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Vážení spoluobčané,
podzim je tady, čas vinobraní, sklizně zeleniny, počasí nám nepřeje, nezbývá 

než se s tím smířit a doufat, že bude lépe. 
Čtyřleté volební období je za námi, komunální volby jsou za dveřmi, je na čase 

bilancovat. Rok 2011 byl rokem, ve kterém jsme si připomněli 750 let od první 
písemné zmínky o naší obci. Začala výstavba inženýrských sítí v Moravské ulici, 
ve které je plánováno šestatřicet stavebních míst pro rodinné domy. Ve větší části 
obce byla provedena výměna plynového potrubí a následně zhotoveny nové chod-
níky. Nová komunikace byla vybudována v Cacardově, dále byla navýšena kapa-
cita mateřské školy o patnáct míst a rekonstrukcí prošla i družina základní školy. 

V roce 2012 bylo dokončeno kompletní odkanalizování obce v ulici Koncová 
a Lomená, rekonstrukce komunikace v ulici Kopeček a Lomená a chodníky v ulici 
Hodonínská a u kostela. Pro děti bylo vybudováno dětské hřiště a dokončena cy-
klostezka Prušánky – Josefov. Největší stavbou v roce 2012 bylo vybudování dvou 
hrází na potoku Lúčnica, sloužící jako protipovodňová ochrana obce. Proběhla 
také částečná regulace potoku Prušánka. Sbor dobrovolných hasičů Prušánky za 
přispění Jihomoravského kraje obdržel nové zásahové vozidlo.

V dalším roce byla vyčištěna a zmonitorována kanalizace v obci. Proměnou 
prošel kulturní dům, dostal nejen nové zateplení a fasádu, ale i okna, dveře a opo-
nu.  Za fi nančního přispění MND a.s. bylo obnoveno zařízení místní knihovny. 
Pro menší děti bylo zbudováno na ulici Slunečná dětské  hřiště. Úpravami a vy-
dlážděním prošla autobusová zastávka na točně. Koupili jsme nový a výkonněj-
ší traktor včetně mulčovače, sněhové radlice a podvozku, a také dva kontejnery. 
V obci byl osazen bezdrátový rozhlas, což představuje celkem čtyřicet čtyři sou-
pravy. Po dlouhých letech se dočkali nové komunikace občané v ulici Polní, včet-
ně nového chodníku. Dokončena byla nová komunikace na ulici Nechorská. Ve 
vesničce vinných sklepů Nechory jsme otevřeli expozici o nechorských sklepech 
a búdách. 

Letos jsme obecní vozový park rozšířili o osobní automobil a zametací vůz.  
Výraznou změnou prošel rybník Kaluža.  Vybudována byla komunikace na ulici 
Dlážděná a Potoční, při této příležitosti byla rozšířena plocha na sběrném dvoře.  
Na recyklační ploše proběhlo drcení stavební suti v množství 1.500 tun. Pro děti 
vyrostlo ve Vrbičkách nové dětské hřiště a u Kaluže byla oddechová zóna rozšíře-
na o houpačky.  

Již nyní je vypracováno a na realizaci připraveno několik projektů. Jde napří-
klad o projekt na komunikaci Nechory, který je rozdělen do čtyř etap z důvodu 
fi nanční náročnosti. Dále jsou připraveny projekty včetně stavebních povolení na 
tyto akce: komunikace a chodník v ulici Zimákova, komunikace Sportovní až po 
areál fotbalového hřiště a vybudování parkovací plochy před MŠ a ZŠ.  Tyto stavby 
mohou být zrealizovány ještě v tomto roce.  

Asi nejdiskutovanější investiční akcí za celé volební období je stavba smuteční 
síně. Nakonec Zastupitelstvo obce Prušánky neschválilo smlouvu s dodavatelem, 
proto se tato stavba odkládá a její další osud bude záviset na rozhodnutí nového 
zastupitelstva. 

Z  posledních akcí je nutno zmínit stabilizaci školního bytu za půl milió-
nu korun a zakoupení sekačky určené pouze pro sečení trávy v  areálu školy.
V celkovém pohledu na uplynulé volební období jasně převažují akce plánované 
a hlavně dokončené. 

Závěrem děkuji zastupitelům, zaměstnancům obce, složkám, podnikatelům a 
občanům, zkrátka těm, kteří se podílí na dobrém jménu naší obce. Novému zastu-
pitelstvu přeji mnoho úspěchů v nastávajícím volebním období.

Jan Prčík, starosta obce
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Volby

„Smuteční síň, jak to bylo a co bude dál?“

Volby do zastupitelstev obcí se konají 
v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB JSOU VOLEBNÍ OKRSKY 1 a 2
VOLEBNÍ OKRSKY, SÍDLA VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:

Okrsek č. 1  Okrsek č. 2
Kulturní dům  Kulturní dům
Ulice:   Ulice:
Dlážděná   Cacardov
Dlouhá   Hlavní
Hodonínská  Koncová
Kopeček   K rybníku
Krátká   Nová
Lomená   Polní
Luční   Příční
Mlýnská   Slunečná
Moravská   Sportovní
Nechorská   Školní
Nechory   Vsisko
Novinky   Zahradní
Potoční
Stanovisko
U koupaliště
Úzká
Záhumenní

Volič pro příchodu do volební místnosti prokáže 
okrskové volební komisi svou totožnost a státní 
občanství ČR platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem ČR. Jde-li o cizince, průkazem 
o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. 

UPOZORNĚNÍ
Na hlasovacím lístku volební strany s číslem 6 s ná-

zvem Komunistická strana Čech a Moravy je chybně 
uvedeno křestní jméno kandidátky s pořadovým číslem 
6 – paní Věry Šůrkové. Na kandidátní listině bylo chybně 
uvedeno Eva Šůrková.

Vážení spoluobčané,
s ohledem na názorovou nejed-

notnost, informovanost občanů z 
všelijakých zdrojů a celkovou situaci 
ohledně plánované výstavby smuteč-
ní síně, která eskalovala na posledním 
Zastupitelstvu obce Prušánky č.22, 
jsme se rozhodli se k této záležitosti 
veřejně vyjádřit a sdělit vám náš ná-
zor a faktické informace týkající se této 
investiční akce a možného vývoje celé 
"kauzy" v důsledku usnesení zastupitel-
stva č.17 ze dne 9.9.2014 (zápis č.22). 
Tímto usnesením zastupitelstva došlo 
k neschválení uzavření smlouvy o dílo s 
vítězným uchazečem výběrového říze-
ní s tím, že pokud nedojde k uzavření 
smlouvy o dílo, bude muset zřejmě do-
jít k ukončení výběrového řízení, což by 

se nemuselo obejít bez možných sankcí 
vůči obci. Před samotným rozborem 
možných sankcí, které by obci hrozily, 
dovolíme si malý exkurs do historie 
vývoje celé kauzy "Smuteční síň" až do 
dnešních dnů.

Je jistě zbytečné vám připomínat, že 
o výstavbě smuteční síně se již uvažo-
valo v minulých letech, neřkuli deseti-
letích. Nicméně se realizací této stavby 
začalo vedení obce a zastupitelstvo obce 
aktivně zabývat v posledních letech. 

Prvním krokem bylo vypracování 
studie, vizualizace podoby stavby, kte-
rá byla umístěna na několika veřejných 
místech v obci.

Následně bylo na šesté veřejné schů-
zi Zastupitelstva obce Prušánky dne 
13.12.2011 přijato usnesení č.17 a č.18 

(bod č.14 programu zastupitelstva), 
kterým se schválil výkup pozemků 
pro budoucí výstavbu  smuteční síně.  
Hlasování:14 pro - 0 proti - 0 zdržel se.

Dále bylo na sedmé veřejné schů-
zi Zastupitelstva obce Prušánky dne 
20.3.2012 přijato usnesení č.24 (bod 
č.19 programu zastupitelstva - změna 
č.5 Územního plánu obce-plocha pro 
smuteční síň), kterým se schválila změ-
na ÚPO č.5 týkající se plochy pro smu-
teční síň. Hlasování:12 pro - 0 proti - 0 
zdržel se.

V následujících měsících byly zahá-
jeny práce na projektové dokumentaci, 
která byla vyhotovena koncem první-
ho čtvrtletí roku 2014. Během tohoto 
čtvrtletí došlo také k vyhlášení anke-
ty, ve které se měli občané Prušánek 
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možnost vyjádřit k zamýšlené výstavbě 
smuteční síně, zda jsou pro či proti vý-
stavbě smuteční síně. Tohoto veřejného 
plebiscitu se zúčastnilo cca 37% obča-
nů obce a těsným výsledkem převážil 
názor občanů pro výstavbu smuteční 
síně. Ať byla tato anketa jakkoli napa-
dána a vedly se kolem ní různé debaty, 
byl uplatněn pro Prušánky bezprece-
dentní prvek přímé demokracie, kdy 
si občané měli právo uplatněním svého 
názoru zvolit a následně i zvolili stav-
bu smuteční síně. Na základě výsled-
ku ankety bylo na devatenácté veřejné 
schůzi Zastupitelstva obce Prušánky 
dne 13.3.2014 přijato usnesení č.22 
(bod č.19 programu zastupitelstva), 
kterým se schválilo čerpání prostředků 
z kapitoly pohřebnictví pro výstavbu 
smuteční síně rozpočtu pro rok 2014 ve 
výši 10.000.000,-Kč. Hlasování: 8 pro-5 
proti-1 zdržel se.

Jelikož byly do té doby učiněny 
všechny kroky potřebné pro vyhlášení 
zadávacího (výběrového) řízení na zho-
tovitele stavby, vyhlásilo vedení obce vý-
běrové řízení, kde bylo podmínkou vý-
běru kandidáta nejnižší cena. Výběrové 
řízení bylo zahájeno a bylo vedeno 
v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách (dále jen "zá-
kon"). Následně byla vybrána nabídka s 
nejnižší cenou cca 10.990.000,-Kč (bez 
DPH). Na dvacáté druhé veřejné schů-
zi Zastupitelstva obce Prušánky dne 
9.9.2014 však došlo k situaci, kdy bylo 
přijato usnesení č.17 (bod č.18 pro-
gramu zastupitelstva), kterým se ne-
schválila smlouva o dílo "Smuteční síň 
Prušánky" s vítěznou fi rmou s nejnižší 
nabídkou. Hlasování: 6 pro-8 proti-1 
zdržel se.

