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Vážení spoluobčané,
Rok 2013 můžeme hodnotit jako jeden z  těch úspěšnějších. Určitě nám 

nahrálo i počasí, takže jsme mohli vzhledem k velmi mírné zimě dotáhnout 
některé akce až do konce. Týká se to především komunikace Nechorská 
a vybagrování Kaluže. Největší stavbou ovšem bylo zateplení a výměna oken 
a dveří na kulturním domě, včetně vnitřních  - alespoň částečných - oprav  
jako vymalování, kompletní výměna dveří a zcela nové vybavení jeviště.  Cel-
ková částka je 5,5 mil. Kč. V celé obci byly opraveny komunikace a vybudová-
na zcela nová komunikace včetně chodníku na ulici Polní. Dále bylo zřízeno 
další dětské hřiště v ulici Slunečná. Je vyčištěna a zmonitorována polovina 
kanalizační sítě, zbývající část bude dokončena v letošním roce. Rovněž letos 
bude dokončena bezdrátová rozhlasová síť, reproduktory  upraveny a nasmě-
rovány tak, aby byla slyšitelnost dostatečná v každém místě v obci. Průběžně 
se opravuje a renovuje veřejné osvětlení. V měsíci dubnu začne rekonstrukce 
komunikace Dlážděná, kde bude navazovat na komunikaci Zimákova, pro 
kterou se zpracovává projekt včetně chodníku. V květnu přijde na řadu ko-
munikace Potoční, na kterou je vypsáno výběrové řízení. Stavební povolení 
máme také na komunikaci Sportovní. Na smuteční síň se připravují podklady 
pro výběrové řízení stavby, ovšem kolik se vůbec stihne výběrových řízení  
dokončit (odvolání apod.), nejsem schopen určit. Jistě jste si všimli nové-
ho zametacího vozu, kterým budeme čistit hlavně místní komunikace. Od 
1. dubna 2014 vstupuje v platnost nová Obecně závazná vyhláška obce Pru-
šánky č. 1/2014 o místních poplatcích, kterou se zavádí poplatek za užívání 
veřejného prostranství a poplatek z ubytovací kapacity. 

Vážení spoluobčané, Velikonoce jsou za dveřmi, proto děkuji všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem podílí na úklidu a pořádku v obci. Přeji Vám vese-
lé velikonoční svátky, dětem bohatou šlahačku a hlavně zdraví, spokojenost, 
trochu pokory a klid v duši.

Jan Prčík, starosta obce

Jak to bylo se stromy na hřbitově
Zákon o pohřebnictví říká: „ Vysaze-

né stromy a keře se stávají součástí po-
hřebiště. Provozovatel pohřebiště je může 
kdykoliv odstranit, uzná-li to za vhodné 
z hlediska péče o pohřebiště.“ Toto byl 
jeden z důvodů, proč došlo ke kácení 
stromů na našem hřbitově. Druhým dů-
vodem, a to daleko vážnějším, byla sku-
tečnost, v jaké stavu tyto stromy byly. 
Vzhledem k tomu, že obec nedisponuje 
odborníkem na posouzení stavu dřevin, 
požádali jsme na doporučení Komise ži-
votního prostředí obce o stanovisko jed-
noho z nejuznávanějších dendrologů v 
Jihomoravském kraji Ing. Tomáše Forala. 
Tento dendrolog provedl osobně místní 
šetření na našem hřbitově a předal na foto Petr Omelkafoto Petr Omelka
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Hospodaření obce za rok 2013

OÚ  znalecký posudek. V návrhu řešení bylo mimo jiné 
uvedeno: „Jakýkoliv radikální řez a redukce korun břízy 
není vůbec možný a vedl by k rychlé destrukci a ke sníže-
ní zdravotního stavu stromů a tím k velkému riziku pádu 
stromů. Proto jakýkoliv zásah do korun a další radikální 
řezy větví nedoporučuji. Břízy jsou středněvěkové dřeviny 
a jak je již na několika exemplářích vidět, jsou za svým vě-
kovým zenitem, proto jejich perspektiva dalšího rozvoje 
růstu je velmi malá. Stromy navrhuji za pomoci arboristů 
– stromolezců opatrně odstranit vykácením.“ Celé zně-
ní znaleckého posudku bylo vystaveno na úřední desce 
včetně fotografi í. Po doporučení dendrologa bylo na zá-
kladě žádosti Obce vydáno rozhodnutí, kde bylo toto ká-
cení povoleno. Po zkušenostech se skupinou stromolezců 
z Hodonína, která nám již v minulosti kácení na místním 
hřbitově provedla, jsme se dohodli, že do 14.3.2014 tyto 
stromy za pomoci pracovníků Obce pokácí.

Celá tato akce si vyžádala nemalé legislativní řízení:
1. Posouzení záměru ze strany Římskokatolické farnos-

ti Prušánky, které vycházelo ze Smlouvy o výpůjčce 
č. 1/2013 schválenou Římskokatolickou farností Pru-
šánky a Brněnským Biskupstvím.

2. Vyjádření Komise životního prostředí obce Prušánky
3. Žádost o kácení dřevin mimo les
4. Vypracování smlouvy o díle se skupinou stromolezců
5. Prověření pojištění hrobových míst
6. Předběžné zhodnocení cen pomníků pod stromy
7. Vypracování časového harmonogramu kácení tak, 

aby bylo ukončeno v období vegetačního klidu
8. Žádost o rozhodnutí správního orgánu ochrany 

přírody a krajiny ve smyslu § 61 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb.

9. Schválení odprodeje pokácených stromů občanům
Proč tuto informaci dáváme? Z jednoho prostého dů-

vodu. Již několikrát jsme byli napadeni, že jsme ničitelé 
zeleně. Myslím, že nejsme. Staré stromy, které musely 
být vykáceny z nejrůznějších důvodů, zejména pak z 
důvodu bezpečnosti lidí a ochrany majetku, se snažíme 
nahradit stromy novými. Například nové stromořadí, 
které bylo vysázeno kolem cest do Prušánek a k Necho-
rám není hrazeno Okresní správou silnic, jak se někteří 
domnívají, ale obecním úřadem. A ve výsadbě stromů v 
hodláme pokračovat i v budoucnu. 

 Dr. Karel Polách, místostarosta

Hospodaření obce Prušánky se řídilo v roce 2013 rozpočtem, který schválilo ZO dne 11. 12. 2012. Rozpočet byl schvá-
len ve výši:
Příjmy   35 175 000,- Kč
Výdaje   32 949 800,- Kč
Financování    2 225 200,- Kč

V průběhu roku byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření
   Schválený rozp.  upravený rozp.  skutečnost
Příjmy   35 175 000,- Kč  40 088 100,- Kč  41 049 873,64 Kč
Výdaje   32 949 800,- Kč  38 973 200,- Kč  39 692 982,08 Kč
Financování    2 225 200,- Kč    1 114 900,- Kč    1 356 891,56 Kč 

Příjmy za rok 2013:
Významné položky příjmů za rok 2013
Daně    23 268 212,69 Kč
Vydobývané prostory z nalezišť plynu na katastru obce 
      9 384 912,00 Kč 
Prodej pozemků    2 234 337,00 Kč
Pronájmy pozemků       174 419,00 Kč
Pronájem nemovitostí       428 425,00 Kč
Dar MND, TATAMI       270 000,00 Kč
Odměny za vytříděný odpad 
 EKO-KOM       412 981,00 Kč
 za ostatní tříděný odpad      128 369,00 Kč
Za vstupné          75 350,00 Kč
Prodej traktoru       286 509,00 Kč
Dotace 
 výstavba kanalizace    1 019 000,00 Kč
 dotace od obce Lužice na SDH 200 000,00 Kč

Financování 
úvěr na pořízení traktoru a vlečky 1 481 320,00 Kč

Výdaje za rok 2013: 
Významné položky běžných výdajů 
Platy zaměstnanců  3 132 922,00 Kč
Odměny a odvody členů zastupitelstva 1 188 399,00 Kč
Odvody z mezd   1 327 067,00 Kč 
Drobný majetek      891 710,90 Kč
PHM       176 105,00 Kč
Energie – plyn, voda, elektřina  1 077 295,03 Kč
Úroky vlastní       131 147,58 Kč
Platby daní a poplatků      984 034,00 Kč
Neinvestiční transfery neziskovým organizacím      

940 595,80 Kč
příspěvky PO   2 500 000,00 Kč
Služby    3 904 254,12 Kč
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Odpadové hospodářství

Dopravní obslužnost     108 300,00 Kč
Materiál      422 595,10 Kč

Kapitálové výdaje 
Výkup pozemků   2 552 140,00 Kč
Kolový traktor CASE   1 136 520,00 Kč
Dětské hřiště       125 156,00 Kč
Výkup RD       200 000,00 Kč
Traktorový návěs      417 208,00 Kč
MK Nechorská   4 061 727,00 Kč
Projekt smuteční síně      304 678,00 Kč
Rekonstrukce chodníků     442 414,00 Kč
Protipovodňové poldry     533 060,00 Kč

Bezdrátový rozhlas     303 900,00 Kč
Kulturní dům   4 523 599,58 Kč
MK Polní    2 427 044,00 Kč

Financování 
Splátka úvěrů   2 566 597,01 Kč

Tak jsme v roce 2013 hospodařili a budovali v naší obci. 
Toto je pouze stručný přehled vybraných nákladů a pří-
jmů obce Prušánky. Úplný přehled si budete moci pro-
hlédnout v červenci na webových stránkách obce při 
schvalování závěrečného účtu obce za rok 2013.

Jindra Hamrová, hlavní účetní

Domácnosti
Vzhledem k  tomu, že naše obec je kompletně pro-

tkána kanalizační sítí, měly by být všechny domácnosti 
na kanalizaci napojeny. V tomto roce budeme kontrolo-
vat napojení domácností a uzavření smluv na odvádění 
a čištění odpadních vod. Stočné je vybíráno od osob 
s trvalým bydlištěm v obci Prušánky (pokud neproká-
žou celoroční pobyt jinde) a osob žijících v  obci Pru-
šánky (i když zde nemají trvalý pobyt, vodu tu pro svou 
potřebu odebírají a tedy ji i v pouští do kanalizace, kde 
je následně odváděna a čištěna). Proto apelujeme na 
osoby, které žijí v naší obci a přitom za tuto službu ne-
platí, aby se přihlásili a stočné uhradili.

Platbu si můžete rozdělit na pololetní či čtvrtletní. 
Pokud máte zájem o provedení platby bankovním převo-
dem, potřebné údaje jsou zde:

č. účtu:  35-7986630237/0100
VS:111 SS: č. domu      770,- Kč/ osoba

Dotazy ohledně stočného můžete zasílat na e-mail: 
prutes@obecprusanky.cz. 

