠ

Nechoránek

Jaro v Nechoránku
Hezký podzim vám všem!
Ale než se vrhneme do nové práce pro další roční 

období, chceme se ještě trošku poohlédnout za prázdni-
nami. Největší místní slavnost, a to hody, máme úspěšně 
za sebou. Léto je pro nás každoročně v srpnu pracovní. 
Oprašujeme a  připravujeme pásmo právě pod zelené. 
Tentokrát už mezi námi nebyli kluci a tomu se musíme 
programově přizpůsobit. Pásmo tak bylo celé v  dívčím 
– ženském – duchu. A cože vlastně děvčata dělají skoro 
ze všeho nejraději? Strojí a parádí se. Proto i naše pásmo 
bylo takové. Od nejmenších parádnic až po ty velké, kte-

ré už šly tančit k muzice. 
V  programu nechyběly 
ani naše zpěvačky, které 
už téměř pravidelně za-
řazují dvojhlasný zpěv. 
A  k  těm velkým se po-
stupně začnou přidávat 
i mladší děvčata. 

Další pravidelnou akcí, na které vystupujeme, je v září 
slavnost Vinobraní. Letos jsme si v  rekordním čase tří 
týdnů stačily připravit úplně jiný program, než se kterým 
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jsme vystoupily na hodech. Pásmo „ Na luňáčka“ je sice 
hodně krátké, ale pro ty nejmenší děvčata to byla i tak vel-
ká a taky rychlá výzva. A i když jsme některé pasáže tré-
novaly už dřív, takto seskládané pásmo jsme na Vinobraní 
tančily poprvé. Proto těm našim nejmenším tanečnicím 
a zpěvačkám posíláme touto cestou velký palec nahoru.  

A už abychom pomalu odtančily z léta přímo do zimy. 
Jakmile totiž přestanou hřát poslední sluneční paprsky, za-
čínáme vybírat a připravovat vánoční program. Každý rok 
se snažíme najít nějakou méně známou koledu, a to nejen 
proto, že si chceme obohatit repertoár, ale taky ji chceme 
představit vám, až se spolu potkáme u štědrodenního ko-
ledování na návsi. Některé jsou třeba z jiných regionů nebo 
pomalu upadají v zapomnění. A právě takové se nám líbí.

Ještě než se s vámi na těchto řádcích rozloučíme, chtě-
li bychom zmínit naši doprovodnou cimbálovou muziku. 
Kluků je zase trochu víc a to je dobře. Taky už jim to za-
číná pěkně ladit a spolupráce s nimi je vždycky příjemná. 
Je moc důležité, aby měli prostor ke hraní, protože jedině 
tak se z nich stanou ostřílení muzikanští borci. Našlápnuto 
mají dobře. Takže když jim to vydrží, mohla by mít naše 
dědina zase časem ryze prušáneckou cimbálku. 

Krásné dny přejí děti a vedoucí z Nechoránku
Foto: Jana Hunkařová

Klub maminek Klub maminek Prušánky
Léto už je nenávratně pryč a začíná 

podzim… Přesto se k letním měsícům 
ještě vrátím, abyste věděli, co během 
něj Klub maminek prožil. 

V červenci jsme se s dětmi vypra-
vily do hodonínské ZOO a  koncem 
srpna do lanového parku Hájenka 
v Poštorné. Oba výlety byly moc pří-
jemné a účast byla hojná, jak můžete 
vidět na fotkách. Kromě výletů jsme se 
samozřejmě pravidelně scházely také 
na skautském hřišti za kostelem.

Kromě toho jsme ještě v půlce září 
uspořádaly dnes už tradiční burzu dět-

ského oblečení, která byla velmi úspěš-
ná. Z řad prodávajících i nakupujících 
maminek zaznělo na burzu mnoho slov 

chvály, což nás moc těší a je to takové 
milé povzbuzení do pořádání dalších 
burz, takže na jaře se opět můžete těšit.

V ZOOV ZOO
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A teď už zpět do současnosti a také 
do blízké budoucnosti. Asi nejdůleži-
tější zprávou z  Klubu maminek je, že 
od září probíhá rekonstrukce obecní-
ho domku, ve kterém jsme se dosud 
scházely. Znamená to, že domek v nej-
bližších několika měsících nemůžeme 
využívat a  budeme se proto scházet 
ve zkušebně pod kulturním domem 
(vchod zezadu). Zatím není úplně jas-
né, který den, ale určitě to nebude čtvr-
tek. Ve čtvrtky totiž nově budou probí-
hat pohybové hry pro děti ve věku cca 
2-5 let, a to v tělocvičně základní školy 
od 15:00 do 16:00. Moderovanou část – 
cca 30 min – povede Věrka Tomanová, 
zbylý čas se budou děti moct „vyblb-
nout“. Pokud máte i o něco mladší dítě, 
klidně se přijďte podívat a uvidíte, zda 
to zvládnete nebo ne.

Pravidelné dopolední schůzky tedy 
budou zřejmě v  úterý od 9:00 do cca 
11:00, vše ještě upřesníme na nové face-
bookové stránce Klub maminek Pru-
šánky a na webových stránkách obce.  

I v tomto školním roce bude v rámci 
Klubu probíhat angličtina pro nejmen-
ší s lektorkou Míšou Krmíčkovou, a to 
vždy v pondělí od 16:00 do 17:00, dle 

V Lanovém parkuV Lanovém parku

Podzimní burza Podzimní burza 

zájmu bude vytvořena jedna nebo dvě 
skupiny. Angličtina bude zatím probí-
hat také ve zkušebně pod KD a je urče-
na dětem ve věkovém rozmezí 2-6 let.

A protože jak už jsem psala na za-
čátku, podzim už je tady, rády bychom 
vás pozvaly na akce, které Klub ma-
minek ve spolupráci s  Obcí Prušánky 
v nejbližší době uspořádá. 

V první řadě jde o Drakiádu, která 
se bude konat 19. 10. 2019 od 14:30 na 
prostranství před Myslivnou. Pro děti 
budou připraveny drobné odměny, 
špekáčky, čaj nebo šťáva, pro rodiče pak 
svařák. 

Další podzimní akcí je lampionový 
průvod, který tentokrát proběhne v pá-
tek 15. 11. 2019 od 17:00 od obecního 
úřadu. Opět bude připraveno drobné 
občerstvení jak pro 
děti, tak pro rodiče. 
Rády bychom vás po-
prosily, abyste si na obě 
akce pokud možno při-
nesli svoje vlastní hr-
níčky. Děkujeme.

Koncem listopadu 
opět plánujeme tvo-
ření adventních věn-

ců. Přesný termín i místo, kde se tato 
akce uskuteční, včas oznámíme stejně 
jako termín a místo vánočního tvoření 
s dětmi. 

Myslím, že je toho tentokrát oprav-
du dost a  že nabídka je pestrá, takže 
se budu těšit na každé setkání s  vámi 
a vašimi dětmi, ať už ve zkušebně, v tě-
locvičně, na tvoření, Drakiádě nebo 
v průvodu.

