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Vážení a milí spoluobčané,
při pohledu do kalendáře zjišťuji, jak ne-

uvěřitelně letí čas. Pro mě osobně je to již té-
měř pět měsíců ve funkci starosty Prušánek, 
ve funkci zcela nové a nesmírně zajímavé. 
Jako všechny začátky, i začátek „starosto-
vání“ nebyl lehký. Rozsah zodpovědností 
a činností obecního úřadu je velký a člověk 
se musí hodně, hodně učit. Prakticky denně 
se setkávám s něčím novým, co je třeba ně-
jakým způsobem zpracovat. Proto bych chtěl 
touto cestou poděkovat všem zaměstnancům 
OÚ, novým zastupitelům a Vám občanům za 
vstřícnost, pomoc a spolupráci při orientaci 
v záležitostech týkajících se chodu obce. Jsem 
mile potěšen tím, že celé nové zastupitelstvo 
má chuť táhnout za jeden provaz a spolupra-
covat na rozvoji Prušánek jako tým. Zastu-
pitelé společnými silami sestavili seznam in-
vestičních akcí, na kterých budeme pracovat 
a stanovili také bodovacím systémem pořadí 
důležitosti (priorit) těchto projektů pro naši 
obec. Na prvních šesti místech jsou to: re-
konstrukce návsi, především prostoru „pod 
zeleným“, klidová zóna za kostelem, úprava 
Nechor, výstavba parku u koupaliště, bezpeč-
nost na silnicích v obci (přechody pro chod-
ce, zpomalovací retardéry) a výstavba kom-
postárny (recyklace bioodpadu)… a dalších 
čtrnáct projektů. Vše samozřejmě závisí na 
fi nančních možnostech obce a na vypsaných 

dotačních titulech, ze kterých by se možná 
daly některé z uvedených projektů, byť ales-
poň částečně, fi nancovat.

Vidíte tedy, že je před námi mnoho plánů 
a úkolů k řešení. Ale nejsou to samozřejmě 
jenom plány investiční. Velmi aktivně se roz-
běhla práce naší sociální a kulturní komise. 
Byly vytvořeny pracovní skupiny zaměřené na 
následující aktivity: možnost zřízení hudební, 
taneční a výtvarné školy, vydání obrazové pu-
blikace o Prušánkách, možnost zřízení klu-
bu maminek s dětmi a tvorba úplně nových 
webových stránek naší obce, na které se mů-
žeme těšit v příštích několika týdnech. 

S přicházejícím jarem začaly také úklidové 
práce v obci. Pracovníci obce nashromáždi-
li několik vleček odpadu povalujícího se na 
různých místech naší vesnice. Na tuto činnost 
navázali také naši myslivci, kteří uspořádali již 
tradiční akci „čištění větrolamů“, při které na-
shromáždili úctyhodné množství „pokladů“, 
které někteří z občanů volně trousí všude, kde 
je napadne. Přitom máme v obci vybavený 
sběrný dvůr, kam lze zdarma – a hlavně řízeně 
– vyvézt prakticky jakýkoliv odpad. Mysliv-
cům patří za tuto aktivitu velké poděkování.

Milí spoluobčané, přeji Vám krásné 
a klidné prožití velikonočních svátků a v při-
cházejících jarních měsících také veselou, přá-
telskou jarní náladu.

Luboš Zahradník, starosta obce

Hospodaření obce Prušánky se řídilo v roce 2014 rozpočtem, který schválilo ZO 
dne 17. 12. 2013. 
  Schválený rozp.  upravený rozp.  skutečnost
Příjmy  36 213 000,- Kč  42 723 300,- Kč  41 517 039,95 Kč
Výdaje  33 923 500,- Kč  40 512 000,- Kč  30 549 902,97 Kč
Financování   2 289 500,- Kč    2 211 300,- Kč  10 967 139,98 Kč

Významné položky příjmů za rok 2014
Daně        24 909 783,91 Kč
Vydobývané prostory z nalezišť plynu na katastru obce    7 069 835,00 Kč 
Prodej pozemků        1 521 120,00 Kč
Pronájmy pozemků           185 063,00 Kč
Pronájem nemovitostí           974 069,00 Kč
Odměny za vytříděný odpad EKO-KOM        302 876,00 Kč
za ostatní tříděný odpad          188 680,00 Kč
Za vstupné        105 460,00 Kč

Slovo starosty

Hospodaření obce 
Prušánky za rok 2014
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Obec získala v průběhu roku dotace na pořízení majetku:
- zateplení Kulturního domu     1 879 730,49 Kč
- zametací vůz    1 641 600,00 Kč
- pořízení repasovaného vozidla CAS 800 000,00 Kč
- dotace od obce Lužice na SDH   200 000,00 Kč

Významné položky běžných výdajů za rok 2014:
Platy zaměstnanců 3 273 182,00 Kč
Odměny a odvody členů zastupitelstva 1 230 676,00 Kč
Odvody z mezd 1 389 647,00 Kč 
Drobný majetek  459 827,90 Kč
PHM  216 003,66 Kč
Energie – plyn, voda, elektřina           1 000 593,40 Kč
Úroky vlastní                109 049,97 Kč
Platby daní a poplatků            1 014 280,00 Kč

Neinvestiční transfery neziskovým org. 1 870 842,80 Kč
příspěvky PO   2 500 000,00 Kč
Služby    2 792 301,49 Kč
Dopravní obslužnost      110 050,00 Kč
Materiál       432 868,48 Kč
 
Významné položky  kapitálových výdajů za rok 2014:
Osobní automobil 391 000,00 Kč
Bezdrátový rozhlas 303 900,00 Kč
MK Potoční  1 781 039,00 Kč
MK Dlážděná  1 013 921,00 Kč                               
Hasičský automobil CAS             3 061 300,00 Kč
Zametací vůz    1 747 240,00 Kč

Splátka úvěrů   2 401 314,59 Kč

kapitola položka text  částka v Kč
 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků  4 500 000
 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti  300 000
 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů  510 000
 1121 Daň z příjmů právnických osob  4 500 000
 1211 Daň z přidané hodnoty  10 000 000
 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu  20 000
 1337 Poplatek za provoz a systém shromažďování, sběru  810 000
 1341 Poplatek ze psů  30 000
 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství  50 000
 1345 Poplatek z ubytovací kapacity  5 000
 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst  5 000
 1351 Odvod z loterií a podobných her, kromě z VHP  80 000
 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů  600 000
 1361 Správní poplatky  60 000
 2449 Ostatní splátky půjč. prostředků od veřejných rozp.  651 000
 1511 Daň z nemovitostí  1 800 000
Daňové příjmy celkem 23 921 000
 4112 Neinvestiční transfery ze st. rozp.v rámci souhr.dot.vz  645 000
 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí  200 000
 4134 převody rozpočtových účtů  45 000
Dotace celkem 890 000
101  Zemědělská a potrav. činnost a rozvoj  200 000
214  Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch  27 600
231  Pitná voda  150 000
331  Kultura  253 000
  činnosti knihovnické 4 000  
  vydavatelská činnost 1 000  
  ostatní záležitosti kultury 248 000  
334  Sdělovací prostředky  23 000
351  Ambulantní péče  60 100
361  Rozvoj bydlení a bytového hospodářství  63 000
363  Komunální služby a územní rozvoj  46 000
372  Nakládání s odpady  465 000
  EKO-KOM 300 000  
  příjem recyklační plocha 70 000  
  Kovosteel, Asekol, odpady podnikatelé 95 000  

Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015
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374  Ochrana přírody a krajiny  8 030 000
  příjmy z úhrad dobývacího prostoru 8 000 000  
435  Služby sociální péče  121 000
  DPS 96 000  
  rozvoz obědů 25 000  
617  Regionální a místní správa  52 300
  služby OÚ 30 300  
  úroky 2 000  
  příjmy z prodeje zboží 20 000  
Nedaňové příjmy celkem 9 491 000
Kapitálové příjmy  1 015 000
  prodej pozemků ul. Moravská 1 000 000  
  kanalizační přípojky Nechory 15 000  
Financování  6 000 000
 8125 změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účt.   
Daňové příjmy 23 921 000
Dotace 890 000
Nedaňové příjmy celkem 9 491 000
Kapitálové příjmy 1 015 000
Financování 6 000 000
Příjmy 2015 celkem 41 317 000

Výdaje 2015
kapitola položka text  částka
101  Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj  30 000
214  Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch  4 000
221  Pozemní komunikace  12 182 300
  cyklostezka Nechory 5 000 000  
  úprava cest v Nechorách - I. etapa 4 000 000  
  úprava plochy za kostelem, komunikace za kostelem 1 600 000  
  zpevnění vinařských cest 700 000  
  ostatní komunikace 882 300  
222  Silniční doprava  110 000
  výdaje na dopravní obslužnost - IDS   
231  Pitná voda  207 000
232  Odvádění a čištění odpadních vod  5 600 000
  příspěvek PO PRUTES 100 000  
  ČOV - odstranění fosfátů, rekonstr. přečerpávací st. 5 000 000  
  odvodnění - Slunečná, Dlouhá, Kalúža 500 000  
311  Školství  3 500 000
  příspěvek MŠ 350 000  
  příspěvek ZŠ 1 600 000  
  hřiště u školy 300 000  
  rekonstrukce kotelny 800 000  
314  příspěvek školní jídelna 450 000  
331  Kultura  1 012 000
  knihovna 80 000  
  energie KD 237 000  
  kulturní akce 250 000  
  ostatní 45 000  
  rekonstrukce kotelny a topení 400 000  
334  Sdělovací prostředky  70 000
  místní rozhlas 10 000  
  zpravodaj 60 000  
351  Ambulantní péče  53 000
361  Rozvoj bydlení a bytového hospodářství  4 000
363  Komunální služby a územní rozvoj  1 155 000
  veřejné osvětlení 470 000  
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  rekonstrukce veřejného světlení 100 000  
  pohřebnictví 75 000  
  rekonstrukce brány, chodníků, hřbitovní zdi 400 000  
  příspěvky regionům 110 000  
372  Nakládání s odpady  5 655 000
  nebezpečné odpady 60 000  
  komunální odpady 980 000  
  tříděný odpad 315 000  
  recyklační plocha 300 000  
  výstavba kompostárny 4 000 000  
374  ochrana přírody a krajiny  2 541 000
  mzdy 1 876 000  
  materiál, DDHM 290 000  
  PHM 120 000  
  služby - deratizace, vánoční výzdoba aj. služby 150 000  
  ostatní 75 000  
  opravy 30 000  
435  Služby sociální péče  405 000
  DPS 360 000  
  rozvoz obědů 45 000  
521  Ochrana obyvatelstva  1 000
551  Požární ochrana  389 000
  osobní výdaje 104 000  
  DDHM, materiál 120 000  
  PHM 90 000  
  ostatní 75 000  
611  Zastupitelské orgány  1 645 000
  mzdy 1 615 000  
  telefony 15 000  
  ostatní 15 000  
617  Regionální a místní správa  4 361 000
  mzdové náklady 2 205 000  
  materiál, DDHM 236 000  
  energie 104 000  
  PHM 30 000  
  služby - známky, telefony, školení, ostatní služby 587 000  
  ostatní 114 000  
  věcné dary 30 000  
  příspěvky 1 010 000  
  sociální fond 45 000  
631  Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací  75 000
  úroky z úvěrů   
633  Převody vlastním fondům  45 000
639  Ostatní fi nanční operace  600 000
  platby daní a poplatků   
640  Ostatní činnosti  265 000
  služby ostatní 100 000  
  stravenky 165 000  
Výdaje 2015 celkem 39 909 300
Financování 2015 1 407 700
  úvěr - rekonstrukce OÚ 257 600  
  úvěr - rekonstrukce MŠ 704 800  
  leasing traktor, vlek a osobní automobil 445 300  
     
běžné výdaje 17 227 000  
kapitálové výdaje 22 682 300  
fi nancování 1 407 700  
Celkové výdaje 2015 41 317 000
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TKO  400,- Kč/osoba/rok, splatnost 28.2.2015
pes  100,- Kč za jednoho psa, 
  za každého dalšího stejná částka, 
  splatnost 28.2.2015 
stočné  730,- Kč/osoba/rok, 
  splatnost za 1. pololetí – konce června, 
  za druhé pololetí konec listopadu
Nechory: pronájem vodoměru 70,- Kč/rok, 
  voda 37,32 Kč/m3, stočné 20,27 Kč/m3, 
  splatnost duben – listopad
Hřbitov: jednohrob 765,- Kč/10 let,
  dvojhrob 1530,- Kč/10 let,
  splatnost duben – listopad.  

Všem nájemcům hrobů, kterým letos vyprší desetiletá 
smlouva, budou v průběhu měsíce dubna doručeny vý-
zvy k zaplacení.
Všechny poplatky můžete platit přes účet, veškeré info 
na www.obecprusanky.cz,  jen u poplatku za TKO se ne-
zapomeňte stavit pro známku na popelnice, u platby za 
nájem hrobového místa pak k sepsání smlouvy. Pokud 
jste prodali sklep, nahlaste nám prosím tuto změnu, ať 
můžeme oslovit nového majitele a sepsat s ním novou 
smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadnívh vod. Po-
kud se k nám tato informace nedostane, může se stát, že 
upomínku o nezaplacení vody a stočného pošleme vám.

Děkujeme za spolupráci.

Aktuálně

Poplatky v roce 2015

Informovanost občanů Klub maminek v Prušánkách

Prušánky na Facebooku

Den dětí

Ve snaze o maximální informovanost občanů zavedl 
obecní úřad odpolední hlášení v 16 a 18 hodin. To, co sly-
šíte v místním rozhlase, si můžete přečíst na infokanálu 
kabelové televize. Zanedlouho si každou informaci, která 
bude hlášena místním rozhlasem, budete moci přečíst 
také na webových stránkách obce, které v současné době 
prodělávají (vaším očím zatím skrytou) rekonstrukci.

Klub maminek? Pod tímto názvem si asi mnozí před-
staví maminky nad hrnkem kafe, jak žvaní o dětech, 
módě, partnerech a řeší blbosti ze života kolem. Ano, 
kluby maminek opravdu vznikají z potřeby maminek se-
tkávat se s dalšími. Ale to není všechno. 

Každá doba má svoje přednosti a omezení. Velkou 
nevýhodou našich maminek a babiček byla velmi krát-
ká doba, po kterou mohly jako maminky být se svými 
dětmi. Mateřská bývala krátká. Maminky se brzy vracely 
do práce a děti odcházely do jeslí. Současná doba nabí-
zí poměrně velkorysou tří až čtyřletou dobu, po kterou 
spolu mohou maminky s dětmi být. Je to velká výhoda, 
která má ale samozřejmě svoji obrácenou stranu. Dnes 
jsou maminky hodně samy. Na muže jsou kladeny zvýše-
né nároky na fi nanční zabezpečení rodin a maminky ve 
velké míře přebírají i jejich výchovné povinnosti. Součas-
né maminky bojují i s dalším problémem, který generace 
před námi neznala. Je to stále se zvyšující věk odchodu do 
důchodu. Babičky, které dřív pomáhaly, chodí do práce, 
po práci jsou unavené a chtějí zasloužený klid. Maminky 
zůstávají většinu dne samy. A samy jsou i jejich děti. Ani 
procházky s dětmi venku neskýtají tolik kontaktů, jako to 
bývalo dřív. Dětská hřiště a prolézačky často zejí prázd-
notou, protože spousta rodin má vlastní houpačky a sklu-
zavky a nemá potřebu vyjít ven. Izolace je často zásadním 
pojmem v životech současných maminek, i když se to tak 
nemusí na první pohled zdát.