Nechory
Stočné za vinné sklepy v  Nechorách bude placeno 

dle skutečně spotřebované vody. Cena za 1m3 je 21,40 
vč. DPH. Nahlášení stavu a platbu můžete provést od 
poloviny dubna na evidenci poplatků v budově OÚ. Po-
kud někdo z vinařů potřebuje na stočné vystavit fakturu, 
může o ni požádat na OÚ nebo e-mailem před provede-
ním platby.

Provozovny
Podnikatelé, kteří mají uzavřenu smlouvu s příspěv-

kovou organizací a platí stočné podle skutečné spotře-
by vody, jsou povinni nahlásit stav vodoměru za r. 2013. 
Pokud tak dosud neučinili, budou k  tomu v nejbližších 
dnech vyzváni. Opsaný stav vodoměru nebo fakturu za 
spotřebu vody od VaK Hodonín za rok 2013 doručte na 
OÚ.

Odpadové hospodářství za rok 2013
V roce 2013 bylo vyvezeno z naší obce 532 t směsného 

komunálního odpadu, což je o 18 t více než v předcho-
zím roce.

V  třídění odpadů (hodnoceny plasty, papír, sklo, te-
trapack) se obec Prušánky umísťuje několik let na před-
ních příčkách v okresním hodnocení a nejinak tomu je za 
rok 2013, ve kterém Prušánky obsadily třetí místo s hod-
notou 54,4 kg/ tříděných surovin/ osoba.

Závěrem pár upozornění:
- pytle s tříděným odpadem se vyváží sudý týden v úte-

rý, používejte pouze pytle od OÚ, sešlapávejte PET 
lahve a nevyhazujte poloprázdné pytle

- vedle prodejny masna jsou dva kontejnery na obleče-
ní, textil a boty

- před masnou je kontejner na drobný elektroodpad
- trávu můžete vyvážet na hnojiště za hřbitovem 
- neobtěžujte pálením odpadů své okolí
- větve odvážejte na plochu k tomu určenou za recyk-

lační plochou
- na dětském hřišti berte ohled na děti, nechoďte tam 

se psy, nekuřte a neodhazujte špačky, děti si tam totiž 
hrají

Za PRUTES Prušánky, příspěvková organizace
Bc. Kateřina Šiprová
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Anketa „Smuteční síň“
Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání 

č. 18/2013 dne 17. prosince 2013 schválilo rozpočet 
obce na rok 2014, ve kterém vyčlenilo na realizaci stavby 
smuteční síně částku ve výši 10.000.000,- Kč a současně 
rozhodlo o uspořádání ankety, ve které by sami občané 
rozhodli o tom, jestli s výstavbou smuteční síně souhlasí 
nebo nesouhlasí.

Anketa proběhla ve dnech 3. až 8. února 2014 a 
mohli se jí zúčastnit všichni občané Prušánek star-
ší osmnácti let, kteří byli zapsaní v  seznamu voličů. 
Rozhodný počet kladných nebo záporných hlasů byl 
Radou obce stanoven jako nadpoloviční většina z ode-
vzdaných a platných anketních lístků oprávněných hla-
sujících.

Výsledky ankety:
Celkový počet oprávněných hlasujících: 1817
Celkový počet zúčastněných hlasujících: 674
v procentech: 37%

Celkový počet odevzdaných anketních lístků (hlasů):674
Celkový počet neplatných anketních lístků (hlasů): 0
Celkový počet platných anketních lístků (hlasů): 674
Celkový počet anketních lístků (hlasů) „ANO“: 344 (51,04 %)
Celkový počet anketních lístků (hlasů) „NE“: 330 (48,96 %)

Na základě výše uvedených výsledků ankety bylo 
konstatováno, že v souladu s vyhlášenými podmínkami 
ankety se vyslovila nadpoloviční většina 344 hlasů z 674 
zúčastněných, oprávněných a platných hlasů pro výstav-
bu smuteční síně v Prušánkách. Výsledek ankety byl v 
souladu s usnesením ZO Prušánky č.18/2013 předložen 
Zastupitelstvu obce na jeho zasedání dne 13.3.2014. Po 
živé diskuzi zastupitelé hlasovali o čerpání kapitoly roz-
počtu 363 – pohřebnictví – na smuteční síň. Pro hlasova-
lo 8, proti 5, jeden zastupitel se zdržel. Výstavba smuteční 
síně tak byla schválena.

Více informací najdete na webových stránkách obce: 
http://www.obecprusanky.cz/obecni-urad/zapisy/zastu-
pitelstvo1914.pdf

Z činnosti ZŠ
Opravdu už máme jaro!?

Myslím, že nás příroda už moc-
krát překvapila a naučila nás tak 
trochu nedůvěřovat tomu, co vi-
díme kolem sebe. Po několika ne-
smělých pokusech zimy se nečeka-
ně brzy dostavilo jaro. Už bychom 
ani nepočítali s návratem zimy, ale 
v naší paměti už jsou vzpomínky na 
sněhovou přeháňku v květnu… 

A jak jsme prožily přechod ze 
zimy do jara ve škole?

V lednu pokračovala naše spolu-
práce s rodilými mluvčími při výu-
ce anglického jazyka, pokračovalo 
též další vzdělávání učitelů a vrcho-
lilo hodnotící období – 1. pololetí. 
Ke konci měsíce – 28. ledna se ko-
nala ve Strážnici dějepisná olympi-
áda - okresní kolo. Na tuto soutěž 
se původně připravovala dvojice 
Míša Lacová a Vašek Pecůch, oba 
z  8. třídy. Těsně před soutěží Míša 
onemocněla, tak nás reprezentoval 
pouze Vašek. A dobře to zvládl - 
umístil se na 4. místě s  minimální 
ztrátou na vítěze a to mu zajistilo 

postup do krajského kola. Gratulu-
jeme Vaškovi a zároveň děkujeme 
p.uč. Vandě Buškové za přípravu na 
tyto soutěže. Držíme palce do kraj-
ského kola.

Letos jsme se z  důvodu malého 
počtu žáků neúčastnili lyžařského 
kurzu, který plánujeme na příští 
rok pro dva ročníky – pro sedmáky 
i osmáky společně. V  průběhu ce-
lého ledna jsme s  našimi deváťáky 
prožívali přípravy na ples – jenom 
výběr šatů, košil a doplňků zabral 
spoustu času (a mnohdy i v  době 
vyučování!)…

V  úvodu února jsme se všichni 
dočkali a tak 11 dívek a 3 chlapci 
ze současné deváté třídy - (posíle-
ni staršími i mladšími tanečníky) 
bylo uvedeno do společnosti na ple-
se SRPDŠ. Všem zainteresovaným 
patří za přípravu velké poděkování. 
Z  výtěžku plesu byly pak hrazeny 
pro ZŠ i MŠ některé z akcí – dopra-
va do divadla, nejvíce však stála in-
vestice do obnovy lyžařského vyba-

vení pro ZŠ – lyže boty, hole… snad 
se budou příští rok hodit!

V prvním únorovém týdnu pro-
bíhala olympiáda v  českém jazyce 
(okresní kolo), kde se Jarka Klime-
šová umístila v 1. polovině soutěží-
cích.

Dalším významným termínem 
byly dva dny zápisu dětí do 1. třídy. 
Zápis probíhal 5. a 6 .února. K zápi-
su se dostavilo 25 dětí poprvé, 6 dětí 
mělo z  loňského roku odloženou 
docházku. Z nově příchozích se jeví 
5 až 6 dětí, které by mohly mít od-
loženu povinnou školní docházku 
na další rok – můžeme tedy počítat 
s počtem cca 25 dětí do 1. třídy od 
letošního září. Ostatním musí rodi-
če doručit do ZŠ potřebná potvrze-
ní k vyřízení odkladu nejpozději do 
31.5.2014.

V  průběhu února proběhly též 
v našem okrese jarní prázdniny.

V  Kyjově se 25.2. konalo okres-
ní kolo zeměpisné olympiády, které 
se také zúčastnil Vašek Pecůch z 8. 
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třídy. Zde se mu dařilo také velmi 
dobře, protože se umístil na hez-
kém 6. místě mezi 20 účastníky. Jak 
Vaškovi, tak p.zást. Juráňové patří 
poděkování za hezkou reprezentaci 
školy.

Poslední únorovou akcí byla již 
tradiční (letos 10. ročník) Lužická 
laťka – skokanské závody pro ško-
ly z Regionu Podluží. Letošní účast 
pro nás byla rekordní – přestože 
jsme neobsadili všechny katego-
rie, přivezli jsme neuvěřitelných 
14 medailí!! Celá úspěšná výprava 
je zachycena na fotografii na obál-
ce zpravodaje. Medaile a diplomy 
si přivezli: stříbro Matěj Strýček 
(3.tř.), zlato Štěpán Omelka a stří-
bro Denis Kovačič (oba 4.tř.), zlato 
Vítek Ostřížek a Katka Penčáko-
vá   (oba z 5.tř.), zlato David Osič-
ka, stříbro Dalibor Kříž (oba 6.tř.), 
zlato Lukáš Maděryč, bronz Filip 
Benada, stříbro Katka Švastová 
(všichni 7.tř.), bronz Nicolas Hoš-
mánek, zlato Terka Poláchová (oba 
z 8.třídy) a stříbro Jarka Klimešová 
a bronz Adéla Nešporová (obě z  9.
třídy).  Ještě jednou všem našim 
sportovcům děkujeme za vzornou 
reprezentaci na této soutěži.

Na začátku března (3.3.) zajíž-
děl celý první stupeň na divadelní 
představení do Uherského Hradiš-
tě. Tentokrát na divadelní hru s ná-
zvem Jak neuvařit hlavu naměkko. 
Hra odrážela bláznivý tok myšle-
nek, které se nám mnohdy honí hla-
vou… Doprava, jako již tradičně, 
byla hrazena z prostředků SRPDŠ.

O dva dny později se vypravili 
do hodonínského ekocentra třeťáci 
na výukový program Motýlí křídla.

V  prvním březnovém týdnu též 
probíhalo přijímání přihlášek dětí 
k docházce do MŠ. Celkem se jich 
sešlo 23, znamená to tedy, že naše 
mateřinka bude naplněna v příštím 
školním roce téměř stejně jako le-
tos.  

Pro starší žáky jsme vybrali z na-
bídky preventivních programů poli-
cie ČR – pracoviště Hodonín - dvě 
témata. Pro 9. třídu – právní vědo-
mí a pro 7. a 8. třídu kyberšikanu. 
Vzhledem k  tomu, že obě besedy 
měly velmi příznivý ohlas u na-
šich žáků, uvažujeme o dalších – o 
kyberšikaně si mohou popovídat 
i mladší žáci (5. a 6. třída) a o do-
pravní problematice na téma Jsem 
cyklista si povyprávějí děti ve 3. tří-

dě. Ze strany lektorů z  Policie ČR 
přišlo i poděkování za aktivní pří-
stup našich žáků, za jejich přehled a 
fundované dotazy.

Věřím, že taková spoluprá-
ce s  Policií ČR bude k  užitku nám 
všem a naše děti pomůže orientovat 
v jejich dalším životě.