Jenom ještě zopakuji, že veškeré in-
formace, týkající se Klubu maminek, 
najdete na facebookové stránce Klub 
maminek Prušánky a  na webových 
stránkách obce.   

Za Klub maminek 
Martina Vašíčková

foto Archiv Klubu maminek

Pohoda na hřišti u skautůPohoda na hřišti u skautů
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Chasa Prušánky, z. s.

Léto v chase
Byl pozdní večer, jedenáctý srpen,
večerní srpen, byl hodů čas…
Ale hrdliččin hlas zvoucí ku lás-

ce v dědině nikdo neslyšel, protože 
se všude ozýval zpěv a smích kro-
jovaných podbarvený hudbou. Ale 
samotným hodům se, pokud váže-
ný čtenář dovolí, budu věnovat jen 
okrajově, protože představují jen 
pomyslnou špičku ledovce. Mno-
hem déle než ve vyblýskaných kro-
jích totiž chasníci a chasnice stráví 
v  pracovním oblečení, s  větvemi, 
šroubováky nebo smetáky v  ru-
kou.

Období příprav zabere tři až 
čtyři týdny, obvykle se začíná těs-
ně před hodama v Josefově, v prv-
ním týdnu je středobodem činnos-
ti na točně mája. Když pak chasa 
vyrazí další týden do Moravské 
Nové Vsi, míjí cestou máju již ve 
vzpřímené poloze. Další týden 

je pak objektem stavebních prací 
konstrukce zeleného, tady by se 
slušelo podotknout, že jsme jed-
na z  posledních dědin, která stále 
drží tradici stavění zeleného úplně 
„od píky“. Při stavbě nové, železné 
konstrukce nám vydatně pomáhají 
pracovníci obecního úřadu a  také 
vyslanec specializované firmy, za 
což jim patří naše poděkování. Po 
výletu do Starého Poddvorova pak 
čeká na chasníky cílová rovinka 
v  podobě ježdění do lesa. A  poté 
už přijde očekávaný okamžik, kdy 
je zelené hotové, taneční parket 
i prostory pro přihlížející uklizené, 
poslední vlečka se zbytky větví od-
jíždí a  vy si uvědomíte, že toto je 
vlastně začátek…

Tímto bych chtěl poděkovat 
všem chasníkům a  chasnicím, kte-
ří se podíleli na přípravě hodů, na 
jejich bezproblémovém průběhu 

a  na skvělé zábavě, kterou jsme si 
užívali po tři dny až do rána. JSTE 
SUPER!!!

Dále děkuji všem přespolním, 
kteří dorazili a  znovu potvrdili, že 
naše hody patří k  nejnavštěvova-
nějším v širokém okolí.

A na závěr, když dovolíte, něko-
lik čísel: sto devadesát pět přespol-
ních šohajů v neděli doprovázených 
téměř stem přespolními děvčaty, 
vysoko přes sto přespolních děvčat 
v úterý, jedenáct přírůstků do naší 
chasovní party.

Troufám si říct, že z  mého 
osobního pohledu právě končíme 
nejlepší hodovou sezónu, jakou 
jsem za svoji krátkou kariéru zažil, 
a doufám, že takto to nevnímám je-
nom já.

Za chasu 
Václav Pecůch

 foto: Marek Musil

Dětské hodyDětské hody
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Aj tak može vypadat
hodové pondělí...

Také šohajé, ale v úterýTaké šohajé, ale v úterý

Šohajé a dívky pod zeleným Šohajé a dívky pod zeleným 

p



strana 12 Číslo 3/2019

Prušánský zpravodaj

Z činnosti skautu

Skauti Mikulčice
Letní skautský tábor – to je synonymum pro: Vysoči-

na, dobrodružství, kamarádi, několik týdnů bez rodičů 
ve stanu, jídlo z ešusu anebo hromadné škrábání bram-
bor pro padesát hladových krků.

Letošní „Zmijovka“ proběhla v červenci za krásného 
slunečného počasí a tématem celotáborové hry bylo ces-
tování časem. Děti rozdělené do týmů hledaly součástky 
stroje, se kterým komunikovaly s mimozemskými civili-

zacemi. Kromě celotáborovky se pořádaly výlety i mimo 
tábořiště. Děti se např. podívaly na hrad v Ledči nad Sá-
zavou, kde se nachází muzeum Jaroslava Foglara nebo 
podnikly tzv. puťák - několikadenní nocleh pod širákem 
s tím nejnutnějším.

Příští rok tedy opět na Vysočině :o) 
Za skauty Mikulčice Majka – Barbora Ivičičová

 Foto: Jožka Kobeda

Pomalování na ruce bylo součástí hry.Pomalování na ruce bylo součástí hry.

Cor Dare - 2 v 1

Lucinka je malá holčička z měs-
ta, která tráví prázdniny u dědečka 
ve mlýně. Chodí s ním a jeho psem 
Brokem do lesa a  pomáhá mu 
s prací okolo mlýna. Jednou večer 
Lucinka vidí poletovat na palouč-
ku u mlýna světlušky a tak jí děde-
ček vypráví příběh o  jeho babičce 
Mařence, která ráda pozorovala 
vše živé kolem sebe, a bylo ji líto, 
že nerozumí řeči světlušek. Jednou 
pozorovala mravence, když v  tom 
najednou přišla bouřka. Všichni 
mravenci se před deštěm scho-
vali až na jednoho, kterého voda 
unesla pryč od mraveniště. Ma-
řenka mu pomohla a on jí pověděl 
o  Kouzelné lucerně, díky které se 
bude moct stát světluškou a rozu-
mět jejich řeči. Mařenka ji našla ve 
staré lípě a  pomocí ní se dostala 
do světla světlušek, kterým již ro-
zuměla a  byla jako jedna z  nich. 
Podle dědečka ta lucerna je někde 
na půdě mlýna, ale jemu se jí ni-

kdy nepodařilo najít. Lucinka se 
rozhodla, že lucernu najde. 

Mezitím se koná v  jeskyni 
sněm. V  jeskyni žijí tvorové, kte-
ří nemají rádi světlo a  tak se bojí 
i Lucinky a světla, které má podle 
legendy nést. Jejich vůdcem je ha-
vran Krák, který má ze světla nej-
větší strach. Rozhodnou se, že Lu-
cince překazí snahu najít lucernu. 
Můra Šeroprach letí na půdu, aby 
našel lucernu dříve než Lucinka. 
Na paloučku u  mlýna mezi bříz-
kami je sněm světlušek, ty naopak 
chtějí Lucince pomoci najít lucer-
nu…

Kdo je Hbituška, Šeroplach, 
Zlatuška, Kmitlík, Šouralka a  Fr-
felník? Podaří se Lucince lucernu 
najít? Jaké ji čeká dobrodružství?