Taky občas přemýšlíte, jak z toho ven? Pojďte založit 
Klub maminek – místo, kde se můžeme setkávat, poví-
dat si, sdílet zkušenosti s výchovou, získávat informace 
o novinkách ve výživě a zdravotní péči. Dopřejme i našim 
dětem, ať se už odmalička dostanou do dětského kolekti-
vu. Pojďme je společně učit básničky a písničky, naučme 

Z iniciativy kulturní a sociální komise vznikl před pár 
dny profi l na Facebooku s názvem Kultura Prušánky. Toto 
místo by mělo sloužit jako zdroj informací a ohlédnutí 
pro obyvatele Prušánek, ale i pro turisty. Stránku najdete 
velmi jednoduše na www.facebook.com. Do vyhledávače 
napište Kultura Prušánky. Stránka je veřejná, není nutná 
jakákoliv registrace na této sociální síti.

HH

Tak ten letos nebude. Ne, nelekejte se . V kalendáři 
je, vy je se svými dětmi klidně oslavte v rodinném kruhu, 
se svými přáteli, na hřišti, ve škole, nebo všude tam, kde se 
pro děti každý rok něco na jejich den připravuje. Zdá se 
nám totiž, že těch akcí pro děti je okolo 1. června hodně, 
potom je hned Svatojánská noc – další velká akce pro děti 
– a tak jsme se rozhodli, že pro ně připravíme akci jinou 
a v úplně jiném termínu. Pracovní název je „Konec prázd-
nin“, takže termín je zhruba jasný, bude to pro děti a všech-
ny podrobnosti (kdy, kde, co) vám samozřejmě dáme vě-
dět a budeme moc rádi, když se tam sejde co nejvíce dětí, 
od těch nejmenších až po ty, co budou vycházet ze školy.

JK
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Vážení pejskaři,

Hudební, taneční a výtvarná 
škola v Prušánkách

všimla jsem si, že nás, kteří vlastní čtyřnohé miláčky, po-
řád přibývá. Čeho si však také nelze nevšimnout je, že při-
bývá i toho, co pejskové po svém „vyvenčení“ zanechávají 
za sebou. Totiž své výkaly. Tento stav považuji za alarmu-
jící, protože už nelze ujít pár metrů, abyste na nějaký ten 
„zapomenutý poklad“ nenarazili.

Mnozí z vás argumentují tím, že po Prušánkách je málo 
košů. V tom s vámi sice souhlasím, ale i tak se domnívám, 
že jde jenom o vlastní zodpovědnost. To, jestli po pejskovi 
uklidím nebo ne, nezáleží na tom, jak dlouho ponesu po-
užitý sáček, ale na tom, jestli mám vůbec zájem to uklidit.

Od zastupitelů obce také vím, že koše už jsou objedná-
ny. Zkusme tedy být zodpovědní vůči sobě, ale také vůči 
jiným obyvatelům Prušánek a naučme se po svých miláč-
cích uklízet. Budete se na těch procházkách cítit trochu líp.

Doufám, že aspoň pár z vás si vezme moje slova k srdci 
a příště vyrazí ven s lepší výbavou… Děkuji.

Blanka Čechová

Podluží je krajem, který je známý vínem, ale také svým 
uměleckým bohatstvím. Co se týká vína, tak určitě jako jed-
na z vesnic na Podluží máme co nabídnout, a stále se v této 
oblasti zlepšujeme a vína našich vinařů patří mezi kvalitní 
a žádaná. Co se týká uměleckého růstu a vývoje, tak tam 
jsme se trochu zasekli. Už je to několik let zpátky, co Pru-
šánky byly známé i díky spoustě dobrých muzikantů. Asi 
největším zlomem bylo ukončení činnosti Podlužánku, kde 
děti a mladí měli jakousi motivaci pro hraní, zažili partu 
a hraní na nástroj či tancování mělo své uplatnění a oceně-
ní. V posledních asi dvaceti letech se nám v obci nepodaři-
lo tuto oblast nějak podchytit a podpořit a můžeme vidět, 
jak se nám pomalu, ale jistě vytrácí vztah k hudbě a umění 
u mladých lidí. O tom, jaký hudba má vliv na celkový vývoj 
a kvalitu života člověka, určitě není potřeba se rozepisovat. 
Hudba a tanec jsou i jakýmsi spojovacím článkem, umí 
spojit lidi a bořit hranice nezájmu či individualismu. Každý 
z nás si rád zazpívá ať už při cimbálu, kytaře či jen tak pro 
dobrou náladu s dobrými kamarády nebo svými dětmi.

Již dříve byla snaha zřídit v Prušánkách pobočku ně-
které ze základních uměleckých škol, ale tato možnost je 
vzhledem ke škrtům v rámci odboru uměleckého školství 
jak Jihomoravského kraje tak i MŠMT neprůchodná. Pro-
to se obecní úřad tuto problematiku rozhodl řešit podobně, 
jako v některých obcích a to zřízením své Hudební, taneční 
a výtvarné školy. Tento záměr byl schválen na 4. schůzi za-
stupitelstva obce. Cílem je, aby dětem a mládeži byla zajiš-
těna dostupnost kvalifi kované výuky na úrovni ZUŠ a oni 
tak mohli rozvíjet své hudební, výtvarné, pohybové a dra-
matické schopnosti. V měsíci březnu byl rozdán dotazník 
s přihláškami dětem, aby bylo možné zjistit konkrétní zájem 
a připravovat jak fi nanční tak personální zajištění výuky. Je 

je něco drobného vyrobit. Umožněme jim získávat první 
zkušenosti s vrstevníky.

Fungování klubů maminek je založeno na principu 
svépomoci a vzájemné službě. Není to organizace, do 
které přijdete a na stříbrném podnose dostanete kvalit-
ní program a zadarmo hlídání dětí. Klub maminek může 
fungovat jen tehdy, pokud se maminky domluví, takové 
společenství založí a budou se o něj starat. Jak to vypadá 
konkrétně v okolních obcích? Kluby maminek fungují 
někde pouze jako dopolední setkání s hernou pro děti. 
Někde mají programy zaměřené na cvičení, výtvarné tvo-
ření, zpívání atd. Nabídka je pestrá.

Milé maminky, pokud jste dočetly až sem a myšlen-
ka vás zaujala, pak mám pro vás výbornou zprávu. Ve-
dení obce myšlenku vzniku Klubu maminek podporuje 
a navrhuje zajímavé prostory pro setkávání. Tak co s tím? 
Zaprvé se ozvěte. Napište mi na hajkova@proglas.cz. Do-
mluvíme si sraz a začneme podnikat první kroky. Bude 
potřeba najít prostory, upravit, uklidit, opatřit vybavením 
a hračkami. Je to dost práce, ale věřím, že nám v začátcích 
pomohou i starší děti a tatínci. 

Chcete pomoci i vy ostatní? Především nám držte 
palce, ať se podaří klub rozběhnout. V určitém čase vás 
poprosíme o pomoc se sběrem hraček do herny, případ-
ně dalším vybavením. Pokud byste uvažovali o nějakém 
fi nančním daru, tak nám taky pomůžete. Pokud se to celé 
podaří, tak vás pak rádi přivítáme na kávě nebo čaji.

Klub maminek v Prušánkách bude takový, jaký si ho 
uděláme. Věřím, že se najdou maminky, které věnují kus 
svého volného času na rozjezd takové aktivity. Věřím, že 
odměnou nám budou rozesmáté a radostné tváře našich 
malých a dobrý pocit nad dobrým kafem pro nás velké. 
Věřím, že prožitá a sdílená radost přinese kousek sluníč-
ka i do celých našich rodin.