V  průběhu letošního školního 
roku prochází 2. třída cyklem prak-
tických cvičení a besed na téma 
zubní prevence. Lekce jsou vede-
ny studentkou tohoto oboru a děti 
formou her a vlastního praktické-
ho zkoušení se vpravují do zásad 
správné péče o chrup. 

Ke zdravotní prevenci se vztahu-
je i soutěž Hravě žij zdravě, do které 
se každoročně zapojují i naši žáci. 
Soutěž probíhá formou plnění úko-
lů přes internet a letos se naši páťáci 
dostali na 1. místo v našem kraji a 
celkově na 3. místo ze všech zapo-
jených škol! Tato třída byla úspěšná 
i minulý rok v soutěži Zdravé zuby 
(o této akci jsme psali v předcháze-
jících zprávách). Doufejme, že to 
naší mládeži prospěje a hlavně se to 
projeví na jejich zodpovědném pří-
stupu ke svému životu a zdraví…

V termínu do 15. března museli 
uchazeči o studium na dalším stupni 
škol – středním školství - odevzdat 
své přihlášky. Z naší 9. třídy se hlásí 
7 uchazečů do učebních oborů (ka-
deřnice, kuchařka, klempíř, cukrář-
ka, elektro), 7 uchazečů má zájem o 
maturitní obory (gymnázium, ob-
chodní akademie, hotelová škola, 
zdravotní, předškolní a mimoškolní 
pedagogika). Teď by měli finišovat 
s  přípravou ti, kdo budou prochá-
zet přijímacími zkouškami. Držíme 
palce.

Na konci měsíce března máme 
v  plánu ještě několik akcí – reci-
tační soutěž pro I. stupeň, exkurzi 
6. třídy a Ekotýmu do Kovosteelu 
Staré Město a kulturně historickou 
exkurzi v  rámci dalšího vzdělávání 
učitelů pro pedagogický sbor ZŠ.

S prodlužujícími se dny a přibý-
vajícím sluníčkem čerpejme energii 
a náladu do dalších dní

Text a foto Alena KristováZlatý Štěpán Omelka a stříbrný Denis KovačičZlatý Štěpán Omelka a stříbrný Denis Kovačič
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Ukončení projektu „Škola pro život“

SOUTĚŽ HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ

Projekt s délkou trvání 30 měsí-
ců podpořený fi nanční dotací z  EU 
jsme k 31.12.2013 ukončili. Závěreč-
ná monitorovací zpráva byla MŠMT 
schválena bez připomínek.

Vzhledem k tomu, že jsme cíle-
ně volili jednotlivé klíčové aktivity, 
probíhala realizace projektu plynule 
a bez problémů. 

Prostřednictvím individualiza-
ce výuky formou odučených děle-
ných hodin českého jazyka a ang-
lického jazyka na 1. stupni ZŠ a ve 
volitelných předmětech konverzace 
v  anglickém jazyku, seminář digi-
tálních technologií a přírodovědné 
praktikum na 2. stupni bylo celkově 
odučeno 504 hodin.

Další okruh činností byl splněn 
vytvořením a ověřením metodických 
materiálů ve výuce. Celkem jich bylo 
vytvořeno 348 kusů – pracovní listy, 
power-pointové prezentace, materi-
ály na interaktivní tabuli, počítačové 
testy.

Za odučené hodiny a zpraco-
vané materiály bylo proplaceno 
495 000,-Kč.

Žáci 5. třídy rádi soutěží a ještě raději soutěže vyhráva-
jí. A tak se v letošním školním roce zapojili do internetové 
soutěže „Hravě žij zdravě“, která je určena právě pro páté 
ročníky základních škol. 

Jak už název napovídá, jedná se o 
soutěž týkající se zdravého životního 
stylu. Soutěžní úkoly byly zaměřeny 
na zdravou výživu, jednotlivé složky 
potravy, vhodný jídelníček a také na 
vhodné pohybové aktivity. Této sou-
těži jsme se věnovali od září do pro-
since a za splněné úkoly sbírali body.

V lednu při vyhodnocení soutěže 
jsme pak byli velmi příjemně překva-
peni, protože jsme soutěž v  jihomo-
ravském kraji vyhráli a celorepubli-
kově jsme obsadili páté místo. Od 
Potravinářské komory České repub-
liky jsme dostali krásné ceny – kluzá-
ky na sníh, CD s písničkami, samo-
lepky soutěže a také knížky do třídní 

Zbývající klíčové aktivity byly 
splněny účastí pedagogů na růz-
ných seminářích a celoročním kur-
zu angličtiny v rámci dalšího vzdě-
lávání učitelů. Ve svém volném čase 
věnovali těmto aktivitám celkem 
800 hodin. Za všechny kurzy a se-
mináře bylo zaplaceno 75  000,-Kč.
   Projektový záměr byl naplněn ve 
všech námi vybraných oblastech.

Zakoupením notebooků, data-
projektorů, interaktivních přenos-
ných zařízení a reproduktorů jsme 
zlepšili vybavenost kmenových tříd 
digitální technikou s možností vyu-
žívat interaktivní vzdělávací progra-
my v kterýchkoliv hodinách. 

Podařilo se nám zprovoznit pří-
rodovědnou učebnu a vybavit ji 
dalšími pomůckami (přírodověd-
né batohy, dalekohledy, fotoaparát) 
včetně možnosti využití interaktiv-
ní tabule.

V rámci rozšíření čtenářské na-
bídky jsme zakoupili do žákovské 
školní knihovny 81 kusů knih pro 
děti.

Každý třídní učitel na 1. stupni 

ZŠ má dle požadavků k dispozici 
fotoaparát, aby se mohla průběžně 
provádět dokumentace akcí každé 
třídy.  Za stejným účelem byly do-
koupeny i 2 videokamery, soft ware 
pro střihové úpravy a práci s fotogra-
fi emi. Videokamera byla využívána i 
v rámci volitelného předmětu semi-
nář digitálních technologií. Hodnota 
nakoupených pomůcek, digitálních 
přístrojů a zařízení činí 520 556,-Kč.

Projekt byl z  našeho pohledu 
úspěšně ukončen. Nejvíce nám chybí 
možnost dělení žáků do skupin, pro-
tože bez projektové fi nanční dotace 
to s  výjimkou 1. třídy dle směrnic 
MŠMT není možné.

V nastavených oblastech rozvoje 
naší školy budeme pokračovat v roz-
sahu možností, které máme v  rám-
ci běžných fi nančních prostředků 
MŠMT přidělených krajem a ve spo-
lupráci s obcí k tomu využijeme i mi-
mořádné fi nanční prostředky určené 
k provozu školy, za které dokončíme 
výměnu nábytku ve třídách. 

Mgr. Růžena Juráňová, 
zástupkyně ředitelky školy

knihovničky. A určitě i dál budeme hravě žít zdravě…
Za žáky 5. třídy 

J. Nesvadbová, tř. učitelka
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Environmentální výchova
Ve středu 5. března jsme se vypravi-

li na výukový program do EKO - cen-
tra Dúbrava. Téma našeho programu 
byli motýli. Do Hodonína jsme jeli au-
tobusovou linkou.

Když jsme dorazili na místo, usadili 
jsme se na koberec a poslouchali vy-
právění o životě motýlů, o jejich vývoji 
a přezimování. Také jsme si na motýly 
zahráli. Byli jsme larvy, chroupali jsme 
listy, zakuklili jsme se. Až z  nás byli 
krásní motýli, pili jsme nektar jako oni. 
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, 
které nám usnadní naše učení. Motýla 
jsme si také namalovali a naučili se ně-
které druhy od sebe rozeznávat.

Po skončení programu jsme si ještě 
prohlédli zvířata, o která se na centru starají. Viděli jsme 
potkany, králíčky, morčata, pohladili jsme si hady.

Domů jsme jeli spokojeni a se spoustou nových zážitků.
Za žáky 3. třídy zapsali: 

Barbora Pecůchová, Natálie Bílíková

Z naší školičky
Modrá je obloha, sluníčko svítí,
tráva se zelená, kvete už kvítí.
V korunách stromů si zpívají ptáci,
všude je veselo, jaro se vrací!

Gábinka: „Paní učitelko, já už 
se tak těším na jaro. To je nejlepší, 
protože se nemusí nosit ty protivné 
bundy a čepice, já je fakt 
nesnáším.“

Myslím si, že nejenom 
Gábinka se jara už nemů-
že dočkat. Zimy a sněhu 
jsme si letos  moc neužili 
a tak si už chceme užívat 
toho teplého pohlazení od 
jarního sluníčka. I když se 
říká, že v březnu vlezeme 
za kamna a v dubnu tam 
ještě rádi zůstaneme, nám 
to nevadí. Ať si to paní 
Zima zkouší, jak chce, my 
jsme si na zahradu vytáhli 
jarní „náčiní“ - míče , bá-
bovky, lopatky, traktory a 
za chvilku odhodíme i ty 
„protivné“ bundy a čepice.
S dětmi jsme toho od no-
vého roku zvládly oprav-
du hodně. Tradičně jsme 

navštívily jesličky v našem kostele, 
uspořádaly jsme ve školce tříkrálový 
a masopustní průvod, zhlédly jsme 
hudební představení i maňáskové 
divadlo, navštívily jsme družinu ZŠ. 
Naši předškoláci absolvovali zápis do 
první třídy a vypravili se za zvířátky 
do Ekocentra Hodonín. No a teď se 

už zase těšíme na Velikonoce, na jarní 
hraní a vyrábění, na to, jak budeme 
vymýšlet program pro maminky, a na 
další akce, které nás čekají.

Přátelé, jaro přichází! Odemkně-
me se i my, usmívejme se, když ráno 
vstaneme. Potěšme se milým sluníč-
kovým úsměvem navzájem a mějme 
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sluníčka v duši, v očích, v dobrém slo-
vu. Velcí i malí.