Skrze džungli v  indické Seo-
nijské pahorkatině putuje rodina 
s  malým dítětem. Slunce začíná 
zapadat, proto se rodina utábo-
ří. Odpočívající rodinu překvapí 

starý kulha-
vý tygr Šér-
-Chán, kte-
rý chce pro 
svou zábavu 
ulovit člo-
věka. Než se 
ale rozhodne, koho ulovit, lidé ho 
zaženou a  Mauglí se odbatolí do 
džungle. Tam ho najde Táta Vlk, 
který ho odnese do svého Doupě-
te k  Rakše – Mámě Vlčici. Rakša 
se rozhodne Mauglího vychovat 
společně se svými čtyřmi vlčaty. 
Šér-chán se ale své kořisti jen tak 
vzdát nechce. Přemlouvá vlky ze 
smečky, aby Mauglího mezi sebe 
nepřijali. Zákon Džungle říká, že 
každé nově narozené mládě musí 
mezi sebe smečka přijmout na Po-
radní Skále a musí se za ně zaručit 
dva vlci ze smečky, jiní než jeho ro-
diče. Za Mauglího se žádný z vlků 
nechce přimluvit, ale přimluví se 
medvěd Balú, který učí všechna 
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vlčata smečky zákonu džungle. 
Za Mauglího se přimluví i  přítel 
smečky – černý panter Baghírá, 
který zároveň daruje smečce čer-
stvě uloveného býka a  Mauglího 
tím vykoupí. 

Mauglí se tak stal právoplatným 
členem smečky. Balú ho učil záko-
nu, Baghíra mrštnosti a obratnos-
ti, Táta Vlk lovit. Mauglí byl bystrý 
a velice zvědavý chlapec, ale…

Je Mauglí v džungli v bezpečí? 
Jsou kolem něj jen samí přátelé? 
Jak dostal do trosek starého měs-
ta? A kam se poděl Šer-Chán?

Chtěli byste znát odpovědi na 
všechny ty otázky? Chtěli byste 
vědět, jak se příběhy budou vy-
víjet a  jak skončí? Vaše děti vám 
to mohou všechno zjistit. V  říjnu 
totiž budeme do oddílu kupovat 

pro všechny děti skautské stezky – 
deníčky s úkoly motivované právě 
těmito příběhy.

Dva příběhy v  jednom oddílu. 
Dva symbolické rámce směřující 

k  jednomu cíli – všestranně roz-
víjet děti, aby byly připravené pro 
život a nebály se být aktivní. To je 
skauting.

Libor Sukup

Naši senioři 
Tak už nám skončily prázdniny a my se chystáme 

na naše další aktivity. 
Začali jsme malým výletem do Brna. Jenom při-

pomenu, že Brno je počtem obyvatel a  rozlohou 
druhé největší město České republiky. Sídlí zde 
Ústavní soud, Nejvyšší soud, střední a vysoké školy, 
je zde spousta památek. Ale my jsme si vyjeli lodí 
z Brna – Bystrce po Brněnské přehradě až na hrad 
Veveří. Bylo to brzy ráno, sluníčko začalo prohřívat 
vodní hladinu a  my jsme se kochali krásnou pří-
rodou. Plavba trvala padesát minut a  byli jsme na 
místě. Malou procházkou s mírným stoupáním jsme 
přišli k hradu Veveří. Je to nejstarší a nejrozsáhlej-
ší hrad na Moravě, který byl založen v  roce 1059 
moravským knížetem Konrádem. Hrad velmi často 
měnil své majitele, v letech 1942 – 1945 byl zabaven 
pro potřeby wehrmachtu a SS. Od roku 1999 je ve 
správě Národního památkového ústavu v Brně, kte-
rý zde od té doby provádí postupnou opravu celého 
značně zdevastovaného areálu. Hrad byl po dlouhé 
době znovu trvale otevřen pro veřejnost v létě 2002. 
Jen pro zajímavost, Veveří na pozvání majitele baro-
na Mořice Arnolda De Forest-Bischoffsheim třikrát 
navštívil tehdejší britský ministr obchodu Winston 
Churchill. On a jeho manželka Clementine zde strá-
vili také část své svatební cesty po Evropě v  roce 
1908. 

Po návštěvě hradu jsme se vrátili zpět do města 
a navštívili jsme Hvězdárnu a planetárium na Kraví 
hoře. Program, který jsme zhlédli, měl název „Vzhů-

ru na Měsíc“, je to jedno z neúžasnějších 3D před-
stavení, byl to pro nás krásný zážitek. Protože jsme 
měli ještě dost času před odjezdem, šli jsme „vykou-
pit“ obchodní centrum Galerie Vaňkovka. Z výletu 
jsme se vraceli spokojení a nadšení.

Na přelomu září a října naše seniorky roznášely 

Na Brněnské přehraděNa Brněnské přehradě

 Za námi hrad Veveří Za námi hrad Veveří
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pozvánky na tradiční říjnovou be-
sedu se seniory, pekly koláčky. Na 
listopad připravujeme už čtvrté 
Martinské posezení, na které vás 
srdečně zveme. Na prosinec plá-
nujeme výstavu s názvem „Vánoč-
ní výstava a  babiččin porcelán“ 
a  tímto vás prosíme o  spoluprá-
ci. O  podrobnostech vás bude-
me informovat rozhlasem, na FB 
a webových stránkách obce.

Těšíme se na vás.
 Za seniory Květa Kopečková

Foto Věra Dřevěná
 Před Planetáriem na Kraví hoře Před Planetáriem na Kraví hoře

Spolek Nechorští vinaři

S vinařem nejen k Nechorám do sklepa  
Členové spolku dlouhodobě 

usilují o  to, aby se Nechory co 
nejvíce otevřely návštěvníkům. 
Proto do své činnosti zařadili 
v  letošním roce novou akci. Po 
dobu deseti týdnů, od 27. 6. do 
4. 9., našli turisté v  Nechorách 
otevřené vždy nejméně dva skle-
py členů spolku. Přestože situaci 
komplikovalo v červenci budová-
ní chodníků a cest v Dolních Ne-
chorách, setkala se tato aktivita 
s  velmi pozitivním ohlasem. Jak 
zde ubytovaných návštěvníků, tak 
projíždějících či procházejících 
turistů. Ti, kteří zde byli opako-
vaně, vzpomínali, jak ještě vlo-
ni nenašli žádný otevřený sklep 
a víno si nakonec koupili v místní 
samoobsluze. Spokojeni nakonec 
byli i  vinaři a  v  příštím roce se 
s  nimi budou návštěvníci moci 
opět v  rámci akce „S  vinařem 
u Nechor“ setkat.   

Aktuálně zve Spolek Nechorští 
vinaři všechny příznivce dobrého 
vína do vinařské vesničky Necho-
ry na jubilejní 5. ročník ochut-
návky mladých vín ročníku 2019. 
Akci pořádáme v  sobotu 23. 11. 
2019 v době od 10:00 do 19:00 h.

