
strana 1Číslo 1/2020

Prušánský zpravodajPPPPPrrrruuuuušššššááááánnnnsssskkkkkkýýýýý zzzppprraavvooddaajjjj

10. 4. 195210. 4. 1952

20152015

19541954

Krásné jarní dny, hezké Velikonoce Krásné jarní dny, hezké Velikonoce 

a hlavně zdraví nám všem…a hlavně zdraví nám všem…



strana 2 Číslo 1/2020

Prušánský zpravodaj

Slovo starosty

Slovo starosty

Informace odpadového 
hospodářství

Hospodaření obce 
Prušánky v roce 2019

Informace Obecní policie

Z naší knihovny

Naši vaši zastupitelé

Z činnosti ZŠ a MŠ

HTVŠ, Nechoránek

Klub maminek

Skauti

Naši senioři

SDH

Spolek Nechorští vinaři, z.s.

Ze sportu

Zprávičky z farnosti

Okolo nás

Společenská kronika

Statistika

Zpráva o činnosti MAS 

Inzerce

Doporučení Ministerstva 
zdravotnictví

Krátce 
z obsahu „Vážení spoluobčané,

žijeme v době, kterou si nikdo z nás ješ-
tě před pár dny neuměl představit. Měníme 
svůj způsob života, zvykáme si na rozsáhlá 
omezení. Naše ulice a  města ztichly, aby-
chom se soustředili na to, co je v těchto dnech 
podstatné – na snížení rizika přenosu viru 
a na pomoc těm, kteří ji nejvíc potřebují.

Vážení spoluobčané,
myslím na vás, kteří jste museli zavřít 

své provozy, zrušit svá kulturní představení 
a máte obavy, z čeho budete žít příští měsíc. 
Myslím na vás, kteří se obáváte o svoji prá-
ci, o to, zda se budete mít kam vrátit.

Myslím na vás, kteří do práce chodíte 
navzdory obavám, neboť je to důležité pro 
nás ostatní. Myslím na vás, kteří se pro svůj 
věk a zdravotní stav cítíte nejvíc ohrožení. 
Všichni jsme spojeni solidaritou, všichni 
jsme si v hrozbě onemocnět rovni a všichni 
se navzájem potřebujeme.

Krize těchto dní nás učí tomu, že zdraví 
a  pohoda druhých ovlivňuje i  naši vlastní 
pohodu a spolu tvoříme jeden celek.

Proto vám děkuji za vaši disciplinova-
nost. Zatímco ještě před pár dny se roušky 
mezi námi objevovaly jen sporadicky, dnes 
se stávají normou zodpovědného chování. 
Svědčí to o  tom, že si uvědomujeme míru 
rizika a den za dnem se učíme tuto novou 
situaci zvládat.

Mysleme stále na to, že svou případnou 
lehkovážností a  ignorováním doporučení 
můžeme ohrozit nás a naše blízké.

Děkuji za vaši obětavost, velmi si jí vá-
žím. Zvláště děkuji těm, kteří stojí nasazení 
v první linii: lékařům a lékařkám, zdravot-
ním sestrám a ošetřovatelům, policii, hasi-
čům, vojákům, prodavačkám, řidičům, la-
borantkám, farmaceutům, farmaceutkám 
a mnohým dalším.

Musí být naší prvořadou snahou, abys-
te právě vy byli před rizikem nákazy nej-
víc chránění. Spojujeme s vámi naši naději 
a vkládáme do vás naši důvěru. Zasloužíte 
si ji v té nejvyšší možné míře.

Velmi oceňuji aktivity dobrovolníků, 
podnikatelů a spontánní občanské iniciativy, 
kteří každý den přicházejí s dobrými nápady 
a nezištnou pomocí. Ochotných lidí je mno-
hem víc, než na tomto místě dokážu vyjme-
novat a to je skvělá zpráva o stavu naší země.

Krize, které čelíme, je zároveň příleži-
tostí dostat ze sebe to nejlepší, lepší verzi 
nás samých a jsem hrdá na to, jak to zvlá-
dáme. A proto věřím, že virus porazíme.“

Vážení spoluobčané,
je vám tento projev povědomý? Ano, 

je to část projevu paní Zuzany Čapu-
tové, prezidentky Slovenské republiky, 
z 19. 3. 2020, který jsem si dovolil vám 
přeložit a  předložit v  doslovném zně-
ní. Vystihuje totiž úplně přesně to, co 
cítím, a  nic lepšího bych určitě napsat 
nedokázal.

Jsem nesmírně potěšen, jaká vlna 
spontánní solidarity se zvedla také u nás 
v  Prušánkách. Dobrovolníci šijí roušky 
(sešlo se nám jich již několik stovek), lidé 
nabízejí pomoc s  čímkoliv, co je třeba. 
Moc a moc vám všem děkuji.

Buďme disciplinovaní, dodržujme 
vše, co je třeba dodržovat, sledujme 
zpravodajství, hlášení, protože se situace 
může měnit z hodiny na hodinu. Reaguj-
me pružně, bez strachu a zbytečné pani-
ky. A přitom nezapomínejme na vstříc-
nost, slušnost a  pomoc těm, kteří ji od 
nás nejvíce potřebují. 

Vážení spoluobčané, přeji nám všem, 
ať jsme v boji s tímto nečekaným nepří-
telem úspěšní a ať si poté, až to jednou 
všechno překonáme, můžeme říct, že 
všechno zlé je taky k něčemu dobré. Tře-
ba k tomu, že jsme si konečně našli čas si 
s dětmi zahrát Člověče nezlob se.

Přeji nám všem co nejklidnější 
a  hlavně co nejzdravější nadcházející 
týdny a měsíce. 

Váš starosta
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Důležité místní 

kontakty:

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.
hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoin-
formace, rady a doporučení“. Obyvatelé vaší obce zde mohou nalézt 
relevantní informace, které jsou rozděleny do následujících kapitol:
• Všeobecné informace
• Psychosociální pomoc
• Mimořádná a krizová opatření
• Hygienická opatření
• Hasiči a koronavirus 
• Jak na to? 
Aktuální přehled informací souvisejících s onemocněním COVID-19 
najdete na ofi ciálních stránkách Ministerstva zdravotnictví https://ko-
ronavirus.mzcr.cz.

Informace odpadového hospodářství
Vážení spoluobčané,
tento článek píši v  době, kdy se 

rozhoduje o případném dalším pro-
dloužení vládních opatření České 
republiky. Jak jistě z  místního roz-
hlasu, kabelové televize a  internetu 
víte, i  obecní úřad uzavřel své pro-
story (po telefonické domluvě je 
možné určité věci na obci vyřídit). 
To se týká také sběrného dvoru a re-
cyklační plochy. Tyto jsou a  budou 

také až do odvolání uzavřeny. Proto 
vás žádáme, vydržte!

Pytlový sběr a vývoz komunální-
ho odpadu v popelnicích bude pro-
bíhat tak jako vždycky, to je v úterý 
tříděný odpad a  následně ve středu 
komunál. Zároveň vás žádáme, abys-
te ven dávali opravdu jenom zavá-
zané pytle s  papírem a  recyklačním 
obalovým plastem, a  ne věci, které 
byste za normálního provozu sami 

vyvezli na sběrný dvůr. To samé je 
i  u  vývozu popelnic. Zaměstnan-
ci v  žádném případě nebudou brát 
věci, které do pytlů nepatří nebo se 
do popelnic nevejdou.

Tímto bych vám chtěl také po-
děkovat za trpělivost a  vstřícnost. 
Pevně věřím, že tato „smutná doba“ 
nebude mít dlouhého trvání a vše se 
vrátí do normálních kolejí.

 Jan Nosek, místostarosta

Použité roušky nejsou separovaný odpad

 – netřiďte je!
Pokud používáte jednorázové 

roušky nebo kapesníky, je třeba s nimi 
zacházet, jako by to byl infekční od-
pad, měly by skončit v  uzavřeném 
plastovém pytlíku a odhozené by měly 
být v domácnostech v nádobě na ko-
munální odpad, který opět - pokud 
používáte plastový obal - zavázaný 

vynášíte do černých/stříbrných kon-
tejnerů nebo popelnic na komunální 
odpad!!! 

Tento odpad v žádném případě ne-
smí končit v kontejnerech na  papír 
nebo v jakémkoliv jiném kontejneru 
na separovaný odpad!!! 

Pokud se i naši zaměstnanci nakazí 

jakýmkoliv infekčním onemocněním 
a budou nuceni zůstat v  izolaci nebo 
v karanténě, nebude nikdo, kdo by váš 
odpad odvezl k likvidaci.

Děkujeme, že jste zodpovědní jak 
k sobě, tak k ostatním, a že k tomuto 
problému přistoupíte aktivně. 

Vaše TESPRA

Hospodaření obce Prušánky v roce 2019
Hospodaření obce Prušánky se řídilo v roce 2019 rozpočtem, který schválilo ZO dne 11. 12. 2018.

Schválený rozp. upravený rozp. skutečnost

Příjmy 44 411 800,- Kč 50 212 800,- Kč 52 210 753,22 Kč

Výdaje 52 040 000,- Kč 60 667 000,- Kč 60 650 154,23 Kč

Financování   7 628 200,- Kč  10 454 200,- Kč 10 439 401,21 Kč

www.obecprusanky.cz

Obecní policie: 702 259 670

Linka pomoci: 518 374 125   
Po - Pá 8:00 – 15:00

Starosta: 724 055 318

Místostarosta: 602 193 843
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Významné položky 
příjmů za rok 2019

Daně 35 228 747,52 Kč
Vydobývané prostory z nalezišť 
plynu na katastru obce   4 988 175,76 Kč 

Pronájmy pozemků      148 443,00 Kč
Pronájem nemovitostí 
a majetku   1 223 673,00 Kč

Příjmy z prodeje pozemků      385 978,00 Kč
Odměny za vytříděný odpad 
EKO-KOM      243 526,00 Kč

za ostatní tříděný odpad        93 885,00 Kč
za suť      154 805,00 Kč
školné HTVŠ      266 335,50 Kč
Za vstupné      176 960,00 Kč
za prodané zboží        64 187,00 Kč
služby obce      101 980,00 Kč
správní poplatky   1 821 195,38 Kč
příjmy z úroků        67 515,06 Kč

Významné položky 
běžných výdajů za rok 2019 

Platy zaměstnanců 4 572 542,00 Kč
Odměny a odvody členů 
zastupitelstva 1 363 720,00 Kč

Dohody o provedení práce 1 363 033,00 Kč
Odvody z mezd 2 188 330,00 Kč 
Drobný majetek 1 172 668,39 Kč
PHM    272 108,71 Kč
Energie – plyn, voda, elektřina  961 361,35 Kč
Platby daní a poplatků 1 802 868,25 Kč
Neinvestiční transfery nezisko-
vým organizacím 1 210 795,00 Kč

příspěvky PO 2 885 000,00 Kč
Služby 4 625 442,63 Kč
Dopravní obslužnost 110 950,00 Kč
Materiál 1 024 468,47 Kč
Služby finančních ústavů (po-
platky a pojištění)  155 798,27 Kč

občerstvení 153 470,83 Kč
opravy a udržování 1 013 779,89 Kč
dary 538 000,00 Kč

Významné položky kapitálových 
výdajů za rok 2019

Rekonstrukce veřejného osvětlení  421 092,23 Kč
Místní komunikace Nechory 9 755 499,48 Kč
Cyklotrasa Šaštín - Stráže 2 808 278,79 Kč
Cyklotrasa 321 558,07 Kč
Chodníky ul. Mlýnská 2 901 541,65 Kč
Místní komunikace U koupaliště 798 503,00 Kč
Rekonstrukce DPS 1 039 574,00 Kč
Rekonstrukce domu č. 183 543 488,35 Kč
Rekonstrukce kulturní dům 4 933 329,00 Kč
Výsadba zeleně 322 408,00 Kč
Výkup pozemků 1 353 862,00 Kč
Zahrada MŠ 1 511 553,14 Kč
Rekonstrukce ZŠ 421 479,84 Kč
Hřiště v ZŠ 657 798,00 Kč
Kuchyňka pro ZŠ 181 981,00 Kč
Nástavba na traktor 114 950,00 Kč
Policejní auto 456 652,00 Kč
Policejní radar    350 900,00 Kč
Zavlažovací systém v zahradě MŠ 228 193,00 Kč
Oplocení hřbitova 195 397,00 Kč
Autobusové zastávky 574 605,00 Kč
Projekt tělocvična ZŠ 635 855,00 Kč
Projekt kuželna 473 090,00 Kč
Projekt chodníky ulice Nová 30 250,00 Kč
Projekt větrolam 33 638,00 Kč
Projekt rekonstrukce ZŠ 358 753,34 Kč
Územní plán obce 91 457,00 Kč

Obec získala 
v průběhu roku dotace:

dotace od obce Lužice na SDH 200 000,00 Kč
dotace z úřadu práce 180 000,00 Kč
dotace vinobraní 40 000,00 Kč
dotace na volby 58 000,00 Kč
dotace na rekonstrukci chodní-
ků v ul. Mlýnská  891 000,00 Kč

 dotace na provoz úřadů 807 600,00 Kč
Poznámka: Dotace na některé akce roku 2019 (chod-
níky, cyklotrasy…) budou proplaceny až v roce 2020
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Z naší knihovny
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
jak víte, všichni prožíváme velmi vypjaté období. V čase, kdy 

píši tento příspěvek, jsou knihovny až do odvolání uzavřené. 
Všechny výpůjčky se automaticky prodlužují.