Tak tady je něco pro ten úsměv:
*Uč: „Gábi, jak se jmenuje tatínek 

křestním jménem?“
Gábinka: „Já si nemůžu vzpome-

nout.“
Uč: „No jak na něho volá doma 

maminka?“
Gábinka: „Otče mých dětí.“
*Uč: „Co myslíš, z čeho by měl ta-

tínek radost?“
Tadeášek Š: „Můj taťka by měl ur-

čitě radost z teho, že je Pavel.“
*Mikulášek: „Paní učitelko, kde je 

tá druhá paní učitelka?“
Uč: „Šla na záchod.“
Mikulášek: „No poprvní.“
*Uč: „Kdo to tady vylil?“
Rostiček: „To udělal ten čaj.“
*Terezka V: „Paní učitelko, my 

sme byli v zoo a viděli sme malé jeh-
něbátko.“

Uč: „A co to je?“
Terezka: „No přeci mláďátko 

ovečky.“
*Mikulášek nechtěl prozradit klu-

kům tajemství. Matýsek M. na to: 
„Nevadí, tak my si něco vymyslíme a 
také ti to neprozradíme.“

*Uč: „Děti, čím byste chtěly být, až 
budete velcí?“

Michálek K: „Já bych chtěl byt vo-
jákem, já nechcu byt žádný srab.“

*Lukášek M: „Paní učitelko, tako-
vou polévku máme doma, takovou 
vaří maminka, úplně stejnou, akorát 
jinou.“

Dovolte mi, abych se ještě nako-
nec vrátila k Vánocům, protože bych 
chtěla jménem dětí a všech zaměst-
nanců MŠ poděkovat Svazu seniorů 
v Prušánkách, kteří věnovali výtěžek 
z vánoční výstavy našim dětem na 
dárečky pod vánoční stromeček. Od-

Z činnosti skautu

Tradiční dětský karneval

Na začátku března se konal v kulturním domě tradič-
ní dětský karneval, jaký už jsme dlouho, co se týče po-
čtu dětí, nepamatovali. Kolem stovky dětí v originálních 
a překrásných maskách si „daly dostaveníčko“ se svými 
rodiči a prarodiči. Mohli jsme tu zahlédnout princezny, 
víly, čerty, vodníky, policajty nebo také originální „čaj Te-
ekanne“…

Program karnevalu byl jako vždy velmi nabitý – přijeli 

nám zatancovat děti z fi tness a baletního kroužku z Lužic, 
nechyběly hry, jako jsou „balónková“ nebo „židličková“ a 
spousta písniček od našeho DJ. Kdo měl chuť nebo žízeň, 
mohl se občerstvit v naší cukrárně, do které jsme napekli 
domácí buchty a koláče. Odměnou pro nejlepší tanečníky 
a nejkrásnější masky byl diplom a dárek. Příští rok se na 
Vás opět těšíme na karnevalu!

Za skauty ze střediska Mikulčice Barbora Ivičičová

měna? Radost a rozzářené dětské oči. 
Vidět je to i na fotografi ích, co říkáte?

Text a foto: Radka Šůrková

foto Petr Omelkafoto Petr Omelka
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Z činnosti SDH
Letošní rok začal u našeho SDH 

klasicky, a to výroční schůzí, které se 
zúčastnili kromě členů SDH také sta-
rosta obce a zastupitel Václav Polách. 
Hodnotil se uplynulý rok a vytyčova-
ly se úkoly na rok letošní. Bohužel se 
zde s námi rozloučil náš dlouholetý 
starosta pan Miroslav Beránek, který 
ze zdravotních důvodů ukončil svou 
bohatou činnost v našem sboru. Ur-
čitě mu patří náš obdiv a veliký dík 
za vše, co pro sbor a pro samotnou 
obec svou činností dokázal. Na jeho 
místo byl zvolen náš další dlouholetý 
člen Miroslav Pálka. Na letošní rok 
jsme opět žádali krajský úřad o do-
tace, ze kterých bychom rádi pořídili 
novější cisternu. Stará tatra, kterou 

máme, již nevyhovuje jak jízdním 
komfortem, tak hlavně po technické 
stránce. Má sice nový kabát, ale ne-
ustálé drobné či větší opravy jsou na 
denním pořádku. 

V loňském roce naše jednotka za-
sahovala celkem u jednadvaceti udá-
lostí, z  toho bylo sedm v  Lužicích, 
zbytek jak v  okolních obcích, tak i 
v naší. Jednalo se zejména o požáry 
polních porostů, které byly v letních 
měsících velmi časté. Dokonce jsme 
o prázdninách vyjížděli za jeden den 
ke dvěma událostem, a to tři dny po 
sobě. Dále tu byly i požáry nízkých 
budov. Výbuch s  následným požá-
rem v Lužicích nebo chatka v Týnci. 
Dále to byly výjezdy zahrnující tech-

nickou pomoc, většinou při silném 
větru, kdy jsme odstraňovali popa-
dané větve či stromy. Na konci roku 
jsme od krajského úřadu obdrželi 
žádané dotace na dovybavení dýcha-
cí techniky, ale také zvláštní dotaci, 
ze které jsme zakoupili bezkontakt-
ní teploměr, vysílačky, multifunkční 
detektor nebezpečných plynů a pláš-
těnky.

Také jsme vypomáhali obci s or-
ganizací akce Pochod slováckými 
vinohrady a dalšími. Ve školce na 
tradičním dýňobraní jsme dětem 
předvedli techniku. Nedílnou sou-
částí našich společenských akcí je 
noční soutěž O pohár starosty obce. 
Soutěžnímu družstvu se dařilo stří-
davě, a proto obsadilo v  konečném 
pořadí jedenácté místo s  celkovým 
počtem jednatřiceti bodů. Posled-
ní akcí, kterou jsme pořádali, byl 
již klasický turnaj ve stolním tenise. 
Hrálo se ve čtyřech skupinách po 
pěti hráčích a následné osmičlenné 
fi nále. Vítězem se stal J. Grznárik 
z Prušánek, na bedně se ještě umís-
tili M. Sůkal z  Nového Poddvorova 
a třetí skončil tradiční účastník Ko-
řínek Pavel z  Hodonína. Všem gra-
tulujeme a letos znova na Štěpána 
v tělocvičně. 

Za SDH Jakub Valuch

Tříkrálová sbírka 2014
Celkem bylo v  Prušánkách vybráno 48.980,- Kč. Le-

tošní Tříkrálová sbírka byla pro Oblastní charitu Hodonín 
rekordní. Více než 1600 koledníků přineslo v 560 kasič-
kách rekordních 2 348 182 Kč. Oblastní charita Hodonín 
děkuje všem, kdo se jakýmkoliv způsobem do této sbírky 
zapojili.

Slovo půst nezní našim uším příjemně. Protože jsme 
příliš zpohodlněli a těžko se něčeho zříkáme. Přesto má své 
nezastupitelné místo v životě každého člověka. Ježíš nám ho 

Zprávičky z farnosti
doporučil slovem i příkladem. Své veřejné působení zahájil 
čtyřicetidenním postem. A už v rané církvi se křesťané posti-
li ve středu, v pátek a v sobotu – jako přípravu na neděli.

  Ke každé oslavě patří příprava. Svátek za svátkem a 
oslava za oslavou dokážou plodit jen nudu a člověka ne-
naplní. Církev vyzývá každoročně před oslavou Velikonoc 
k intenzivní přípravě – k pokání, obrácení, změně smýš-
lení. Doba postní trvá od Popeleční středy do Zeleného 
čtvrtka. Postní praxe vždy byla, je a bude pro člověka 
velmi důležitou. Půst je nenahraditelným a nejlevněj-
ším lékem proti nemocem. A to nejen nemocem těla, ale 
i nemocem ducha a duše. Známe tu lidovou moudrost: 
„V zdravém těle zdravý duch.“ Všechno se vším souvisí. 
Když člověk nemá čisté svědomí, trpí tím i tělo a může 

Půst stále moderní
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vážně onemocnět.

  V předjaří, které se kryje s postní dobou, cítili lidé už 
odpradávna potřebu vyčistit své tělo od nahromaděných 
škodlivin za zimní období. A také docházely zásoby, proto 
bylo třeba šetřit. Delší bezmasé období zbavuje tělo mno-
ha škodlivin. Jak rozšířené jsou dnes nejrůznější odtučňo-
vací diety – tedy půst pro štíhlý vzhled a krásu těla. Píše 
se dnes také mnoho o postech ze zdravotních důvodů. Je 
to návrat ke zkušenostem našich předků. Mnoho nemocí 
se takto dá vyléčit. Zkušenost předků také říká: „Jez do 
polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta.“

  Půst kromě toho vede člověka k posilování vůle a k ne-
závislosti na materiálních věcech, činí člověka svobodněj-
ším, radostnějším a otevřenějším jak pro setkání s Bohem, 
tak pro své bližní. Stává se vnímavějším k potřebám dru-
hých lidí. Nejde o to, abychom měli hlad, ale abychom vedli 
prostý, chudý život. Kdo je chudý, je otevřený vůči Bohu i 
lidem. Modlitba a půst jsou také nenahraditelné prostředky 
k získání míru. Zkušenost, kterou získáme postem je, že ve 
skutečnosti potřebujeme k životu málo věcí. Máme se postit 
především od toho, kde se cítíme otroky (od zbytečného 

mluvení, sladkostí, kouření, alkoholu, televize, počítače…). 
Mnoho lidí ve světě hladoví a umírá hlady. Co ušetřím po-
stem, mohu jim dát k dispozici – rozdělit se s potřebnými – 
a to způsobí velkou radost na obou stranách. V postní době 
klademe důraz především na vnitřní obrácení, na proměnu 
člověka k lepšímu.

  Doba postní je dobou duchovní obnovy, dobou ra-
dostné práce na sobě. Jak se to může projevit v konkrét-
ním životě? Být skromnější, trochu přívětivější a laskavěj-
ší, otevřít se pro druhého a naslouchat jeho těžkostem, i 
když mám teď sám plnou hlavu starostí, snažit se o důvěru 
k těm, ve kterých jsem se zklamal, pochválit, nevidět na 
druhém jen chyby, ale hledat, co nás s druhými spojuje, 
usmát se na druhého, i když je mi těžko, navštívit někoho, 
povzbudit, zatelefonovat, udělat radost, udělat si denně 
čas na hraní s dětmi, na rozhovor s partnerem, věřící na 
společnou modlitbu, udělat si čas i na sebe, učit se při-
jmout svou bezmocnost, své hranice, chyby…

  Využívejme tedy vzácného času svého života k dobré-
mu, k tomu, k čemu je nám darován.

Vít Hába, farář

Život ve farnosti
Kdo se zajímá trochu o dění v círk-

vi, ví, že loňský rok byl vyhlášen Čes-
kou biskupskou konferencí „rokem 
víry“, což souviselo také s  oslavami 
výročí příchodu Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu.  Letošní rok byl vy-
hlášen „rokem rodiny“. Každá rodina 
je takovou „malou církví“, kde se víra 
předává a uchovává. Není to však vždy 
jednoduché.  Dnešní společnost se sta-

ví vůči církvi často negativně. Pokud 
se obraz církve u někoho zakládá na 
vědomostech, že upálila Jana Husa a 
jakýsi farář ztrestal kdysi jejich dědeč-
ka rákoskou, nikdy nemůže pochopit 
pozitivní rozměr a duchovní bohatství 
církve.

Příležitostí, jak se aktivně zapojit 
ve farnosti do roku rodiny je, že bu-
dou probíhat každou neděli katecheze 
pro děti. Vytvořili jsme tým katechetů, 
většinou z řad rodičů, kteří se budou 

v této činnosti střídat. Děti tak budou 
odcházet během mše na určitou dobu 
do kapličky, kde bude připravený 
„program“ jenom pro ně. Chceme tak 
dětem zpestřit nedělní liturgii a předá-
vat jim evangelium pro ně přijatelným 
způsobem. Naštěstí se můžeme inspi-
rovat jinými farnostmi, kde tyto kate-
cheze běžně probíhají. Na závěr bych 
chtěla popřát všem naději tryskající 
z velikonočního poselství.