Ochutnávky budou probíhat 
ve více než dvaceti sklepech, kde 
každý vinař připraví nejméně dva 
vzorky mladého vína, vína z  mi-

nulých ročníků, případně i  jiné 
občerstvení dle úvahy. Odpoledne 
bude ve vytápěném stanu v cent-
ru hrát Kapela starých časů. Po-
drobné informace o  připravova-
ném programu budeme postupně 
zveřejňovat na webu spolku, ak-
tuality najdete i na našem profilu 

na Facebooku a na Instagramu.
Vstupné je stejně jako v  létě 

900,- Kč na místě, 800,- Kč v on-
-line předprodeji na našem webu. 
Předprodej jsme letos zaháji-
li v  pondělí 2. září. Předplacené 
vstupenky si návštěvníci, kteří 
budou mít zájem, mohou ode-
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brat před akcí v pátek 22. 11. 2019 
v podvečer. A v sobotu ráno, bez 
velkého zdržování, budou moci 
vyrazit mezi sklepy.

Vstupenka obsahuje kupóny 
4 x 100,- Kč na nákup lahvového 
vína, průvodce, propisku, pásek 
na ruku, skleničku a  praktickou 
taštičku nejen na skleničku. Opět 
bude zařazen jeden volný kupón 
na vyprošťovací polévku. Podrob-
nosti k jejímu odběru zveřejníme 
včas na našem webu.

Doufáme, že si příležitost k ná-
vštěvě Nechor nenecháte ujít ani vy, 
občané Prušánek. Krátké adventní 
zastavení určitě přispěje k navoze-
ní té správné předvánoční nálady. 

Váháte? Pak se podívejte na 
video, které zachycuje atmosféru 
v  Nechorách na otevřených skle-
pech vloni. Na našem webu www.
nechorstivinari.cz najdete i  další 
videa a fotky z předchozích roční-
ků. A zároveň si tam můžete ob-
jednat zvýhodněnou vstupenku.

Michaela Hradilová
 Foto Martina Nešporová,

 firma Pixelhouse

Víte, že Nechory navštívil i císař Napoleon?

„Dobrý den, 
posílám pár fotek z návštěvy císaře Napoleona, který navštívil Necho-

ry a moc se mu tam líbilo. Jedná se o amerického herce Marka Schne-
idera, který představuje Napoleona zejména při rekonstrukcích bitev, 
mimo jiné i bitvy u Slavkova. V Nechorách se zastavil po cestě z bitvy 
u Wagramu a o tomto víkendu se zúčastní rekonstrukce bitvy u Znojma 
v Únanově.“

 Mirek Jandora,Projekt Austerlitz
 foto Jana Vodičková

A trochu poezie…

Ráno v lese
Válí se v peřinách

milenka lesa.
Ještě celá ve snách 

hledá bílý cíp.

Včera prostěradla prala,
z řeky vodu brala,

na pavučinách cíchy rozvěšela.

Na jedné z nich se rozpíjí 
krvavá skvrna panenského slunce.

Ze svých sbírek 
vybral Pigi

Ze sportu

Fotbalový oddíl

Poslední týden prázdnin od 27. 8. – 30. 8. jsme 
uspořádali pro naše hráče i ostatní děti, které mají rády 
pohyb, další ročník FOTBAL KEMP 2019. Celkem se 
sešlo třicet čtyři dětí ve věku 7 – 13 let. A z čeho máme 
největší radost, jsou holky, kterých bylo letos pět. Po-
časí nám přálo a tak vše probíhalo k radosti všech na 
venkovním travnatém hřišti.  Na každý den jsme se 
snažili vymyslet něco nového - fi tness dopoledne, přá-
telský zápas v Moravské Nové Vsi, ukázku profesionál-
ního tréninku pod vedením trenérů FAČR, na závěr 

pak fotbalový turnaj družstev. Obědy a  svačinky pro 
děti byly zajištěny v jídelně naší základní školy a všem 
moc chutnalo. Za to patří celému kolektivu jídelny vel-
ký dík. Poslední den kempu jsme odpoledne zakonči-
li táborákem a velmi očekávaným zápasem maminek 
proti dětem. Zde musíme pochválit obě družstva za 
vysoké a  profesionální nasazení . Jménem dětí by-
chom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na orga-
nizaci kempu a velký dík patří i našim sponzorům:  SK 
Podlužan Prušánky, Obec Prušánky, Základní škola 
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Prušánky, paní Lence Humplíkové, trenérům FAČR, 
Pivnici Mlýn Prušánky, Rodinnému vinařství Košut, 
Rodinnému vinařství Chrenka, Vinařství František 
Mečl...

Prázdniny dětem končí, škola a fotbalová podzimní 

sezóna začíná.  Pokud si budete chtít vyzkoušet kop-
nout do balonu, zaběhat si, protáhnout tělo, přijďte 
za námi. Dokud bude přát počasí, trénujeme na hřišti 
a pak se přesuneme do tělocvičny Základní školy. Roz-
pis tréninků a kontakt na trenéry je zde:

Školička:
Trenéři: Petr Chytil    734 541 972
  Michal Křivák   602 155 789
Trénink na hřišti 
pondělí  17.30 – 18.30
středa  17.30 – 18.30
Trénink v tělocvičně
pondělí   16.30 – 17.30
Středa 17.00 – 18.00 

Mladší přípravka:
Trenér: Marek Čupr 774 560 864
Trénink na hřišti 
pondělí  17.30 – 19.00
středa  17.30 – 19.00
Trénink v tělocvičně 
pondělí   17.30 – 19.00
Středa 18.00 – 19.30 

Starší přípravka:
Trenér: Miroslav Váňa 775 775 991 
Trénink na hřišti
úterý 17.00 – 18.30
čtvrtek  17.00 – 18.30
Trénink v tělocvičně
úterý 18.00 – 19.30
čtvrtek 16.00 – 17.30

Mladší žáci:
Trenér: David Bílík 602 706 401
Trénink na hřišti 
úterý 16.30 – 18.00
čtvrtek  16.30 – 18.00
Trénink v tělocvičně 
úterý 15.00 – 16.30
pátek 15.00 – 16.30 

UPOZORNĚNÍ: dle počasí se bude upravovat i čas tréninku na hřišti.

Fotbal Kemp 2019Fotbal Kemp 2019

Společné foto s rodičiSpolečné foto s rodiči

SvačinkaSvačinka

 Miroslav Váňa,  Foto trenéři
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SK Podlužan Prušánky oddíl kuželek

10. ročník o  pohár starosty obce 
v kuželkách 

O pohár starosty si tento rok zasou-
těžilo okolo sedmdesáti osmi amatér-
ských nadšenců. Z vítězství se nakonec 
radovala dvojice Hosaja Milan – Čupr 
Jirka výkonem 519 kuželek, na druhém 
místě skončilo rodinné duo Kamenská 
Hanka a  Kamenská Gabča 517 kuže-
lek a třetí místo obsadila taky rodinná 
dvojka Poláchů, Josef st. a Josef ml. vý-
konem 512 kuželek. 