Jak vidno z výše uvedených před-
cházejících usnesení zastupitelstva a 
argumentace zastupitelů, nebylo uza-
vření smlouvy o dílo schváleno mimo 
jiné i z důvodu "názorových veletočů" 
některých zastupitelů. Bylo ale také 
argumentováno, že to je vyšší částka, 
než byla schválena v rozpočtu obce. 
S ohledem na dosavadní vývoj kauzy 
"Smuteční síň" se však domníváme, že 
si nesouhlasící zastupitelé dostatečně 
neuvědomili možné důsledky svého 
rozhodnutí a ženou obec do problémů.

Na základě výše uvedeného zákona 

byla po přezkoumání a připomínko-
vání jednotlivých nabídek účastníků 
zadávacího řízení vybrána fi rma s nej-
nižší nabídnutou cenou. Bylo tedy dle 
§81, odst. 1 zákona rozhodnuto o výbě-
ru nejvhodnější nabídky a dále bylo po-
stupováno dle §81, odst. 3 zákona, kdy 
došlo k oznámení o výběru nejvhod-
nější nabídky. Proti tomuto rozhodnutí 
obce nebyly vzneseny žádné námitky ze 
strany uchazečů dle §110 a násl. zákona 
a marně tedy uplynula lhůta pro podá-
ní námitek.  Za této situace již vznikla 
obci povinnost uzavřít smlouvu o dílo, 
a to dle §82 odst.2 zákona:

"Pokud nebyly ve stanovené lhůtě po-
dány námitky podle §110 odst.4 zákona, 
uzavře zadavatel (obec) smlouvu s vy-
braným uchazečem do 15 dnů po uply-
nutí lhůty pro podání námitek. Smlouvu 
uzavře zadavatel v souladu s návrhem 
smlouvy obsaženým v nabídce vybrané-
ho uchazeče."

Z výše uvedené textace zákona 
vyplývá povinnost smlouvu uzavřít. 
Nikoli tedy možnost, nebo snad uzavřít 
podmíněně se souhlasem zastupitel-
stva obce. V době, kdy zastupitelstvo 
obce neschválilo uzavření smlouvy o 
dílo "Smuteční síň", již běžela výše uve-
dená 15 denní lhůta pro její uzavření. 
Bohužel však nesouhlasící zastupitelé 
zřejmě nedomysleli důsledky svých 
rozhodnutí, neboť dle našeho názo-
ru mělo a má dojít k uzavření smlou-
vy o dílo.  Na základě neschválení 
smlouvy o dílo "Smuteční síň" zřejmě 
dojde ke zrušení zadávacího řízení. 
Dle argumentů některých nesouhlasí-
cích zastupitelů je důvodem pro neu-
zavření smlouvy o dílo a zrušení zadá-
vacího řízení vítězná cena, která je dle 
jejich názoru neúměrně vyšší, než jaká 
se schválila v rozpočtu na rok 2014 a 
konstatování, že obec na to prostředky 
nebude mít a může to být důvodem pro 
zrušení zadávacího řízení. 

Bohužel však nemůžeme souhla-
sit s tímto tvrzením, že výše uvedený 
rozdíl v ceně a schváleném rozpočtu je 
důvodem pro zrušení zadávacího říze-
ní, resp. je tím "...odpadnutím důvodů 
pro pokračování v zadávacím řízení v 
důsledku podstatné změny okolností, 
které nastaly v době od zahájení zadá-
vacího řízení a které zadavatel (obec) s 

přihlédnutím ke všem okolnostem ne-
mohl předvídat a ani je nezpůsobil" (§84 
odst.2, písm.d) zákona) nebo tím "...
důvodem hodným zvláštního zřetele, pro 
který nelze na zadavateli požadovat, aby 
v zadávacím řízení pokračoval." (§84 
odst.2, písm. e) zákona). To, že z výše 
uvedeného důvodu nelze zrušit zadáva-
cí řízení, vychází i z názorů odborníků 
na zadávací řízení, komentářů k zákonu 
o veřejných zakázkách, odborných dis-
kusí, sdělení na stránkách Ministerstva 
pro místní rozvoj a též i mimo jiné z 
rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže (viz např. roz-
hodnutí ÚOHS ze dne 25.8.2011, č.j. 
ÚOHS-S41/2011/VZ-8783/2011/530/
sWa).

Pokud by tedy došlo ke zrušení 
zadávacího řízení, bylo by to zřejmě 
Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže posuzováno jako zrušení za-
dávacího řízení v rozporu se zákonem 
(v rozporu s §84 zákona) a obec by se 
tím dopustila správního deliktu dle 
§120 zákona. Za tento správní delikt 
by následně hrozila obci sankce ve for-
mě pokuty ve výši do 20.000.000,-Kč. 
Bohužel by však nemuselo zůstat jen u 
této sankce, neboť by obec zřejmě nesla 
náklady správního řízení min. ve výši 
30.000,-Kč a též by hrozila obci odpo-
vědnost za náklady výběrového řízení 
všech fi rem, které se ho účastnili, ne-
boť by v důsledku rozhodnutí UOHS o 
nezákonném zrušení zadávacího řízení 
bylo možnost na tyto jejich vynaložené 
náklady pohlížet jako na marně vyna-
ložené náklady. 

Další možné důsledky již nedopa-
dají na obec, ale mohly by dopadnout 
na samotné zastupitele obce, neboť na 
zastupitele obce se nevztahuje nepo-
stižitelnost za své rozhodování jako 
na poslance a senátory. Naopak jsou v 
důsledku svých rozhodnutí postižitelní 
z titulu funkce veřejného činitele, a to 
buď hmotně-právně za škodu způsobe-
nou obci svým rozhodnutí, nebo trest-
ně právně dle trestního zákona, a to dle 
§158 - Zneužití pravomoci veřejného 
činitele (zde však musí být prokázán 
úmysl) a dle §255 odst.1 - Porušování 
povinnosti při správě cizího majetku 
(zde již nemusí být prokázán úmysl). 

Některými zastupiteli byly též vzne-
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seny námitky k vítězné ceně, kdy cena 
nebude cca. 10.990.000Kč (bez DPH), 
ale cca. 10.990.000,-Kč (s DPH) s tím, 
že byť je obec plátcem DPH, nebu-
de moci si daň uplatnit, resp. odečíst. 
Bohužel tento názor byl argumentován 
pouze sdělením, že "to ví, že se na to 
ptali". Dovolíme si tedy i k této věci sdě-
lit své faktické připomínky. Jsme toho 
názoru, který opíráme o sdělení daňo-
vého poradce, zákonného ustanovení a 
zprostředkovaně i o sdělení fi nančního 
úřadu, že není jednoznačně pravda, 
aby si obec nemohla DPH uplatnit. 
Uplatnění DPH obcí z pořizovací ceny 
stavby, tedy z vítězné ceny s DPH, zá-
leží na podmínkách provozu smuteční 
síně. S odkazem na §5 odst.3 - zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
pokud bude obec provozovat smuteční 
síň vždy za úplatu – zdanitelnou (např. 
nájem plátci DPH dle §56a zákona o 
DPH ), pak není důvod si DPH neode-
číst – resp. stavba by se konala v režimu 
přenesení daňové povinnosti u staveb-
ních prací dle §92e zákona 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty. Dále by 
bylo možné si DPH odečíst v důsledku 
rozhodnutí místně příslušného správ-
ního orgánu ve vztahu k poskytování 
služeb veřejnosti s odkazem na zák. 
č.634/2004 Sb., o správních poplatcích 
a zák. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích.  Nelze tedy akceptovat "jednoznač-
nou" informaci, že odečíst DPH nelze.
Závěrem snad jen zmínka k argumen-

tům, které jsme se dozvěděli, že za-
dávací řízení na smuteční síň nebylo 
vyhlášeno na základě jeho schválení 
zastupitelstvem obce. V zákoně o ob-
cích pro tuto podmínku vyhlášení za-
dávacího řízení není opora a takové 
ustanovení v zákoně není. Navíc dle 
zjištěných informací z veřejně dostup-
ných zdrojů bylo zadávací (výběro-
vé) řízení zahájeno vedením obce bez 
výslovného souhlasu k jeho zahájení 
zastupitelstvem obce mimo jiné v pří-
padě investičních akcí - "Stavební po-
zemky ulice Moravská", "Komunikace 
Cacardov", "Rekonstrukce školní dru-
žiny", "Kanalizace Lomená, Koncová", 
"Komunikace Kopeček", "Zateplení 
Kulturního domu" "Komunikace Polní" 
a.j.

Výše uvedené uvádíme jen jako 
možný dopad a důsledek rozhodnutí 
posledního zastupitelstva o neschvá-
lení smlouvy o dílo "Smuteční síň". 
Respektujeme odlišné názory, nicméně 
se domníváme, že usnesení bylo přija-
to bez vážného rozmyslu zastupitelů 
o jeho možných dopadech (byť na to 
byli zastupitelé obecně starostou upo-
zorněni) a bohužel též díky "názoro-
vému veletoči" některých zastupitelů. 
Podotýkáme, že nesouhlasící zastu-
pitelé s ohledem na jejich argumenty 
nevyužili všechny zákonné prostředky 
k odvrácení realizace stavby smuteční 
síně, resp. k odvrácení vyhlášení zadá-
vacího řízení, jeho včasného zrušení a 

své odmítavé stanovisko si nechali na 
nejméně vhodný okamžik, tj. na roz-
hodování o samotné smlouvě o dílo s 
vítěznou fi rmou. Mohli být aktivní jako 
při hlasování o výsledcích ankety, ne-
jen se opírat o všelijaké "pamfl ety", ale 
např. chtít svolávat zastupitelstva obce, 
tlačit na vedení obce a snažit se vše 
zvrátit. Nestalo se a teď bohužel svým 
rozhodnutí "na poslední chvíli" směřují 
obec do možných problémů. 

Přes veškeré naše názory věříme, 
že celá kauza "Smuteční síň" bude mít 
pro obec dobrý konec, ať je jakýkoli, 
hlavně dobrý. Zarytě nelpíme na stavbě 
smuteční síně, jen reagujeme na vývoj 
posledních dnů a na názory lidí a in-
formace mezi lidmi, které se sdělují á la 
"tam-tam" nebo "jedna paní povídala" a 
neopírají se o žádnou validní a věcnou 
argumentaci.

Dovolujeme si pozvat všechny ob-
čany k nadcházejícím volbám, aby tak 
projevili svůj názor, ať už je jakýkoli a 
zapojili se aktivně do dění v obci tak, 
aby nám všem Prušánky "kvetly pod 
rukama". Budoucím zastupitelům pře-
jeme názorovou stálost, klidnou a roz-
vážnou mysl a budoucímu vedení obce 
jasné cíle, co nejméně "klacků pod no-
hama" a s ohledem na zítřky, které obec 
čekají, též klidný spánek.