Za farnost Jitka Omelková

Sport

Oddíl kuželek sezóna 2013-2014

A družstvo hraje prvním rokem 3. ligu na kuželně ve 
Valticích. Po podzimní části jsme byli na předposledním  
sestupovém 11. místě s  počtem  7 bodů.  
Asi nováčkovská  daň, anebo to, že hrajeme 
na nedomácí kuželně.  V právě probíhající 
jarní části nastal pro nás příjemný obrat a 
to ten, že jsme ještě nepoznali hořkost po-
rážky, získali 14 bodů a posun na skvělé 5. 
místo.  Snad je to příslib do nové sezóny.  
Za A družstvo nastupují Hosaja Zdeněk, 
Horák Radek, Zálešák Zdeněk, Klečka 
Zdeněk, Zálešák Stanislav, Esterka Stani-
slav ml., Šerák Tomáš a Zálešák Jan. Hlav-
ně bych chtěl poděkovat našim věrným fa-

nouškům, kteří za námi jezdí na naše domácí zápasy do 
Valtic, i když je to od nás docela daleko. Za to jim patří 
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Kdo si hraje, nezlobí...

Nudíte se a chtěli byste se nějak zaba-
vit? Nabízím vám řešení.
Už několik let   hrajeme pouze ama-
térsky volejbal. Dodržujeme všechna 
pravidla, ale více než kvůli výsledkům 
a výkonům hrajeme pro radost a pro 
zábavu. A protože už víme, že podob-
ných nadšenců jako my je v okolí víc, 
sem tam uspořádáme turnaj.
Jeden takový „JEN TAK“ jsme se roz-
hodli uspořádat jednu lednovou sobotu.
Sešlo se nás pět týmů. Kromě nás nad-
šenci z Josefova, Rohatce, Radějova a 
Poddvorova.
Naše síly byly celkem vyrovnané, zá-

velký dík.
B a C družstvo v  Krajském přeboru jih 
hrají střed tabulky. B družstvo se opro-
ti loňsku zlepšilo, když po dvou letech 
nehraje o záchranu v  soutěži, ale velmi 
kvalitními výkony na domácí kuželně 
dělá radost hlavně sobě jak z  pěkných 
čísel, tak i z klidného 7. místa v tabulce. 
C družstvo se oproti loňské sezóně tro-
chu pohoršilo a je z toho 9. místo. Hlav-
ně škoda domácích zápasů, kdy loni 
dokázali více těžit z  domácího prostře-
dí a získat větší počet bodů. Ještě mají 
do konce odehrát pět zápasů, z  toho tři 
doma, tak doufám, že domácího pro-
středí využijí na 100%.  B družstvo hraje 
ve složení Kristová Alena, Zvědělíková 
Alena, Flamík Pavel, Vališ Laďa, Lauko 
Jiří, Zálešáková Sára a Pálka Michal. Za 
družstvo C hraje Esterka Stanislav st., 
Polách Václav, Polách Jara, Šimek Milan, 
Koliba Petr, Novotný Jiří, Šimková Jitka, 
Tesařík Martin a Šimek Michal.
Dorost hraje již tento rok v novém slo-
žení, a to Šimková Jitka, Slavíková Svať-
ka a Vavřínková Hanka. Poslední dvě 
se zatím seznamují s  nástrahami cizích 
kuželen a jde jim to moc dobře. Uvidí-
me příští rok, jak jim to půjde bez Jitky 
a s  novým členem v  družstvu, který se 
určitě dá vybrat z děcek, co se pravidelně 
každé úterý v týdnu v počtu okolo deseti 
tento zajímavý sport učí hrát.

Za oddíl kuželek Zdeněk Zálešák
Další informace o oddílu najdete na 

stránkách
www.kuzelkyprusanky

Tabulka: 3.kuželkářské ligy
1. TJ Sokol Husovice B 19 13 2 4 3261 28
2. TJ Slovan Kamenice nad Lipou  19 11 3 5 3251 25
3. SK Baník Ratíškovice A 19 12 1 6 3189 25
4. SK Kuželky Dubňany A 19 11 2 6 3285 24
5. TJ Podlužan Prušánky A  19 9 3 7 3198 21
6. KK MS Brno B 19 9 2 8 3226 20
7. TJ Centropen Dačice B 19 10 0 9 3184 20
8. KK Blansko B 19 8 1 10 3170 17
9. TJ Sokol Mistřín  19 6 3 10 3195 15
10. KC Zlín  19 5 3 11 3166 13
11. TJ BOPO Třebíč  19 5 1 13 3205 11
12. CHJK Jihlava  19 4 1 14 3195 9

Tabulka: Krajský přebor I. jih
1. KC Hodonín  21 17 1 3 2567 35
2. TJ Sokol Mistřín B 21 16 0 5 2553 32
3. TJ Jiskra Kyjov  21 15 1 5 2487 31
4. TJ Sokol Vážany  21 15 0 6 2530 30
5. TJ Sokol Vracov C 21 12 2 7 2476 26
6. TJ Sokol Vracov B 21 12 0 9 2493 24
7. TJ Podlužan Prušánky  B 21 10 0 11 2476 20
8. KK Sokol Litenčice  21 9 1 11 2463 19
9. TJ Podlužan Prušánky  C 21 8 1 12 2465 17
10. TJ Lokomotiva Valtice  B 21 7 2 12 2488 16
11. KK Jiskra Čejkovice B 21 6 2 13 2440 14
12. SK Kuželky Dubňany C 21 7 0 14 2470 14
13. SK STAK Domanín  21 4 1 16 2466 9
14. TJ Sokol Mistřín C 21 3 1 17 2354 7

Tabulka: nádstavby JmKP jih dorost
4. SK Baník Ratíškovice A 17 7 3 7 1103 17
5. TJ Sokol Vracov A 18 6 3 9 1067 15
6. TJ Lokomotiva Valtice  B 17 5 2 10 994 12
7. KC Hodonín  17 4 3 10 1050 11
8. TJ Podlužan Prušánky   17 3 3 11 1075 9

pasy byly dramatické a napínavé do 
poslední chvíle. Jako vítěz nakonec 
skončil tým z Rohatce.
Ale důležitější pro nás byla 
dobrá nálada, skvělá atmosfé-
ra a fajn společnost.
Pokud si to chcete zkusit i vy, 
jste srdečně vítáni. Hrajeme 
každou středu o půl osmé v 
tělocvičně. Nerozhoduje ani 
věk ani pohlaví, ale těšíme 
se konečně na nějaké chlapy, 
kteří nám v našem týmu po-
řád schází.
Volejbalu zdar a snad se ně-

kdo z vás zvedne z toho gauče.
Za prušánecké volejbalisty

Blanka Čechová
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Vánoce jsou již minulostí...

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi

Jaro je tady, ale jak bývá zvykem, 
vracíme se vždy ve Zpravodaji zpět 
do časů, kdy ještě vládla paní Zima.

Stalo se již tradicí, že na konci 
každého roku se v našem kulturním 
domě pořádá vánoční koncert. Ani 
minulý rok nebyl výjimkou. Po ně-
kolika letech opět Slovácký krúžek 
Prušánky připravil pro naše občany 
pořad, v  němž jsme si připomněli 
tradici Vánoc, tentokrát duchu křes-
ťanském. Celý program byl zasazen 
do Štědrého dne a vše se odehrávalo 
pouze v rodině. Byly zde vzpomenu-
ty staré zvyky, zrození Ježíška a ne-
chyběly ani známé koledy, které jsou 

symbolem Vánoc. Celý večer byl za-
končen „půlnočními zpěvy“.

Do programu se zapojila MŠ, děti 
ze ZŠ, soubor Nechoránek a mužský 
a ženský sbor. Účinkující doprovázela 
CM sourozenců Osičkových z  Vel-
kých Bílovic. Hostem programu byla 
KAPELA STARÝCH ČASŮ, která se 
představila se svým vlastním vánoč-
ním programem.

Přestože byl velký počet účinku-
jících, zkoušky jsme zvládli velmi 
dobře. Náročná byla pouze příprava 
jeviště. Protože jsme neměli k dispo-
zici žádné kulisy a chtěli jsme vytvo-
řit prostředí zapadající do programu, 

museli se zapojit i účinkující. Každý 
velmi rád přispěl čímkoliv, aby jeviště 
vypadalo věrohodně.

Věříme, že ti, kteří přišli, ocenili 
úsilí účinkujících, kteří snažili vytvo-
řit sváteční atmosféru.

Slovácký krúžek děkuje prostřed-
nictvím zpravodaje všem, kteří věno-
vali přípravě pořadu svůj volný čas a 
rádi se zapojili. Poděkování patří také 
pracovníkům obecního úřadu, kteří 
nám také hodně pomohli a připravili 
příjemné prostředí v našem „novém“ 
kulturním domě. 

za Slovácký krúžek, Vlasta Trechová
foto Petr Omelka

Volba stárků

Na Štěpána se u Nechor konala tra-
diční volba stárků a stárek pro rok 2014. 

Zvoleni byli: 
první stárek: David Polách
druhý stárek: Jiří Novotný
třetí stárek: Dominik Malhocký
stárky: Barbora Kolibová 
       a Jitka Šimková.

foto Petr Omelkafoto Petr Omelka
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Ohňostroj

Diskoples

Krojovaný ples

Ten byl jedním slovem nádher-
ný! Snad všichni se shodli na tom, 
že to byl jeden z nejkrásnějších pru-
šáneckých ohňostrojů, který pro 
nás pan Krkavec z fi rmy Cipytex 
nachystal. Těší nás také, že se u no-
voročního ohňostroje schází každý 
rok víc a víc lidí. 

Díky určitě patří manželům 
Schottlovým z Hostince U Schottlů, 
kteří pro vás každoročně připravují 
výborný svařák a také všem vina-
řům, kteří na něj přispívají.

JK

V sobotu 25. ledna 2014 se konal 
VI. Kuželkářský diskoples. K  po-
slechu stejně jako loni hrál DJ Rá-
dia Jih Tomáš Blecha.  Ples začal 
předtančením dětí z All Star fi tness 
Lužice, které se určitě moc líbilo. 
Návštěva plesu byla jako každý rok 
velmi pěkná.  Děkujeme všem, kte-
ří se přišli pobavit a něco si i vyhrát 
v naší bohaté tombole. Kuželkářský 
oddíl tímto moc děkuje všem, kteří 
přispěli do tomboly jak fi nančními 
tak i věcnými dary, a už teď se těší-
me na shledání v příštím roce.     