V jednotlivcích si mezi muži nejlépe 
vedl Čupr Jirka, který shodil 279 kuže-
lek, druhé místo obsadil Herzán Karel 
- 269 kuželek a  třetí byl Herka David 
-  261 kuželek. Prvenství v ženách zís-
kala Šimková Jitka st., když shodila 270 
kuželek, druhá byla Kamenská Gábina 
261 kuželek a  třetí Zálešáková Ilona 
259 kuželek. 

Všem medailistům gratulujeme 
k  pěkným výsledkům a  cenám, které 
jim byly předány na celkovém vyhláše-
ní z rukou starosty Luboše Zahradníka 

SK Podlužan Prušánky oddíl ku-
želek sezóna 2019-2020

Kuželkářský oddíl letos pořádal ju-
bilejní 10. ročník memoriálu Stanislava 
Zálešáka. Tento rok si na turnaj z  řad 
registrovaných i  amatérů přijelo za-
hrát dvě stě šedesát šest kuželkářů. Je to 
druhá největší účast na turnaji. Každý 
rok máme jen pozitivní a kladné refe-
rence od kuželkářů jak našich, tak i ze 
zahraničí (Rakousko, Slovensko), kteří 
si k nám přijedou zahrát. Nejlepší dvo-
jicí mezi registrovanými tento rok byli 
Franz Wendl z  Rakouského Neunkir-
chenu a  Jarda Hažva KK Slavoj Praha 
výkonem 1006 kuželek. Nejlepším hrá-
čem u  mužů byl opět Jarda Hažva ze 
Slavoje Praha skvělým číslem 533 ku-
želek. Mezi ženami zvítězila domácí Ji-
tka Šimková vynikajícím náhozem 521 
kuželek. Nejlepším dorostencem byl 
opět domácí hráč a to Tomáš Slížek vý-
konem 473 kuželek. Z řad amatérů zví-
tězila dvojice Josef Blaha a  Jirka Čupr 
890 kuželek. V jednotlivcích mezi muži 
byl první Jirka Čupr 455 kuželek a v že-
nách Dáša Maleňáková 435 kuželek. 

Tak tu máme další kuželkářskou se-
zónu 2019/2020. Tento rok máme změ-
ny ve všech družstvech od Áčka až po 
dorost. 

A  družstvo začíná už svoji sed-
mou sezónu ve 3. lize stále v azylu na 
čtyřdráhové kuželně ve Valticích. Po 
loňském třetím místě, kdy jsme měli 
možnost bojovat o první místo a po-
stup do 2. ligy, se při naší hře a mož-
nostech nakonec i to loňské umístění 
dá nazvat jako úspěch. Zase chceme 
tuhle sezónu atakovat první příčky 
v  lize, ale máme tu letos jedno plus 
a jedno mínus. Začněme u těch klad-
ných věcí.  Z Béčka byl za své výkony 
přizván do prvního mužstva Martin 
Tesařík a  z  hostování z  Mistřína se 
vrátil Standa Zálešák. Ta špatná zprá-
va je, že máme momentálně dlou-
hodobě zraněného Honzu Zálešáka, 
třetího nejlepšího hráče ve 3. lize dle 
průměru za loňský rok. Snad se co 
nejdříve uzdraví a  bude znovu plat-
ným hráčem tak jako v  loňské sezó-
ně.  Za Áčko budou tento rok tedy na-
stupovat tito hráči: Zdeněk Zálešák, 
Standa Zálešák, Stanislav Esterka, 
Martin Tesařík, Honza Zálešák a Do-
minik Fojtík. Na hostování k nám ješ-
tě na tuto sezónu opět přichází Lukáš 
Hlavinka z  Blanska a  Vojta Novák 
z Dubňan. 

B družstvo loni hrálo až do konce 
o postup do divize a nakonec z toho 
bylo skvělé třetí místo v kraji. U béč-

ka jsou tento rok změny nejcitelnější. 
Už u  zmíněného Martina Tesaříka, 
který bude hrát v Áčku, dále odchá-
zí do zahraničního angažmá Jitka 
Šimková. Jitka odchází do rakouské-
ho ženského ligového mužstva KSK 
Austria Krems. Přejeme jí co nejlepší 
výkony a  skvělé kuželkářské zážitky 
v  rakouské lize. Pro náš oddíl je to 
zase jedna z velkých reklam a oceně-
ní, že je o naše kuželkáře zájem nejen 
u nás, ale i v zahraničí.

Při těchto změnách muselo dojít 
k doplnění druhými hráči. Z céčka byl 
tedy přeřazen Tomáš Slížek. Věřím, že 
se s  těmito změnami hráči poperou 
a budou jako vloni hrát o první příčky 
v kraji. Sestava béčka na tuhle sezónu: 
Pavel Flamík, Alena Kristová, Jirka 
Novotný, Michal Pálka, Michal Šimek, 
Sára Zálešáková a Tomáš Slížek.

I u Céčka máme na tuhle sezónu 
velké změny. Sice se jim loni podařilo 
zachránit krajský přebor 1. třídy, ale 
na hráčské schůzi se před novou se-
zónou dohodlo, že budou tento rok 
hrát nižší soutěž a  to krajský přebor 
2. třídy. Tahle soutěž se hraje v počtu 
čtyř hráčů. K téhle změně a přeřazení 
o soutěž níž došlo z důvodu jak men-
šího počtu hráčů v  C družstvu, tak 
i  kvůli zdravotnímu stavu některých 
hráčů. A jak se ukázalo, potvrdilo se 
to hned v prvním zápase, kdy ze sed-
mi lidí byli schopní hrát je čtyři. Budu 
rád, když tahle sezóna bude první, 

Vyhlášení vítězů turnaje O pohár starosty obceVyhlášení vítězů turnaje O pohár starosty obce
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ale zároveň i poslední, a kluci se dají 
zdravotně do pořádku a  příští rok 
postoupí a budou hrát v KP1. Céčko 
bude nastupovat v  sestavě: Jirka La-
uko, Zdeněk Hosaja, Milan Šimek, 
Ladislav Vališ, Libor Kuja, Tonda Pi-
hár a Filip Benada.  

A  dorost, u  toho jsou změny sto-
procentní, tedy změna celého kádru. 
Zdravotně jsou na tom zatím špatně 
Martin Štrokay a  Radim Tesařík. To-
máš Slížek odešel hrát dorosteneckou 
ligu do Valtic a bude ještě pomáhat B 
družstvu. Tak tu máme na tuhle sezónu 
nové tváře, Kryštof Čech, Anička Polá-
chová a sourozenci Sedláčkovi - Pavlí-
na a Patrik. První sezóna bude hlavně 
seznamovací a  věřím, že si ji děcka 

pěkně užijí a odehrají spoustu skvělých 
zápasů, ze kterých budou mít hlavně 
radost z kuželek.

V nadcházející sezóně přeji všem 
co nejvíce vítězných zápasů, skvělé 

výkony a  trochu i  té zábavy, kterou 
tento sport nabízí.