Souhlasící zastupitelé: 
Tomáš Kremr, Radek Dryšl, 

Karel Polách, Luďka Trechová, 
Stanislav Stanec

Z činnosti ZŠ
„Každá věc, má-li býti užitečně vykonána, potřebuje 

rady a dobré přípravy. …Tedy ani rodiče nemají dávati 
svých dítek od sebe do školy, jako když se něco shodí s lopaty, 
nýbrž jsou povinni sami na to mysliti, co se tu má dělati, i též 
svým dítkám na to otvírati oči...“    (úryvek z Informatoria 
školy mateřské od Jana Ámose Komenského).

V tomto díle našeho nejslavnějšího pedagoga (myslite-
le, fi lozofa, diplomata…) bychom našli spoustu inspirací 
aktuálních i pro dnešek. K výběru úryvku mě inspirovala 
vzpomínka na setkání s  našimi prvňáčky a jejich rodiči. 
Musím uznat, že většina rodičů si důležitost vstupu dítěte 
do školy dobře uvědomuje a se zodpovědností se snaží své 
dítě připravovat. Není nutno učit předem čtení, psaní… ale 
vedení dítěte ke slušnosti a samostatnosti je mnohem důle-
žitější. O samotném setkání, jeho náplni a motivaci dětí do 
prvního školního roku se dočtete v samostatném článku od 

třídní učitelky prvňáčků p. uč. Jarmily Nesvadbové.
Školní rok jsme zahájili tentokrát naprosto přesně 1.9. 

V průběhu prázdnin se podařilo v  rámci oprav a zlepšo-
vání školního prostředí vyměnit podlahovou krytinu ve 2 
kmenových třídách, pokračovali jsme v rekonstrukci vesta-
věných skříní ve třídách (tentokrát na II.stupni) a také jsme 
nechali zhotovit do tříd uzamykatelné stolky na techniku 
potřebnou k provozu interaktivních tabulí. Pro tento škol-
ní rok máme tedy k dispozici interaktivní tabule ve všech 
kmenových třídách a také v  některých odborných učeb-
nách. V průběhu 1. pololetí bychom měli v rámci projektu 
„Cloud je budoucnost ve vzdělávání“ absolvovat několik se-
minářů na využití tabletů a podobné techniky jako doplňků 
pro školní výuku. Také možnost sdílení výukových materi-
álů by měla být součástí této přípravy. Projekt je společný 
pro větší skupinu škol, vybavení pro učitele by mělo být 
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plně pokryto fi nančními prostředky z projektu. Následně 
bychom rádi pořídili pro mobilní výuku takováto elektro-
nická zařízení.

Nový školní rok jsme zahájili v pozměněné sestavě jak 
ve škole, tak v mateřské škole. Změny se týkaly i provozních 
zaměstnanců a školní jídelny.

Na mateřskou dovolenou nastoupila p. uč. Hana 
Ammerová. Za ni jsme přijali na zástup kvalifi kovanou jazy-
kářku – Mgr. Žanetu Častulíkovou, která učí anglický jazyk a 
je třídní učitelkou v 6. třídě. Dále odešel náš kolega Bc. Pavel 
Kurtin, který dokončoval studium pedagogiky volného času 
a tak přešel do Střediska volného času v Břeclavi. Místo něj 
k nám nastoupil Mgr. Pavel Janeček z Brna. Je kvalifi kovaný 
pedagog se zaměřením na geografi i a hudební výchovu, pře-
vzal také část úkolů metodika ICT na škole.

Ve školní jídelně začala pracovat p. Jitka Výletová, kte-
rá je na zástupu za rodičovskou dovolenou p. Barbory 
Kroupové. Do důchodu odešla p. Božena Švastová. Na 
uvolněné místo po p. M.Mazuchové se zpět do školy na 
úklid vrátila p. L. Pavelková.

Do mateřské školy jsme přijali novou p.uč. Anetu 
Malackovou z  Tvrdonic, p.uč.Řehánková nastoupila na 
částečný úvazek.

Paní uč.Řehánková nabídla své zkušenosti výtvarnice 
pro vedení zájmového kroužku i pro nejmladší školáky a 
vede děti z 1. třídy každou středu odpoledne ve výtvarném 
kroužku. Protože bylo zájemců více, pro děti ze 2. a 4. tří-
dy byla vytvořena další skupina výtvarníků, které povede 
Míša Vávrová. Obě skupiny se budou scházet v prostorách 
ZŠ hned naproti hlavnímu vstupu do školy. V této upravené 
bývalé „dílně“ se scházely také děti pod vedením nedávno 
zesnulé paní Slávky Foretové.  Slávka měla úmysl připravit 
výstavu dalších dětských prací – přehlídku témat, která  děti 
pod jejím vedením umělecky ztvárnily. Svůj záměr už, bo-
hužel, nestihla realizovat. Našly se ale ochotné „duše“, které 
se o shromáždění dětských prací postarají a jsou ochotny 
výstavu pomoci připravit. Protože do „Výtvarky na půdě“ ( 
jak si dětská výtvarná skupina pod Slávčiným vedením ří-
kala), chodily děti v rozpětí 1.-4. třída, byly vždy vystaveny 
všechny práce. Nedá se jednoduše porovnat čí práce je nej-
lepší – umí více starší dítě nebo oceníme zpracování toho 
nejmladšího? Děti mívaly vystaveny všechny práce. O po-
rovnání ať se pokusí každý, kdo si dílka dojde prohlédnout.

Výstavu uspořádá OÚ jako vzpomínku na Slávčin umě-
lecký odkaz. I my chceme Slávce vzdát hold za její práci 
s dětmi, za její umění pro nás všechny i za ni samotnou, 
jakým člověkem pro nás byla.

Ve škole funguje již několik let i kroužek se zaměřením 
na keramiku. Tento kroužek nabízí p.uč. Luďka Trechová 
dětem ze své třídy (letos jsou to třeťáci). Také se ozvalo 
hodonínské středisko volného času s nabídkou zájmových 
kroužků. O jejich nabídce budete informováni prostřednic-
tvím letáčků, popř. kabelové televize.

Už máme za sebou také první exkurze, outdoorový kurz 
a výukový program. Nejdříve vyjeli šesťáci na Týmečky 
na Littner ve dnech 9.-11.9. pak následovala 15.9. exkurze 

9. třídy na výstavu minerálů do Hodonína a 17.9 .výukový 
program na ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích 
pro třeťáky. 

Začátkem září nám vždy přijede odborná fi rma zkon-
trolovat a opravit vybavení tělocvičny, školního hřiště, 
dětského hřiště na zahradě MŠ a u ŠD. Letos nás zaskoči-
la nepříznivá zpráva o stavu sotva pětileté velké průlezky 
– hradu - na školkové zahradě. Podle revizní zprávy jsou 
všechny hlavní dřevěné části (trámy, stojky, zábradlí) pro-
hnilé, napadené dřevokaznou houbou a nejdou již řádně 
přitáhnout a zpevnit. Byla doporučena kompletní výměna 
těchto dřevěných částí. Je to smutné, když taková drahá 
průlezka má tak krátkou životnost!

Mezi zařízení, které je potřeba kompletně zmodernizo-
vat, patří i školní kotelna. Na její nevyhovující stav a ze-
jména na havarijní stav kotlů upozorňujeme již 8. rokem 
našeho zřizovatele ve zprávě o BOZP. Zatím se nenašly 
prostředky…- že by letos? Problémem jsou i rovné střechy 
na všech budovách školy a školky. Lepenka, která tvoří po-
vrchovou vrstvu, má být sice přizpůsobena působení vyso-
kých teplot v letním období, ale má už svůj zenit za sebou. 
Svědčí o tom voda, která se dostává pod lepenku a pak pro-
sakuje dál – kdo chodí do školní tělocvičny, může vidět vý-
sledek na 2 pilířích. Kvůli stejnému problému je uzavřena 
školní vodárna, kde je promáčený strop a poškozeny elek-
trické rozvody. Možná někdo namítne, že se škola nedávno 
opravovala – ano docela nedávno - od r. 2000 a celá oprava 
stála něco přes 32 mil.Kč. Když si ale uvědomíme, že to byly 
všechny budovy školy, kanalizace a chodníky, není divu, že 
částka nestačila na dokončení obložení soklu na budovách.

Myslím, že by si také naše děti nad 12 let zasloužily ně-
jaké hřiště či prostor pro trávení volného času. Doufejme, 
že budoucí zastupitelé budou dobře zvažovat každou inves-
tici a její využitelnost, efektivitu, účelnost, hospodárnost… 
prostě všechno, co ctí dobrého hospodáře.

A ještě kousek osvěty od našeho Učitele národů (ze 
stejného zdroje jako v úvodu): „Proto nikdo nepochybuj, že 
dítě dítěti může více vtip zaostřiti a nabrousiti než kdo jiný. 
A proto setkávání se dětí s dětmi i společné hry a běhání po 
ulicích, byť každodenní, mají býti nejen dovolovány, ale i za-
mýšleny. Toliko dbejme na to, aby se nepřimísila zlá společ-
nost, neboť pak by z toho byla větší škoda než užitek. Tomu 
však rozumní rodiče, kdyby cítili u sousedů jakous takous 
nekázanou chásku, mohou snadno zabrániti, aby se děti té 
smůly nedotýkaly.“ 

Jakoby nám Jan Ámos kladl na srdce něco o tom hřišti 
pro děti… Věřím, že správným vyvažováním přípravy do 
školy a zdravým běháním po ulici můžeme vytvořit dětem 
dobré podmínky pro jejich všestranný rozvoj. Dopřejme 
jim to, na sezení u počítače či s mobilem (tabletem, i-pa-
dem a čím dalším) můžou mít čas, až nebudou moci běhat. 

Popřejme si normální školní rok naplněný užitečnými 
poznatky a dovednostmi. Mějme vůli k rozmluvám a sdě-
lování důležitých okolností, které mohou být dětem i nám 
dospělým k prospěchu. 