Oddíl kuželek

Dne 18. ledna se v nově zrekon-
struovaném kulturním domě konal 
už 14. Krojovaný ples. Ples byl zahá-
jen předtančením Moravské besedy 
v podání místní krojované chasy a 
přespolních chas z Moravské Nové 
Vsi, Mutěnic a Rakvic za doprovodu 
DH Straňanka, která hrála do pozd-
ních nočních hodin. Z přespolních 
návštěvníků k nám zavítali krojovaní 
šohaji z Josefova, Hrušek, Velkých Bí-
lovic a dalších okolních obcí, a také 
velmi početná skupinka zahraničních 
krojovaných z obce Radošovce. Opět 

se volila Miss a Šohaj plesu, tentokrát 
vyhráli přepolňáci – Jiří a Petra Zále-
šákovi z Mutěnic. To nám nevadí. Co 
nás ale trochu mrzí, je, že místních 
mužáků  chodí rok od roku méně.

Chtěli bychom touto formou po-
děkovat vám všem, kteří jste jakkoliv 
přispěli ke konání Krojovaného ple-
su a také děkujeme všem, kteří do-
razili na kulturní dům a přispěli ke 
příjemné atmosféře. Velké díky patří 
také manželům Němečkovým, kteří s 
námi nacvičovali besedu a bez jejichž 
pomoci a rad bychom  se neobešli.

Stárci a Stárky

foto Petr Omelkafoto Petr Omelka
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Ples SRPDŠ

3. ročník maškarního plesu

První únorovou sobotu se konal 
tradiční ples SRPDŠ. Je to všeobec-
ně nejočekávanější událost hlavně 
pro žáky deváté třídy základní školy. 
Kolem půl sedmé večer se začal pl-
nit kulturní dům rozechvělými dív-
kami a mladými chlapci. Dívky byly 
krásné jako princezny. Bylo vidět, že 
si daly na svém zevnějšku velmi zá-
ležet. Nový účes, make-up, bílé šaty, 
prostě paráda. I kluci byli elegantní, 
modrá košile ladila s  bílou kravatou 
a černými kalhotami. Krátce po osmé 

22. února 2014 se konal již tře-
tí  maškarní ples ,který měl letos jistě 
největší účast, a proto  na něj dora-
zili významné a světoznámé osob-
nosti - například Morticia a Gomez 
Addamsovi, arabský šejk, členové 
olympijského týmu, také dorazili 
příslušníci mnoha národností, např.
ze Skotska,  Tyrolska, Japonska atd...

hodině přivítala všechny zúčastněné 
paní ředitelka. Poté nastal okamžik, 
na který všichni čekali. Letošní absol-
venti zahájili ples nacvičenou polo-
nézou. Byl to povznášející zážitek, při 
kterém nezůstaly oči maminek su-
ché. Následovalo sólo rodičů s dětmi 
a bylo vidět, jak moc jsou rodiče na 
své děti pyšní. Po chvíli volné zába-
vy následovalo představení tanečníků 
a jejich poděkování třídní učitelce a 
ostatním pedagogům. Kolem desáté 
hodiny nám krásné žačky zatančily 

podmanivé fl amengo. V  letošní ab-
solventské třídě převažují dívky nad 
chlapci, a proto museli s  tančením 
vypomoci jak bývalí tak i mladší spo-
lužáci. Ale ani tento fakt nic neubral 
na kouzelném vystoupení. Po skon-
čení programu vypukla volná zába-
va, která byla přerušena už jen tom-
bolou. K  výborné zábavě nám celý 
večer hrála Slovácká kapela Romana 
Horňáčka. V  jejich široké hudební 
nabídce si každý našel tu svou písnič-
ku. Hudební přestávky byly vyplněny 
diskotékovou hudbou. Rozcházeli 
jsme se v časných ranních hodinách. 
Myslím, že se nám letošní ples povedl 
a domů jsme si přinesli vzpomínky 
na příjemně strávený večer. Já osobně 
chci opět pochválit naše sponzory a 
poděkovat jim. Opět jsme měli velmi 
bohatou tombolu, která svědčí o je-
jich štědrosti. Doufám, že tato tradice 
nám vydrží i v ostatních letech. Ještě 
jednou moc děkuji za celé SRPDŠ.

Jana Flajžíková

Zvířecí říši zastupovali například 
králíci, myši, luční hmyz, berušky 
apod. Nejvíce ale zaujala skupina 
zombie děvčat, pralidé i s velkým 
mamutem, kukuřice s  hráškem a 
kovbojové i s koňmi, kteří také prá-
vem vyhráli a získali cenu Baru U 
Sávy - dort!

Ples zpestřilo taneční představení 

dětí ze zdejší ZŠ pod vedením paní 
učitelky Ammerové.

Půlnočním vyhlášením ples ov-
šem neskončil, maskovaní účastníci 
se bavili až do ranních hodin a ně-
které masky to měly obzvlášt nároč-
né.

Příští ročník se na Vás opět těší 
pořadatelé z Baru U Sávy.

foto Jakub Kantafoto Jakub Kanta
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Jak jde čas s Kapelou starých časů?

Dobrý den, milí příznivci KAPE-
LY STARÝCH ČASŮ,

dovolte mi, abych se s Vámi podělil 
o malé ohlédnutí za našimi aktivitami 
v uplynulém půlroce. Bylo to opět šest 
měsíců plných hezkých zážitků, setká-
ní, poznávání nových míst a samozřej-
mě spousty muziky.V září jsme si za-
hráli v pivovaru v Dalešicích. Je Vám 
to místo povědomé? Ano! Natáčel se 
tam slavný fi lm Postřižiny. Pivovar 
stále slouží svému původnímu účelu, 
tedy vaření piva, mimochodem velmi 
dobrého, v několika variantách. Je tam 
hezká restaurace, penzion a taky z fi l-
mu dobře známý komín, ze kterého 
se dnes rozhlíží namísto hrdinů fi lmu 
rodinka  čápů (obr.1). V restauraci je 
pak trvalá výstava fotografi í a předmě-
tů fi lm připomínající. Je to například 
kolo a šaty paní správcové a taky Pepi-
novo obuvnické nářadí. 

A ani jsme se nenadáli a byly tu 
Vánoce. A s  nimi vánoční koncert 

„Ten vánoční čas“ pořádaný Slo-
váckým krúžkem a Obcí Prušánky, 
na kterém jsme měli tu čest vystou-
pit s  pásmem svátečních písniček 
společně s  naším hostem Andreou 
Kachyňovou.  Ženský sbor, mužský 
sbor, sólisté a děti podávali obdivu-
hodné výkony. Na celé akci bylo nej-
pěknější to, že všichni vystupující byli 
místní a že jsme společně dokázali, 
že i z domácích zdrojů jsme schopni 
uspořádat krásnou kulturní akci. Za 
to patří všem velké poděkování.

Začátek roku byl pak ve znamení 
dvou velkých plesových akcí. Byl to 
Country bál v  Hodoníně pořádaný 
tanečním klubem Black & White, na 
kterém jsme letos hráli poprvé  a byl 
to zážitek. Velký sál, spousta hostů, 
výborná zábava. Plynule jsme pak po-
kračovali v  únoru naším tradičním, 
už třetím, Čundrbálem (obr.2), který 
se opět moc povedl. Svá vystoupení 
tam měli naši kamarádi z  Lednické-

ho ranče, tanečnice z Black & White 
a letos poprvé slovenská kapela Stopy 
z  Partizánkého. K  vynikající náladě 
tradičně přispěly naše milé Seniorky, 
které se stávají aktivními propagátor-
kami country tanců a svým nadšením 
přilákaly na parket i mnohé „zatvrze-
lé netanečníky“.

A co nás ještě zajímavého čeká 
v letošním roce? Kromě mnoha men-
ších akcí v  Prušánkách a okolí je to 
již třetí ročník Setkání Čechů a Slo-
váků žijících ve Skandinávii koncem 
května ve Švédsku a 20. srpna pak vy-
stoupení na festivalu Kulturní léto ve 
Veselí nad Moravou.

Děkujeme Vám, naši milí poslu-
chači, za přízeň a těšíme se na setká-
ní s Vámi na kterékoliv z našich akcí, 
kde vždycky „hrajeme pro radost a 
je to na nás znát“.

Za KAPELU STARÝCH ČASŮ
Luboš Zahradník

www.kapelastarychcasu.cz

A něco od seniorů

Ještě než se vrhneme do jar-
ních prací, já se vrátím k  vánoč-
nímu času. Chci vzpomenout naši 
předvánoční výstavu. Dle ohlasů 
návštěvníků byla pěkná a všem se 
líbila. Výtěžek z výstavy jsme daly 
dětem do školky na hračky. Pro-
to bych chtěla poděkovat všem, 
kdo se na této akci podíleli, všem, 
kteří přispěli ať pečivem, výšivka-
mi, obrazy, betlémy nebo jiným 
věcmi. A taky našim seniorkám. 
Každé pondělí chodíme do školy 
cvičit. Protahovací cviky, hlav-

ně na záda, jsme spojily s  nácvi-
kem country tanců, které jsme 
zúročily na letošním čundrbále. 
Od roku 2010 každé jaro pořá-
dáme zájezd do termálních láz-
ní Györu. V  léčebné části lázní 
jsou bazény s  termální vodou 
bohatou na minerály. Na naše 
klouby působí tato voda jako 
balzám. Už se velmi těšíme, ne-
boť zde načerpáme nové síly. 
Zase chystáme společnou dovole-
nou, ale o tom až příště.

Za seniory Květa Kopečková

obr. 1obr. 1 obr. 2obr. 2
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Prušánky v rozhlase

10.března 2014 vysílal Český rozhlas Brno o Prušánkách. Kabelová televize měla ten den přeladěno na jejich 
frekvenci, aby všichni občané mohli v pohodě poslouchat. Po šesté hodině ranní v pořadu Dobré ráno, Moravo, se 
posluchači dozvěděli ty nejdůležitější informace o naší obci, dopoledne jim v pořadu Apetyt paní Květa Kalužíková 
prozradila recept své maminky na tvarohové koblížky – škaredky – které se dělávaly na Fašaňk, po obědě se v pořa-
du Morava, krásná zem paní Jindra Ostrá poptala Jany Kamenské na společenský život v obci a nechaly spolu zahrát 
všem maminkám, babičkám a tetičkám za jejich péči o kroje dětí a vnuků moc pěknou písničku, po páté hodině 
starosta obce Jan Prčík pozval posluchače do Prušánek a doporučil jim několik míst, které by určitě měli navštívit. 
Na závěr nechal zahrát všem spoluobčanům.

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
všechny vás zdravím po letošní zimě, která jako by ani ne-
byla. Pro knihovnu je to ovšem dobré období. Od začátku 
ledna do 18 března navštívilo knihovnu celkem 622 čtená-
řů, dalších 54 lidí přišlo na počítač a vypůjčilo se celkem 
2043 knih.
To bylo trochu statistiky a nyní bych vás ráda upozornila 
na novinky, které vás od dubna čekají.
Od 1. dubna se mění otevírací doba v knihovně následují-
cím způsobem:
Pondělí 8.00 – 11.30, 13.00 - 17.00
Úterý    13.00 - 15.00
Středa  8.00 – 11.30, 13.00 - 17.00

Od dubna taky knihovna nabízí novou službu svým star-
ším občanům a to rozvážku knih do domu.
Pokud máte doma někoho, o kom víte, že by rád četl, 
ale není schopný si pro knihy sám zajít, volejte na číslo 
602 501 287 a domluvíme se na dalším postupu.