Co vy na to? Nápady a chuť nepostrádám. Ale sama si 
na to netroufám. Jdete do toho se mnou? Těším se na vaše 
ohlasy a hlavně se těším na první klubové maminkovské 
setkání.

Helena Hájková
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možné, že se informace o vzniku Hudební školy k někomu 
nedostala, pokud máte zájem ještě nějaké dítě přihlásit, udě-
lejte tak prosím co nejdříve, přihlášky si můžete vyzvednout 
buď na OÚ v knihovně nebo ve dveřích č.3, nebo ji najdete 
na webových stránkách obce. Vyplněnou ji zašlete na mai-
lovou adresu: kultura@obecprusanky.cz.

Výuka bude zahájena v příštím školním roce tj. v září 
2015 a bude probíhat v prostorách základní školy, případně 
ve zkušebně pod KD. Vyučujícími budou kvalifi kovaní mu-
zikanti, absolventi konzervatoří a JAMU. Věřím, že se nám 
podaří zase trochu oživit zájem dětí a mladých lidí o umění 

…velmi rychle nám uteklo období 
od pololetního hodnocení a už tu bude 
další – čtvrtletní. Jak to tak bývá, když 
je pořád co dělat, čas rychle ubíhá a ně-
kdy cítíme i jeho nedostatek.

Od ledna, kdy jsme bilancovali 
I. pololetí školního roku, se uskutečnila 
řada školních akcí - ať to byly soutěže, 

exkurze, besedy, další vzdělávání nejen 
pedagogů, ale i provozních zaměstnan-
ců až po zápis dětí do I. třídy.

Ještě před uzavřením I. pololetí se 
připravovalo několik žáků na okresní 
kola naukových soutěží. Obvykle pro-
jdou školním kolem a pak ti nejšikov-
nější prochází důkladnější průpravou 

na okresní kola. Tak naši školu repre-
zentovali 3 účastníci v dějepisné olym-
piádě a byli velmi úspěšní: Míša Lacová 
z 9. třídy vyhrála, Vašek Pecůch z téže 
třídy byl třetí a Vojta Pospíšil z 8. třídy 
se umístil na 5. místě. Všichni tři nás 
reprezentovali i na krajském kole  dě-
jepisné olympiády. V krajském kole 

Vážení čtenáři i ostatní návštěvníci knihovny, 
zima nám utekla jako voda a nastává jaro, což s sebou nese 
práci ve vinohradech, na poli a v zahrádkách. Mnozí z vás 
mi říkají, že už nemají na čtení čas. Času možná není tolik 
co v zimě, ovšem na druhou stranu - po práci si musíte od-
počinout a jaký by to byl odpočinek bez knihy v ruce. Jak 
jsem se již psala v posledním Zpravodaji, tento rok schváli-
lo zastupitelstvo obce 65 tisíc na nové knihy a uznejte sami, 
že by bylo škoda nechodit do knihovny jenom proto, že je 
pěkně a musíte dřít na poli.

Novinkou pro tento rok budou taky dva časopisy, kte-
ré si můžete v knihovně půjčit, a to History revue, který - 
jak již napovídá nadpis - se zaměřuje výhradně na historii 
a dále časopis Svět na dlani, který se zabývá nejrůznějšími 
tématy, týkajícími se celého světa.

Pro mladší děti máme nachystanou taky novinku, a to 
slibovaný tematický kufřík Světem zvířat. Děti v něm na-
jdou knížky – encyklopedii, leporelo a knížku s magnet-
ky, fi gurky zvířátek, omalovánky, razítka s motivem zvířat 
a pexeso. 

Kufřík si může půjčit pouze dospělá osoba, to znamená, 
že s dítětem musí přijít maminka nebo tatínek, nemůže si 
ho půjčit samo.

Pokud bude zájem o tuto novinku, pořídíme další kuf-
říky, sami můžete dávat náměty k tomu, co by se tak dětem 
líbilo a zaujalo je.

V knihovně taky stále probíhají besedy s předškoláky a 
dětmi z prvního stupně ZŠ. Sledujte naše webové stránky, 
vše je tam popsáno i s fotografi emi dětí.

Na závěr si dáme trochu statistiky z minulého roku:
- registrovaní uživatelé 226 lidí, z toho 78 dětí
- návštěvníků knihovny 2653 lidí
- na internet přišlo 232 lidí
- půjčilo se 7678 knih.

Ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli svými 
knihami k obohacení fondu naší knihovny, ale vybírání 
starších knih tímto ukončuji. Díky štědrému příspěvku od 
Obce Prušánky můžeme investovat do nákupu nových ak-
tuálních knih ze současné produkce. Pokud máte někdo tip 
na výbornou knihu, ráda si ho vyslechnu a knihu zakoupí-
me. Mám na vás jinou prosbu - pokud máte někdo doma 
knihy Spalovač mrtvol od  Ladislava Fukse, Nesnesitelnou 
lehkost bytí od Milana Kundery, Kuličku od Guy de Mau-
passanta a Noc na Karlštejně od Jaroslava Vrchlického a již 
je nepotřebujete, můžete je věnovat knihovně, studenti tyto 
knihy potřebují jako povinnou četbu k maturitě, ale stu-
dentů je hodně a těchto knih málo. 

Přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků a na-
shledanou v knihovně.

Vaše knihovnice Milena Hromková

a položit základ, na kterém se dají budovat folklorní, folkové 
a vícežánrové spolky, kapely různého zaměření. A Prušánky 
se stanou opět uznávaným hudebním centrem tohoto kraje.  

Každý, kdo začínal hrát na hudební nástroj, ví, že to není 
cesta jednoduchá, je potřeba cvičit, učit se nové věci, překo-
návat sám sebe a něco si i odepřít. Děti bývají občas otrá-
vené a nechtějí už cvičit, tady je role nás dospělých, rodičů, 
abychom se snažili je správně motivovat a povzbuzovat, aby-
chom jim pomohli překonat toto období. Určitě se budeme 
těšit na některé z prvních vystoupení žáků, našich dětí.

Lenka Tlachová

Z naší knihovny

Z činnosti ZŠ

A už jsou tu Velikonoce…
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se Míša Lacová umístila na krásném 
6. místě. Všem moc děkuji za vzornou 
reprezentaci a čas trávený nad přípra-
vami na soutěž. Poděkování patří i p.uč. 
Vandě Buškové, která svůj soutěžní tým 
připravovala. V lednu také proběhlo 
okresní kolo matematické soutěže pro 
5. třídy, které se zúčastnil Štěpán Omel-
ka a jako úspěšný řešitel se umístil na 
2.- 5. děleném místě. Toho připravova-
la p.uč. Miroslava Konečná. Na únor 
bylo vyhlášeno okresní kolo zeměpisné 
olympiády a toho se zúčastnil již zmi-
ňovaný Vašek Pecůch a zde se umístil 
na pěkném 5. místě. Jeho přípravu si 
ohlídala p.zástupkyně Juráňová. Všem 
reprezentantům v těchto naukových 
soutěžích a jejich vyučujícím ještě jed-
nou moc děkuji.

V rámci environmentální výchovy 
zorganizovala p.uč. Kurková exkurzi do 
spalovny odpadů v Brně, kam zavítali 
žáci 6. ročníku společně s ekotýmem. 
Zajímavá exkurze byla doplněna ná-
vštěvou VIDA! Sciece centra (zábavní 
vědecký park, který můžete navštívit 
i soukromě, více informací najdete na 
www.vida.cz).