Za kuželkářský oddíl Zdeněk  Zálešák
Další informace o našem oddíle na 

www.kuzelkyprusanky.cz

Franz Wendl a Jarda HažvaFranz Wendl a Jarda Hažva

zleva Patrik Sedláček, zleva Patrik Sedláček, 
Kryštof Čech, Pavlína Sedláčková Kryštof Čech, Pavlína Sedláčková 
a Anička Poláchováa Anička Poláchová

Oddíl šachu SK Podlužan Prušánky před sezónou 2019/20

Přes léto, konkrétně v sobotu 21. 7. 2019, se konal v hos-
tinci u Schottlů v Prušánkách šachový turnaj FIDE BLESK 
Podluží 2019, který se sestával z turnaje v bleskovém šachu. 
Celkově se zúčastnilo 28 hráčů.

Konečné pořadí:  
1. Zpěvák P. (Kunovice) 14,5b
2. Vrána F. (Staré Město) 14,0b
3. Hájek O. (Prušánky) 12,5b
4. Melich J. (TJ Praha - Pankrác) 12,0b
5. Messerschmidt S. (Ořechov) 11,0b
6. Svobodová M. (Jezdci Jundrov) 11,0b
7. Trávníček P. (Hodonín)  11,0b
8. Předínský V. (Prušánky)  10,0b
9. atd.

V srpnu proběhl šachový tábor pro děti ve Vřesovicích 
na téma „Po stopách Marca Pola“. Z Prušánek se zúčastnili 
Patrik Šimčík, Ondřej Koller, Lukáš Váňa, Jakub Weissber-
ger a Tomáš Weissberger. V táborovém rapid turnaji obsa-
dil Ondřej Koller pěkné 3. místo.

Dále je potřeba oznámit, že od 17. 9. 2019 začal opět 
fungovat šachový kroužek (každé úterý od 15:00 hod.). 
Všichni zájemci z řad dětí a mládeže jsou srdečně zváni.  

František Dryšl

 Šachový tábor Vřesovice, srpen 2019 Šachový tábor Vřesovice, srpen 2019

Momentka z bleskového turnaje u Schottlů v červenci 2019Momentka z bleskového turnaje u Schottlů v červenci 2019
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Zprávičky z farnosti
Oprava kostela

Po několika letech příprav a kon-
zultací s  různými odborníky (měře-
ní vlhkosti, zprovoznění ventilátoru, 
sonda u  vnější zdi kostela, předpro-
jektové zaměření) jsme v  letošním 
roce zahájili práce na rozsáhlé opra-
vě kostela. Projektovou dokumen-
taci zhotovil v  loňském roce Omnia 
projekt s.r.o. z Brna. Nejprve na jaře 
proběhla oprava statiky kostela (je vi-
dět i  z  parku). Provedla ji fi rma J2L 
Consult z Hodonína.

Nyní v září byly zahájeny práce na 
opatření pro redukci vlhkosti, která 
se projevuje jednak střídavě vysokou 
vlhkostí vnitřního mikroklimatu kos-
tela a dále postupnou destrukcí povr-
chů vnějších i vnitřních omítek. Pro-
jevy vlhkosti jsou na omítkách patrné 
z vnější strany v rozmezí  1-3 m výšky 
od země, na opěrných pilířích i  do 

výšky větší. Z vnitřní strany v rozme-
zí 0,5 – 1,5 m výšky od země. Vyso-
ká vlhkost vnitřního mikroklimatu 
se střídavě projevuje kondenzací na 
površích a postupným poškozováním 
vnitřního vybavení a zařízení. Opra-
vy kvůli vlhkosti proběhly naposledy 
v letech 1974 a 1996.

Jedná se o  památkově chráněný 
objekt, tudíž jsou navrženy tradič-
ní postupy redukce vlhkosti pomocí 
proudění vzduchu ve vzduchových 
kanálcích v kombinaci s pravidelným 
nuceným odvětráváním vnitřních 
prostor. Tento postup redukce příčin 
vlhkosti je spojen s  odstraněním je-
jích následků nahrazením vlhkostí již 
napadených omítek omítkami sanač-
ními.

Práce provádí fi rma Renova z Ho-
donína. V letošním roce bude prove-

deno otlučení vnějších omítek na vý-
chodní části kostela a otlučení všech 
vnitřních omítek a  vyčištění spár 
a postupné provádění výkopu kolem 
obvodového zdiva. Později bude vy-
tvořen systém vnějších i  vnitřních 
větracích kanálů. Až bude vlhkost 
odvětráním snížena na požadovanou 
úroveň, bude možno přistoupit k ob-
nově sanačních omítek interiéru a fa-
sády a  nakonec vymalování kostela 
a náš kostelíček bude zase jako nový. 
A  protože to všechno stojí mnoho 
peněz, chci touto cestou poděkovat 
obecnímu úřadu a všem zastupitelům 
za vstřícnost a poskytnutí fi nančního 
daru na letošní rok. A  všechny chci 
poprosit o trpělivost pro období, kdy 
budeme fungovat ve ztížených pod-
mínkách.

Váš farář Vít Hába

Zlatá sobota

Stejně jako naši předci, naše stařenky, stařečci a rodiče, 
tak i my každoročně putujeme třicetikilometrovou trasu 
na Zlatou sobotu do Žarošic. Dříve poutníci chodili po 
silnici, protože nebyl tak velký provoz a cesta nebyla tolik 
nebezpečná.  Před několika lety jsme našli velmi krásnou 
cestu mezi vinohrady, sklepy, z  kopečka do kopečka bez 
aut, za zpěvu ptáků a pod dohledem srnek a zajíců. I  le-
tos za velmi krásného počasí jsme se 14. září vydali opět 
s  přáteli poutníky z  Moravské Nové Vsi na nejznámější 
pouť na Slovácku a dalekém okolí. Sraz jsme měli v 7:30 
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u  kapličky, odtud jsme se vydali směr Nechory, Nový 
Podvorov přes větřák do Čejkovic. V Čejkovicích jsme 
se stejně jako loni znovu nechali zlákat vůní a  chutí 
dobré kávy a čaje ze Sonnentoru. Občerstveni jsme se 
vydali směr Čejč, kde jsme se potkali s poutníky z Dol-
ních Bojanovic a jako oni jsme se občerstvili v restaura-
ci Formanka. Z Čejče jsme odcházeli sice občerstveni, 
ale s těžkýma nohama. Kopeček, který je hned v Čejči 
mezi vinohrady směrem na Karlín, nám rychle zahřál 
svaly a  zvýšil tep. Zatím to vypadá, že jsme na pouti 
jenom jedli a pili, ale co by to byla za pouť bez modlit-
by a zpěvu. Každý z nás měl možnost vyjádřit prosbu 
či úmysl, pro který chce pouť obětovat a  vložit jej do 
společných modliteb růžence, které jsme se společně 
cestou modlili. Kolem půl čtvrté odpoledne jsme přišli 
do Žarošic a  nechali jsme odpočinout naším nohám. 
V 18:00 je vždy slavnostní mše, které se účastní i pout-
níci ze Slovenska. Po mši svaté následuje průvod soch 

Panny Marie za doprovodu zpěvů přes část obce. Vloni 
i předloni i Prušánky měly v průvodu sochu Panny Ma-
rie z našeho kostela. Letos jsme Pannu Mariu „nechali 
doma“, ale modlitbu za farnost jsme neopomněli. 