Z naší knihovny
V příštích měsících bych chtěla dokončit čištění a přeba-
lování knih v dětském oddělení. Jednotlivé knihy budou 
označeny podle tématu barevnými páskami a následně 
přeskládány do tematických oddílů pro snadnější vyhle-
dávání.
Od února je na uživatelských počítačích nainstalován on-
-line katalog, takže si můžete sami vyhledat tituly knih 
z našeho fondu.
Vážení občané, obracím se na vás ještě s prosbou.
Pokud máte doma knihy, které už nechcete a potřebuje-
te se jich zbavit, můžete je darovat knihovně. Kontaktujte 
mně prosím na čísle 602 501 287 a domluvíme se, které 
z nich by se nám hodily do fondu. Sama bych si je odvezla, 
neměli byste s tím žádnou práci.
Na závěr vám všem přeji příjemné prožití velikonočních 
svátků a doufám, že knihovně zachováte věrnost i přes veš-
keré polní práce, které nás čekají. 
Vždyť kde si lépe odpočinete, než na posteli s  knihou 
v ruce…

Vaše knihovnice Milena Hromková

Velká noc křesťanů – II
Loni jsme si připomněli velikonoč-

ní události počínaje poslední večeří a 
konče vydáním Krista k ukřižování. 
Nyní příběh dokončíme.

Ježíše už čekala jenom cesta na po-
praviště a ukřižování. Slovo „jenom“ tu 
však nastávající okamžiky moc věrně 
nevystihuje. Putování na Golgotu, tak 
se jmenoval pahorek za městem urče-
ný pro popravy, podrobně vykresluje 
obřad zvaný „Křížová cesta“ se svými 
čtrnácti zastaveními a zájemci jej mo-
hou absolvovat i v místním kostele. Sa-
motné ukřižování není příjemný úkon 
a ty, kdo by jej chtěli blíže poznat, jen 
odkážu na příslušnou literaturu, tře-

ba knihu „Den, kdy zemřel Kristus“. 
Utrpení na kříži bylo nesmírné. Vojá-
ci nabízeli odsouzencům víno se žlučí 
nebo ocet, což mělo otupovat vnímání 
bolesti. Na kříži byla také napsána vina 
ukřižovaného. V případě Kristově byla 
dost zvláštní. Žádný zloděj, vrah ba ani 
buřič, ale „Ježíš nazaretský, král židov-
ský“. Kněžím se tento text nelíbil, ale 
Pilát jejich stížnosti na něj nevyhověl. 
Vypadá to, že je rozezlen vyhodil.

Spolu s Ježíšem byli ukřižováni 
ještě dva lotři. Jeden po jeho levici, 
druhý po pravici. Ten vlevo se mu vy-
smíval, ten vpravo měl však přeci jen 
trochu soudnosti, uznal, že on tam visí 

oprávněně, ale ten uprostřed nic špat-
ného neudělal a v posledních chvílích 
života, kdy už není čas na ohledy, „co 
tomu řeknou lidé“, ani na výmluvy, že 
to, čím se provinil, nebylo tak hrozné, 
se jednoduše obrátil k Ježíši a požádal 
ho, aby si na něj vzpomněl, až bude ve 
svém království. A Ježíšova odpověď 
byla obdivuhodná: „Amen, pravím ti, 
dnes budeš se mnou v ráji“.

V takové chvíli jistě nešlo ze stra-
ny provinilce o chladný kalkul typu: 
„Něco mu navykládám a třeba mi to 
spolkne, a jestli je to fakt nějaký bůh, 
tak si snad polepším, za pokus to sto-
jí, horší už to stejně ani být nemůže“. 
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Kdepak. Na kříži už není vhodný čas 
na kličkování, výmluvy a okolky. Jistě 
už kašlal na krále, velekněze i Říma-
ny, neohlížel se na mínění lidí, ani na 
to, jak vypadá, nemyslel na výtěžek 
posledního lupu, na velikost svého 
majetku, ani na nic, čemu se v životě 
věnoval. Už zbývalo jediné, říct: „Byl 
jsem lump, ale, Ježíši, zachráníš mě?“ 
A povedlo se.

Odsouzenci na kříži umírali i ně-
kolik dní, ale Ježíš byl po probdělé 
noci a mučení vyčerpaný natolik, že za 
několik hodin zemřel. Tradice říká, že 
byly tři hodiny odpoledne. Jeho skon 
byl doprovázen zemětřesením, zatmě-
ním slunce a dalšími jevy, až i velitel 
římské stráže prohlásil, že muselo jít o 
Božího syna. Také se roztrhla chrámo-
vá opona, která zakrývala vnitřek vele-
svatyně, to proto, že byl právě zjednán 
volný přístup k Bohu pro každého. 

Navečer na onen Velký pátek mu-
seli odsouzence odstranit z křížů, pro-
tože následující sobota byl velký svá-
tek, kdy nesměly být mrtvoly venku. 
Římský voják se bodnutím do boku 
přesvědčil, že je Ježíš mrtvý, vyšla z něj 
kromě krve voda, a dal tělo Josefu z 
Arimatie, tajnému Ježíšovu učedníku, 
k pohřbení. Ten jej zabalil do plátna, 
položil do svého nového skalního hro-
bu a vchod uzavřel kulatým kamenem. 
Takový byl tenkrát na Blízkém výcho-

dě zvyk.
O následující Bílé sobotě se ne-

smělo nic dělat, byl největší svátek 
v roce, ale hned v neděli ráno, to je v 
Izraeli pracovní den, šly některé Ježí-
šovy učednice, i jeho matka, dodělat 
pohřební úkony, které v pátek ne-
stihly. Jenže, a to je největší událost 
Velikonoc, kámen je odvalený, vchod 
do hrobky otevřený a tělo nikde, jen 
stočené plátno od Josefa z Arimatie v 
místě, kde tělo leželo. A to nechal Pilát 
hrob hlídat, aby snad Ježíšovi učedníci 
neodnesli tajně tělo, protože Ježíš ještě 
za svého pozemského života prohlásil, 
že třetí den vstane z mrtvých. Stráže 
se však báli andělů, kteří pro Ježíšovo 
tělo přišli a utekli. Řekli to kněžím a 
ti je uplatili, aby na veřejnosti tvrdili, 
že usnuli a ubezpečili je, že když se to 
doslechne velitel, tak to s ním urovnají.

Ježíš se potom postupně ukázal 
všem svým následovníkům a začala 
se rozvíjet nová éra – křesťanství. Proč 
však musel zemřít? Jednou, na samém 
počátku lidstva, se jeho první přísluš-
níci Adam a Eva rozhodli uposlech-
nout Božího nepřítele, Satana. Nechali 
se obelstít a přistoupili na jeho nabíd-
ku, přijmout do svého srdce dobro i 
zlo. Od té doby umí být každý člověk 
dobrý i zlý. Někdo víc, někdo míň, ale 
každý má v sobě obojí. Přijetí tohoto 
principu však neznamenalo polepšení 

si, jak sliboval Satan, ale pád, vyhná-
ní z ráje. Cesta zpět je možná, ale jen 
bez toho zla, které se stalo naší pevnou 
součástí. A tady přichází Ježíš se svou 
nabídkou: „Vezmu tvé zlo na sebe a od-
nesu ho do pekla k Satanovi, kam patří. 
Stačí jen, když o to upřímně požádáš, 
jako ten lotr ukřižovaný po mé pravi-
ci.“ Že se to už stalo před dvěma tisíci-
letími a my jsme ještě nebyli na světě, 
tak jsme to propásli? Ne, nebojme se, 
to už není naše starost, jak to Kristus 
zařídí. Máme ovšem ještě jednu mož-
nost. „Zanést“ naše zlo do pekla sami. 
A už tam zůstat.

Budou Velikonoce, znovu se bu-
dou všechny ty události, Kristova oběť 
a hlavně zmrtvýchvstání připomínat. 
Už skoro po dvoutisící. Velká noc se 
však slaví, jak jsme v minulých letech 
ve Zpravodaji již uvedli, déle. Bible o ní 
mluví poprvé při odchodu Izraelců z 
Egypta. Judaismus však disponuje dal-
šími vyprávěními, jmenují se targumy, 
Targum pseudo – Jonatan uvádí: „A 
stalo se na sklonku dní, čtrnáctého ni-
sanu, že přinesl Kain něco z plodů země, 
semeno lnu, jako oběť prvotin před 
Hospodinem. A Ábel také přinesl ...“ 
Víte, co ten časový údaj znamená? 
VELIKONOCE !

Opravdu, starý svátek.
Jako lidstvo samo.

Ing. Josef  Zigáček

Čteme z prušánecké kroniky

Drahota stoupala, zároveň byl pocítěn teror ze strany 
rakouské vlády, vše muselo být odstraněno, co připomína-
lo slovanský původ. Sklady obchodníků byly prohlíženy. U 
obchodníka Martina Hromka č. 73 sebral strážmistr Dvo-
řák patnáct psacích kaménků a dvacet krabiček zápalek, 
poněvadž byly označeny slovanskými barvami. Při pro-
hlídce obchodníka Jana Sejáka byly rovněž zrekvírovány 
podobné zápalky.

Tak postupovala surová rakouská vláda, která myslela, 
že tímto způsobem vyhraje válku.

Dne 13. března roku 1915 padl Přemysl. (Víte někdo, 
koho nebo co kronikář myslel tím Přemyslem? Ptala jsem se, 
ale nikdo nevěděl). Tato bolestná rána pro Rakousko byla 
uvítána českými vlastenci, což bylo poznat z usměvavých 
tváří, avšak kvůli opatrnosti nebylo žádných projevů, je-

Rok 1915 Původní ilustrace z kronikyPůvodní ilustrace z kroniky

nom staří občané, scházejíce se u Nechor v podzemních 
katakombách, odkud nebylo slovo slyšet, tam se utěšovali, 
že snad už to skoro čert sebere. Každý očekával s rados-
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tí, kdy se objeví ruská armáda, která měla znamenat konec 
války a konec Rakouska. Avšak našli se i lidé nehodní, kte-
ří ve svém neuvědomění a neznalosti dějin byli ku všemu 
lhostejní, ba dokonce našim vlastencům velmi nebezpeční, 
neboť tu a tam byli lidé najednou vyšetřováni četnictvem. 
Tak pomalu přestali lidé sobě jeden druhému věřit. Těžké 
bylo  ovzduší po tomto rakouském neúspěchu. Odvody stí-
haly odvody, mladí lidé byli ustavičně honěni k prohlídkám 
do Hodonína, kde pod kontrolou germánských vojenských 
lékařů bylo až devadesát pět procent odvedenců uznáno 
schopných k vojenské službě. Takže byla vesnice od muž-
ského obyvatelstva přímo vydrancována. Bylo velkou vzác-
ností uvidět aspoň trochu zdravého mužského.