Alena Kristová, ředitelka ZŠ
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Poznámka starosty obce k článku paní ředitelky

TRADIČNÍ SETKÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Děti v Galerii výtvarného umění v Hodoníně

V této souvislosti musím reagovat – 
ač to obvykle nedělám - na článek paní 
ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Aleny Kristové, 
ve kterém se kromě jiného zmiňuje o 
stavu sotva pětileté velké průlezky na 
zahradě mateřské školy. Každý dobrý 
hospodář ví, že má-li na zahradě něco 
ze dřeva, musí to pravidelně natírat 
a dřevo tak chránit, aby vydrželo co 
nejdéle a je jedno, jestli se jedná o plot 
nebo o houpačku. Anebo o průlezku 
na školkové zahradě. I tady je potřeba 
veškeré komponenty udržovat, ošetřo-
vat, natírat a eventuálně průběžně a dle 

A naši námořníci – 
prvňáčci i jejich rodiče 
měli opravdu „páru“. 
Setkali se spolu po-
slední prázdninovou 
sobotu ve škole a uká-
zali, že mají pravé ná-
mořnické odhodlání. 
S  vervou se pustili do 
plnění úkolů starého 
námořníka Jacka, kte-
rý jim pak za odměnu 
dal „loď“ – jejich 1. 

třídu. Ukázali také, že jsou šikovní 
a zruční při skládání loďky a výrobě 
námořnické čepice. I na „šplhání po 
stožárech“ přišla řada a malým ná-

Děti 2. třídy – současní třeťáci - rády malují a kreslí. V mi-
nulém školním roce se proto zúčastnily tvořivého programu 
v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Připravené aktivity 
byly zaměřené na vytváření knižních ilustrací. Děti si techni-
kou frotáže začaly vytvářet svou vlastní knížku pohádek. Práce 
je bavila a tak jsme se ve škole společně rozhodli, že ilustrace 
nejen dokončíme, ale i opatříme texty. Děti se pustily do vy-
mýšlení malých pohádek. Už víme, koho všeho snědl Otesá-
nek, jak se má princezna Krasomila i jak si pere prádlo Bílá 
paní. Fantazie dětí byla úžasná a tak vznikly i zajímavé mate-
matické úlohy o tom, kolik hlav zbylo drakovi i povídání, proč 
nosí rytíři brnění. Aby naše vědomosti o pohádkách byly úpl-
né, vytvořili jsme nejen výstavu pohádkových knih ve třídě, ale 
zašli jsme do knihovny a seznámili jsme se s pohádkami i tam. 
Po dokončení tohoto projektu měly děti možnost vystavovat 
práce přímo v galerii. Pozvali jsme rodiče i prarodiče a předsta-
vili jim nejen vlastní pohádkové knížky, ale i krásné prostory 
galerie. Po naší malé vernisáži následoval program Muzejní 

potřeby vadné části vyměnit a ne ji ne-
chat po celou dobu provozu bez péče. 
Doma to udělá někdy z rodiny, ve škole 
by tuto údržbu měl provádět školník, o 
tom jistě nikdy z nás nepochybuje. 

Problém kotelny musí být vyřešen 
do začátku školního roku 2015 – 2016, 
to se týká i KD. Je třeba dohlédnout, aby 
to bylo v  rozpočtu obce na rok 2015. 
Stejná situace je i u prosakování vody.

Děti nad 12 let mají víceúčelové hři-
ště přímo v areálu školy, jak je využívá-
no a za jakých je to podmínek, je jenom 
na vedení ZŠ. 

mořníkům se ve školní tělocvičně lí-
bilo asi nejvíc. 

Ani jejich rodiče ovšem nezůstali 
pozadu. Ačkoliv to zpočátku nevy-
padalo, zapojili se do připravených 
seznamovacích aktivit všichni a při 
následné skupinové práci ukázali, že 
se umí domluvit a táhnout za jeden 
provaz. 

Přejme tedy všem prvňáčkům i je-
jich rodičům, ať je jejich plavba škol-
ními povinnostmi úspěšná a zábavná 
a ať společně bezpečně doplují do pří-
stavu. 

Za učitelky 1. stupně zapsala 
J. Nesvadbová

noci.  Odměnou tak pro děti i rodiče bylo loutkové divadlo a 
výtvarné aktivity, kterých se děti mohly zúčastnit. 

Děkujeme paní knihovnici za zajímavou pohádkovou be-
sedu. Rodičům pak chceme poděkovat za podporu. Věříme, že 
tato akce byla pro nás všechny hezkým zážitkem.

Text a foto Luďka Trechová

Každý rok schvalujeme rezervní 
fond ZŠ a MŠ zhruba ve výši 200.000 Kč, 
ale ještě nikdy nebyla ani koruna z to-
hoto fondu určena na investice.

Mohl bych ještě dál pokračovat 
o údržbě, sečení trávy, pořezu stromů 
apod. Chtěl bych zdůraznit, že obec 
není povinna provádět běžné údrž-
bářské práce v ZŠ a MŠ, je to normální 
náplň práce každého školníka. Nejvíc 
podivné pak je, že paní ředitelka neřeší 
tyto záležitosti u svého zřizovatele, ale 
přes tisk a v předvolebním čase.

Jan Prčík, starosta obce

Námořníci v pruhovaném tričku,
nastupují ráno na rozcvičku.
Námořníci musejí mít páru,
aby mohli šplhat po stožáru.
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Letos na Jamajce
Tak letos nám šesťáci účastnící se 

outdoorového kurzu Týmečky vyhráli 
zájezd na Jamajku :). Agentura Jamai-
ca tour je odvezla na Jamajku – Littner, 
kde si užili tři dny plné her, vzájem-
nosti a smysluplně stráveného času 
uprostřed jamajsko-littnerské přírody. 
Teplota vzduchu byla ideální, v dáli 
nám šplouchalo moře, kaktusy ve vni-
trozemí se zvolna měnily v borovice, v 
korálových útesech jsme mohli spatřit 
exotické zvíře hutia. I když bylo všech-
no JAKO, asi nikomu to nevadilo, a tak 
se nám do her mohly dostávat osoby 
z dějin Jamajky. Děti se seznámily s 
korzárem a pozdějším guvernérem 
ostrova Henry Morganem a snažily se 
dostat do posádky na jeho loď. Proto 
běhaly po stanovištích a sbíraly surovi-
ny, ovšem jen ty, které mohly výhodně 
směnit a které se na Jamajce skutečně 
mohly vyskytnout. Druhý den byl za-
svěcen vynikajícím sportovcům Ja-
majky, byl vyhlášen memoriál atleta 
Usaina Bolta, další část dne děti strávily 
výrobou bobů, aby po vzoru jamaj-

ských bobistů absolvovaly těžkou trať, 
tentokrát ne ledovou, ale plnou písku 
a jehličí.A ještě než se vydaly udatné 
šesťácké kokosy zdolávat trať, nesměl 
chybět pokřik každé posádky po vzoru 
slavných jamajských Kokosů na sněhu. 
V duchu jamajského hudebního prou-
du reggae proběhl poslední den, co by 
pocta zakladateli reggae Bobu 
Marleymu, a tak kluci a holky 
secvičili tanec, nazpívali píseň, 
natočili klip, do vlasů si vpletli 
rasta copy, naučili se speciální 
hymnu Jamajky. Kromě jiných 
jsme stihli během tří dnů strávit 
noc u táboráku, u Žilkova dubu, 
utvořit si jamajské masky, na 
bílou stuhu namalovat symboly 
ostrova, naučit se jamajská slo-
víčka a zakomponovat je do pís-
ničky. Užili si saunu, absolvovali 
další množství aktivit, her a hří-
ček, které slouží rozvoji osob-
nosti dítěte a jeho socializaci v 
kolektivu. Užili si dnes vzácný 
pocit vzájemnosti, důvěry, po-

hody a radosti.
Šesťáky na písku letos provázely 

tři učitelky: M.Kurková, V.Bušková, 
třídní učitelka  Ž.Častulíková. Jako in-
struktoři zdatně vypomáhali instruk-
toři z devítky: Luky Zvědělík a Adam 
Mrákava.

Za Týmečky Vanda Bušková

Z naší školičky
Ve školce si děti hrají
a pro školu přitom zrají.
Učí se znát barvičky,
říkají si básničky.
Neznámý svět poznávají
a ze všeho radost mají.

I když podle kalendáře se to nezdá, červenec a srpen jsou 
nejkratší měsíce v roce. Ano, počet jejich dnů tomu neod-
povídá, ale vzhledem k tomu, jak rychle vždycky utečou, to 
nemůže být jinak.

A ve školce se od 1. září začali „mísit“ nováčci s dětmi, 
které už známe od loňska. Všichni se musí pochlubit tím, 
co o prázdninách viděli a zažili. Někdo byl o prázdninách u 
babičky na chalupě, jiný u moře a další jezdil na gondole a 
možná viděl i Vesuv. Ať je to tak nebo tak, všechny zážitky je 
potřeba převyprávět a vyslechnout. Na začátku roku bychom 
vždycky potřebovaly mít víc než jednu hlavu, abychom 
všechno, co nám děti  chtějí a potřebují sdělit, zpracovaly.

Teď už máme zářijový nápor za sebou. Ve školce máme 
zapsáno osmdesát osm dětí, z toho je 31 předškoláků. Do 
kolektivu pedagogických pracovnic nastoupila nová paní 
učitelka Aneta Malacková z Tvrdonic, takže o děti se stará 
sedm učitelek: třída „Koťátka“ - pí.uč. A. Malacková, třída 

„Kačenky“ - pí.uč. R. Šůrková a L. Drejčková, třída „Vever-
ky“ - pí.uč M. Polachová, třída „Berušky“ - pí.uč. I. Málko-
vá, třída „Broučci“ - pí.uč.A. Nesvadbová. Pí.uč Řehánková 
zůstává u nás přes svůj důchodový věk na částečný úvazek.

Všechny děti si i přes počáteční slzičky rychle zvykly a teď 
už nás čeká v novém školním roce spousta her, společných 
aktivit, příběhů, pohádek a zážitků.

„Pojďte děti, pojďte hned, objevíme celý svět“.
Radka Šůrková, vedoucí učitelka
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Vážení čtenáři i ostatní návštěvníci,
léto je za námi, prázdniny a dovolené skončily a knihovna 
začíná pomalu ale jistě ožívat. Začátkem školního roku se 
začínají vracet děti. Jak jsem již psala v minulém zpravoda-
ji, chodí k nám v rámci vycházek naši předškoláci, kteří si 
po krátké pohádce odnesou do školky každý knihu. V září 
už měli taky první besedu na téma“ Máme rádi pohádky“, 
kde byli seznámeni s tím, jak vznikaly pohádky, jak se šíři-
ly, vyprávěly, jaké znají, apod. Pak po vyslechnutí pohádky 
o Otesánkovi dostali jeho obrázek a dokreslovali mu do 
velkého břicha všechno, co snědl. Více i s fotkami na webo-
vých stránkách knihovny. Přicházejí již taky první školáci 
pro povinnou četbu, letos ji zahájili šesťáci se Starými řec-
kými bájemi a pověstmi. Jakmile skončí veškeré polní prá-
ce a vinobraní a lidé zahodí motyky, zaplní se knihovna i 
dospělými čtenáři. A mají se na co těšit – přišly nové knihy 
od Vasilkové-Keleové, Vondrušky, Váňové, Janečkové atd.