Během měsíce ledna, února a března i nadále probíhaly be-
sedy s předškoláky, školou i družinou. Více si můžete přečíst na 
webových stránkách knihovny. V březnu měl na KD přednášku 
chiropraktik pan Vinci László. Mám i další pozitivní správy. Ze 
statistiky za rok 2019 vyplynulo, že nám narostl počet registro-
vaných uživatelů – máme 297 čtenářů, z toho 132 dětí. Výpůjčky 
nám poskočily z 8 610 za rok 2018 na 10 164 za rok 2019. Vzrostl 
taky počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí. V dubnu 
měla být beseda se spolkem vojenské historie na téma legionáři 
našeho regionu, pokud bude, upřesníme datum. Koncem května 
probíhá jmenování našich prvňáčků čtenáři. 

Přeji vám všem zdraví, dávejte se na sebe pozor a opatrujte se. 
Milena Hromková
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Informace obecní policie 
Začátek roku 2020 vypadal z pohledu naší obecní po-

licie ideálně. Začali jsme fungovat v plném stavu dvou 
strážníků.  V prvních měsících se naše činnost vyvíjela 
v duchu běžného dne. Dohled v místech s vyšší frekven-
cí pohybu osob, jako jsou přechody a škola v době před 
zahájením výuky.  Dále první dva měsíce roku přines-
ly do knihy hlášení na osm desítek převážně přestup-
kových událostí. Zóna v Nechorách se výrazně zlepšila, 
ale i přes klidnější období roku se v několika případech 
řešila. Stejně tak bylo za toto období několik porušení 
vyhlášky obce o volném pohybu psů. Z mimořádných 
událostí jsme byli u stížností na pálení, respektive dým 
či u požáru stohu slámy. Stejně jako dokumentace a pře-
dávání k řešení poškození dopravního značení či další 
škodné události po nedávných poryvech větru. 

V neposlední řadě tvoří naši náplň prá-
ce dohled nad bezpečností a  plynulostí 
provozu spojený s  orientačním měřením 
rychlosti na frekventovaných místech opět 
převážně v dobu zvýšeného pohybu osob. Jistě naznáte, že 
„letce jedoucí za bílého dne“ naší obcí osmdesáti kilomet-
rovou rychlostí a více tady nechceme. K rozšíření dochází 
také na úseku bezpečnosti v oblasti kamerového systému. 
Od letošního roku jsme rozšířili kamerový dozor na uli-
ce Mlýnská a Nová, čímž nekončíme. Cílem je, aby byla 
obec časem pokryta, včetně míst s vyšším pohybem osob. 

Bohužel, co nás všechny v poslední době trápí, je zdra-
ví a  nákazová situace nejen v  ČR. Obecní úřad, včetně 
nás, se snaží být co nejvíce nápomocen občanské inciati-
vě a podílí se na distribuci roušek i zajišťování materiálu 
k jejich výrobě. Také pro převážně osamělé seniory je tu 
možnost dodání nákupů, aby se minimalizovala nákazo-
vá rizika. Vzhledem k tomu, že je stále velká poptávka po 
rouškách, se mi podařilo pro naši obec zajistit dodávku 
několika set roušek, které jsou už na obci a které budeme 
podle potřeby distribuovat mezi občany.

Závěrem asi netřeba připomínat, že nošení roušek 
je v těchto dnech na veřejnosti povinné a na dodržová-
ní tohoto nařízení s kolegou taktéž dohlížíme. Věřím, že 
se nám všem společně podaří zdárně současnou situaci 
zvládnout. K tomu přeji nám všem hodně zdraví a pevné 
nervy v této nelehké době. Za Obecní policii Prušánky

Adam Hellinger

Naši vaši zastupitelé

Mgr. Alena Kristová 

Alena Kristová (61) žije v Prušán-
kách od narození. Vystudovala střed-
ní zemědělskou školu a  poté pokra-
čovala ve studiu tělesné a  občanské 
výchovy v Brně. Dříve působila jako 
ředitelka naší základní školy, nyní vy-
učuje biologii, tělocvik a náboženství. 
V zastupitelstvu působí v kontrolním 
výboru. 

Jak jste se dostala k pedagogice? 
Od mala jsem hodně tíhla k  dě-

tem. Už coby dvanáctiletá jsem dě-
lala chůvu v  naší ulici. V  sedmnácti 
letech jsem si udělala cvičitelský kurz 
a zjistila jsem, že bych chtěla učit tě-
locvik. Po vysoké škole jsem začala 
učit v  Hodoníně u  Červených dom-

ků, což je škola zaměřená na atletiku. 
Vzhledem k  tomu, že jsem závodila 
za univerzitu v Brně, v Hodoníně mě 
poprosili, zda bych u  nich nemohla 
hledat atletické talenty a vést příprav-
ky. Zde jsem působila šest let. Poté 
se uvolnilo místo učitele tělocviku 
v Prušánkách. Mému synovi byl v té 
době rok. Pamatuju si, jak na konci 
vyučování za mnou jezdila má ma-
minka s kočárkem. 

Jak dlouho se sportu věnujete? 
Sport mě provází celý život. Už 

jako malá jsem stála na hlavě i u veče-
ře. Chodila jsem zde na kulturní dům 
do gymnastiky, kde jsme měli různá 
vystoupení. Na střední škole jsem zá-

vodila za Jiskru Kyjov a poté i v Hodo-
níně. Běhání mě začalo bavit. V  Ho-
doníně jsem zaběhla pár rekordů a na 
vysoké škole se dostala několikrát na 
mistrovství republiky. Můj poslední 
dobrý závod byl krátce před svatbou, 
kdy jsem běžela s Jarmilou Kratochví-
lovou. Dokonce jsme prohodily i pár 
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Jan Váňa   

Jan Váňa (49) se v  Prušánkách 
narodil. Spolu se svou manželkou 
Dagmar mají dvě děti, Kateřinu 
(14) a  Michala (27). Vystudoval 
Střední průmyslovou školu v  Ho-
doníně. Momentálně pracuje jako 
manažer obchodního oddělení. 

Jeho největší vášní je zdravý po-
hyb. Věnuje se fotbalu, cyklistice, 
střelbě a  dalším sportům. Působí 
jako předseda Sportovního klubu 
Podlužan Prušánky.

Byl jste vždy součástí místního 
sportu?

Od malička jsem hrál fotbal. 
Když můj syn měl deset let, začal 

jsem trénovat jeho tým a to po celý 
juniorský věk. Fotbalu se stále vě-
nuju, hraju za Staré pány a každo-
ročně si zahraju pár zápasů. Jsou 
to čtyři roky, co dělám předsedu 
sportovního klubu. Vystřídal jsem 
tak pana Stance, který tuto funkci 
vykonával několik let. Dá se říct, 
že jsem přeskočil předsedu fotba-
lového oddílu, toho jsem nikdy ne-
dělal, i když k tomuto sportu mám 
nejblíže.

Co obnáší být předsedou SK 
Podlužan Prušánky?

Hlavní náplní je snažit se 
s  předsedy jednotlivých oddílů 

slov při rozběhu.  Nyní hraju profesi-
onálně kuželky. Letos pojedu posed-
mé na mistroství republiky v  senior-
kách. Do toho ještě pár děcek trénuju. 
Celkově se snažím děti motivovat ke 
sportu. Díky tomu, že znám prostře-
dí, z jakého žáci pochází, vím, k čemu 
mohou mít předpoklady. 

Proč jste kandidovala do zastu-
pitelstva? 

Ke kandidatuře do zastupitelstva 
mě vedlo jedno moje motto, a to být 
užitečná. Teď jsem v zastupitelstvu po 
dlouhé době. Posledně jsem skonči-
la, když se bývalý pan starosta obá-
val střetu zájmů. To bylo v době, kdy 
jsem byla ředitelka školy. 

Jak by podle vás měl vypadat 
dobrý zastupitel?

Myslím, že je dobré, když má člo-
věk dlouholeté zkušenosti v nějakém 
oboru. Měla by být zastoupena část 
podnikajících, kteří ví, jak hospodařit 
a část, která je empatická, citlivá a sta-
rá se o úřední věci. V rozmanitosti za-
stupitelů vidím právě ten půvab. Díky 
tomu se můžeme vzájemně doplňo-
vat a objektivně rozhodovat. 

Mluví s  Vámi někdo jakožto se 
zastupitelem? 

Díky tomu, že je náš pan staros-
ta otevřený, je směřována spousta 

otázek přímo k němu, ale občas slý-
chávám dotazy ohledně areálu za 
kostelem. Spoustě lidí vrtá hlavou, 
co s tím. Odpovídám, že to chce čas, 
musíme si zvyknout. Postupně se na-
jde spousta příležitostí, jak toto místo 
využívat – například při posledním 
rozloučení. Myslím, že až areál zaros-
te zelení, stoupne více do povědomí. 

Přijala byste funkci starostky 
nebo místostarostky? 

Kdyby se tato příležitost naskytla 
před deseti lety, tak bych o tom vážně 
uvažovala. Teď už ne. Nyní jsem ráda, 
že už nemám ředitelskou funkci, kte-
rou jsem vykonávala dvacet let. Je 
to velká zodpovědnost, člověk musí 
neustále nad něčím přemýšlet a řešit 
spoustu záležitostí. Jsem ráda, že nyní 
mohu sledovat novou energii svého 
nástupce.

Jaké místo máte v  Prušánkách 
nejraději? 

Mám místo, které mě vždy uklid-
ní a nabije. Tím je náš kostel. Starám 
se v něm o květinovou výzdobu a tak 
často přicházím, když je úplně prázd-
ný. I  když je teď v  rámci oprav ose-
kaný na cihly, přijde mi ještě původ-
nější. V Prušánkách je ale řada jiných 
míst, které vnímám jako krásné. Na-
příklad poldry, kde se můžete posadit 
u vody a chvilku rozjímat. Nebo nová 

cyklostezka do Nechor, která vybízí 
k procházce.

Je nějaká akce, na kterou se celo-
ročně těšíte?

Je to náročné, ale jsou to hody. 
Cítím hrdost na všechny ty děcka, co 
chodí v  kroji, a  že jich je tolik. Vní-
mám nadšení a  obdiv přespolních, 
kteří za davem krojovaných cupitají 
s  foťáky a  kamerami. Jsem ráda, že 
tady tuto tradici máme.

Je něco, co vám v  Prušánkách 
chybí? 

Kdysi mi scházel bankomat. Ale 
vzhledem k tomu, že si můžu vybrat 
hotovost v  samoobsluze a  dá se na 
spoustě místech platit kartou, tak 
už mě tato skutečnost tolik nebolí. 
Na druhou stranu si všímám jedné 
smutné věci. Lidé se zde přestávají 
zdravit. Dřív bylo zvykem, že se ka-
ždý zdravil s každým, byť se neznali. 
Myslím, že lidi, kteří jsou z jednoho 
místa, by kolem sebe neměli chodit 
jako bubáci. Pozdravem totiž dává-
me najevo že člověka vnímáme, při-
jímáme. 

Co byste vzkázala čtenářům?
Buďme hrdí na naši obec a snaž-

me se řešit problémy v samém počát-
ku, ať se tu máme dobře. 
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děti motivovat a  rozvíjet nejen ze 
sportovního hlediska, ale i  toho 
lidského. Zkrátka vytáhnout děti 
od počítačů a podat jim sport for-
mou, která je bude bavit a být jim 
dobrými vzory. 

Být předsedou obnáší přede-
vším spoustu starostí a  času. Pod 
sportovní klub patří oddíl fotba-
lu, kuželek a  šachů. Člověk musí 
navštěvovat schůzky, výkonné 
výbory sportovního klubu a  jed-
notlivých oddílů. Také je potřeba 
komunikovat s  předsedy, poklad-
níky a  zpracovávat různou doku-
mentaci.

Hlavně bych chtěl zmínit, že 
tohle všechno by nešlo dělat bez 
toho, kdybych v tom neviděl smy-
sl. Jakmile vidím, jak to ty děti 
baví a že to funguje, vůbec nelitu-
ju, že do toho vkládám tolik času. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
mé rodině, která mi tohle všechno 
toleruje a podporuje mě. Bez toho 
by to nešlo.