Roku 1915 v květnu přišlo nařízení od vojenského ve-
litelství, že všichni mladíci od čtrnácti let musejí se cvičit 
vojenským pohybům a obratům. Ze začátku se to prová-
dělo, ale najednou chlapci řekli, že nepůjdou. Josef Řehá-
nek se zprotivil, za to byl zbit vojákem, který dohlížel na 
ono cvičení těch dětí, ostatní mládež se zprotivěla a bylo 
po armádě. Tímto způsobem udělaly děti průlom do ra-
kouské disciplíny a armády, která chtěla zotročit všecko 
obyvatelstvo.

Ve květnu 1915 vypověděla Itálie válku Rakousku. Zase 
nám přibyl nový nepřítel či snad přítel. Avšak povstala tu 
nová fronta, která byla narychlo ucpávaná českými pluky. 
Nastaly zase nové odvody, znovu byly přebírány už něko-
likrát přebrané ročníky. Byly prováděny odvody na čerstvé 
maso, které císař řezník rozesílal po všech frontách, krmil 
jim ruská, srbská a italská děla. Kněží sloužili mše svaté 
za ony nešťastníky, kteří do posledního dechu proklínali 
všechno na světě.

Nikdo se nevzepřel, nikdo se neprotivil, všichni šli jako 
ta němá tvář jsouce hnáni jisté smrti vstříc. 

Roku 1915 na jaře bylo hlášeno bubnem ohledně soupi-
su zásob, obilí a mouky. Lidem bylo slibováno, aby se nebáli 
a ohlásili všechny zásoby, co mají, že jest to jenom soupis, 
aby naši nepřátelé nemysleli, že už nemáme co jíst. Nechal 
se náš lid oklamat rakouským úřadem a pověděl pravdu. 

Každý ohlásil všechny svoje zásoby, ba mnozí i více jak 
měli. Uvěřil lid drzým lhářům, ale v krátkém čase toho lito-
vali všichni. Asi koncem června roku 1915 přišli rekvírovat 
a lidem byla přímo ukradena polovina až dvě třetiny zásob, 
které byly stejně skrovné jako to přede žněmi bývá. Mlynář 
Vrana z Moravské Nové Vsi převzal všechno zrekvírované 
zboží. Bylo toho celkem třicet metráků. Následkem toho 
povstala v Prušánkách bída, takže v mnohých rodinách ne-
byl ani kousek chleba.

Roku 1915 na podzim, když byl nedostatek dělnictva 
pro zdejší Kuff nerův dvůr, tak požádala správa cukrovaru 
v Břeclavě vojenské velitelství o kontingent zajatců, čehož 
se jim taky dostalo.

Na začátku října 1915 jel dozorce z Kuff nerového dvora 
Jakub Janeček do Břeclavi pro zajatce, kteří byli přiděleni 
pro Prušánky. Dříve než mu byli oni nešťastníci přiděleni, 
byl Jakub Janeček podroben vojenské přísaze. Ona přísežní 
formule směřovala k tomu, že se má se zajatci zacházet po-
dle rakouské vojenské disciplíny, což v pozdější době bylo 
skutečně na nich prováděno. Jakub Janeček byl vyzbrojen 
revolverem a označen na rukávě černožlutým páskem, což 
znamenalo, že byl svrchovaným pánem nad svými svěřen-
ci. Byli mu přiděleni dvacet čtyři ruští zajatci, které přivedl 
do Prušánek do dvora, kdež se jim dostalo plného zaměst-
nání. Někteří jezdili s  volama a jiní byli zaměstnáni jako 
nádeníci. Za několik dní v neděli odpoledne zavedl dozorce 
Janeček svoje svěřence do hostince k  Jakubovi Škápíkovi, 
ačkoli to bylo přísně zakázáno.

Avšak najednou se objevil ve dveřích hospodář z Kuff -
nerového dvora Mikuláš Benda s  revolverem v  ruce a ve 
jménu zákona a císaře hnal zajatce domů. Jakub Janeček 
byl udán k soudu a odsouzen na šest měsíců do vězení. Ale 
vzhledem k neznalosti svých povinností byl mu trest pro-
minut a platil jen 10 korun pokuty.

Se zajatci se zacházelo dosti špatně, z  občanů nesměl 
s nimi nikdo mluvit. Kdo snad s nimi pár slov promluvil, 
ten byl ihned vyšetřován četnictvem. 

Z prušánecké kroniky přepsala dr. Jana Kamenská

Přijměte pozvání…
Stárky a stárci s celou chasou Vás srdečně zvou na tradiční velikonoční zábavu, která se bude konat 20. 
dubna  2014 v 19.00 hodin v Kulturním domě v Prušánkách. K tanci a poslechu již po několikáté zahrají 
DH Sokolka a CM Galán. Přijďte se pobavit, zatancovat, zazpívat si a naladit se na šlahačku:-)

 5.4. Košt vín
 12.-13.4. Za vinaři na Podluží – Otevřené sklepy 
 31.5.           Májové zpívání
   7.6. Dětský den
  20.6. Svatojánská noc
  21.6. K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy
Červen Výstavka dětských prací kroužku paní Slávky Foretové
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Zveřejňování údajů ve společenské rubrice 

v místním zpravodaji

SDH 
opět organizuje sběr starého šrotu, a to v sobotu 12. dubna 2014. Z nejrůznějších důvodů bude nejlepší, 
když sběr vyneste k silnici až v sobotu ráno, těžší kusy si od vás vyneseme sami. Lednice opravdu nebe-
reme, děkujeme za pochopení. 

Vaši hasiči

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. a 24. května 2014 se budou konat volby do Evropského parlamentu. Volební místnosti 
budou opět v kulturním domě.

Úmrtí:
Terezie Pšovská
Marie Hromková
Jiřina Švehlová
Emilie Šůrková
Emilie Pavlíková
Marie Straková
Jindřich Sasín
František Úlehla

Údaje z roku 2013:
Narození: 26
Úmrtí: 22
Sňatky: v obci 8, 
  mimo obec 8, 
  cizí v obci 9

Narození:
David Konečný
Tomáš Čupr

Jubilea:
Božena Čuprová 80 let
Anežka Maršálková 90 let
Oldřich Hřebačka 90 let

Manželé Marie a Štěpán Bůškovi
60 let společného života

Společenská kronika

Přihlášeni: 34
Odhlášeni: 35

K 31.12.2013 žilo 
v obci 2.183 obyvatel

Vážení občané,
někteří z vás se stále podivují, jak to, že něčí 

jméno ve společenské rubrice vzpomeneme a 
něčí ne. Je to jednoduché. Pokud osoba, které 
se zveřejnění týká, sama o toto nepožádá a nedá 
souhlas, my její jméno zveřejnit nemůžeme.

Tato situace vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, kdy není možné bez souhlasu zainte-
resovaných osob zveřejňovat žádná jejich osob-
ní data. Poprvé jsme o tom psali ve Zpravodaji 
č.1/2012.

V praxi to znamená:
- jubilanti si požádají o zveřejnění osobně
- za nově narozené děti jejich rodiče
- u občanů zemřelých požádají o zveřejnění je-

jich nejbližší příbuzní.

K tomuto kroku jsme byli nuceni přistoupit z 
důvodu kontrol, které provádí „Úřad pro ochranu 
osobních údajů“ a porušení shora uvedeného zá-
kona postihuje pokutami.

Děkujeme za pochopení.
Dr. Jana Kamenská
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Přání k Velikonocům 

od redakční rady

Redakční rada vám všem přeje slunečné 
Velikonoce, dětem plnou igelitku „šlahač-
ky“, ženám a dívkám lehkou ruku dospě-
lých „šlaháčů“ a „šlaháčům“ ničím nezka-
lené následující ráno.

Infoservis pro občany

Pracovní doba Oú prušánky

Po 7:00 – 17:00  úřední den
Út 7:00 - 15:30
Stř 7:00 - 17:00  úřední den
Čt 7:00 - 15:30
Pá 7:00 - 12:00
polední přestávka 11:30 – 12:00

POŠTA PRUŠÁNKY

Po    8:00 – 11:00      13:30 – 17:00
Út    8:00 – 11:00      13:30 – 16:00
St     8:00 – 11:00      13:30 – 17:00
Čt    8:00 – 11:00      13:30 – 16:00
Pá    8:00 – 11:00      13:30 – 16:00

MUDR. URBANOVÁ

Po   7:00 – 12:30
Út   7:00 – 10:00 objednaní pacienti
 10:00 – 12:30 pacienti bez objednání
Stř   7:00 – 12:00
Čt 12:00 – 16:00 pacienti bez objednání
 16:00 – 18:00 objednaní pacienti
Pá   7:00 – 11:30

LÉKÁRNA

Po       8:00 – 13:00
Út       8:00 – 13:00
St        8:00 – 13:00
Čt     12:00 – 16:30
Pá       8:00 – 13:00

SBĚRNÝ DVŮR

Út    15:30 – 18:00
Čt    15:30 – 18:00
So      8:00 – 12:00

RECYKLAČNÍ PLOCHA

Út     15:00 – 17:00
Čt     15:00 – 17:00
So       9:00 – 15:00
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Řídící redakční rada: odp. red. PaedDr. Jana Kamenská, 

členové: J. Hamrová, A. Zvědělíková.
Redakční rada si vyhrazuje právo na krácení a úpravu článků.

Grafi cká úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství
UzUzUzávávávěrěrěrkakaka ppppppprororo ZZZprprprpppp avavavodododajajajjjjj 222/2/2/2/ 010101444 jejejejjjj 22233.3. 666.. 202020141414



strana 23Číslo 1/2014

Zpravodaj z Prušánek

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR „MUŽÁCI Z PRUŠÁNEK„

Žádá všechny muže z Prušánek  od  18 do  118 let, které baví  folklor a podlužácká pěsnička, aby přišli posílit 

jejich řady. Zazpíváte si, budete mít pěkné zážitky z vystoupení téměř po celé Moravě,  budete součástí sboru , který 

má více než třicetiletou tradici. Zkoušky probíhají každý čtvrtek ve zkušebně pod kulturním domem od 19 v zimě, od 

20 hodin v létě.

Těšíme se na vás.

 Bližší informace  Josef Ševčík tel. 603 140 261

    Josef Imrich tel. 602 508 345

Maškarní bál
(foto Jakub Kanta)

Krojovaný ples
(foto P. Omelka)
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Vánoční koncert
(foto: P. Omelka)

Dětičky ze školičky
(foto: R. Šůrková)

Krojovaná krása
(foto P. Omelka)

Dětský karneval
(foto: P. Omelka)

Maškarní bál
(foto Jakub Kanta)
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