Z naší knihovny
Ti z Vás, kteří navštívili knihovnu naposledy na jaře, bu-
dou asi překvapeni novým uspořádáním knih v oddělení 
pro dospělé čtenáře. Ty jsou zařazeny podle tématu, např. 
romány pro ženy, historické romány, detektivky apod. 
Mělo by se vám nyní lépe vybírat, nemusíte pracně hledat 
knihy stejného žánru po celé knihovně. Pro zajímavost, 
stejný systém má např. Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
Jistě potěším i naše maturanty. Doplňují se řady klasiků, 
namátkou - poslední dobu přibyly do fondu tato díla: 
Stroupežnický – Naši furianti, Kafk a – Proměna, Gogol – 
Revizor, Moliere – Lakomec, Nabokov – Lolita…
Podívejte se do našeho on-line katalogu, třeba objevíte 
zrovna to, co sháníte. Prosím rodiče, aby studenty na tuto 
možnost upozornili.
Na závěr Vám chci popřát zdárné ukončení všech prací na 
poli i ve vinohradě a zvu Vás opět všechny do knihovny.

Vaše knihovnice Milena Hromková

21.6.2014 se v naší farnosti uskutečnila pro zájemce du-
chovní obnova, kterou vedl P. Roman Strossa. Duchovní ob-
novy slouží především k tomu, aby se člověk v dnešní uspě-
chané době zastavil, podíval se na svůj život s nadhledem, 
tzv. si „ dovychutnal“ minulost a načerpal sílu do budouc-
nosti - a to vše v dialogu s Bohem. Rozhodně to není ztráta 
času, jak by si mohl někdo myslet.

Letos je tomu již dvacet let, kdy byla zasvěcena P. Marii 
Matce smíření kaplička u kostela. Toto výročí jsme si připo-
mněli už ve čtvrtek 7. srpna v kapličce modlitbou za farnost 
i za celou obec, následně potom v neděli slavnostní hodovou 
mší svatou.  Dvacet let není tak dlouhá doba pro vytvoře-
ní tradice. Proto si musíme tuto krátkou historii neustále 
připomínat. Když to řeknu obrazně a s  humorem, tak Sv. 
Martin, patron našeho chrámu, se projevil jako opravdový 
gentleman, když ustoupil P. Marii v malé kapličce, aby se ona 
v tento den oslavila. Ale bez tohoto duchovního významu by 
byly hody pouhou obecní veselicí.

Poslední prázdninovou neděli požehnal p. farář dětem 
aktovky. Pomodlil se za ně a popřál dětem, aby se jim ve ško-
le dobře dařilo. Ke vzdělávání patří také výuka náboženství. 
Letos se přihlásilo celkem 43 dětí. Výuku povede opět kate-
chetka p. Edita Mrlíková.

Od září začal také fungovat pod vedením Martina No-
váka nový dětský sbor. Je určen pro děti zhruba od pěti do 
dvanácti let s podporou rodičů a všech, kdo rádi zpívají. Jde 
hlavně o to, aby děti získávaly kladný vztah k liturgii a svým 
zpěvem oživily dětskou mši svatou, která bývá každou středu 
v 18 hodin. Nácvik písní probíhá hodinu před mší na faře. 

Zprávičky z farnosti
Kdo by se chtěl přidat, bude určitě vítaný.

Na podzim čekají naši farnost také volby. Bude zvolena 
nová ekonomická a pastorační rada.  Tady nejde o žádné 
rozdělování funkcí, ani mocenské rozhodování úzké skupi-
ny lidí, ale především o službu farnosti. Rádi bychom, aby se 
ve farnosti vytvořilo společenství aktivních farníků, kterým 
půjde o dobro farnosti.

Na závěr přeju všem krásný a barevný podzim.   
Za farnost Jitka Omelková, foto Petr Omelka

Žehnání aktovekŽehnání aktovek
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Proč žiji na tomto světě?
Všimli jste si, jak snadno se dá člo-

věk vtáhnout do rozhovoru o negativ-
ních věcech v životě? Všichni (do jisté 
míry) podléháme mediálnímu vymý-
vání mozků (média se jakoby vyžívají 
při detailních a opakovaných popisech 
šokujících a špatných zpráv). O všech 
špatných věcech se lehko mluví, pak 
přidáme vlastní díl špatné zprávy a roz-
hovor pokračuje. Soustřeďujeme se pak 
na zkázu a na zlo, rychleji než na dob-
ro. Ale my máme tvořit, budovat, konat 
dobro. Nenechme se manipulovat!

Nejvíc člověka mrzí promarněný 
a ztracený čas. Nemáme proto „strčit 
hlavu do písku“ a tvářit se, že problé-
my neexistují. Ale naopak dělat co 

můžeme pro nápravu toho, co není 
dobré.

Proč tedy žiji na tomto světě? Ně-
kde jsem četl tuto větu:

„Máš hlavu, abys myslel,
ruce, abys pracoval,
srdce, abys miloval“.
Myslím, že je to dost výstižné. 

Uskutečňováním této trojice člo-
věk naplní svůj život a dojde k  cíli – 
k tomu, od něhož vše má, k Bohu.

Kolik lidí na světě ještě nezná Boha 
a ptají se, proč žijí na tomto světě. Ne-
vědí, že cílem lidského života je Bůh. 
Hledají proto štěstí všude jinde. Žádná 
pozemská skutečnost nás však nemů-
že plně a trvale uspokojit. Je to vždy 

jen na chvíli.
Plukovník James Irwin je jedním 

z amerických astronautů, kteří v roce 
1971 přistáli na Měsíci. Vrátil se jako 
jiný člověk. Vydal svědectví: „To, co 
skutečně uspokojuje a naplňuje, je po-
znání Boží lásky a život v Jeho blízkos-
ti, v přátelství s Ním“.

Evropský člověk ztratil ze svého 
času věčnost. Proto stále někam spě-
chá a je neklidný. Hledá oporu, nějaký 
pevný bod, kterého by se mohl chytit. 
Jedinou pevnou a spolehlivou opo-
rou a jistotou je Bůh. A svět potřebuje 
Boha tím víc, čím častěji opakuje, že 
ho nepotřebuje.

Vít Hába, farář

Z činnosti skautu

Letní chlapecký tábor 2014 (18. 7. – 28. 7)

S  přípravou letního tábora se 
pomalu začínalo už na podzim 
roku 2013, protože se objevila na-
bídka udělat společný tábor pro 
kluky z  Prušánek a kluky z  Bate-
lova, kterou bylo potřeba promys-
let s  řádným předstihem. Batelov 
nám zajistil tábořiště a potřebné 
zázemí, vedoucí z  Prušánek spolu 
s  novoknězem Karlem Adamcem 

zajistili tábor po stránce obsahové a 
programové.

Tábořiště leží 5 km od Batelova a 
je ohraničeno lesy a krásným čistým 
rybníkem. Účastníků bylo 28 a spali 
v  klasických podsadových stanech. 
Celý tábor se nesl v  duchu dnes již 
kultovní knížky Jaroslava Foglara 
Hoši od Bobří řeky. To znamená, že 
kluci celý tábor lovili bobříky - plni-

li úkoly, trénovali a snažili překoná-
vat sami sebe. Celých 12 dní nás také 
provázela příšera, v  našem případě 
Oranžová příšera. V  programu ne-
chybělo koupání v  rybníku, hry, vý-
lety, modlitba a mše, velká závěrečná 
hra a spousta jiné zábavy. Kluci přijeli 
domů sice trochu ušmudlaní, ale spo-
kojení a plni zážitků… 

Marie Hlaváčková, vedoucí oddílu
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Beseda u cimbálu

Prušánecké hody pod zeleným

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi

Krojované hody pod zeleným jsou za-
jisté největším folklórním svátkem na 
Podluží.  K nim patří již po mnoho let 
beseda u cimbálu, kterou připravují již 
ve všech okolních obcích.
Ani Prušánky nejsou výjimkou, a tak 
tradičně v  sobotu v podvečer přišla 
pod „hodovú máju“  spousta přízniv-
ců cimbálové muziky a pěkných slo-
váckých písniček.
Besedu jako každým rokem zahájil do-
mácí mužský sbor. Po něm hned násle-
doval folklorní krou-
žek Nechoránek, 
který svým krátkým 
vtipným programem 
určitě všechny poba-
vil. Představil se také 
FS Svéráz s pásmem 
tanců nejen z našeho 
regionu, ale i ze Slo-
venska. 
Dále zazpíval domácí 
ženský sbor a sólisté. 
Pozvání přijal ženský 

Hodům předcházela – ostatně jako každý rok – náročná 
příprava zeleného, postavení máje, která byla letos opravdu 
krásná, spousta práce doma, úklid, pečení koláčů, žehlení 
krojů, v  některých rodinách příprava obrovského zástolí 
pro rodinu, známé a ty, které si naše chasa vodí domů na 
večeři. Hodová neděle byla slunečná, v pondělí nám sprch-
lo lehce, v úterý více, ale hodařům to nijak nevadilo. K tan-
ci a poslechu hrála v neděli DH Skaličané, v pondělí a úterý 
DH Legrúti. 

sbor z Uherského Ostrohu a sousední 
Žižkovjáci, kteří svými písněmi dokáží 
vždy navodit dobrou atmosféru.
Večer obohatili svým zpěvem souro-
zenci Sůkalovi z Nového Poddvorova, 
Lucie Stávková z  Hodonína a verbíř 
René Zhříval z Josefova. 
Všechny účinkující provázela CM Zá-
druha z  Dolních Bojanovic. Sobotní 
večer byl velmi teplý, muzikanti hráli 
a zpívalo se ještě dlouho po půlnoci. 
Milovníci CM a zpěvu se určitě dobře 

pobavili.
Pořádající Slovácký krúžek děkuje za-
městancům Obecního úřadu v  Pru-
šánkách a všem ostatním, kteří se 
podíleli na přípravě předhodového 
večera.