Jaké máte cíle/plány v SK? 
Co se týče fotbalového oddílu, 

tam se nám daří práce s  mládeží.  
Bohužel jsme teď měli dvouletý 
výpadek v A-mužstvu. A-mužstvo 
je hlavním reprezentantem obce 
a  mladí fotbalisté k  tomuto týmu 
vzhlíží. V  současné době je to je-
den z  větších projektů, protože 
jsme se rozhodli A- mužstvo při-
hlásit. Dali jsme dohromady dva-
cet hráčů a máme nového trenéra. 
Fotbalová utkání jsou příležitostí, 
kde se lidé setkávají a komunikují 
spolu, proto v  tom vidím důleži-
tost. 

V  šachovém klubu se nám 
podařilo prohloubit spolupráci 
a  vznikl dětský šachový kroužek, 
který nám tu dlouho chyběl. Dnes 
jej navštěvuje zhruba deset dětí, 
které jsou velmi šikovné, jde jim 
to a my je v tom maximálně pod-
porujeme. 

U  kuželek je z  naší strany vý-
zva největší. Už několik let naše A-
-mužstvo hraje třetí kuželkářskou 
ligu a nemůže hrát na naší domá-
cí dvoudráhové kuželně. Bohužel 

tak není šance, aby při soutěži za-
žili podporu domácího publika. 
Z  toho důvodu máme v  současné 
době podanou žádost o  investič-
ní dotaci. Nedávno se nám v  da-
tové schránce objevil dokument, 
díky kterému jsme zjistili, že náš 
projekt je předběžně schválen k fi-
nancování. Na konci dubna už bu-
deme vědět, zda nám dotace bude 
přidělena. Pevně věřím, že se nám 
podaří tento plán realizovat.

Je o sport v Prušánkách zájem?
Sportovní klub sdružuje 160 

členů. Skvělým příkladem jsou 
kuželky. Většinou jsou kuželky zá-
ležitostí měst. U nás v Prušánkách 
máme obrovskou amatérskou ligu, 
které se účastní přes pětadvacet 
týmů.

Co se týče fotbalu, byl někdy 
problém sehnat trenéry?

Dalo by se říct, že z  devade-
sáti procent je trenérem rodič. 
Když má syna v mladší přípravce, 
je jejím trenérem a  poté spolu se 
synem posune do starší příprav-
ky. Na hřišti takhle společně tráví 
čtyři dny v  týdnu. Zbylých deset 
procent jsou lidi, kteří mají fotbal 
jako koníček.

Všichni naši trenéři mají licen-
ci, kterou vyžadujeme. Jde nám 
hlavně o  to, aby se sportovní čin-
nost mohla dál posouvat. 

Co Vám působení v zastupitel-
stvu přineslo? 

Rozhodně mám nyní větší vše-
obecný přehled o  činnosti obce. 
Mohu se díky zastupitelstvu po-
dílet na různých řešeních podně-
tů od spoluobčanů. Samozřejmě 
mé působení v  zastupitelstvu je 
i  o  komunikaci s  lidmi a  umění 
si vyargumentovat své pohledy 
a  cíle. Tyhle zkušenosti pak vyu-
žiju i v jiných sférách života. Jsem 
v týmu zastupitelů, který si vždyc-

ky stanoví priority, a  jdou si za 
nimi. Takhle mě to baví. 

Chodí za Vámi občané s  po-
znatky ohledně vedení obce?

S tímhle jsem se zatím nesetkal. 
Lidé přichází, mají různé podně-
ty a dotazy, ale nikdy nesměřovali 
přímou otázku na vedení obce. 

Myslíte, že je o politiku v Pru-
šánkách zájem? 

Na zasedání zastupitelstva se 
přijde podívat v průměru tak deset 
lidí, což opravdu není moc. Nyní 
jsem v  zastupitelstvu první ob-
dobí, a  co mě zarazilo, je volební 
účast, která byla nízká. 

Na jakou místní akci během 
roku se nejvíce těšíte? 

Těch akcí je spousta. Ale moje 
nejoblíbenější je Gulášfest, který 
se koná na podzim, kdy už je tako-
vá ta časová pohoda. Na tuhle akci 
se sjíždí nejrůznější lidi z  okolí 
a  hlavně se sem vrací lidé, kteří 
v Prušánkách už nebydlí.

Je něco, co Vám v  Prušánkách 
chybí?

Chybí mi tady startovací byty, 
kde by mohli bydlet mladí lidi 
nebo senioři. 

Takový projekt už se připra-
vuje, a  je mi velmi sympatický. Je 
v  plánu bytový dům postavit ve 
Vrbičkách a  byly by v  něm byty 
o velikosti 1+1 nebo 2+1.

 Chtěl byste něco doplnit nebo 
vzkázat občanům? 

Jsem velkým příznivcem To-
máši Bati, tak bych chtěl citovat 
jeho dvě velké myšlenky: „Neříkej, 
že to nejde, raději řekni, že to za-
tím neumíš“ 

„Každé ráno každý dostaneme 
tisíc čtyři sta čtyřicet minut a zále-
ží jenom na nás, jak s tímto časem 
naložíme“. 

 ptala se Markéta Husková
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Z činnosti ZŠ 
Milí čtenáři, 
i přesto, že naše škola je v nouzovém režimu stejně 

jako všechno ostatní, pokusím se přes stránky zpravo-
daje přiblížit aspoň něco málo z jejího života.

Ze všech dětí se staly ze dne na den dálkoví studenti 
i přesto, že mají školy za rohem, učitelé učí online, z ro-
dičů se staly učitelé. Stav, který si asi nikdo z nás ještě 
před pár týdny neuměl představit. 

Co naplat, všichni bojují, jak se dá. 
Začátkem nového kalendářního roku se ale přece jen 

stihlo něco málo v naší škole odehrát. Podpořily jsme 
polytechnické vzdělávání v  celoškolní soutěži Bořek 
stavitel, kde děti ve třech kategoriích předvedly, co do-
vedou se stavebnicemi. Odměnou jim byla třeba skvělá 
pizza ze školní kuchyně nebo nové lego. Během se led-
na se úspěšně dokončila rekonstrukce jazykové učebny, 
která je se svým vybavením a vzhledem takovou malou 
vstupenkou do 21. století. Společně s  našimi deváťáky 
jsme se protančili plesem, děti si pak ještě stačily užít 
jarní prázdniny a krátce na to už byl život školy zasta-
ven. Tradiční akci jako je Noc s  Andersenem, projek-
tový den Škola jinak nebo třeba den Země už bohužel 
letos nezvládneme, stejně jako třeba závěr plavecké vý-
uky druháků a třeťáků. Ono obecně zůstává otázkou, co 
vlastně ještě tento školní rok stihneme. 

V  tuto chvíli je jasná minimálně jedna věc a  tou je 
zápis našich budoucích prvňáků. Nové posily prostě po-
třebujeme. Samozřejmě i zápis se musí přizpůsobit situ-
aci a předškoláci letos bohužel své dovednosti a vědo-
mosti paní učitelce ve škole nepředvedou. Vše proběhne 
bez osobní účasti dětí i rodičů. 

Prosím tedy rodiče, aby do zalepené obálky, kterou 
pak hodí přímo do poštovní do schránky školy, připra-
vili tyto dokumenty:
• vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k základní-

mu vzdělávání (žádost vyplňujete i v případě žádosti 
o odklad)

• kopii rodného listu dítěte

• vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (uveď-
te i email pro zaslání pořadového čísla pro účel vy-
hlášení výsledků  příjímacího řízení)

• vyplněnou a  podepsanou žádost o  odklad (pokud 
o něj žádáte) společně s přiloženým vyjádřením po-
radenského pracoviště a dětského obvodního lékaře

• obálku s  těmito náležitostmi vhoďte přímo do poš-
tovní schránky školy v  období od 1. do 30. dubna 
2020 (schránka je umístěna za vstupní bránou školy 
na sloupku z jeho vnitřní strany).
Všechny potřebné dokumenty najdete na webových 

stránkách školy v sekci Žádosti. 
K organizaci zápisu do mateřské školy sdělíme bližší 

informace zhruba v půlce dubna v návaznosti na vývoj 
situace. Sledujte tedy náš web nebo Facebook. V souvis-
losti s mateřskou školou bychom také rádi informovali 
rodiče, že platby za školku zůstávají i nadále v stejné výši. 
Konečné vyúčtování a vratku očekávejte během letních 
prázdnin. To stejné platí pro vyúčtování kroužků.

Běh života se výrazně zpomalil a my doufáme, že to 
nebude mít velký dopad na plánované rekonstrukce ško-
ly, které by měly proběhnout během letních prázdnin. 
Na seznamu je jich poměrně dost, tak budeme všichni 
doufat, že vše půjde podle plánu. Prozradím, že jde např. 
o rekonstrukci počítačové učebny nebo výměnu linolea 
na hlavním schodišti. Uvidíme, necháme se překvapit.

Na závěr bych rád poděkoval hlavně rodičům za 
skvělou spolupráci v  této mimořádné situaci, bez nich 
bychom to teď nezvládli. Víme, že to nemají jednodu-
ché. Týmu učitelů děkuji za přístup a  fl exibilitu, která 
je teď velmi důležitá. Všem ostatním přeji pevné nervy 
a pevné zdraví a dávku optimismu smíchanou s nadhle-
dem a nadějí, že se vše brzy vrátí do normálu. Asi všich-
ni z nás si z těchto dní něco odnesou…a nemusí to být 
zrovna koronavirus…

Mějte se a držte se!
Jakub Horňák, 

ředitel školy

Z naší školičky

Pozdrav ze školky

Ladovská zima se v letošním roce nedostavila a už je za 
námi první jarní den. My jsme ale v průběhu těch zimních 
měsíců stihli poprvé uskutečnit individuální konzultace 
s rodiči mladších školáků a zejména předškoláků ohledně 
školní zralosti, jelikož se blíží zápis do první třídy. O kon-
zultace, troufám si říct, byl značný zájem, což nás těší, je-
likož spolupráce s rodinou je velice významný faktor pod-
porující efektivitu vzdělávání dětí. Ve školce již druhým 

Maškarní karneval Maškarní karneval 
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rokem probíhá pod vedením učitelky Evy Florusové, DiS. 
logopedická prevence v  podobě logopedických chvilek, 
které jsou zaměřeny na prevenci a reedukaci řečových vad 
u dětí. Touto logopedickou prevencí směřujeme k dosa-
žení toho, aby před vstupem do ZŠ byla u dětí rozvinuta 
řeč ve všech jazykových rovinách. Od druhého pololetí 
se rozšiřuje o další logopedickou asistentku, kterou je Bc. 
Radka Riedlová. Logopedické chvilky 
by tak měly probíhat každý den v jedné 
ze tříd v menších skupinkách. V únoru 
začala pro vytipované děti třídní uči-
telkou kurz grafomotoriky s  Alexan-
drou Nesvadbovou. Jedná se o  soubor 
psychomotorických činností, které jsou 
vykonávány při kreslení a  psaní s  cí-
lem, aby se dítě bez obtíží naučilo psát. 
Kurz by měl mít deset lekcí, ale bohužel 
vzhledem k aktuální situaci nevíme, jak 
bude vzdělávání dětí dále pokračovat. 
Od toho se odvíjí i následující události, 
které byly plánovány na jaře. Jedná se 
např. o  „předškoláček“, který měl mít 
novou podobu. Také nevíme, jak a kdy 
bude probíhat zápis do mateřské školy. 

Aktuální informace najdete na webových stránkách školy.
Věříme, že se brzy shledáme spolu s dětmi zase zpátky ve 

školce a moc se na vás těšíme. 
Přeji vám hodně zdraví a sil do dalších dnů 

Lucie Drejčková,
zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání 

foto Alena Maršálková 

Obchůdek u Olinka Obchůdek u Olinka 

Ať vás výroky našich dětí potěší v těchto smutných dnech. 

Učitelka na procházce: „Děti, podívejte se, co to roste na tom balkoně za květinku?“ 
Vojtíšek U. „No to je přece prádlo.“ 

Palošek: „Paní učitelko, ten tvaroh je výborný, akorát sem se zadávil.“ 

Učitelka: „Rozálko, co máš v té kosmetické taštičce?“ 
Rozálka H.: „No parfém a blištěk na pyštěk.“ 

Honzíček H. volá ze záchodu: „Děcka, já kakám, kdo se přidá?“ 

Při plavání Palošek pláče, že nemůže najít plavky. 
Matýsek Kř. „Palo, neplač, buď pyšný chlap.“ 

Alešek H.: „Paní učitelko, mě je horko až do těla.“ 

Šimonek W.: „Paní učitelko, my sme k obědu měli zelé a k temu maso, knedlo, zelo.“  

Učitelka: „Děti, jaký byl ten vrabeček z pohádky?“ (nenasytný) Valentýnka: „Bezvěstný.“ 

Učitelka: „Nechci tady vidět žádné střílečky.“ 
Martínek T. „Ale paní učitelko, já mám tavnů pistol.“ 

Učitelka: „Děti, čím byste chtěly být, až budete velké?“ 
Filípek V.: „Já budu hasičákem.“ 

Valentýnka: „Já prodavačků zmrzliny v Prušánkách nebo v Ostravě.“
                                                                                                                    Radka Šůrková

Vyřiďte jim prosím, že se mi po nich moc stýská a už se těším, až budeme zase spolu.
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HTVŠ
Hudební, taneční a  výtvarnou 

školu v  těchto dnech provází stejný 
osud jako všechny jiné školy v naší 
zemi a  stejně jako ony, jsme i  my 
byli nuceni přerušit výuku. Moc rád 
bych vás  touto cestou informoval 
o tom, co nás čeká, ale jak jistě chá-
pete, situace se vyvíjí každým dnem. 
Výuka v  období nouzového stavu 
bude probíhat individuálně a  tzv. 
„na dálku”. Jsem ve spojení se všemi 
pedagogy HTVŠ, kteří budou dále 
informovat své žáky o  způsobu vý-
uky. Jistě chápete, že výuka “na dál-

ku” není ideální a  také v některých 
oborech jsou možnosti výuky velmi 
omezeny. Prosím proto všechny ro-
diče o  vstřícnost a  také o  podporu 
svých dětí při domácí výuce, které 
bude v tomto čase obzvláště potřeba. 