Ve dnech 4. a 5. 2. proběhl zápis dětí 
do 1. třídy. Počet zapsaných dětí (včet-
ně těch s odloženou školní docházkou) 
byl 31, ale předpokládáme, že část dětí 
bude mít do 31. 5. 2015 vyřízen odklad 
školní docházky, o kterém někteří ro-
diče uvažovali. Většina z nich byla na 
doporučení paní učitelek z mateřské 
školy, v některých případech měli ro-
diče sami pochybnosti o zralosti svého 
dítěte ke školní docházce. Pro všechny, 
kteří budou svým dětem odklad chtít 
vyřídit, platí termín dodání doporučení 
lékaře a školského poradenského zaří-
zení nejpozději do 31.5.2015.

Na to, jak se daří našim letošním 
prvňáčkům, se mohli přijít podívat je-
jich nejbližší – rodiče a prarodiče - ve 
dvou dnech „otevřených dveří“, které 
proběhly 12.a13.2. 

Je škoda, že se nemohli o šikovnos-
ti svých větších dětí přesvědčit rodiče 
sedmáků a osmáků. Děti zrovna v tu 
dobu (9.2 do 14.2) pobývaly na lyžař-
ském kurzu na Třeštíku v Beskydech. 
Našemu kurzu přálo i počasí (a věřím, 
že se za to i řada z nás modlila). Ještě 
tři týdny před kurzem tam nebyl sníh 
(aspoň ne na lyžování), ale během dvou 
týdnů nasněžilo a usadilo se nám na 
svahu cca 60cm sněhu, který byl vel-
mi dobře připravený, každý den zno-
vu upravovaný a tak se nám výborně 
lyžovalo. Začátek týdne byl ještě i se 
sněžením, ale přijatelným na lyžování. 
Na konci týdne nám vysvitlo sluníčko 
a tak jsme se mohli pokochat výhledem 
až na Radhošť a kapličku na hřebeni. 
Prostě …“to jsou panorámata!“  Ze 33 
lyžařů (více než polovina byla na lyžích 
vůbec poprvé) jich 30 sjíždělo celý svah, 
absolvovalo závod v „obřáku“ a užívalo 
si jízdy na vleku.  Ubytování skromné 
– turistické, strava dobrá až výtečná, 
večerní programy vtipné a se zapoje-
ním všech a k tomu všemu výsledná 
cena víc než příznivá (s příspěvkem cca 
100,-Kč/osobu od SRPDŠ na dopravu). 
Prostě a jednoduše – milí rodiče, děti 
byly šikovné a byla s nimi i sranda! Kéž 
by to tak bylo vícekrát!

Začátkem března měli čtvrťáci do-
mluvenu besedu v knihovně na téma 
literární hrdina. To pro ně bylo tako-
vým úvodem ke tradiční akci, ke které 
se hlásí i naše školy, a to je Noc s An-
dersenem. Tu letošní připravují paní 
učitelky z I. stupně na 27.3. Většina dětí 

z 1. -5. ročníku se těší na různé aktivity 
motivované příběhy pohádkových hr-
dinů a postav.  A hlavně na přespání ve 
škole…

Nejpozději 15.3. měli naši ucha-
zeči o další stupeň vzdělávání podat 
přihlášky na patřičné školy. Vyplně-
né přihlášky si podávalo 19 deváťáků 
a 2 páťáci. A kam letos směřují? Vzhle-
dem k tomu, že si podávají 2 přihlášky 
(jako tomu bylo kdysi – 2 obory), tak 
výčet oborů bude převyšovat počet 
vycházejících – to jen pro čtenáře na 
vysvětlení. Na gymnázium se hlásí 
5 deváťáků a již zmínění 2 páťáci, 7 je 
uchazečů o elektroobory (hlavně do 
Sokolnic), pak po jednom jsou zastou-
peny: obchodní akademie, zdravotní 
asistent, oděvní design, grafi cký design, 
železniční, IT obor, strojní průmyslov-
ka, kuchař-číšník a kadeřnice. Výběr 
velký, možnosti otevřené, šanci má ka-
ždý. Přejeme jim, aby svůj vybraný obor 
dobře vystudovali a hlavně našli dobré 
uplatnění v životě.

Ve čtvrtek 19.3. se konala školní 
recitační soutěž pro žáky 1. - 5. roční-
ku. Nejvíce recitátorů bylo ze 3. třídy 
– jestli to nebude otiskem třídní uči-
telky? (P.uč. Luďka Trechová svůj vztah 
k básním a recitaci též nezapře). Cel-
kem se vystřídalo na 30 recitátorů 
a porota měla někdy těžké rozhodování 
– nejen o tom, jak recitátor báseň zvládl 
paměťově, ale jestli se pokusil o recitaci 
či dramatizaci. V několika případech 
bylo té dramatizace až moc. A jak se 
říká „někdy méně je více“, a podle toho 
hodnocení dopadlo. 

O dalším dění ve škole zas až příště!
Hezké jaro a přiměřeně všeho po-

třebného.
Alena Kristová 

Ve čtvrtek 5.3 jsme se vypravili do Lužic na tradiční 
skokanský závod Lužická laťka. Celkem početnou výpra-
vu dopravil malý autobus ke sportovní hale a tam už jsme 
se připravovali na závod.  Nejmladší závodníky zastupoval 
Šimon Omelka ze 3. třídy a získal stříbrnou medaili, za 
5. třídu startoval Štěpán Omelka a ten si zopakoval loňské 
vítězství, medailový zisk pro 5. třídu pojistila Terka Mečlo-
vá 3. místem a bronzovou medailí. Za 6. třídu závodil Vítek 
Ostřížek a potvrdil svou zkušenost závodníka – letos stří-
brnou medailí (zatím se účastnil každý rok a vždy nějakou 

Lužická laťka
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medaili přivezl), jeho spolužačka Katka Penčáková zazářila 
medailí zlatou! V sedmé třídě máme též ostřílené závodní-
ky, Dalibor Kříž už také pár medailí přivezl – letos stříbro, 
a za dívky získala stejnou medaili Katka Svobodová za dě-
lené 2. místo. V kategorii osmých tříd jsme měli nejvíc me-
dailí – vyhráli Marek Barkocy a Katka Švastová a druhým 
místem přispěl Filip Benada. Také deváťáci nezůstali poza-
du – Filip Bůšek si dovezl bronz a Terka Poláchová stříbro. 

Všem moc děkuji za vzornou sportovní reprezentaci 
školy i obce. Tyto závody jsou pořádány pro školy Regionu 
Podluží. Tradičně se jich účastní závodníci domácí, z Mi-
kulčic, Lanžhota a naši. Ostatním školám se nějak nechce 
zapojovat – anebo že by neměli skokany?

Text a foto Alena Kristová

- to je název aktuálního projektu 
z ESF, který probíhá od září 2014 do 
července 2015. Naše škola přistoupila 
ke spolupráci jako partner ZŠ Bučo-
vice. V rámci tohoto projektu spolu-
pracuje zhruba čtyřicítka škol a pro-
jekt je zaměřen na rozvoj dovedností 
pedagogů ve výchovně vzdělávacím 
procesu, využití nových technologií 
i nových postupů ve výuce. Na počát-
ku byl souhlas zřizovatele se zapoje-
ním do projektu, následovala setkání 
ředitelů škol, na kterých proběhlo se-
známení s průběhem projektu a také 
společné setkání vedení škol s pro-
jektovými manažery a ekonomický-
mi zaměstnanci škol. Ve výsledku by 
měli být naši učitelé schopni používat 
tablet k přípravě na výuku, při výuce 

i pro svoji třídnickou práci. Kromě 
vybavení všech vyučujících tabletem 
je projekt zaměřen na rozvoj osobní 
i profesní. Moderním trendem je vy-
užívání cloudového prostředí – vzdá-
lených úložišť vzdělávacích programů 
a materiálů, která nezatěžují kapacitu 
tabletu, ale pouze po dobu využití se 
k nim prostřednictvím tabletu uživatel 
připojí – „sdílí je“. Cloud je též mís-
tem k ukládání nejrůznějších materi-
álů, prací, referátů, zadání úloh k ře-
šení apod. Některé materiály lze sdílet 
zdarma, některé jsou zpoplatněny, ale 
spíš formou „jakéhosi nájmu“. Uživatel 
si zaplatí určitou dobu sdílení a po tuto 
dobu zdroje informací využívá. 