Vlasta Trechová 

Stárci: David Polách, Jiří Novotný, Dominik Malhocký
Stárky: Jitka Šimková a Barbora Kolibová

Kaštánci: Lukáš Polách, Jakub Redek, Vojtěch Sukup a 
Martin Veverka
Kaštanky: Svatava Slavíková

Díky všem, kteří se na zdárném průběhu hodů podíleli.
JK, foto Petr Omelka
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Hora

Tradiční vinobraní pod Nechory

První zářijovou sobotu při západu 
slunce proběhlo v  Nechorách tra-
diční zarážání hory. Ve Spodních 
Nechorách se vždycky schází hod-
ně návštěvníků. Po krátkém projevu 
starosty obce Jana Prčíka, ve kterém 
vzpomněl také všechny vinaře, kteří 
nás letos opustili, a po přečtení ho-

Tak to začíná rok od roku dříve, i 
když ofi ciální začátek je vždy ve 14 
hodin. Letos začali první hosté při-
cházet a obsazovat stoly už po poled-
ni. Mezitím, co šel krojovaný průvod 
s  dechovou hudbou Bojané od KD 
k Nechorám, tady vyhrávala hostům 
cimbálová muzika Galán. Po přícho-
du krojovaných starosta obce všechny 
přivítal a seznámil je s  programem. 
Ten zahájily děti ze souboru Necho-
ránek, který vedou paní Iva Letocho-
vá a Bibiana Stávková, která současně 
nacvičovala i taneční pásmo s  cha-
sou. Vystoupení děti bylo milé jako 
vždy. Po nich vystoupil se svými pís-
němi místní ženský sbor, pak už ná-
sledovalo pásmo vinobraní v podání 
prušánecké chasy a program zakonči-
li naši mužáci.
Tak jako loni nás zradilo počasí, ko-
lem šesté hodiny začalo pršet, dobré 
bylo, že se potom lidé vraceli zpátky, 
a i když nám znovu pěkně popršelo 
kolem desáté hodiny večerní, hodně 
vytrvalců se veselilo a tančilo až do 
půlnoci.

JK, foto Petr Omelka

renského práva Milanem Vašíčkem 
si návštěvníci mohli zazpívat s  cim-
bálovou muzikou Verbuňk s  primá-
šem Markem Imrichem. Ve Vrchních 
Nechorách už delší dobu CM nehrá-
vá, ale jinak je průběh zarážání hory 
stejný. Projev a vzpomínku na vina-
ře měl na starosti místostarosta obce 

Karel Polách, horenské právo tradič-
ně četl pan Josef Bábíček, nechyběly 
zapálené ohně a výstřely na všechny 
světové strany. Po společném zpívání 
pěkných vinařských písniček se ná-
vštěvníci rozešli do sklepů pokoštovat 
zbytky loňské úrody.

JK, foto Petr Omelka

Ve Spodních NechoráchVe Spodních Nechorách Ve Vrchních NechoráchVe Vrchních Nechorách
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Léto v Nechoránku - folklorní děti opět zdraví čtenáře místního zpravodaje!

Máme za sebou prázdniny a taky po-
malu léto. Přesto naše děti v  parných 
dnech neodpočívaly a připravovaly se 
na dvě významné tradiční akce - Hody 
a Vinobraní. Vy, kdo kolem sebe nějaké 
malé děti máte, jistě dokážete odhad-
nout, jak moc se jim o prázdninách 
chtělo. Že? Zkrátka, snažili jsme se co 
nejvíc naučit do konce školního roku, 
protože mozkové závity jsou v těch ve-
drech poněkud „povolené“.  
Hodové pásmo jsme připravovali bě-
hem června a o prázdninách jen dola-
dili a nazkoušeli s  cimbálovou muzi-
kou. Stará moravská hodová říkadla se 
dětem líbila a tak si je poměrně rychle 
zapamatovaly. Obzvlášť část, kdy na 
sebe pokřikují kluci proti holkám, byla 
hned oblíbená.
K nejmladší sólové zpěvačce, Simonce 

Hnátkové, se letos přidala kamarádská 
posila – Adélka Horká.  Pod zeleným si 
zanotovaly „Maličká su“. S  písničkou“ 
Ej, až budu veliká“ vystoupila Vendulka 
Tlachová. Kluci přivedli divákům uká-
zat své koně s písničkou „Když sem byl 
malučký pacholíček“. Je až s podivem, 
že tito naši papíroví oři ještě fungují, 
protože ti už toho v  našem kolektivu 
zažili. Vše ale naštěstí dobře dopadlo, 
koně přežili, nikdo se nezranil, neztra-
til, takže besedu u cimbálu můžeme 
považovat za zdařilou. Naše děti se 
také poprvé připojily k místní chase do 
nedělního průvodu. Trasa byla krátká 
a odměnou jim byly jak nanuky, tak i 
příslib rodičů, že se pak jde na kolotoče. 
To na Vinobraní mnohé hnala v prů-
vodu kupředu vidina smaženého řízku 
po vystoupení. Některé, ještě než jsme 

vyšli. Celou trasu od kulturního domu 
až do Nechor děti překvapivě ušly. Klo-
bouk dolů.
 Asi ještě nedohlédnou významu těchto 
krásných tradic, ale je moc dobře, že už 
v tomto věku mohou být jejich součástí. 
Za krátké vystoupení, s názvem Mod-
litba za vinohrad, musíme děti pochvá-
lit. Texty uměly, jen nám situaci lehce 
zkomplikovala jáma pro májku. Terén 
neměly předem „osahaný“ a tak se sou-
středily hlavně na to, aby nespadly do 
díry. To ale do příště dopilujeme. 
Důležité a přínosné pro ně je, že opět 
mohly vystoupit před publikem a že se 
pomalu stávají členy folklorního dění 
v obci. A to je moc dobře.

Hezké podzimní dny vám přejí
Iva Letochová a Bibiana Stávková

Beseda u cimbálu, foto  Iva LetochováBeseda u cimbálu, foto  Iva Letochová Na vinobraní, foto Petr omelkaNa vinobraní, foto Petr omelka

Seriál vinaři
Není v  Prušánkách nikdo, kdo by aspoň neslyšel o 

seriálu Vinaři režiséra Vojtěcha Moravce. Na tento seri-
ál si už asi každý z vás udělal svůj názor, někteří zhlédli 
první díl a řekli si „nikdy více“, jiní ho vytrvale sledují a 
někteří u něho vytrvale nadávají. Natáčení seriálu probí-
halo v Pavlově, Dolních Dunajovicích, Mikulově, Perné, 
ale i ve Višňové na Znojemsku a na Bzenecku. A údajně 
úplně poslední díl seriálu se natáčel v prušáneckých Ne-
chorách. To je vlastně důvod, proč se v našem zpravodaji 
o seriálu Vinaři zmiňuji. Záběry z vinic jsou z velké čás-
ti z CHKO Pálava, ve snímku lze také 
shlédnout záběry na Vodní dílo Nové 
Mlýny. Některé scény byly natočeny ve 
Vinařství u Kapličky v obci Zaječí, což 
jste jistě všichni poznali. Jinak asi víte, 
že vesnici Křetice, v níž se děj odehrává, 
na mapě nenajdete, protože vůbec nee-
xistuje. Nás - rodilé Moraváky – dráždí 
„nářečí“, kterým mluví seriálové posta-

vy. Producent Tomáš Vican se hájí tím, 
že nejde o dokument a že obec Křetice 
je fi ktivní, tudíž se v ní mluví „křetic-
ky“. No, i tak nás to dráždí. Někde jsem 
četla, že část rozpočtu seriálu hradí Jihomoravský kraj z 
rozpočtu na propagaci turistického ruchu. V každém dílu 
je tedy zapracováno seznámení s jednou vinnou odrůdou 
typickou pro oblast Pálavy. Podívejte se na pár fotografi í 
z natáčení u Nechor.

JK, foto Rick Sandridge
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Z činnosti SDH
Přelom prázdnin již tradičně pat-

ří hasičské soutěži. Do parku u kou-
paliště se sjížděla soutěžní družstva, 
kterých bylo nakonec jednatřicet. 
Úderem půl deváté proběhl nástup 
a poté se soutěž rozběhla. Jako prv-
ní začalo soutěž družstvo domácích. 
Útok byl rozběhnutý pěkně, ale pro-
střik na levém terči znamenal čas 
19:41 a pak už nezbývalo než čekat, 
jak vše dopadne. Poté se družstva na 
základně střídala v  rychlém sledu. 
Poslední soutěžící se rozběhli kolem 
jedné hodiny po půlnoci a pak už se 
čekalo na vyhlášení výsledků. Pořadí 
na předních místech bylo následují-

Sport

TJ PODLUŽAN PRUŠÁNKY oddíl kuželek

Jako každý rok pořádal náš oddíl již 5. ročník Memoriálu 
Stanislava Zálešáka. Turnaj je mezi kuželkáři dobře zná-
mý a sjíždějí se k nám hráči nejen z blízkého okolí, ale i 
z destinací jako je třeba Tábor, Vrchlabí a Opava. Hlavně 
k nám však pravidelně jezdí hráči ze Slovenska, Rakous-
ka a také z Maďarska. Většinou se jedná jak o reprezen-
tanty, tak o ligové hráče dané země. Tento rok se turnaje 
zúčastnilo 240 kuželkářů. Vítězství si nakonec odvezla 
dvojice z  ligového mistra republiky  Husovic -  Dušan 
Ryba a Libor Škoula výkonem 1016 kuželek. Mezi muži 
v jednotlivcích zvítězil hráč druholigového KK Vyškov 
Tomáš Procházka výkonem 539 kuželek. Mezi ženami 
byla nejlepší Eva Wendl z rakouského ligového družstva 
SK Wessely Dammtechnic, která shodila 495 kolků. 

Představujeme:   
Začala nám nová sezóna 2014-2015, ale hlavně pro naše 
nové dorostence. Budou navazovat na skvělé období po 
Sáře Zálešákové, Jitce Šimkové a Honzovi Zálešákovi, 
kteří za čtyři roky v  dorostu dosáhli nemálo úspěchů 
pro náš oddíl jak na krajské, tak na republikové úrovni 
a za to jim patří velký dík. Proto přeji našim nováčkům 
Svaťce Slavíkové, Hance Vavřínkové, Kamile Zvědělíko-
vé, Katce Švastové a Filipovi Benadovi hodně úspěchů a 
co nejvíce shozených kuželek. 

Za kuželkářský oddíl Zdeněk Zálešák
Další informace o našem oddílu na
 www.kuzelkyprusanky.cz.

vpravo vítězka žen Eva Wendl z rakouského ligového vpravo vítězka žen Eva Wendl z rakouského ligového 
družstva SK Wessely Dammtechnicdružstva SK Wessely Dammtechnic

vítěz mužů Tomáš Procházka z KK Vyškovvítěz mužů Tomáš Procházka z KK Vyškov
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cí: mezi muži vyhrály Vřesovice s vy-
nikajícím časem 17:50, za nimi pak 
skončili Pasohlávky 17:73, Hodějice 
17:86. Domácímu družstvu výsledný 
čas stačil na konečné sedmé místo. 
Mezi ženami zvítězily holky z  Ho-
dějic časem 22:83. Organizačně se 
nám soutěž vydařila a počasí nám 
taky přálo, proto nás překvapila malá 
účast domácích diváků, kterých cho-

dí rok od roku méně. Nezbývá než 
se těšit na příští rok, doufat ve větší 
přízeň diváků a držet pěsti domácí-
mu družstvu, aby se konečně doma 
umístilo na bedně.