I když ještě nemůžeme vědět, do 
jaké míry se nás omezení dotknou, 
předpokládám již nyní, že zkoušky 
ABRSM se odloží na další školní 
rok. Ohledně vystoupení a závěreč-
ného koncertu žáků školy vás budu 
informovat průběžně, dle vývoje si-
tuace. Co se týká školného za druhé 

pololetí, chci požádat rodiče, kteří 
již školné zaplatili, aby ještě poseč-
kali dalšího vývoje situace. Pokud 
by již výuka v tomto pololetí nemě-
la být uskutečněna nebo odpadla 
její podstatná část, podám včas in-
formace ohledně vrácení školného 
nebo možnosti převedení částky do 
následujícího školního roku.  

Za celou HTVŠ přeji všem pev-
né zdraví a  také aby vám hudba či 
tanec zpříjemnili toto nelehké ob-
dobí. 

  Vít Němeček

Nechoránek
Hezké jaro – aspoň za oknem – 

přeje Nechoránek.
Takovéto jaro by asi nikdo z nás 

nečekal. Že? No, ani my ne. V době, 
kdy máme nejvíc práce s přípravou 
nových písniček a  tanců pro nad-
cházející folklorní sezónu, musíme 
sedět doma a všechno přerušit. Ale 
jak jste v poslední době jistě slyšeli 
mockrát – zdraví je nejdůležitější – 
a je to pravda. 

V  Nechoránku pro letošek při-
pravujeme pásmo z luk a polí. Virus 
nám práci přerušil asi tak v  půlce 
příprav. Malí pastevci a děvčata, co 
spolu jdou na „jatelinu“, tak budou 
muset ještě chvilku počkat.

Kromě nového programu se naše 
zpěvačky, tak jako každý rok, připra-
vovaly na pěvecké soutěže. Zrovna 
v  těchto dnech by zpívaly na třech 
soutěžích, které se v našem regionu 
konají. Je to Věneček z  rozmarýny 
Fanoša Mikuleckého v  Hodoníně, 
Malovaný tulipán Boženy Šebetov-
ské v Břeclavi a Zpěváček Podluží ve 
Starém Poddvorově. Ale ona bude 
určitě další příležitost si později 
zazpívat. Stejně jako byly zrušeny 
pěvecké soutěže, tak ani přehlídka 
souborů regionu Podluží se nekoná.

O  čem teda vlastně na těchto 
řádcích psát? Víte co, uděláme tady 
takovou malou obrazovou rekapitu-

laci toho, co už má mimo jiné náš 
soubor za sebou: 

Držme si všichni palce, dostateč-
ný odstup a roušku před pusou. A až 
to bude zase možné, budeme se na 
vás těšit.

Děti a vedoucí z Nechoránku

První venkovní vystoupení na Svatojánské noci v PrušánkáchPrvní venkovní vystoupení na Svatojánské noci v Prušánkách
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Nechoránek

Za Kútama na vršečku - u slovenských sousedůZa Kútama na vršečku - u slovenských sousedů

Mikuláš v Sonnentoru v ČejkovicíchMikuláš v Sonnentoru v Čejkovicích

Advent v HruškáchAdvent v Hruškách

V HodoníněV Hodoníně

Podluží v písni a tanci TvrdonicePodluží v písni a tanci Tvrdonice
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Klub maminek Prušánky
V  prvním čtvrtletí letošního 

roku se toho v  Klubu maminek 
moc neudálo. V únoru o jarních 
prázdninách jsme stihly zajet 
s  dětmi do hodonínské herny 
Bambino a  stále pokračuje pon-
dělní angličtina a čtvrteční pohy-
bovky. V úterky jsme se scházely 
spíš výjimečně, protože děti byly 
často nemocné a zřejmě i atmo-
sféra zkušebny pod KD není pro 
maminky tak lákavá, aby s dětmi 
přišly. O to více se těšíme na do-
končení rekonstrukce domku na 
ulici Úzká. Podle plánů měla být 
rekonstrukce dokončena někdy 
v  průběhu dubna, ale vzhledem 
k  nastalým okolnostem je mož-
né, že se vše zdrží. 

Kvůli bezpečnostním opatřením 
v  souvislosti se zamezením šíření 
viru Covid-19 jsme i  my, jakožto 
Klub maminek, v  polovině března 
pozastavily svoji činnost a  čekáme, 
jak se situace dále vyvine. Kromě 
pravidelných setkání jsme musely 
zrušit také jarní burzu, velikonoč-
ní tvoření a zatím neplánujeme ani 
žádné další akce, které jsme na jaře 
chtěly uskutečnit. Moc nás to mrzí, 
ale bezpečí nás všech, našich dětí 
a  rodin je nyní na prvním místě. 
Jakmile se situace uklidní a bezpeč-

nostní opatření se rozvolní, zváží-
me organizaci všech plánovaných 
akcí a  o  jejich konání/nekonání 
vás budeme informovat na face-
bookové stránce Klub maminek 
Prušánky a  na webových strán-
kách obce.

Přeji všem pevné nervy v  této 
nelehké době a věřím, že v příštím 
vydání zpravodaje budu moci na-
psat pozitivněji laděný článek. 

Za Klub maminek 
Martina Vašíčková

 foto Věra Tomanová
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Skauti

Cor Dare - Služba v době koronaviru

„Skaut je prospěšný a  pomáhá ji-
ným,“ říká jeden z  bodů skautského 
zákona. Jako skautky a skauti od sebe 
očekáváme, že budeme v  případě po-
třeby pomáhat druhým, a s tímto pře-
svědčením vedeme i  holky a  kluky ve 
skautských oddílech. Tato potřeba teď 
nastává, aktuální situace před společ-
nost klade výzvy, kterým je třeba čelit, 
ohrožuje ty nejzranitelnější, kteří po-
třebují pomoc druhých. Těmito slovy 
začíná výzva skautským jednotkám ke 
službě v době koronaviru od starosty 
organizace Junák – český skaut, z.s.

Naše organizace v  celé ČR dne 
11.  3. 2020 pozastavila svou běžnou 
činnost. Pro nás to ale neznamená, že 
bychom měli více klidu. Přemýšlíme, 
jak udržet družiny v kontaktu na dál-
ku nebo jak nabídnout pomoc těm, 
kteří to potřebují.

Naši oddíloví vedoucí v této době 
řeší spoustu malých i  velkých výzev. 
Někteří mají spoustu samostudia na 

maturitní zkoušky, jejichž konání 
a  termín nedokáže nikdo s  přesnos-
tí určit. Jiní mají každý den několik 
školních videohovorů, díky kterým se 
účastní online výuky. A  kromě toho 
musí plnit velké množství úkolů, sa-
mozřejmě domácích.

Času a energie na přípravu skaut-
ského programu vlastně není až zas 
tolik, jak by se mohlo na první pohled 
zdát. Ale i  tak se vedoucí snaží najít 
cestu k dětem a nějaký program jim 
zprostředkovat.

Vedoucí holek připravují pro své 
skautky a  světlušky „skautské úkoly 
pro šikovné děti“. Mělo by se jednat 
o  různé úkoly, které obdrží rodiče 
každý týden na email. Holky budou 
moci úkoly plnit a  průběh plnění si 
zapisovat do deníčku. Až se pak holky 
společně uvidí, tak si díky deníčkům 
připomenou úkoly a budou si o nich 
moct popovídat.

Skauti našeho oddílu se nepře-
stávají scházet ani v době karantény. 

Fyzicky to samo-
zřejmě není možné, 
proto každý týden 
mají společný online 
hovor, při kterém se 
spolu navzájem vidí, plánují skautské 
akce, povídají si o výzvách a úkolech 
ze skautských stezek a hrají různé on-
line hry přes internet.

V této situaci přejeme sobě i vám, 
abychom jeden vedle druhého do-
kázali minimalizovat riziko nákazy. 
Ne proto, že nám to někdo nařizuje 
a  hrozí pokutou, ale proto, že máme 
odpovědnost jeden za druhého. Po-
kud se nám to podaří, budeme z toho 
brzy venku. A  právě proto svou po-
moc různým organizacím a sektorům 
napříč republikou nabídli právě skau-
ti, mladí lidé, kteří jsou skoro nejméně 
rizikovou skupinou. Neváhejte se na 
nás s čímkoli obrátit, jsme tu pro vás.

Za vedení skautského oddílu Cor 
Dare Prušánky

 Libor Sukup

Skauti Mikulčice
Letošní dětský karneval se konal v neděli na začát-

ku března a velmi nás potěšila velká účast dětí a jejich 
doprovodu. V  maskách či bez masek si karnevalovou 
pohodu přišlo užít kolem devadesáti dětí a  doprová-
zelo je kolem sto padesáti dospělých. Téma karnevalu 
bylo „Zvířátka“, ale jako každý rok nebylo toto téma 
v maskách povinné. Proto se na place objevily různoro-
dé masky – od těch zvířecích, přes princezny, vodníky, 
šašky až po pohádkové postavičky. Program, který za-

hrnoval již tradiční hry jako např. židličková, zpestřilo 
taneční vystoupení dětí z mateřské školky pod vedením 
paní Hubové. Jako každý rok jsme také napekli do naší 
cukrárny bábovky, buchty, koláče nebo si děti mohly 
koupit jinou sladkost či pití. Za rok se znovu uvidíme 
na dětském karnevalu.

Za skauty, středisko Mikulčice, 
Barbora Ivičičová „Majka“

foto Josef Kobeda 
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N.C.O.D. 

Taneční studio N.C.O.D. vyrazilo tentokráte na zimní 
soustředění a to o jarních prázdninách. Jelo nás sice pou-
ze třicet tanečníků, i tak jsme si to však báječně užili. Půl-
ku dne jsme strávili lyžováním, druhou půlku jsme pro-
tančili. Ti, co nelyžují, dováděli na sněhu při dopolední 
procházce, poté měli zajištěn herní program. Večer jsme 
všichni společně soutěžili a plnili různé úkoly. Musím říct, 
že týden utekl jako voda a už se těším na letní soustředě-
ní, kdy místo lyží vytáhneme plavky a opět si užijeme tý-
den plný tance, her a zábavy. Pokud byste měli zájem jet 
s námi, místa máme zatím dost. Vše potřebné naleznete 
na našich stránkách www.ncod.cz v záložce Soustředění 
a tábory, kde také naleznete příměstské tábory v Břeclavi, 
které budeme přes léto také pořádat.

Lenka Žůrková, 
tel: 723 665 935

Tanec a sníh – šlo to dohromady
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Naši senioři 
Já se ještě vrátím na konec loňského roku. Na začátku 

měsíce prosince jsme zasadili u říčky Prušánky stromky – 
švestky. Sešla se nás dobrá parta asi dvaceti pěti lidí. Tato 
akce se moc vydařila a ani déšť nás neodradil.

Jako každý rok jsme si udělaly pěkný mikulášský večer. 
Samozřejmě nesměl chybět Mikuláš, anděl a čert. Rozda-
li nám malé dárečky, které jsme si navzájem přichystaly. 
Zrovna tak nechyběl Mikuláš, anděl i čert při rozsvěcová-
ní vánočního stromku u obecního úřadu. A jak se těšily 
na Mikuláše děti ve školce!

Výstava s názvem „Vánoční výstava s babiččiným por-
celánem“ se moc vydařila. Bylo to velmi příjemné pře-
kvapení, kolik našich občanů se zapojilo a  přineslo na 
výstavu svoje sklo, porcelán, keramiku. Tímto bych chtěla 
všem poděkovat za ochotu a pomoc.

V novém roce v lednu jsme se zapsaly do kurzu tréno-
vání paměti. Smysl tohoto setkání není jenom namáhání 
našich hlaviček, ale i společné setkání a popovídání.

Už je to téměř patnáct let, co chodíme cvičit. Nemáme 
a  necvičíme žádné sestavy, jen malé protahovací cviky, 
hlavně aby nás nebolela záda. Taky jsme se snažily tréno-
vat country tanečky. Na Čundrbále Kapely starých časů 
jsme naši snahu zúročily.