Lenka Tlachová     
 Foto Rostislav Silný   

Ohlédnutí za kulturou
Beseda u cimbálu

Hodnotit letošní předhodovou be-
sedu u cimbálu není zrovna snadné. 

Přestože jsme se na ni pečlivě 
připravovali jako každoročně, poča-
sí poručit nedokážeme. I  když jsme 
všichni na mobilu viděli, že to dobře 
nevypadá a blíží se déšť, doufali jsme, 
že snad to aspoň do konce programu 
vydrží.  Ale nevydrželo…

O  tom, že nás počasí nezklame, 
byli přesvědčeni i milovníci folkloru, 
kteří se dostavili pod „hodovú máju“. 

Program zahájil již tradičně do-
mácí mužský sbor a následně Necho-
ránek, který svým pěkným pásmem 

i  zpěvem hosty zajisté příjemně po-
bavil. K  jejich tanečkům jim hrála 
dětská cimbálová muzika. Vy, kteří 
chodíte na besedu pravidelně, jste 

určitě zaznamenali výrazný pokrok. 
Budeme se těšit, že Nechoránku 
i  malé cimbálové muzice dosavadní 
elán vydrží a ještě nás mile překvapí.     

 Mužský sbor Mužský sbor

Ženský sborŽenský sbor  Nikol Stávková a Ondřej Stávek Nikol Stávková a Ondřej Stávek
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 Nikol Stávková a Ondřej Stávek

Po dětech následovalo pásmo 
písní v podání mužských a ženských 
sborů a  sólistů jak domácích, tak 
přespolních.

Pozvání přijali manželé Uhrovi, Ni-
kol Stávková, Radka Kovaříková, ver-
bíř Podluží Marek Salay a malý verbíř 
z Poddvorova.  Zazpívat přijely i ženy 
z Hovoran a mužský sbor z Týnce.

Vše probíhalo v pohodě, pokud se 
nespustil hustý déšť a program musel 
být na delší dobu přerušen z technic-

Verbíř Podluží 2019 Marek SalayVerbíř Podluží 2019 Marek Salay Radka KovaříkováRadka Kovaříková

kých důvodů. Bylo zapotřebí upravit 
ozvučení.

Po této nucené přestávce program 
sice pokračoval podle scénáře, ale at-
mosféra, na kterou jsme zvyklí, znač-
ně opadla.

Nám pořadatelům bylo moc líto, 
že celý večer nevyzněl tak, jak by-
chom očekávali. Postupně odcházeli 
hosté i  účinkující, protože byli pro-
moklí.  Přesto někteří nadšenci vy-
drželi a při pěkné slovácké pěsničce 

si sobotního večera užívali ne pod 
zeleným, ale pod stanem.   

Zbývá jen dodat, že účinkující 
doprovázela CM Galán a průvodní-
ho slova se výborně zhostila Helena 
Hájková. 

Slovácký krúžek Prušánky dě-
kuje obecnímu úřadu a všem, kteří 
se podíleli na přípravě této kulturní 
akce. 

Za Slovácký krúžek Prušánky 
Vlasta Trechová

Manželé UhroviManželé Uhrovi

S prázdninami jsme se 
rozloučili v pátek 23. srpna

jako vždy v  parku. Přálo nám počasí a  tak 
přišlo hodně dětí i  rodičů. Skauti z oddílu Cor 
Dare, pro ně přichystali hry a  soutěže, děti si 
mohly prohlédnout vozy hasičů, policie a  fi r-
my DONERA, mohly se podívat na výcvik psů 
v  podání kynologického oddílu z  Josefova, za-
skákat na skákacím hradu, mohly si zajezdit na 
koloběžkách nebo si nechat něco namalovat na 
obličej. Všichni se dobře pobavili při vystoupení 
kouzelníka Katonase, který měl téměř dvouho-
dinové vystoupení.  Všechny děti dostali oplatek 
a pití v krabičce, bylo zajištěno i občerstvení pro 
rodiče. A jak se trochu setmělo, nachystali jsme 
si sezení a  někteří i  ležení – jak se na správné 
letní kino sluší a patří – a podívali jsme se spo-
lu na pěknou animovanou pohádku Ferdinand. 
Myslím, že jsme se s prázdninami rozloučili moc 
hezky. Děkujeme všem, kteří se na organizaci 
podíleli, naše díky patří i fi rmě MSO servis, spol. 
s r.o. za sponzorský dar.

Jana Kamenská

Tradiční záříjové akce v Nechorách
První zářijovou sobotu se v  prušáneckých Vrchních 

a  Spodních Nechorách zarážala hora. Na to, že pršelo, se 
tradičního aktu zúčastnilo poměrně velké množství lidí. 

Na slavnost vinobraní se počasí vydařilo na jedničku, 
stejně tak jako celá akce. Ode dvou hodin bavila návštěv-
níky u  „tancplatzu“ cimbálová muzika Galán, která také 
doprovázela účinkující během celého programu. Po uvítání 
návštěvníků starostou obce vystoupil Nechoránek s vlastní 
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cimbálkou, po nich ženský sbor a mladé zpěvačky z Ne-
choránku, vždy úspěšné pásmo Vinobraní předvedla 
prušánecká chasa, pořádek si sjednali naši hotaři Mirek 
Hřebačka a Milan Vašíček a ofi ciální program zakončil 
prušánecký mužský sbor. Poté se Galáni přestěhovali 
pod stany, kde už na ně čekali jejich fanoušci a na pó-
diu začala vyhrávat dechová hudba Bojané. Obě kapely 
pak bavily návštěvníky až do půlnoci. Poděkování patří 
všem, kteří se na hladkém průběhu akce podíleli – pra-
covníkům obecního úřadu a našim věrným seniorkám.

Jana Kamenská
Foto Jana Hunkařová
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Pozvání na akce
26.10. Gulášfest 
4.11. Beseda s psychologem Mgr. Jiřím Haldou v KD
9.11. Martinské posezení
12.11. Divadlo Svatopluk Hodonín, hra „Plejtvák“
23.11. K Nechorám za mladým vínem 
1.12. Rozsvícení vánočního stromku u OÚ, předtím divadelní představení pro děti i dospělé „Mrazík“ 
13. – 15.12. Vánoční výstava 

8. ročník Gulášového festivalu - 26. 10. 2019

Vařit se budou všechny druhy gu-
lášů, každý dle svého výběru. Každé 
družstvo si zajišťuje veškeré suroviny 
samo, nic se neproplácí. Družstvo může 
uvařit libovolné množství guláše, jedna 
porce bude cca 50 g masa za jednotnou 
cenu 40 Kč za porci. Ke každé porci ob-
drží kupující jeden hlasovací lístek pro 
Anketu veřejnosti. Kotel, stánek, peči-
vo, misky, lžíce a ubrousky si družstva 
zajišťují sami. Každé družstvo zodpo-
vídá samo za sebe a  za své prodejní 
místo.