Výjezdová jednotka letošní rok 
absolvovala do dnešního dne tři-
náct výjezdů od požárů po různé 
technické pomoci. Podařilo se nám 
získat krajskou dotaci, za kterou by-

chom chtěli obnovit vozový park. 
Starou Tatru jsme sice oblekli do 
nového kabátu, ale její stáří je stále 
znát a neustálé drobné či větší opra-
vy začínají být nerentabilní. Výbě-
rové řízení bylo zadáno a tak nám 
snad do konce roku přibude v gará-
ži nová cisterna.

za prušánecké hasiče 
Jakub Valuch

Zajímá Vás, kam jedou hasiči?

Již pár minut po výjezdu se to můžete dozvědět na internetových stránkách www. fi rebrno.cz  v sekci Výjezdy, 
nebo později na našem Facebooku Hasiči Prušánky.

Sběr starého šrotu

připravují naši hasiči na sobotu 25. října 2014. Žádají občany, aby - z pochopitelných důvodů - staré železo vyvezli 
před své domy až ráno, těžké kusy si hasiči vynesou sami. Stále platí, že lednice patří do nebezpečného odpadu, 
takže ty odvážet nebudou.

Předem děkují za spolupráci.

Napříč Jižní Amerikou
Seriál vyprávění Šárky Balgové o 

tom, jaká je Jižní Amerika, jak se tam 
žije, co tam můžete vidět a zažít. Dnes 
první díl. 

V úvodu svého příspěvku bych 
chtěla nejdříve poděkovat Vám všem, 
kdo jste se zúčastnili výstavy Jižní 
Amerika v hledáčku mého fotoapará-
tu, která se konala ve dnech 10. a 11. 
srpna 2014 v Kulturním domě v Pru-
šánkách. V neposlední řadě bych také 
velmi ráda poděkovala Obecnímu 
úřadu v Prušánkách, který mi umož-
nil výstavu uskutečnit. Sbírku 42 fo-
tografi í z Ekvádoru, Kolumbie, Peru a 
Bolívie mělo možnost zhlédnout mno-
ho účastníků, kteří si zároveň mohli 
vyslechnout komentář k jednotlivým 
částem výstavy. Zájem o výstavu a její 
celkový úspěch mě mile překvapil.

Někteří z těch, kdo se výstavy ne-
mohli zúčastnit, si možná kladou otáz-
ku, jak a kdy jsem se dostala k focení. 
Moje vášeň pro focení se objevila už v 
dětství, když mi můj otec pořídil prv-

ní fotoaparát. Nejen za to, ale i za vše, 
co pro mne vždy dělal a dělá, jsem mu 
moc vděčná. Právě v rodině v Prušán-
kách nalézám obrovskou podporu a 
útočiště po svých namáhavých cestách.

Věřím, že mnohým se může zdát 
takové cestování nebezpečné, ale z 
vlastních zkušeností mohu potvrdit, 
že tomu tak ve skutečnosti není, navíc 
moje cesta do Jižní Ameriky nebyla 
zdaleka mou první cestou do zahra-
ničí. Již během studií jsem vycestovala 
několikrát do Německa, po ukončení 
vysoké školy jsem se rozhodla odces-
tovat do Velké Británie za prací a stu-
diem angličtiny. A po necelých čtyřech 
letech v Británii jsem zatoužila vrátit se 
k učitelské profesi a našla jsem si práci 
jako učitelka jazyků v Ekvádoru. První 
rok v Ekvádoru jsem učila angličtinu 
na soukromé jazykové škole, kde jsem 
studenty připravovala na mezinárodní 
zkoušky Cambridge. Následující dva 
roky jsem pracovala na zdejší univer-
zitě (Universidad Técnica Particular 

de Loja) a na americké ambasádě, kde 
jsem vyučovala kurzy TOEFL, jež jsou 
určeny studentům, kteří chtějí využít 
možnosti dokončit svá magisterská či 
doktorská studia v zahraničí. Během 
této doby jsem se také pilně učila špa-
nělsky.

A jaký je život v Ekvádoru? Musím 
přiznat, že někdy až příliš hlučný a vy-
čerpávající – za neustálého zvuku salsy 
a podobných melodií, hluku svištících 
aut, ale také díky lidem, kteří do vás 
na ulici vrážejí, či mužům, kteří na vás 
drze pokřikují, doslova cítíte horkost 
krve, která proudí lidem v žilách… 
Jindy je život v Latinské Americe vel-
mi obohacující, setkáte se se spoustou 
vřelých a veselých lidí, kteří jsou vždy 
ochotni vám pomoci. Problémy, se 
kterými se zdejší lidé potýkají, jsou 
odlišné od těch našich. Život tak dale-
ko od domova Vám otevře nový obzor, 
naučí vás vnímat věci jinak a být chá-
pavějším v mnoha ohledech.

Ve svém prvním příspěvku bych s 
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Vámi ráda sdílela ´veselou´ historku z 
jedné ze svých cest po Latinské Ame-
rice, která se mi přihodila na jedné z 
ekvádorských pláží. Všichni si určitě 
dokážeme představit, jak vypadá ta-
kový rejnok. Většinu z nás ale bohužel 
nenapadne, že setkání s ním by mohlo 
být poněkud nebezpečné, a už vůbec 
si neuvědomujeme, že zmínění rejno-
ci se přibližují k některým plážím při 
odlivu v pozdních odpoledních hodi-
nách. Rejnok sám od sebe na člověka 
nezaútočí, ale pokud na něj omylem 
stoupnete, šlehne vás ocasem a bodne 
jedovatým trnem. Bodnutí způsobí bo-
lestivé krvácivé zranění a následně otok.
Setkání s tímto mořským živočichem 
se mi stalo osudným, když jsem se po-
prvé rozhodla jít si zaplavat do Tichého 
oceánu. Při vstupu do moře jsem ucí-
tila píchnutí v chodidle, předpokláda-
la jsem, že to byl pouze kus skla nebo 
něco podobného, ale bohužel jsem se 
mýlila. Rána na chodidle mi krvácela a 
bolest se stupňovala. Majitelka hostelu, 
ve kterém jsem byla ubytovaná, mi po 
krátké prohlídce rány oznámila, že mě 
bodl rejnok. V následujícím okamžiku 
jsem byla schopna vnímat pouze další 
dvě informace, a sice, že můžu jet do 
nemocnice, kde mi však injekce proti 
bolesti nepomůžou, a druhou mož-
ností bylo zavolat místního „šamana“, 
který mě může bolesti zbavit. Co byste 
si vybrali na mém místě?

Léčebná procedura, kdy šaman 
nad hořící svíčkou nahříval léčivou 
tekutinu tmavě žluté barvy, kterou mi 
posléze naléval do rány, trvala asi ho-
dinu, ale mně to připadalo jako celá 
věčnost. Jed mi vytékal z rány ještě 
další měsíc. Známé pořekadlo „Co vás 
nezabije, to vás posílí“ platí v mém pří-
padě dvojnásob. Nicméně od onoho 
setkání s rejnokem už ve mně bude 
malá dušička vždy, když budu vstupo-
vat do moře. Ať to bude na poklidných 
plážích Chorvatska či na tropických 
plážích Karibiku.

Na začátku tohoto článku jsem tvr-
dila, že život v Latinské Americe není 
nebezpečný, ovšem po zveřejnění oné 
historky s rejnokem musím přiznat, že 
někdy se člověk vlivem různých okol-

ností může dostat do nebezpečných si-
tuací. Latinská Amerika je samozřejmě 
rájem kapsářů, pouličních zlodějů či 
nechvalně proslulých drogových mafi í. 
Nicméně s tím vším se můžete setkat 
kdekoliv na světě, třeba i v Praze. Na 
pozoru se tedy člověk musí mít všude. 
Mohu říci, že život v Ekvádoru mě v 
mnohém změnil a Latinská Amerika 
zůstane navždy v mých vzpomínkách.

V budoucnu plánuji napsat více 
příspěvků do Zpravodaje z Prušánek, 
ráda bych však psala o něčem, co za-
jímá Vás – čtenáře. Veškeré své dotazy 
prosím pište na mou emailovou adre-
su: sarkabalgova@gmail.com. Předem 
Vám děkuji za Váš zájem.

Šárka Balgová

Šárka Balgová se svými fotografi emiŠárka Balgová se svými fotografi emi

Čteme z prušánecké kroniky

Zase nové rekvizice a nové odvody. Mnozí už sami ne-
věděli, pokolikáté jdou k odvodu.

Celý svět se „bavil“ jen válkou, na ostatní se zapomí-
nalo. Děti chodily do školy jak chtěly, učitelů nebylo, jen 
starý nadučitel Alois Kučera a několik učitelek. Poklesla 
kázeň mezi dorostem, nebyly doma hlavy rodiny – přís-
ní otcové, a slabé matky nestačily. Hlad a nouze zíraly 
ze všech koutů. Nebylo živobytí, nebylo dobytka, nebylo 
šatů, nebylo botů, nebylo pracovních sil, zkrátka nebylo 
ničeho.

Na všechny potřeby byly vydány lístky, chlebenky, 
cukřenky atd. I na kuřáky přišlo. V tabákových továrnách 
byla už v roce 1915 omezena výroba kuřáckých lahůdek. 

Rok 1917
Omezení toto bylo jednak z důvodů, že nebylo dostatek 
kvalifi kovaného dělnictva. Avšak hlavnější příčina byla ta, 
že byl citelný nedostatek tabáku. Tehdy kvůli úspoře byly 
vydány důchodkovými úřady „tabačenky“. Tyto lístky 
měly zamezit tabákovou bídu. Avšak nestalo se tak. Líst-
ky byly sice vydány, ale kouřit nebylo co. Zprvu bylo sice 
tu a tam kuřivo k dostání, avšak mnohem dražší. V poz-
dějších letech války bylo možno jen tabák či jiné kuřivo 
vyměnit, ale jen za životní potřeby: vajíčka, máslo, mouku 
atd. Koncem roku 1916 a začátkem roku 1917 byly staže-
ny všechny stříbrné, niklové a měděné peníze. Namísto 
stříbrných peněz byly vydány papírové jedno, dvou a pě-
tikoruny. Namísto měděných a niklových dvou, deseti a 
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dvacetihaléřů byly vydány železné mince. Zlato bylo sta-
ženo hned na začátku války.