V měsíci březnu jsme oslavily MDŽ. Bylo to příjemné 
setkání po zimě.

Měly jsme spousty plánů na každý měsíc. V  březnu 
společné koupání v  Dunajské Stredě. Vždycky se na to 
moc těšíme. Po Velikonocích byla plánovaná dovolená 
v lázních v Trenčianských Teplicích. Objeví se koronavi-
rus a je po plánu.

Proto vzkazuji všem seniorkám a seniorům, opatrujte 
se a dávejte na sebe pozor – ono zas bude dobře.  

 Květa Kopečková

Společné cvičeníSpolečné cvičení

Vánoční výstavaVánoční výstava

Sázení stromkůSázení stromků
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Poděkování

Našim ženám

Básnička z oslavy MDŽ

Naše ženy, ty se mají,
života si užívají.

V zimě pletou košíčky,
v dubnu sází kytičky.

Práce mají pořád dosti,
protáhnout si snaží kosti.

Cvičit chodí do školy,
žádná není o holi.

Na kulturu také dbají,
do divadla zavítají.
Operu či muzikály
ujít by si nenechaly.

Aktivitám holdují,
a na kole sportují.

Ze své jízdy radost mají,
na vínku si pochutnají.

Naše ženy, ty se mají,
dnes u Schottlů schůzi mají.

Oslaví zde velký svátek
MDŽ i Svátek matek.

Hasiči 
Dne 26. 12. 2019 pořádali hasiči 

Prušánky tradiční štěpánský turnaj 
ve stolním tenise. 

V  tomto roce proběhl už 
29.  ročník, kterého se zúčastnilo 
dvacet šest soutěžících z Prušánek, 
Hodonína, Nového Poddvorova, 
Lužic, Prahy, Týnce, dokonce dva 
zahraniční - z Anglie a Maďarska. 
Účastníci byli rozděleni do čtyř 
skupin, z každé skupiny postoupili 
dva nejlepší do fi nále, které skonči-
lo následovně: 

1. místo - Grznárik Ju-
raj, Prušánky
2. místo - Hromek Ludvík, Hodonín
3. místo - Fiala Viktor, St. Poddvorov
4. místo - Grznárik Lenny, Prušánky
5. místo - Vašíček Milan, Prušánky
6. místo - Voldán Petr, Hodonín
7.  místo - Voldán Jiří, Hodonín
8. místo - Kulhavý Vojtěch, Týnec

Děkujeme všem zúčastněným a sr-
dečně vás zveme na příští jubilejní tři-
cátý ročník.

Hasiči Prušánky

Vážení hasiči JSDH Prušánky,
chtěl bych svým jménem ales-

poň tímto emailem vyjádřit velké 
poděkování za zásah výjezdu JSDH 
Prušánky, kteří se ZZS a  HZS sta-
nice Hodonín společnými silami 
a prostředky dne 21. 4. 2019 v pro-
storu rozhledny u  Nového Pod-
dvorova v  podvečerních hodinách 
zasahovali u  letecké nehody mého 
otce Jaroslava Teplíka, který byl po 
pádu svého sportovního létajícího 
zařízení těžce zraněn a  následkům 
svých zranění bohužel při převozu 
podlehnul. 

Chtěl bych tímto za práci a obě-
tavou službu, které si velmi vážím 

a obdivuji ji, poděkovat. Ta práce je jis-
tě obrovsky náročná. Vždy, když slyším 
a vidím zapnuté světelné a zvukové vý-
stražné zařízení na Vašich vozech, tak 
mi hlavou jen probleskne velké přání: 
vždy dobře dorazte tam, kde je Vás tře-
ba, a ať se Vám podaří úspěšně pomoci 
tomu, kdo to potřebuje.

Předejte, prosím tato slova a  mé 
vřelé poděkování výjezdu JSDH Pru-
šánky, který v tento den u této nehody 
zasahoval.

Mnohokráte díky, držím hasičům 
z  JSDH Prušánky palce, držte se ha-
siči, fandím Vám a jsem s pozdravem

Jakub Teplík, 
syn zachraňovaného

Spolek Nechorští vinaři, z.s. 
V letošním roce jsme se rozhodli zaměřit na prohlou-

bení teoretických znalostí našich členů prostřednictvím 
vzdělávacích akcí. Naplánovali jsme dva semináře pod ve-
dením lektorů, uznávaných odborníků ze Zahradnické fa-
kulty Mendelovy univerzity a termíny stanovili na duben. 
Bohužel, současná situace nás nutí plánované vzdělávací 
akce přesunout prozatím neznámo kam. Praktickou ex-
kurzi do jiné vinařské oblasti, plánovanou do vinařského 
regionu Burgenland v Rakousku, jsme také zrušili.

No a tak nám zbývají naše tradiční akce:
20. 6. 2020 – 11. ročník akce K Nechorám do sklepa
25. 6. – 2. 9. 2020 – S vinařem u Nechor – každodenní 
setkávání turistů i domácích příznivců s vinaři ve dvou až 
třech otevřených sklepech. 

28. 11. 2020 – 6. ročník akce K Necho-
rám do sklepa za mladým vínem

Předprodej vstupenek na červen zahájíme pro jistotu 
nejdříve 1. června. Snad už v  té době bude zřejmé, zda 
akci budeme vůbec moci uskutečnit. Ceny zůstávají stej-
né jako v roce 2019, to znamená v předprodeji 800,- Kč 
a 900,- Kč na místě. Adresa je www.nechorstivinari.cz.

Můžete nás sledovat i na facebooku Vinné sklepy NE-
CHORY a najdete nás i na Instagramu.  Prezentujeme se 
také na tematických webech: http://www.wineofczechre-
public.cz/, www.vinazmoravy.cz a  http://www.kudyznu-
dy.cz/, kde naše akce každoročně propagujeme.

A  pochopitelně se nejvíce těšíme na setkání v  Necho-
rách.

Michaela Hradilová



strana 18 Číslo 1/2020

Prušánský zpravodaj

Vážení vinohradníci,
I v  letošním roce budou pro 

vás zdarma k  dispozici služby 
Chytré vinice. V  provozu po-
necháme všech pět meteostanic 
a  to na stejných lokalitách jako 
v minulém roce. Věřím, že nám 
všem monitorování infekčního 
tlaku houbových chorob opět 
pomůže k efektivní ochraně na-
šich vinic. 

 Přemysl Vašíček 

Otisky

Jak prý bývá ve zvyku,
na vinařském na triku,

objeví se občas rudá skvrna.

A věřte, není to má vina,
že ta skvrna, 

nemusí být zrovna od vína.

To ze srdce jen
ukáplo trochu stesku, trochu bolu,
že už nikdy se nepotkáme spolu.

Že víno, co jsme koštovali
a rtů otisk na skle zanechali,

(Ach můj Bože, jak to bylo milo!)
je vše, co po nás zbylo.  

Z Nechorských bylin Pigi

ZO Českého 

zahrádkářského svazu

Výstava vín se letos neuskuteční

I v letošním roce jsme měli v plá-
nu uspořádat tradiční Nechorský 
košt vín.  Ze známých důvodů se ani 
tato akce letos nemůže uskutečnit, 
což samozřejmě nezbývá než respek-
tovat. Místo pozvánky na letošní vý-
stavu vín učiním jen malé ohlédnutí 
za výstavami minulými.

Podle dostupných informací pro-
běhlo od roku 1958 v  naší obci 35 
výstav vín různého rozsahu a  vý-
znamu. Zdaleka ne každý rok byla 
u  nás pořádána výstava vín.  Do 
roku 2000 se tyto akce konaly ne-
pravidelně a  za 42 let jich proběhlo 
celkem 18. Nejdelší pauza byla mezi 
léty 1989 a 1997. Zlom nastal po roce 
2000, kdy výrazně narostla poptávka 
po těchto typech akcí. Vinařství na 
Moravě se stalo tahákem pro turisty 
mimo jiné také proto, že se význam-
ně  zvýšila kvalita moravských vín. 
V neposlední řadě se také sešla sku-
pina lidí, kteří jsou ochotní a schop-
ní výstavy vín organizovat s  větší 
frekvencí. Od roku 2000 bylo tedy 
uspořádáno 17 výstav vín. 

Z  hlediska významnosti se jed-
nalo především o  klasické místní 
výstavy vín. Proběhlo ale i  několik 
regionálních koštů jako např. 32. 
ročník výstavy vín Podluží v  roce 
2011. Uspořádaly se ale i dvě tzv. no-
minační soutěže vín do prestižního 
Salonu vín ČR (2007 a 2010). Množ-
stvím vzorků největší akcí patrně již 
zůstane Okresní výstava vín 1985, 
které se zúčastnilo 1602 vzorků vín. 
Podrobnější statistika je k  dispozici 
na stránkách Nechory.cz.

Dnes nemáme ambice trhat re-
kordy v  počtu dodaných vzorků. 
Chceme návštěvníkům koštů před-
stavit na jednom místě produkci 
nechorských sklepů, jak malých, 
tak větších, hobby i profesionálních. 
Košty jsou nedílnou součástí našeho 
folkloru, kterou nám zbytek repub-
liky závidí. Važme si toho a nenech-
me naše tradice zaniknout. Věříme, 
že příští rok bude situace klidnější 
a  pořádání podobných akcí nebude 
nic bránit.   

   Přemysl Vašíček

Ze sportu

SK Podlužan Prušánky oddíl fotbalu - Aktuální informace o činnosti 

Ve fotbalovém oddíle jsme činnost v roce 2020 zahájili 
4. ledna 2020 členskou schůzí, na které jsme se v rámci vý-
konného výboru a členské základny vzájemně informovali 
a hodnotili sportovní činnost družstev školičky, přípravek, 
žáků a  dorostenců našeho oddílu v  uplynulém  období. 
Z  diskuze a  navržených kroků výkonného výboru vznikl 
plán oblastí, kterým se v nejbližším čase budeme věnovat. 
Proto bych vás, širokou veřejnost, rád informoval o  sou-
časné situaci ve fotbalovém oddíle. 

Pod vedením šesti trenérů mládeže nám v dnešní době 
ve fotbalovém oddíle pravidelně sportuje přes čtyřicet 
dětí ve věku 5 – 13 let. To je úctyhodný počet. Tito hrá-
či nás reprezentují v kategoriích mladší a starší přípravky 

a mladších žáků. Jen za uplynulou podzimní část sezóny 
2019/2020 absolvovala tato tři družstva ve svých soutěžích 
celkově jednačtyřicet mistrovských utkání a  stejná porce 
je čeká i nyní v jarní části.  Do toho nepočítám účasti na 
jednorázových letních turnajích, přípravná utkání a pravi-
delnou zimní Okresní halovou ligu (OHL), která se hra-
je od listopadu do března v hale v Lužicích každý víkend. 
Když si to uvědomíte, jsou to opravdu velká  čísla a výkony, 
není to pro nikoho  lehké.  Je obdivuhodné kolik toho hrá-
či a trenéři za jednu polovinu  fotbalové sezóny zvládnou 
a pro někoho může být jen těžko představitelné,  kolik času 
a úsilí za vším stojí. V jejich práci a snaze sportovně rozví-
jet tělo i ducha malých sportovců  vidíme naši budoucnost  
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a příslib dalšího rozvoje činnosti oddílu.
K tomu všemu připočítejme starosti, čas a úsilí rodičů 

našich dětí v přípravě na všechny tréninky, mistrovské zá-
pasy a turnaje OHL. Bez nich by to vše nebylo možné na-
plánovat a zvládnout. Za to jim všem patří díky za pomoc 
a podporu. To vše je kolorit sportu dětí a mládeže, náročný, 
nekonečný, ale krásný. Odměnou nám za to vše jsou šťastné 
úsměvy a spokojené a zdravé děti na hřišti.

Proto si velmi vážíme veškeré podpory vedení naší obce, 
která rozumí našim potřebám a pomáhá vytvářet optimál-
ní podmínky pro sportovní činnost dětí a mládeže i všech 
ostatních hráčů a  zajišťuje funkčnost fotbalového areálu. 
Věřte, že v dnešní době všechny ty pronájmy, služby, ná-
kupy, poplatky, licence, opravy, energie, údržba sportovišť 
a zázemí, výměny vybavení  atd. něco stojí . Všem lidem, 
kteří se starají o chod oddílu jak po stránce sportovní, tak 
organizační a technické, náleží velké poděkování za to, že 
věnují svůj čas této práci ve svém volném čase.

Dále nám v dorosteneckých soutěžích v blízkém oko-
lí, ve Starém Poddvorově a společném mužstvu Mutěnice/
Dubňany působí celkem sedm dorostenců, našich odcho-
vanců, kteří  fotbalově rostou a dlouhodobě se připravují  
na vstup do mužského  fotbalu. Věříme, že v následujících 
sezónách se stanou platnými členy našeho nového družstva 
mužů.