Pro nákup tabletů bylo potřeba 
vypsat výběrové řízení, výzva byla 

vyvěšena na stránkách MŠMT ČR 
a výsledek řízení byl oznámen stej-
ným způsobem. Oba kroky byly též 
zveřejněny na webových stránkách 
školy. V současné době mají za se-
bou naši učitelé úvodní vzdělávání 
s obecnějším zaměřením na mento-
ring a čeká nás už technicky zamě-
řené vzdělávání na práci s materiály 
v cloudovém prostředí (oborové me-
todiky). Následně pak budeme uva-
žovat o pořízení tabletů pro „mobil-
ní výuku“ – pro jednu třídu. Tablety 
by pak využívali vždy žáci některé 
třídy na doplnění výuky či zpestření. 
Budoucnost ukáže, jak se tato zále-
žitost promítne do motivace či chuti 
žáků vzdělávat se.

Alena Kristová

Jarní psaní

Už nám na zelené stráni 
píše jaro první psaní.    
Slova skládá z pampelišek,
podbělů a sasanek,
sluníčko mu z modrých dálek
nakukuje do stránek.
Usmívá se, vidí v nich
háčky z křídel motýlích,
čárky žížal, tečky včel,
na kterých se třpytí pel.

Tak už to vypadá, že jaro je opravdu tady. Příroda se 
začíná probouzet, rozkvétají první květinky, ptáčci zpíva-
jí a sluníčko stále více svítí. A my ve školce posíláme jaru 

po vodě dopis. V dopise byly obrázky dětí, ze kterých si jaro 
může přečíst, na co se nejvíc těšíme. Děti kreslily, jak jezdí 
na kole, hrají si na písku, rozkvetlé květinky a rozesmátá slu-
níčka. Snad si jaro náš dopis přečte a přijde rychleji. Už se 
totiž nemůžeme dočkat. Od září jsme ve školce shlédli ně-
kolik divadelních představení a hudebních vystoupení. Děti 
vystupovaly na setkání s důchodci, pro rodiče jsme připra-
vili mikulášskou besídku, která byla v duchu „čertování“ 
a na vánoční besídku jsme tradičně pozvali naše důchodce 
a ukázali jsme jim vánoční zvyky a tradice. V novém roce 
jsme navštívili kostel, kde jsme si prohlédli krásné jeslič-
ky a vánoční výzdobu a ve školce jsme si udělali „tříkrálo-
vý pochod“. Předškoláci navštívili ekocentrum v Hodoníně 
s vánočním vyráběním, a ekocentrum Trkmanka ve Vel-
kých Pavlovicích s programem „Jarní probouzení“. Moc 
rádi také chodí pravidelně do místní knihovny, kde si pro ně 

Z naší školičky

Cloud je budoucnost vzdělávání
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p. Hromková připraví krátkou přednášku na určité téma, vy-
mění si knížky, které si čtou a prohlíží ve školce. Na návštěvu 
knihovny se děti vždycky těší, tak snad jim to dlouho vydrží. 
V únoru vrtalo všem předškoláčkům v hlavičkách: „K zápisu 
já musím jít, co tam asi budou chtít?“ A tak ve škole ukázali, 
všechno co umí a teď už se pomalu začínají se školkou lou-
čit. Do konce školního roku nás však ještě čeká spousta akcí, 
jako je třeba velikonoční výstava, rej čarodějnic, návštěva di-
vadla „Radost“ v Brně, besídka ke Dni matek a oslava MDD. 
Navštívíme také 1. třídu a družinu v ZŠ, no a už jenom výlet 
a začnou prázdniny.

Teď ale vdechujeme plnými doušky krásnou jarní atmo-
sféru, pozorujeme hmyz, posloucháme ptačí zpěvy a sleduje-
me, jak se k nám vrací tažní ptáci. Při vycházkách se rozhlíží-
me po naší vesnici, pozorujeme krásnou výzdobu a upravené 
zahrádky a říkáme dětem: „Tady jsme doma. K nám se jaro 
co jaro vracejí vlaštovičky, protože se jim tady líbí, tady jsou 
doma tak jako my.“

„Já mám jaro nejraději s veselými písněmi,
ptáci nebe roznášejí po lidech i po zemi...“

Něco pro jarní úsměv.
Sárinka: „Paní Hefk ová, my sme byly dneska tak strašně 

daleko na vycházce!“

P.Hefk ová: „Jo, a kde ste byli?“
Sárinka: „No, až v cizině.“
Když si šel Martínek K. potřetí přidat na oběd, říká mu 

paní kuchařka: „Marti, už stačí, bylo by ti špatně.“ Martínek 
na to: „Čověče, přidaj mě, já si to aj sám nařežu.“

Terezka šeptá paní učitelce: „Paní učitelko, je to tajné, ale 
vám to řeknu, babička naučila Kačenku s Barunkou říkat 
„hovno“.“

(Poznámka pisatelky: no, a potom že se taková slova na-
učí děti až ve školce).

Radka Šůrková

Tak se slaví ve školce narozeninyTak se slaví ve školce narozeniny

Zdravíme vás všechny v tyto jarní 
dny. Slunko už hřeje víc, tma se zkracu-
je a my všichni se pomalu probouzíme 
k životu. Je to znát i na našich zkouš-
kách, kdy se dětem po zimě opět vlévá 
krev do žil. 

Tu  jsme zakončili vystoupením na 
návštěvě ve Tvrdonicích, kam nás po-
zvaly děti ze souboru Pomněnka. Pro 
své přespolní kamarády pořádají kaž-
doročně dětskou fašankovou zábavu. 
A tak, jak se na každý pořádný ples sluší 
a patří, sálem zněly polky a valčíky. Ně-

které soubory měly krátká vystoupení, 
tak jako my, jiní se jen přišli příjemně 
pobavit. Právě fašank ve Tvrdonicích 
nás inspiroval k tomu, že už děti poma-
lu začneme učit párové tance. S vrtěnou 
jsme se několikrát veřejně představi-
li, ale polka a valčík teprve čekají na 
svou premiéru. A i když jsou to tance 
pro dospělé a na dětských přehlídkách 
je uvidíte jen zřídka, tak si často malí 
folkloristi rádi hrají na to, že už jsou vel-
cí a pořádají právě například plesy nebo 
dětské hody. Ostatně na jedny dětské 

hody se chystáme 
v červnu, tak jako 
loni, do Starého 
Poddvorova. Dou-
fáme, že už se v té 
době kluci nebu-
dou stydět a hrdě 
vyzvou své part-
nerky k tanci!

Rádi bychom 
také zpestřili pro-
gram tradičního 
Májového zpívá-
ní v Nechorách 

a zveme k nám okolní soubory. Můžete 
se těšit, že vám odpoledne mezi sklepy 
zpříjemní například děti z Dolních Bo-
janovic ze souboru Slunéčko, soubor 
Šáteček z Hrušek nebo již zmiňovaná 
Pomněnka z Tvrdonic.

A Tvrdonice budou letos pravdě-
podobně skloňovány častěji, protože 
společně se Slováckým krúžkem jedná-
me o účasti na festivalu Podluží v písni 
a tanci ve Tvrdonicích. Další pozvání 
jsme pak přijali od slovenských kama-
rádů z Kútů, kde navštívíme festival Za 
Kútama na vršečku. Poprvé jsme ho 
„omrkli“ minulý rok.

To všechno stihneme do prázd-
nin a zase vám o tom do Zpravodaje 
napíšeme. Pak už nám začne hodová 
příprava. Stejně jako se teď učíme do-
spěláckou polku a valčík, začínáme se 
základními kroky verbuňku. Kluci vy-
padají nadšeně a schválně, kdo na hody 
nejvýš vyskočí?