Pořadatel zajistí stoly, lavice, dřevo, 
naběračky, vodu a přívod elektřiny. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
1. Zájemci nahlásí název družstva, 

název guláše a  bydliště nejpozději 
do 21. 10. 2018 na email: kultura@
obecprusanky.cz nebo na telefon 
724 937 005 (kultura) a 724 055 318 
(starosta).

 Příklad názvu družstva:  
 Bídníci/Bídný guláš/Prušánky
2.  V  družstvu může soutěžit 4 až 

6 členů, ale celkový počet členů 
družstva je libovolný (mají funk-
ci pomocníků). K  dispozici bude 
prostor o  rozměrech cca 4 x 3 m.                                                                        

Každý tým bude zapsán do sezna-
mu soutěžících a bude mu přiděleno 
týmové číslo.                     

3.  Soutěžící družstvo zaplatí startovné 
300 Kč.

4.  Tým má za úkol uvařit libovolný gu-
láš v kotli o minimálním objemu 25 l. 

5.  Družstvo musí mít společný oděv, 
šátek, čepice, zástěry nebo jiný do-
plněk, který je bude označovat za 
členy týmu! 

6.  Čas na uvaření guláše je stanoven na 
dobu od 8:00 do 12:00 hod. Vše se 
připravuje až na místě – (krájení 
cibule...). Maso může být nakrájené 
a naložené předem. Předvařený gu-
láš je ZAKÁZÁNO podávat.

7.  Hodnotí se také vzhled soutěžního 
místa, styl vaření, způsob servírová-
ní, prezentace. 

8.  Každý tým může použít z vlastních 
zdrojů vlastní občerstvení, jako 
kávu, svařené víno, rohlíky, kolá-
če, palačinky apod. Masné výrobky 
(párky, klobásy, hamburgery…) jsou 
zakázany!

 Od 18. 4. 2014 musíte mít při pro-
deji alkoholu nad 15% koncesi na 
prodej alkoholu!!!

9.  Tým může prodávat alkoholické ná-

poje pod 15% alkoholu, např. víno, 
svařák a nealkoholické nápoje kro-
mě piva.

10. Hotové guláše budou podávány ná-
vštěvníkům od 12:00 hodin. Guláš 
může být zájemcům podáván jak do 
misek pro přímou konzumaci, tak 
i do vlastních jídlonosičů dle uváže-
ní týmu.

11. Vyhodnocení: 
 Družstvo s  nejlepším gulášem vy-

hodnotí: 
I. Odborná degustační komise, 

která bude hodnotit barvu, chuť, 
konzistenci, uvařenost, hustotu 
a  celkový dojem (jak bylo jídlo 
naservírováno a  odprezentová-
no, vzhled stánku i  členů druž-
stva).                                                                                    

II.  Anketa veřejnosti, kdy každý 
návštěvník obdrží se zakoupe-
nou porcí guláše jeden hlasova-
cí lístek, který jako bod přidělí 
družstvu, jehož guláš mu nejlépe 
chutnal.

12. Vyhlášení výsledků soutěže bude ve 
14:30 hodin. Týmy na prvních třech 
místech obdrží věcné ceny. 
DÍLČÍ ZMĚNA PRAVIDEL 

VYHRAZENA!

Společenská kronika

Narození
Viktorie Gazdíková
Šimon Vajdík

Opustili nás
Lubomír Hřebačka
František Hromek
Rostislav Imrich
Josef Polách
Jaroslav Hromek
František Řehánek
Jan Malarčík Helešic
Josef Kofron

svatby: 
Gabriela Tomanová a Lukáš Nosál
Zdeňka Sasínová a Tomáš Kalus
Jana Mrkvová a Petr Tuček
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Bezplatné poradenství pro občany

JISTOTA V NEJISTOTĚ ANEB ZTRÁTY BEZE ZTRÁT   

Pod tímto tajemným názvem se 
skrývá projekt neziskové organiza-
ce ESPEDIENTE, z. s. působící ve 
Veselí nad Moravou. Cílí na pomoc 
dětem a  rodičům v  (po)rozvodové 
či (po)rozchodové situaci.

Všichni si přejeme pro naše děti 
to nejlepší, ale ne vždy se nám daří 
náš cíl plnit, zejména pokud se na-
cházíme v tak obtížné životní situa-
ci, jako je rozpad rodiny. Espedien-

te, z. s. vám nabízí pomocnou ruku. 
Pokud se chcete v  problematice 
zorientovat sami, na webu či Face-
booku naleznete mnoho odborných 
doporučení a  zejména kratičká vi-
dea k  lepšímu pochopení vnímání 
situace dítětem. 

Rovněž je možné domluvit si 
osobní setkání, na kterém se sezná-
míte s možnostmi a  formami nabí-
zené pomoci. Můžete tak najít op-

timální způsob porozvodové péče 
o  vaše děti, zlepšit si rodičovské 
dovednosti, projednat rodičovský 
plán a díky včasné pomoci zmírnit 
negativní prožitky Vás a  zejména 
pak Vašich dětí na minimum. 

Pro více informací o nabídce po-
moci a  možnosti využívání služeb 
zcela zdarma navštivte www.espe-
diente.cz.

Sbírka ke Dni válečných 

veteránů

Obec Prušánky se letos už podruhé zapojí k celorepub-
likové sbírce ke Dni válečných veteránů, kterou pořádá Pa-
měť národa. Den válečných veteránů (11. listopad) se slaví 
celosvětově. Tento den byl vybrán symbolicky, neboť toho 
dne roku 1918 bylo ve Francii podepsáno příměří mezi Spo-
jenci a Německem a na západní frontě byly ukončeny boje 

1. světové války. Symbolem Dne veteránů se stal květ 
vlčího máku.

Pro Paměť národa vyprávělo už více než 800 veteránů. 
V České republice žĳe ještě asi 600 bývalých vojáků a od-
bojářů z období 2. světové války, jejichž jedinečné osudy 
zůstávají skryty. Díky sbírce ke Dni válečných veteránů 
budeme moci zdokumentovat jejich další vyprávění. Do-
kud je čas. Sbírka proběhne ve dnech 1. – 11. listopadu, 
kasičku najdete v knihovně nebo kanceláři č.3 v přízemí 
Obecního úřadu v Prušánkách.

Helena Hájková

INZERCE

Hledám ke koupi dům v této lokalitě. Hledám ke koupi dům v této lokalitě. 
Ideálně se zahrádkou, nebo aspoň dvorek. Tel. 605 803 436.Ideálně se zahrádkou, nebo aspoň dvorek. Tel. 605 803 436.
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Klub maminek na výletě v ZOO Naši poutníci dorazili do Žarošic

Prušánečtí senioři před Planetáriem v Brně Skauti Mikulčice

Pod májú. Hody 2019