Jedním z velkých úkolů, který vyplývá ze stávající situ-
ace ve fotbalovém oddílu, je samozřejmě restart družstva 
mužů do následujícího soutěžního ročníku. Této oblasti se 
začala od ledna letošního roku zvlášť věnovat mnou vytvo-
řená pracovní skupina čtyř lidí výboru. Úkol  není  lehký, 
po dvou letech opět probudit  a sestavit mužstvo,  aby mělo 
charakter a ducha, zároveň mělo perspektivu do budouc-
na. Jako výbor oddílu věříme,  že lze opět vytvořit mužstvo, 
které bude poctivě a hrdě reprezentovat obec v okresních 
soutěžích, tak jako to bylo v minulosti mnoho let. 

Na začátku tohoto úkolu vznikl společnými silami 
dlouhý seznam  hráčů, které jsme postupně oslovili a in-
formovali je o situaci a plánech. Z drtivé většiny chceme 
opět stavět na domácích hráčích, uvědomujeme si  ovšem  
potřebu doplnit tým o několik hráčů z venčí. Proto pro-
běhlo také několik jednání s  oddíly v  okolí, především 
s Dolními Bojanovicemi, při kterých jsme prošli možnosti 

doplnění budoucího kádru mužů. Po dvou měsících jed-
nání  a  příprav se nám podařilo vytvořit zhruba dvace-
tičlenný kádr hráčů. Nyní bude zásadní začít pravidelně 
trénovat a  vytvořit na hřišti a  v  kabině správnou partu 
a funkční tým. Podařilo se nám k mužstvu sehnat trenéra, 
který se na spolupráci s novým mužstvem těší  a věříme, 
že  dá týmu správnou tvář a směr a získáme tím pevnou 
oporu v práci do budoucna. 

V oblasti péče o fotbalový areál nás v průběhu letošní-
ho roku čeká práce na částečné výměně vnitřního vybave-
ní kabin hráčů novým nábytkem. Vzhledem k neustálým 
problémům s nezvanými návštěvníky dojde  ve  fotbalovém 
areálu  k  zavedení bezpečnostního kamerového systému, 
který nám doufejme pomůže od nepořádku a poškozování  
majetku v areálu.  

V  provozní a  ekonomické oblasti náš fotbalový oddíl 
podal hned v úvodu letošního roku dvě významné žádosti 
o dotace: na FAČR-fotbalovou asociaci a na Jihomoravský 
kraj, které se týkají doplnění a obnovy sportovního vybave-
ní, jako jsou branky, dresy, míče, tréninkové pomůcky, sítě 
a dále podpory činnosti mládežnických družstev. Doufá-
me, že aspoň určitá část žádostí vyjde a my budeme moci 
dále vylepšit podmínky našich družstev. 

To jsou  tedy základní úkoly a  zadání pro nás ve ve-
dení fotbalového oddílu, abychom vše zajistili a  vytvořili 
podmínky pro fungování družstva mužů i všech ostatních 
družstev dětí a mládeže. Myslím si, že je nás na to v oddíle 
dostatek, abychom si pomohli a společně si úkoly rozdělili 
a zvládli. 

Jak vidíte, neleníme a  snažíme se komplexně postarat 
o chod oddílu. Nyní   je  ovšem všechno  zásadně závislé 
na dalším průběhu situace kolem koronaviru a nouzového 
stavu v zemi. V této chvíli nám preventivní bezpečnostní 
opatření v zemi neumožňují  trénovat ani hrát přípravná 
či mistrovská utkání, zdraví a životy lidí jsou samozřejmě 
vysoko nad fotbalem. Musíme teď doufat a věřit,  že se si-
tuace nejbližším čase pozitivně vyvine a my budeme moci  
v našem areálu začít opět naplno fungovat a sportovat. Na 
to se všichni společně těšíme!

Za výkonný výbor fotbalového oddílu všem hodně 
zdraví přeje  

Zbyněk Hromek

Mladší přípravka - Okresní halová liga 2019/2020

Tak jako i  v  předchozích letech se 
náš tým mladší přípravky během zim-
ního období zúčastnil okresního ha-
lového turnaje OHL. Během tohoto 
turnaje, který pořádá Komise mládeže 
okresního fotbalového svazu Hodonín, 
máme možnost se v průběhu dlouhého 
zimního období kvalitně připravovat 
na jarní část sezony. Tohoto halového 
turnaje se účastní týmy z celého okresu 
Hodonín a v kategorii mladší přípravy 

bylo přihlášeno celkem šestnáct týmů. 
Všechna fotbalová klání celé halové ligy 
byla rozložena celkem do devíti hracích 
dnů, během kterých jsme měli možnost 
se fotbalově utkat se všemi přihlášený-
mi týmy. Začátek turnaje nás bohužel 
nezastihnul v  úplně ideálním formě, 
museli jsme si zvykat na nové povrchy 
a  taky na futsalové míče, se kterými 
nejsou naši nejmenší moc zvyklí hrát. 
V  průběhu turnaje šla už naše forma 

nahoru hlavně i díky tomu, že jsme se 
intenzivně připravovali v naší tělocvič-
ně. Bohužel aktuální situace nám nedo-
volila odehrát poslední fi nálový turnaj, 
ve kterém se rozhoduje o  celkovém 
umístění. Celkové umístění a výsledek 
pro nás není důležitý, jsme rádi, že naše 
děti pravidelně sportují a mají možnost 
se těchto turnajů účastnit. 

 Marek Čupr,
trenér mladší přípravky
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Mladší žáci - Okresní halová liga 2019/2020

Na konci listopadu nám začala jako každoročně OHL (okresní 
halová liga) mladších žáků. Naše mužstvo jsme přihlásili sloučené 
s Dolními Bojanovicemi, tak jako jsme hráli podzimní část sezóny. 
Přes veškeré problémy s marodkou kluků jsme turnaj odehráli se 
ctí a ti, co byli na hřišti, předvedli kvalitní výkony. Nakonec jsme 
skončili na 13. místě, když nám postup a účast na závěrečném fi -
nálovém turnaji  mezi nejlepších osm utekl v posledním zápase. 
Klukům bych chtěl poděkovat za výkony a rodičům za fandění. Teď 
bychom měli začít jarní přípravu, ale kvůli koronaviru je veškerá 
činnost pozastavena, ale doufám, že to co nejdříve přejde a zase se 
sejdeme na hřišti. 

Tímto bych vás chtěl pozvat na naše zápasy, ať můžete podpořit 
naše kluky!  

David Bílík, trenér mladších žáků

SK Podlužan Prušánky oddíl kuželek - Projekt Kuželna Prušánky

Současné období, které všichni 
prožíváme, nám všem určitě přesta-
vělo životní hodnoty a vážíme si věcí, 
které nám dříve připadali samozřejmé. 
Těžko si z nás někdo dokázal předsta-
vit tuto situaci, která přináší různá 
omezení a  zákazy v  běžném soukro-
mém i pracovním životě.

Nicméně čas a  život jde dál, měli 
bychom být na sebe a  své okolí více 
opatrní, ale taky bychom se měli dívat 
dopředu a  být pozitivní. Již půl roku 
pracujeme na velkém projektu Kužel-
na Prušánky a  o  jeho vývoji vás chci 
informovat. 

SK Podlužan Prušánky zažádal 
k  31. 10. 2019 o  investiční dotaci ze 
státního rozpočtu ČR MŠMT na rok 
2020. Na ministerstvu probíhalo za-
evidování, formální a bodové hodno-
cení naší žádosti.

Na dotačním portále  průběžně 
sledujeme její stav především z důvo-
du termínu realizace, který je stanoven 
do 31.12.2020.

Začátkem března jsme obdrželi do 
datové schránky výzvu k doložení dal-
ších podkladů pro vydání rozhodnutí 
a sdělení, že náš projekt byl předběžně 
navržen k fi nancování.

Jedná se přibližně o 16 dokumentů, 
které v  současné době připravujeme 
k odeslání a u některých, jako je napří-
klad oznámení o výběru dodavatele, 
čekáme na nabytí právní moci.

Ve veřejné zakázce byla předpoklá-
daná hodnota stavby 21 754 423 Kč 
bez DPH, celkem se do elektronické 
aukce přihlásilo pět účastníků. Nej-
nižší cenovou nabídku zaslala staveb-
ní společnost z  Hodonína s  částkou 
16  835 155 Kč bez DPH.

Jak jsem již psal v  úvodu o  pře-
hodnocení našich životních hodnot, 
tak nemusíme chodit daleko, tomuto 
projektu jsme ve spolupráci s obecním 
úřadem věnovali spoustu času a úsilí.

Dnes můžu za sebe říct, že pokud 
nebude schválen, bude nás to určitě 
mrzet, protože jsme hodně blízko reali-
zace, ale pokud budou peníze z tohoto 
programu použity na škody způsobe-
né současnou pandemií a dostanou je 
lidé, kteří stojí v prvních řadách nebo 
kterým karanténa zamezila pracovat 
a museli uzavřít své provozy, tak mi to 
dává smysl a jsem jednoznačně pro.

P.S. Velmi se těším, až se spolu zase 
sejdeme na sportovním utkání a dáme 
si klobásek, kofolu nebo pivo.

Všem přeji hodně zdraví.
Jan Váňa, předseda VV 
SK Podlužan Prušánky

Oddíl kuželek
V nedohraném ročníku 2019/2020, který se musel pře-

rušit kvůli epidemii, se mají ještě dohrávat pouhá čtyři kola 
skoro u všech soutěží. A jak to všechno možná bude dál, 
napíšu až v závěru článku.

Áčko vede s přehledem svou soutěž a při náskoku šes-
ti bodů před druhými Budějovicemi je postup do vyšších 
pater (2. liga) víc než reálný. Přispělo k tomu i skvělé jaro, 
kdy jsme ze sedmi zápasů prohráli jen jeden, a to v Žirov-
nici. V českém poháru jsme postoupili taky daleko. Vy-
řadili jsme druholigové Blansko a nakonec jsme jen těs-
ně vypadli v boji o postup do osmifi nále s Třebíčí hrající 
1.ligu. Sestava prvního mužstva: Zálešák Zdeněk, Esterka 

Stanislav, Zálešák Stanislav, Hlavinka Lukáš, Zálešák Jan, 
Novák Vojta, Tesařík Martin a Fojtík Dominik. Jako ná-
hradníci si své starty na jaro odehráli Šimek Michal a Pál-
ka Michal.

B družstvo hraje v rámci možností klidný střed tabulky. 
Mají sice odehrát o jedno kolo navíc oproti ostatním, pro-
tože si družstvo Vážan před přerušením soutěží odložilo 
své utkání kvůli nemoci.  Mohou tedy pomýšlet i na umís-
tění okolo třetího místa. Nastupují v sestavě: Flamík Pavel, 
Kristová Alena, Novotný Jiří, Pálka Michal, Šimek Michal, 
Zálešáková Sára a Slížek Tomáš. Jeden zápas jako náhrad-
ník odehrál i dorostenec Čech Kryštof.
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Céčko si na jaro počíná taky moc dobře, proto jsou 
v soutěži na pěkném třetím místě. Ze sedmi kol prohráli jen 
jeden zápas. Škoda jen, že to byl zrovna ten nejdůležitější. 
Prohra na domácí kuželně s  prvním Vyškovem mrzí, ale 
soupeř zahrál opravdu moc dobře a právem mu proto patří 
první místo v soutěži. Céčko nastupovalo v sestavě: Pihár 
Tonda, Lauko Jiří, Šimek Milan, Kuja Libor a Benada Filip.

Dorostenci jsou na pěkném devátém místě se sedmi 
získanými body, za dvě vítězství a tři remízy. Možná se di-
víte, že píšu pěkné deváté místo, ale oni letos začali spolu 
první kuželkářskou sezónu. A kdo trochu zná kuželky, tak 
ví, jaká se hází čísla u dospělých. Tak tedy pro porovnání 
napíšu nejlepší čísla našich dorostenců. Poláchová Anič-
ka 440 kuželek, Čech Kryštof 422, Sedláčková Pavlína 392 
a Sedláček Patrik 366 kuželek a to dorostenecký věk 15 let 
má jen Kryštof. Jsem moc rád, že jim to jde čím dál lépe 
a hlavně, že je to baví.

Tahle sezóna měla i  řadu individuálních úspěchů. Le-
tos máme v jednotlivcích dva mistry Jihomoravského kra-
je s právem náš oddíl reprezentovat na mistrovství České 
republiky. Jsou to Kristová Alena v seniorkách a Machala 
David v mužích. Děkuji jim za skvělou reprezentaci našeho 
oddílu. 

Ještě bych chtěl z pozice předsedy kuželkářského oddílu 
moc poděkovat VV SK, ale hlavně Jendovi Váňovi za jeho 

čas a práci, kterou odvá-
dí okolo projektu výstav-
by nové kuželny.   