Hezké jaro a na shledanou
Text a foto Iva Letochová 

a Bibiana Stávková

Jaro v Nechoránku
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V neděli 8. března se uskutečnil tra-
diční dětský karneval. Letos bylo zvo-
leno téma „vodního světa“, parket tedy 
zaplnili piráti, mořské panny, vodníci 
nebo loďky. Doplnili je ale také pře-
krásné princezny, čerti, indiáni nebo 
spongebob. Pro děti bylo připravené 
vystoupení kouzelníka Šeklina z Brna, 
který např. vytahoval králíka z klobou-
ku.  Děti si zahrály i několik společných 

Roční období vyznačující se sněhovou pokrývkou 
a zmrzlou hladinou vodních ploch je za námi. Alespoň na 
chvíli jsme se toho pravého zimního počasí dočkali, takže 
můžeme s čistým svědomím říci, že jsme letos zimu oprav-
du prožili. A jinak tomu nebylo ani u nás v oddíle Cor Dare. 
Zimní období jsme samozřejmě využili na schůzkách, jak 
se jen dalo, a jak nám naše fantazie dovolila, ale zima u nás 
není spojena jen s těmi venkovními krajinnými změnami 
a zimními radovánky ve sněhu. Roční období zima v sobě 
skrývá spoustu společných akcí, zážitků a nezapomenutel-
ných chvil, které se dají prožít jen v zimě.

To, že už je zima za dveřmi a s ní i Vánoce, si každoroč-
ně pořádně uvědomujeme až v půli prosince při pouti do 
Vídně. Náš oddíl jezdí v prosinci do Vídně pravidelně už 
několik let a podniká tuhle kolikrát i dobrodružnou ces-
tu jen za jedním jediným cílem – přivezením Betlémského 
světla do naší farnosti a obce. Na cestu do Vídně se vždy 
vydávají skautští vedoucí spolu s dětmi, které dostanou 
tento výlet jako odměnu za své chování a skautskou aktivi-

her, a když dostaly žízeň nebo chuť na 
něco sladkého, občerstvily se v naší tra-
diční cukrárně. Nechyběly samozřejmě 
diplomy s odměnami za nejkrásnější 
kostýmy a nejlepší tanečníky. Na konci 
karnevalu byla rozdána tombola, kte-

rou si mohly děti zakoupit během kar-
nevalu. Příští rok se na Vás opět těšíme 
na tanečním parketu! 

Za skauty z Mikulčic
Barbora Ivičičová - Majka

Foto Petr Omelka

tu. Letos tomu bylo ale jinak. Do Vídně jeli pouze vedoucí, 
protože i oni občas potřebují odměnit za svůj čas a práci, 
které oddílu věnují. A když už jsme u každoroční vídeňské 
akce, tak využiji příležitosti a poděkuji. Náš velký skautský 
oddílový dík patří Karlovi M., kterého si troufnu nazvat na-
šim „osobním betlémským řidičem“. Karel nás pravidelně 
už několik let doprovází na tuto pouť pro Betlémské světlo 
v pozici řidiče a tlumočníka, neboť velmi dobře komunikuje 
oním cizím germánským jazykem. Bez něj bychom už ně-
kolikrát tuhle cestu vykonat nemohli. Děkujeme moc, Kájo.

S většími či menšími problémy se nám i letos podařilo 
Betlémské světlo z Vídně dopravit až do Prušánek, takže 
jsme jej pak mohli v neděli slavnostně přinést do koste-
la. Mladší i starší děti, skautská mládež i skautští vedoucí, 
všichni jsme přišli v neděli do kostela ve skautském kroji 
a průvodem jsme přinesli Betlémské světlo dopředu před 
oltář, kde od něj pan farář odpálil velkou svíci zvanou 
paškál. Betlémské světlo tak bylo se všemi lidmi z farnosti 
až do Vánoc a také během nich.

Z činnosti skautu

Karneval 2015

Zima ve skautském oddíle Cor Dare
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Betlémské světlo ale nezůstalo nečinně plápolat mezi 

zdmi kostela. Vydalo se na cestu a to přesně na Štědrý den. 
Tento den ráno přišli všichni skauti a skautky do klubov-
ny, kde na ně čekala snídaně. Posilněni bezmasou snídaní 
a sladkým čajem se po skupinkách vydali křižovat Prušán-
ky. Skupinky byly většinou dvoučlenné a bylo jich čtrnáct, 
tudíž roznášení Betlémského světla se sfouklo během do-
poledne. Děti odcházely s pocitem spokojenosti způsobe-
ného jednak vykonaným dobrým skutkem a jednak taškou 
plnou sladkostí, které dostaly od štědrých lidí.

Roznášení Betlémského světla ale předcházela ještě 
jedna významná událost, na kterou se děti připravovaly 
na schůzkách už od listopadu. Vánoční besídka. Bývá pra-
videlně v sobotu před Štědrým dnem. Letos vánoční be-
sídku moderovala komická dvojice Kamil a Michal. Kluci 
moderátoři se nechali inspirovat vtipnými scénkami herců 
Pavla Lišky a Tomáše Matonohy. Komická dvojice měla u 
starších i mladších diváků velký úspěch, zvláště pak hloupý 
Michal v podání Vojty S. Na besídce mohly děti při scén-
kách jednotlivých družinek spatřit paletu různých žánrů – 
pohádky, talk show, zprávy apod. Celou besídku zakončilo 

rozdávání dárků.
Přes Vánoce měli děti i vedoucí od skautského dění klid, 

aby mohli vánoční svátky trávit v kruhu svých nejbližších. 
Výjimkou byl Silvestr, který se nesl v duchu pánské jízdy. 
Skauti spolu se svými vedoucími oslavili zakončení roku 
2014 v klubovně, kde bylo kromě pití a jídla spousta zábavy, 
povídání a těch správných chlapeckých vylomenin. 

A tuto „aktivní vánoční dobu“ nám zakončila Tříkrálová 
sbírka, se kterou skauti ochotně a rádi každoročně pomáha-
jí. Děti s papírovými korunami na hlavách spolu s dospělými 
chodí ve skupinkách po celých Prušánkách a žádají o příspě-
vek na charitativní sbírku. Účastníků bylo letos hodně, tudíž 
mohlo být více skupinek a celá sbírka proběhla v kratším čase 
než obvykle. V takovém duchu se u nás v oddílu nesla zima 
a celé Vánoce. Pro vedoucí je to náročné období, pro děti je to 
období akcí a těšení se. Všichni pak ale vyplouváme ze zimní-
ho času s pocitem radosti a nadšení vstříc jaru a jeho kouzlům.

Za oddíl Libor Sukup, foto Karel Maděryč

Při této Tříkrálové sbírce se vybralo 61.151 Kč - zatím nej-
vyšší suma za 15 let konání této sbírky.

Vedoucí skautů jeli do Vídně pro Vedoucí skautů jeli do Vídně pro 
Betlémské světlo   Betlémské světlo   Roznášení Betlémského světla na Štědrý denRoznášení Betlémského světla na Štědrý den

Jak se máme přes zimu?
Zima je pro nás – aktivní seniory 

- často k nepřečkání a tak si ji zpest-
řujeme nejrůznějšími aktivitami. Ví-
ce čteme, máme čas se podívat na 
oblíbený seriál, konečně dopleteme 
svetr pro vnučku, která se už do něho 
nevejde, když ho teď nedoděláme. 
Některá děvčata jsou ještě aktivněj-
ší, například během plesové sezóny 
pomáhají na plesech v šatně. Tedy 
kromě Čundrbálu, na tomto plese ne-
chceme v šatně sedět žádná, vždyť se 

na tento bál Kapely starých časů celý 
rok těšíme, v předstihu trénujeme 
country tance, které si pak na zábavě 
s chutí zatančíme a dobře se při tom 
pobavíme. 