Za peníze stejně nebylo nic k dostání, neboť byly na 
vše životní potřeby nadiktované maximální ceny. Prodá-
valo se pod rukou, anebo se vyměňovalo. Boty, šaty, pet-
rolej a jiné za mouku, sádlo, vajíčka, brambory atp. Roku 
1917 už nikdo nechtěl péci chléb u pekaře, protože se bál, 
že se mu ztratí. Kdo měl svoji pec, tak si pekl chléb doma. 
A kdo neměl peci, tak si pekl buď u souseda, anebo si pek-
li jenom pegáče (hnětýnky bez droždí) doma v trůbě. Též 
si lidé kupovali na mletí malé šrotovníčky, aby to žádný 
neviděl, šrotovalo se obilí doma. Protože státem odměře-
ná porce vůbec žádnému nestačila. Na dospělého se čítalo 
40 dkg chleba denně, na nedospělé bylo předepsáno jen 
20 dkg chleba denně.

Ve mlýnech se bez mlecího lístku nesmělo mlet. Kdo 
si snad dovezl do mlýna víc, než mu bylo předepsáno na 
lístku, kolik smí mlet, tu mu mlynář dal, co sám chtěl. 
Mnohdy mu nedal vůbec nic. Kdo mlel v Nové Vsi, ten 
dostal málo mouky a špatnou, kdo mlel v Hodoníně, ten 
dopadl ještě hůř. Když nepodplatil masem, vínem a ciga-
retami stárka, tak si nemohl dělat velikou naději, že do-
stane dobrou mouku. Kdo chtěl mlet v Lanštorfě, ten si 
musel vzít uhlí, maso, víno a vajíčka s sebou, jinak neby-
lo mletí ani myslitelné. Mlynář byl svrchovaným pánem, 
co chtěl, to dal, se svými zákazníky zacházel brutálně, ba 
i surově. Často mouka nebyla ani k  jídlu. Při této divné 
mouce byla každá, i stará zkušená hospodyně, se svým 

kuchařským uměním v koncích, nedalo se z toho na žád-
ný způsob uvařit pořádné jídlo. Do mouky se míchaly 
kaštany a snad i dřevo, z čehož samozřejmě nebylo možné 
pořádného jídla svésti.

O udání a žalování mlynáře nebylo ani řeči. Páni soud-
ci podporovali mlynáře a mlynáři zase je. Rolník, výrob-
ce životních potřeb, ten neměl vůbec do toho co mluvit, 
jemu poroučeli všichni a on musel vždy jenom mlčet. Tak 
se stal rolník zlodějem, neboť když si nenechal všechno 
ukrást (tenkrát se tomu říkalo zrekvírovat), tak musel svo-
je obilí krást sám, poněvadž jakmile obilí vymlátil, tak už 
bylo státem zabaveno. Často přišel úředník osobně se pře-
svědčit k mlácení, jak obilí sype. Ovšemže byla tato revize 
jenom k smíchu, neboť chudák úředník neměl ani ponětí 
o tom, jak se může mlátit. Buď se mlátilo obilí už přemlá-
cené, nebo se mlátila polehlina, která nic nesypala.

Roku 1917 na jaře proskočila mezi lidmi zpráva, že 
bude rekvizice vepřového dobytka. Avšak lidé nečekali, až 
přijde ke skutečné rekvizici. V několika dnech byly vyza-
bíjena všechna prasata, ať vykrmená nebo ne. Časně zrána 
bylo slyšet kvikot prasat po celé dědině. Kdo měl prase, 
zabíjel a maso šikovně schoval.

Vzhledem k nedostatku potravin byla v roce 1917 za-
kázána šlahačka a nesměla se vařit velikonoční vajíčka. 
Avšak nikdo tohoto nařízení nedbal a vařila se vajíčka víc 
než jindy.

Z prušánecké kroniky přepsala Dr. Jana Kamenská

Přijměte pozvání
Změnily se termíny konání některých akcí, proto uvádíme akce až do konce roku. 

Změna je vyhrazena.
 Krojové dílny
15.11. Lampionový průvod
31.10.-2.11. Podzimní výstava 

1.11. Gulášový festiival
30.11. Adventní jarmark

Krojové dílny
Pro ty, kdo…
si cení krásy krojů,
obdivují zručnost řemeslníků
a chtějí si také něco z tohoto jedinečného umění vytvořit.

Folklorní soubor Svéráz se rozhodl oživit povědomí o 
krojích na Podluží a probudit zájem lidí k uchování krásy 
lidového oděvu. Za podpory grantového programu V pohy-
bu Nadace Vodafone ČR chceme otevřít každému zájemci 
možnost poznat tradiční postupy při výrobě krojů, rozvi-
nout svou zručnost a objevit zdroje tvořivosti pro další roz-
šiřování folklorního bohatství.

V  rámci dílen zprostředku-
jeme setkání s  lidovými umělci, 
kteří se o své dovednosti s účastníky 
dílen podělí. Účastníci si poté předve-
dené postupy budou moci za podpory 
řemeslníků vlastnoručně vyzkoušet. 
Všechny dílny se uskuteční v Kultur-
ním domě v Prušánkách v neděli od 
15 hodin. Doba trvání cca 3 hodiny. Vzhledem k omezené 
kapacitě míst prosíme o včasné potvrzení účasti na dílně 
vždy do 7 dnů před pořádáním na e-mailu: fssveraz@se-
znam.cz nebo na tel. 775 042 089. Těšíme se na společnou 
radost z krojů! Folklorní soubor Svéráz z Podluží

y

y 
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Seriál dílen je zaměřen na jednotlivé součásti dívčích i chlapeckých krojů: 

Dílna:   Datum:   Vstupné: S sebou:
1. Krojové oblékání    28. 9. 2014    60,- Kč 
2. Šití lajblu a kordulky 12. 10. 2014   100,- Kč  nůžky
3. Škrobení sukní  26. 10. 2014  100,- Kč  kasanice, žehlička
4. Malování mašlí - svéráz   9. 11. 2014  100,- Kč
5. Vyšívání košile  16. 11. 2014  100,- Kč  vyšívací bubínek, nůžky

3. ročník Gulášového festivalu - 1. 11. 2014
Srdečně Vás zveme na 3. ročník „Gulášového festivalu“ 

v sobotu 1.11.2014.

Vařit se budou všechny druhy gulášů, každý uvaří dle 
svého výběru. Družstva si zajistí kotel a všechny ingredien-
ce, které jim budou proplaceny, maximálně však 1000,- Kč 
na uvaření 25 litrů guláše. Pořadatel dodá stoly, lavice, dře-
vo, chléb, misky, naběračky, lžíce, ubrousky, vodu. Vše ostat-
ní už záleží na kuchařských mistrech.
PRAVIDLA SOUTĚŽE :
1.  Nahlásit název družstva, počet a jména  členů  nejpozději 

do 20.10.2014  na email: simkova-zdenka@seznam.cz , 
nebo na mobil: Šimek 774 123 738, Šimková 774 123 739

 Příklad:  Název týmu: Gulašfestclub 2020,  
 Soutěžící: Petr Král, Martina Králová, Josef Král, Veroni-

ka Králová. Město: Prušánky
2. V družstvu může soutěžit 4 až 6 členů, ale celkový počet 

členů družstva je libovolný (mají funkci pomocníků). K 
dispozici bude prostor o rozměrech cca 4 x 3m.

 Každý člen soutěžícího týmu bude zapsán do seznamu 
soutěžících a bude mu přiděleno číslo družstva, za které 
soutěží. Toto označení bude viditelně umístěno.

3. Startovné ZDARMA! 
4. Tým má za úkol uvařit guláš v kotli o minimálním obje-

mu 25 l. 
5. Družstvo musí mít společný oděv, šátek, čepice, zástě-

ry nebo jiný doplněk, který je bude označovat za členy 
týmu! 

6. Čas na uvaření guláše je stanoven na dobu od 8.00 do 
12.00 hod. 

7. Hodnotí se také vzhled soutěžního místa, styl vaření, 
způsob servírování, show. 

8. Každý tým může využít z vlastních zdrojů občerstvení, 
ale pouze občerstvení doplňující, jako je například káva, 
svařené víno, rohlíky, koláče, palačinky apod. 

9. Tým může prodávat alkoholické nápoje pod 15% alko-
holu, např. víno, svařák  a nealkoholické nápoje s výjim-
kou piva. Upozornění: Od 18.4.2014 musíte mít při 
prodeji alkoholu nad 15% koncesi na prodej alkoholu.

10. Hotové jídlo může být servírováno zájemcům od 12.00 
hod. za odevzdaný kupón, který si návštěvník festivalu 
zakoupí na pokladně zřízené na místě. V  případě, že 
pořadatel prodá více než 100 lístků, bude za každý dal-
ší lístek proplaceno 20,-Kč a vydány další misky, lžíce, 
ubrousky a chléb.

11. Jídlo může být zájemcům servírováno jak do misek pro 
přímou konzumaci, tak i do vlastních jídlonosičů - 1 
miska 0,25 l = 1 kupón = 25 Kč. Do přinesených nádob 
se bude vydávat až po 13 hod.

12. Družstvo s nejlepší gulášem vyhodnotí „odborná“ degu-
stační  komise, která bude hodnotit barvu, chuť, konzis-
tenci, uvařenost, hustotu, objem a celkový dojem. A ve 
14:00 hod. vyhlásí výsledky soutěže a odmění vítěze. 

13. Pro větší  fair-play soutěže bude možné hodnotit nejlepší 
guláš i prostřednictvím laické komise. Vítěz bude oceněn 
Cenou veřejnosti. 

Těší se na vás Bar U Sávy a OÚ Prušánky

Úmrtí:
František Filipovič
Milan Kaňa
Slavomíra Foretová
Antonín Mrákava
Vít Hromek
Vaclav Bolfík

Narození:
Klára Kalužová
Radim Lamač
Florian Hasil
Eliška Hamerníková
Elena Vašíčková

Sňatky:
Pavel Matušek a Romana Vybíralová
Martina Čuprová a Adam Kohner
Dominik Koliba a Edita Vávrová

Společenská kronika
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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
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Třída paní učitelky Trechové v Galerii

Šesťáci na Jamajce 

Žehnání u kapličky na hody

Nechoránek u Nechor na Vinobraní

Děti ze školky

Mše na letním chlapeckém táboře

Nové kuželkářské naděje Svaťka Slavíková, Hanka Vavřínková, 
Kamila Zvědělíková, Katka Švastová a Filip Benada

Šohajé v pondělí na hody
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