A  jak jsem psal na 
začátku, chtěl bych vás 
trochu seznámit s  tím, 
jak možná bude vypadat 
soutěž po jejím přeruše-
ní z důvodu rozhodnutí 
státu o  pandemii Co-
vid-19. O  osudu všech 
soutěží bude rozhodo-
vat kuželkářský svaz.  
Bude to podle toho, 
jak bude stát uvolňovat 
nebo zpřísňovat opatření. Soutěž se možná dohraje, ale 
pro dohrání bude muset být nějaký termínový prostor, 
nebo se může stát, že se celá sezóna zruší, jakoby se vůbec 
nehrála, což je pro naše Áčko to nejhorší, co může nastat. 
Je určitě více variant, které může Svaz na vzniklou situaci 
aplikovat, ale je to pořád hodně daleko. A všechna naše 
kuželkářská vítězství ovšem nenahradí zdraví a hlavně ži-
voty našich nejbližších. Tak přeji nám všem, ať to všechno 
zvládneme.

 Za kuželkářský oddíl, Zálešák Zdeněk  

Tabulka družstev 3.liga
1. SK Podlužan Prušánky 18 14 0 4 100.0 : 44.0  3287 28
2. TJ Lokomotiva České Budějovice 18 10 2 6 80.0 : 64.0  3231  22
3. KK Slavoj Žirovnice 18 8 4 6 79.0 : 65.0  3203 20
4. TJ Sokol Šanov 18 9 1 8 84.0 : 60.0  3222 19
5. TJ Start Jihlava 18 9 1 8 74.0 : 70.0  3200 19
6. TJ Lokomotiva Valtice 18 9 1 8 73.0 : 71.0  3207 19
7. TJ Centropen Dačice C 18 9 1 8 69.0 : 75.0  3202 19
8. TJ Centropen Dačice B 18 8 1 9 70.0 : 74.0  3209 17
9. TJ Sokol Mistřín 18 7 2 9 68.0 : 76.0  3235 16
10. TJ Sokol Slavonice 18 6 1 11 58.0 : 86.0  3158 13
11. TJ Sokol Husovice C 18 6 1 11 56.0 : 88.0  3140 13
12. TJ Sokol Machová  18 5 1 12 53.0 : 91.0  3154 11 

Tabulka družstev KP1
1. KC Hodonín 18 15 0 3 95.5 : 48.5 2631 30
2. TJ Sokol Vážany 17 12 1 4 88.5 : 47.5 2590 25
3. TJ Sokol Šanov B 18 11 1 6 86.0 : 58.0 2567 23
4. KK Sokol Litenčice 18 10 2 6 88.5 : 55.5 2521 22
5. TJ Sokol Mistřín C 18 9 2 7 76.0 : 68.0 2556 20
6. TJ Jiskra Kyjov 18 9 2 7 74.0 : 70.0 2517 20
7. SK Podlužan Prušánky B 17 9 1 7 75.0 : 61.0 2533 19
8. TJ Sokol Vracov B 18 8 0 10 70.0 : 74.0 2568 16
9. SK Kuželky Dubňany C 18 6 1 11 57.5 : 86.5 2429 13

10. TJ Lokomotiva Valtice B 18 5 1 12 59.0 : 85.0 2478 11
11. KK Jiskra Čejkovice B 18 4 1 13 46.5 : 97.5 2458 9
12. SK Baník Ratíškovice C 18 2 2 14 39.5 : 104.5 2435  6

 David Machala David Machala
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Tabulka družstev KP2
1. KK Vyškov F 16 14 0 2 75.0 : 21.0 1705 28
2. TJ Sokol Šanov C 17 13 0 4 73.5 : 28.5 1617 26
3. SK Podlužan Prušánky C 16 12 0 4 65.0 : 31.0  1640 24
4. SK STAK Domanín 16 9 0 7 52.0 : 44.0 1577 18
5. TJ Sokol Mistřín D 17 8 1 8 51.0 : 51.0 1557 17
6. KK Vyškov E 16 7 0 9 44.5 : 51.5 1561 14
7. TJ Jiskra Kyjov B 16 7 0 9 41.0 : 55.0 1551 14
8. TJ Sokol Vracov C 17 5 2 10 36.0 : 66.0 1558 12
9. KK Vyškov D 16 5 1 10 38.5 : 57.5 1533 11
10. KC Hodonín B 17 5 0 12 35.5 : 66.5 1497 10
11. TJ Lokomotiva Valtice C 16 3 0 13 28.0 : 68.0 1556  6

Tabulka družstev KP dorost
1. KK Orel Ivančice 16 15 1 0 57.0 : 7.0    1290    31
2. TJ Sokol Mistřín 15 12 3 0 49.0 : 11.0  1216    27
3. KK Vyškov 16 10 3 3 44.0 : 20.0  1187    23
4. SK Baník Ratíškovice B 16 9 1 6 31.5 : 32.5  1119    19
5. SKK Dubňany 16 7 2 7 33.5 : 30.5  1153    16
6. KK Slovan Rosice 15 5 5 5 31.0 : 29.0  1163    15
7. TJ Sokol Vracov B 16 7 1 8 27.0 : 37.0  1095    15
8. SK Baník Ratíškovice A 16 6 1 9 29.0 : 35.0  1139    13
9. SK Podlužan Prušánky 16 2 3 11 20.0 : 44.0  1055      7
10. KK Blansko 17 2 3 12 16.5 : 51.5  1076      7
11. KK Moravská Slávia Brno 17 1 1 15 13.5 : 54.5    999      3

Zprávičky z farnosti

Půst pro všechny aneb lekce pokory

  Právě v postní době nás zasáhla 
pandemie koronaviru. Vše se zpo-
maluje a zastavuje. Život a jeho pod-
mínky se nám velice proměnily. Ne-
můžeme dělat mnoho věcí, na které 
jsme byli zvyklí, které byly pro nás 
samozřejmostí. Může nám to pomoci 
všeho si více vážit, každé drobnosti, 
za vše být vděční, děkovat. Uvědo-
mujeme si teď více, že nejsme pány 
světa ani svého života. Pánem je Bůh, 
který tento svět stvořil a  nám lidem 
jej svěřil do správy. Ničili jsme tuto 
naši planetu stále větším tempem 
(výstižně to vyjádřil arcibiskup Jan 
Graubner – viz farní web), všechno 
bylo stále rychlejší, nikdo neměl na 
nikoho a na nic čas. Mnozí se honili 
za nákupy a za zážitky. Mít stále víc. 

Zažít a  užít stále víc. Tušili jsme, že 
to tak do nekonečna nepůjde, že se to 
musí zastavit, jen jsme nevěděli jak. 
A teď je to tady. Vyčistila se obloha od 
letadel, ruší se spousta spojů pozemní 
dopravy. Jsme doma.

V  Katolickém týdeníku č. 11 byl 
velice zajímavý článek s  názvem: 
„Zvládnete měsíc nenakupovat?“ Jed-
ná se o knižní tip z nakladatelství Al-
pha Book, velmi inspirativní. Jak žít 
střídměji a  dát před věcmi přednost 
vztahům? Kniha se jmenuje „Život 
podle zero waste (tedy bez odpadků) 
za třicet dní.“ Autorkou je americko-
-australská inženýrka s čínskými ko-
řeny Anita Vandyke. Ke změně smýš-
lení ji přivedla nutnost vyjít s penězi. 
Kvůli momentální nouzi odmítla na-

bízenou igelitovou tašku za pár centů 
a  zjistila, že i  tak jde nákup odnést. 
Žijeme bohužel v  kultuře „použij 
a zahoď“ a všude se hromadí odpad-
ky. Papež František nás také vyzývá, 
abychom chránili přírodu, své životní 
prostředí, jinak nepřežijeme. Kniha 
je vystavěna jako třicetidenní cesta 
k  jednoduššímu životu, kde se méně 
plýtvá.

Nejprve radí zamyslet se, jak se ve 
vaší domácnosti hospodaří, za co nej-
více utrácíte a kolik a čeho nejvíce vy-
hazujete. Připomíná, že některé věci, 
které vyhazujete, používáte jen chvil-
ku, ale na skládce zůstanou i  stovky 
let (např. plastová brčka, igelitky, PET 
lahve). Zkuste je vytřídit k  recykla-
ci a  místo nich zařadit ty k  opětov-
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nému použití. Látkovou tašku nebo 
nerezovou láhev můžete stále nosit 
s  sebou. Hospodařte lépe s  potravi-
nami. Je velice smutné, že se ročně ve 
světě promarní až třetina vyproduko-
vaných potravin. Autorka navrhuje 
nenakupovat víc, než sníme a  jeden 
den v týdnu vyhradit dojídání zbytků 
a také si vyčlenit den bez masa. Nauč-
te se opravovat věci, uklízet za pomo-
ci přírodních čistidel nebo se obejít 
bez průmyslové kosmetiky. Autorka 

jde ještě dál: co kdybyste zkusili jeden 
měsíc vůbec neutrácet, kromě náku-
pu nezbytných potravin a  plateb za 
vodu a energie? A co se zbavit zbyteč-
ností, které okupují životní prostor? 
Zbytečné oblečení si vyměňujte nebo 
darujte.

Autorka trvá na tom, že dobrovol-
ná střídmost v  důsledku vede nejen 
k ekologičtějšímu chování, ale i k po-
stojům solidarity s  druhými a  upev-
nění sousedských i přátelských vazeb.

 Kéž nás tato epidemie, kterou si 
ještě nedávno nikdo z  nás nedovedl 
ani představit, dovede k větší solidari-
tě, větší střídmosti a zjednodušení ži-
vota. Přijměme ji jako šanci ke změně 
života, ke změně smýšlení. Využijme 
čas, který je nám nečekaně dán, a pře-
mýšlejme o  smyslu života a  o  Dárci 
života. Obracejme se k Němu v mod-
litbě. Právě modlitba přináší pokoj 
srdce, který teď tolik potřebujeme.

 Vít Hába, farář

Tříkrálová sbírka
Vážení občané,
v  sobotu 4. 1. 2020 proběhla v  naší obci Tříkrálová 

sbírka, při které se vybralo 78 087 Kč. Minulý rok to bylo 
74 417 Kč. Všem dárcům a koledníkům patří velký dík. 
Počasí nám tentokrát přálo, značka ideál. Bohužel i přes 
tento fakt se nás sešlo ještě méně než minulý rok. Máme 
celkem jednadvacet pokladniček a z toho čtyři jsme vůbec 
neobsadili. V konečném důsledku to znamená, že ulice, 
která je jindy hotová za hodinu, nyní byla za dvě a  půl 
hodiny, což, věřte mi, pokud prší, fouká a je sychravo, je 
velmi nepříjemný stav.

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika. 
Charita je dobrovolná aktivita lidí, kteří chtějí pomáhat 
bližnímu v  nouzi a  to bez ohledu na jeho příslušnost 
k rase, národnosti a náboženství. Tříkrálová sbírka je ur-
čena na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Není to 

tedy tak, že peníze musí vybírat jen věřící lidé a že vybra-
né peníze  jdou jen na potřeby věřících, jak si to mnozí 
mylně myslí. Přesto se do „prušánecké“ sbírky zapojují jen 
tzv. „kostelníci“ a je smutné, že jen jedni a ti samí. Pokud 
oslovím další lidi, opakovaně se vymlouvají a dělají mrtvé 
brouky. Pak si říkám, kde je to křesťanství v praxi – přes 
svátky plný kostel, všichni radostně zpívají koledy, ale po-
kud se má opravdu něco hmatatelně udělat pro bližního 
– ejhle - skutek utek. Nejde si pak nevzpomenout na citát 
z bible, kdy Ježíš říká: „Cokoliv jste učinili jednomu z nej-
poslednějších lidí, mně jste učinili.“ (Mt 25,40).

Pokud je nás koledníků rok od roku méně, může se 
stát, že sbírka v Prušánkách skončí, nebude mít kdo vybí-
rat. Je to škoda, protože lidé jsou ochotni, jak sami vidíte, 
peníze dát.

 Milena Hromková



strana 24 Číslo 1/2020

Prušánský zpravodaj

Okolo nás 
Vážení spoluobčané, 
pokud mnozí z nás již dokázali od-

trhnout své zraky od monitorů počí-
tačů, telefonních displejů a televizních 
obrazovek, jistě jsme také postřehli, že 
za okny našich domovů letošní roz-
pačitá a výjimečně mírná zima končí 
a nezadržitelně nastupuje jaro.

Snad všichni se budeme těšit na 
radosti, které toto roční období při-
náší a bývá i novým, mocným život-
ním impulzem a současně i vstupem 
do nové sezóny plné nadějí a očeká-
vání. A to jak pro zemědělce, vinaře, 
zahrádkaře, rybáře, myslivce, pros-
tě pro všechny, kteří jsou obzvláště 
úzce spjati touto přírodní vazbou. 
Ale i řadový občan, ať už důchodce či 
student ukrytý ze svou láskou za roz-
kvetlým trnkovým keřem nebo paní 
učitelka s houfem dětí na travnatém 
plácku, ti všichni instinktivně čerpají 
tu podmanivou sílu tohoto období!

Důchodce v sobě opět vykřesá no-
vou sílu a naději, že bude líp (urolo-
gická vyšetření, tlak, čirá paměť, 2,5 
dioptrie že zůstane a  důchodu letos 
přibude)!? Mladým se zase ještě zná-
sobí tímto opojným obdobím jejich 
tužby a  přání a  paní učitelky s  dět-
skou drobotinou se budou společně 
radovat z  nového přílivu hřejivých 
slunečních paprsků a všech těch nově 
propukajících smyslových vjemů. 
Má-li však i  dnešní člověk opravdu 
vstřebávat všechnu tuto sílu a  krásu 
jara čistě a co nejintenzívněji, je po-
třeba souladu, aby i  příroda okolo 
nás byla čistá a poskytovala tak všem 
našim smyslům pohodu a  regene-
raci. Jak už to ale bývá, opakovaně 
se setkáváme s  mnoha negativními 
vlivy, třeba hned za našimi humny, 

kde různé drobné či větší nakupe-
ní odpadů rozhodně nedopřává onu 
duševní pohodu a revitalizaci. Vůbec 
nedovedu pochopit takovéto jednání 
určitých lidí a jednoznačně se mi jeví 
jako jakési naschvály či vzdory vůči 
ostatní společnosti usilující o  pořá-
dek ve svém okolí. Není přece možné, 
aby normálního člověka uspokojova-
lo neustálé vytváření černých skládek 
i přes likvidační možnosti, které naše 
obec léta a zdarma poskytuje!!! V této 
souvislosti si prosím neodpustím ješ-
tě jeden letitý postřeh, kdy určitá 
skupina občanů se železnou pravi-
delností zanechává pohozené obaly 
od cukrovinek na parkovišti před bu-
dovou nebo jen o kousek dál na ve-
řejném chodníku. Stejně tak je tomu 
i s „kuřáckým odpadem“!

Snažím se s tímto bojovat mnoho 
let, ale marně. Byla doba, kdy byly 
u hostince instalovány i tři odpadko-
vé koše, ale ani ty problém nevyřešily! 
Naši stařečci by to jistě trefno oko-
mentovali: „Je to jak dyž paří svině 
studenú vodú!!!“

Často se mi stává, že se mi lidé 
pobouřeně svěřují, jak jsou opakova-
ně zanešvařené určité lokality a  jim 
samotným je to nepříjemné. Při té 
příležitosti si vždy kladu otázku, proč 
se oni sami nesnaží jakýmkoliv způ-
sobem čelit těmto neřestem a  proč 
nedovedou sami přiložit ruku k dílu 
a při svých pravidelných vycházkách 
do pytle nebo jen igelitové tašky 
drobný odpad sesbírat!? NENÍ to vů-
bec o  tom „šak já sem to tam neza-
svinil“, ale uznalejší charakter jedná 
podle „kde ubereš, tam ubude!“

Vzpomínám si rovněž na případ 
v  poli za dědinů, jak před lety při 

jedné návštěvě našich tradičních so-
kolnických hostů, kteří vždy uznale 
oceňovali zazvěřenost a  krásu naší 
honitby, jsme se dočkali nemilého 
překvapení! Bylo to zrovna při jed-
nom z nástupů přímo v terénu, když 
k nám jako přízrak připlouvaly z dál-
ky vánkem pošťuchované obrovské 
sněhobílé vločky, které na černé orni-
ci kontrastně a nepřehlédnutelně zá-
řily! Jaké však bylo naše společné roz-
čarování (byť úsměvné), když už se 
tyto „vločky“ začaly proplétat i mezi 
námi a my zjistili, že to jsou obyčejné 
dětské pleny. Většina z  nich vlastně 
už ani sněhobílá nebyla, ale zřetelně 
nesly známky svého pravého použití! 
Dobře si pamatuju na moment, kdy 
někteří z  přítomných kvapem ukon-
čili začatou svačinu.

A  tak už jen závěrem si dovolím 
apelovat hlavně na vás mladé, ne-
buďte lhostejní k  těmto palčivým 
otázkám čistoty přírody okolo nás, 
protože je to a bude to přeci váš život-
ní prostor i prostor dalších generací. 
Proto si všechno toto naše bohatství 
bedlivě střežme a chraňme! Je to přeci 
náš bezprostřední životní prostor, ale 
je to i naše mateřská zem! Domnívám 
se rovněž, že to nejsou jen plané frá-
ze, ale svým primárním významem 
se zvláště v dnešních časech dotýkají 
i  celosvětového kontextu. Mějme to 
prosím vždy na paměti a doufám, že 
podstata mého článku a  mé zbožné 
přání nezapadne ani pod vlivem sou-
časné vážné epidemiologické situace 
ve světě.

Upřímně přeji všem brzký návrat 
do „normálu“, optimistickou mysl 
a nezlomné zdraví.         

    Fanek Schottl
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Společenská kronika
Počet obyvatel 
k 31. 12. 2019     2 224
Narození: 13 dětí
Úmrtí:  24 občanů
Přihlášeno: 51 občanů
Odhlášeno: 41 občanů
Sňatky v obci: 21

Jubilea
97 let Josef Zigáček
96 let Anežka Maršálková
95 let  Jenovefa Poňuchálková
93 let Marie Balgová
90 let Marie Kujová
90 let  Marie Škápíková
85 let Jan Melchrt

Opustili nás
Anna Úlehlová
František Čech
Rostislav Pšovský

Inzerce

Na stáří jsme se rozhodli přestěhovat do menšího 

rodinného domku. Finance zajištěny prodejem našeho bytu. 

Za nabídky děkujeme.

Tel.: 739 851 890.
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„MASka“ vloni pomohla regionu více 

než šedesáti miliony korun 
Desítky úspěšných projektů a desítky milionů ko-

run získaných z  dotací pro náš region. To je vizitka 
Místní akční skupiny (MAS) Jižní Slovácko za rok 2018 
a 2019. Odborná pomoc zaměstnanců MAS pomohla 
v práci městům a obcím, neziskovým organizacím, ře-
meslníkům, malým a středním fi rmám, vinařům, dal-
ším zemědělským podnikatelům, ale i školám.  

Například v programu rozvoje venkova (PRV) šlo 
o 30 projektů s dotací převyšující 12 mil. Kč. Díky nim 
podnikatelé získají traktory, tažené stroje, postřikova-
če, balíkovač, konstrukce do vinic nebo vybavení na 
zpracování zemědělské produkce. Podnikatelé v neze-
mědělských činnostech získají fi nanční prostředky na 
pořízení strojů pro kovovýrobu, pořízení technologií 
pro minipivovar i kavárnu, či například na nákup vy-
bavení pro výrobu domácích pečených dortů. 

Z Integrovaného regionálního operačního progra-
mu (IROP) pomohla místní akční skupina získat 52 
mil. Kč. Obce z těchto peněz zaplatí novou infrastruk-
turu a techniku pro hasiče, pět základních škol získalo 
prostředky na nové vybavení či modernizaci technic-
kého zázemí a ve dvou obcích se bude lépe chodit po 
nově vybudovaných chodnících. 

Finanční prostředky se také rozdělovaly v dalších 
programech. MAS například podpořila letní příměst-
ské tábory pro děti, pomůže také dlouhodobě neza-
městnaným osobám. Zaměřuje se také podporu vý-
sadby zeleně. 

I  letos MAS plánuje vyhlásit výzvy k  předkládá-
ní žádostí o podporu. Dotační prostředky tak budou 
moci opět získat města a obce, zemědělci, drobní pod-
nikatelé i organizátoři příměstských táborů. 

Úspěšná realizace projektů vždy závisí především 
na zodpovědnosti žadatelů. Všem přejeme, aby jejich 
projekty byly úspěšně dokončeny a přispěly tak výraz-

nou měrou k rozvoji Podluží a Hodonínska. Vložená 
důvěra žadatelů, očekávaná pestrost jejich budoucích 
rozvojových záměrů i  neustálé zlepšování podmínek 
pro kvalitní život v  našich obcích, jsou pro nás tím 
nejlepším pohonem při započatých přípravách na 
nové dotační období 2021-2027.

Další významnou aktivitou MAS Jižní Slovácko je 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín 
II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008626. Cílem míst-
ního akčního plánu je zlepšit kvalitu vzdělávání v ma-
teřských a základních školách, základních uměleckých 
školách podpořit spolupráci zřizovatelů, škol a  ostat-
ních aktérů ve vzdělávání. V  rámci MAP II jsme již 
uspořádali několik vzdělávacích seminářů a  worksho-
pů, proběhly besedy s autory v knihovnách, akce ma-
lování zdi či úspěšná interaktivní výstava Poznávej se. 

V  následujícím období plánujeme v  MAP II hned 
několik zajímavých aktivit. První z nich je zapojení do 
projektu Příběhy našich sousedů společně s organizací 
Post Bellum Brno. Cílem projektu je prostřednictvím 
projektové výuky žáků 8. a  9. tříd ZŠ refl ektovat his-
torii vzpomínek pamětníků 20. století. Další aktivitou 
je uspořádání „Řemeslné olympiády“ pro žáky 7. tříd. 
Zajímavou akcí bude také připravovaná Konference pro 
žáky ZŠ a širokou veřejnost na hojně diskutované téma 
šikany. 

Pro bližší informace o  výše uvedených akcích, ale 
i ostatních aktivitách MAP II sledujte naše www strán-
ky www.jiznislovacko.cz nebo fcb: https://www.face-
book.com/MAP.Hodonin/.

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s. (MAS)
Kanceláře MAS: Masarykovo náměstí 115/27, 

695 01 Hodonín
info@jiznislovacko.cz
www.jiznislovacko.cz

Facebook @jiznislovacko 



strana 27Číslo 1/2020

Prušánský zpravodaj

Zrealizované projekty, zdroj: archiv MAS 



Prušánský zpravodaj 1/2020, 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 300 kusů. Grafi cká úprava a tisk: Tiskárna Brázda, 

www.TiskarnaBrazda.cz. Vyšlo 2. 4. 2020. Uzávěrka Zpravodaje č. 2/2020 bude 22.  6 . 2020.

Doporučení Ministerstva 

zdravotnictví ČR k používání 

některých ochranných prostředků

Světová zdravotnická organizace (WHO) 
vydala několik materiálů, ve kterých podrobně 
informuje o používání ochranných prostředků 
a  opatření v  souvislosti s  ochranou před ná-
kazou a šířením COVID - 19. Zde je v bodech 
stručné shrnutí důležitých faktů:
- Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfi -

kujte ruce prostředky na bázi alkoholu.
- Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.
- Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jedno-

rázového kapesníku, který následně zahoď-
te. Pokud kapesník nemáte, použijte alespoň 
rukáv. 

- Pokud máte respirační obtíže, noste roušku 
a umyjte si ruce po každém jejím sundání.

- Dodržujte minimální vzdálenost osob na ve-
řejnosti, alespoň 1 m.

- Nošení lékařských roušek je WHO indiková-
no u osob s klinickými příznaky respirační-
ho onemocnění z důvodu zamezení dalšího 
šíření nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje 
nošení u všech osob.

- Používání lékařských roušek je jistě jedno 
z  důležitých preventivních opatření, kte-
ré pomáhá omezit šíření některých respi-
račních onemocnění, včetně COVID – 19. 
Přesto pouhé používání roušky bez dalších 
opatření je nedostatečné. V  případech, kdy 
je nošení roušky indikováno, musí být toto 
opatření kombinováno s dostatečnou hygie-
nou a častým mytím rukou. 

- Nošení roušek může podporovat falešný pocit 
bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu ru-
kou!

- Kapacity výrobců jednorázových lékař-
ských roušek rozhodně nejsou dostatečné, 
aby každý člověk na zemi mohl roušku nosit 
a denně střídat. Proto by lidé bez klinických 
příznaků rozhodně neměli bezdůvodně po-
užívat lékařské roušky, anebo respirátory, ale 
chránit sebe a především okolí jiným vhod-
ným způsobem, například látkovými rouš-
kami pro opakované použití. Pokud budou 
lidé, kteří nemusí, nosit lékařské roušky a re-
spirátory, existuje možnost, že jich nebude 
dost pro ty, kteří je opravdu potřebují.

- WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci, 
kteří pečují v přímém kontaktu o nakažené 
pacienty, používali tyto ochranné pomůcky: 
ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku 
a ochranu očí.

- WHO dále doporučuje, používat respirátory 
(N95, FFP2 nebo obdobného, nebo vyššího 
standardu) pouze v případě lékařských nebo 
podobných pracovníků, kteří by mohli přijít 
do kontaktu s  kontaminovaným aerosolem 
(například lékařská vyšetření nebo zákroky 
jako jsou tracheální intubace, tracheosto-
mye, bronchoskopie, kardiopulmonární re-
sustcitace atd.)

- Posouzení zda použít k  zakrytí obličeje 
„obyčejnou“ látkovou roušku nebo šátek, 
lékařskou roušku, anebo respirátor, zá-
visí na zhodnocení rizikovosti prostředí, 
ve kterém se pohybujete a  činnosti, kte-
rou provozujete. Nadužívání speciálních 
ochranných pomůcek může mít za násle-
dek jejich nedostatek.  