V březnu jsme jako každý rok 
oslavily Mezinárodní den žen, 
vždycky se nás sejde hodně, společně 
si zazpíváme a taky zavzpomínáme. 
Zvládly jsme také návštěvu termál-
ních lázní Györ, kde jsme trochu 
vypotily svá těla a daly se trochu do 
pořádku.

Naše schůze se konají pravidelně 
každý měsíc, a i to nám pomáhá lépe 
překonat ten chmurný zimní čas. Roz-
sáhle plánujeme, co kde zasejeme, od 
koho nejlépe koupíme sazeničky a pře-
jeme si, aby jaro konečně přišlo. No,
a je tady. A s nimi Velikonoce, které 
jsou letos poměrně brzy. Takže konec 
rozjímání a nástup do zahrádky, na po-
líčka a my ženy na okna a na záclony!

Krásné jaro a veselé Velikonoce vám 
za všechny seniory přeje 

Květa Kopečková

Naši senioři
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V právě končící soutěži, kdy se mají odehrát ještě dvě 
kola, je A družstvo ve 3. lize z dvaceti odehraných zápasů 
na pěkném čtvrtém místě s počtem 23 bodů.  Na jaro jsme 
všechny zápasy odehráli doma na valtické kuželně a chtě-
li využít domácího prostředí. Nevydařila se nám jen derby 
utkání proti Ratíškovicím, Mistřínu a Valticím. Tyhle prohry 
mrzí o to víc, že jsme mohli atakovat první příčky, nebo i pro 
nás překvapivý postup do 2. ligy. Hlavně jsme si potvrdili, že 
na tuhle soutěž máme a i naši soupeři nám potvrdili, že do ní 
právem patříme. Na konec chci poděkovat věrným fanouš-
kům, kteří nás do vzdálených Valtic jezdili povzbuzovat.  

A družstvo: Hosaja Zdeněk, Horák Radek, Zálešák Zde-
něk, Zálešák Stanislav, Klečka Zdeněk, Esterka Stanislav ml., 
Šerák Tomáš a Zálešák Jan.

V krajském přeboru je C družstvo z dvaceti tří odehraných 
utkání na 9. místě s 22 body a B družstvo je páté s 28 body. C druž-
stvo získává na jaro body hlavně z domácí kuželny. Ještě zlepšit 
hru venku a na tabulku se bude dívat mnohem lépe. U Béčka byl 
začátek soutěže trochu nevýrazný, ale v polovině soutěže se dostal 
do předních pozic. Prohráli jen jedno utkání, jedno remizovali 
a šňůra šesti vítězství v řadě je posunula hodně vysoko v tabulce. 

B družstvo:  Flamík Pavel, Kristová Alena, Vališ Ladislav, 
Lauko Jiří, Pálka Michal, Zálešáková Sára a Filip Benada.

C družstvo:  Šimek Milan, Koliba Petr, Novotný Jiří, Te-
sařík Martin, Šimek Michal, Šimková Jitka a Fojtík Dominik.

Dorost hraje už jen nadstavbovou část o umístění. 
Ale nevede si vůbec špatně, z patnácti utkání už nasbíral 
11 bodů.  Jde vidět, že se začínají zlepšovat. Mají se odehrát 
ještě tři poslední utkání, ze kterých určitě nějaké bodíky při-
vezou.  Ale stále je co spravovat, hlavně na kuželnách venku, 
kde to pořád není podle našich představ. Příští sezóna už 
bude jistě o hodně lepší. 

Dorost:  Slavíková Svaťka, Vavřínková Hana, Benada Fi-
lip, Švastová Kateřina a Zvědělíková  Kamila.

To nejlepší na konec. Tento rok budeme mít zase své 
zástupce na Mistrovství České republiky jednotlivců. V se-
niorech nás budou 25.-26. dubna na kuželně SKK Jičín re-
prezentovat  Zdeněk Hosaja a Radek Horák a v mužích ve 
stejné dny na kuželně KK Poděbrady Tomáš Šerák. Přeji jim 
za oddíl hodně štěstí a co nejlepší umístění. 

Za kuželkářský oddíl Zdeněk Zálešák.  
Více o našem oddíle na stránkách www.kuzelkyprusanky.cz

Tabulka: KP 1
1. TJ Sokol Šanov  23 18 0 5 131,0:53,0 170,5:105,5 2586 36
2. SK Baník Ratíškovice B 23 17 0 6 119,0:65,0 168,5:107,5 2614 34
3. TJ Sokol Vážany  23 14 1 8 106,5:77,5 144,5:131,5 2577 29
4. TJ Sokol Mistřín B 23 14 1 8 106,0:78,0 149,0:127,0 2586 29
5. TJ Podlužan Prušánky B 23 13 2 8 103,0:81,0 145,0:131,0 2528 28
6. TJ Jiskra Kyjov  23 12 1 10 98,0:86,0 147,0:129,0 2579 25
7. KK Sokol Litenčice  23 12 0 11 96,0:88,0 148,0:128,0 2542 24
8. SK Kuželky Dubňany C 23 11 1 11 97,0:87,0 144,0:132,0 2551 23
9. TJ Podlužan Prušánky C 23 11 0 12 83,0:101,0 124,0:152,0 2519 22
10. TJ Lokomotiva Valtice B 23 10 0 13 84,5:99,5 132,5:143,5 2526 20
11. KK Vyškov C 23 8 3 12 80,0:104,0 130,5:145,5 2493 19
12. TJ Sokol Vracov C 23 7 0 16 74,0:110,0 118,5:157,5 2453 14
13. TJ Sokol Vracov B 23 6 1 16 61,5:122,5 109,0:167,0 2486 13
14. SK Baník Ratíškovice C 23 2 2 19 48,5:135,5 101,0:175,0 2454 6

Tabulka: 3.liga
1. KK MS Brno B 20 13 1 6 94,0:66,0 257,5:222,5 3232 27
2. TJ Slovan Kamenice nad Lipou  20 13 0 7 96,0:64,0 268,0:212,0 3291 26
3. SK Kuželky Dubňany  20 12 2 6 92,0:68,0 258,0:222,0 3285 26
4. TJ Podlužan Prušánky   20 10 3 7 88,0:72,0 245,0:235,0 3231 23
5. SK Baník Ratíškovice  20 10 2 8 81,5:78,5 240,5:239,5 3247 22
6. TJ Prostějov  20 10 1 9 85,5:74,5 251,5:228,5 3242 21
7. TJ Sokol Mistřín  20 9 2 9 78,0:82,0 243,0:237,0 3216 20
8. TJ Lokomotiva Valtice   20 9 0 11 82,0:78,0 240,0:240,0 3211 18
9. TJ Centropen Dačice  20 8 1 11 69,0:91,0 224,0:256,0 3170 17
10. TJ BOPO Třebíč  19 7 1 11 66,5:85,5 216,0:240,0 3205 15
11. TJ Spartak Přerov B 20 5 3 12 66,0:94,0 219,0:261,0 3214 13
12. KK Blansko B 19 5 0 14 53,5:98,5 193,5:262,5 3217 10

Ze sportu
TJ PODLUŽAN PRUŠÁNKY oddíl kuželek
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byl založen v roce 2008 za významné podpory oddílu Wa-
tashi Tachi No Jiu Jitsu Zlín jako součást Asociace bojo-
vých a duchovních umění. V současné době oddíl funguje 
jako Soukromá škola bojového umění Prušánky. 

Jiu Jitsu - v překladu „jemné umění“ je velmi staré ja-
ponské bojové umění, jehož kořeny sahají až za hranice 
této země. Bylo založeno na technikách neozbrojeného 
boje, které měly za cíl vytvořit z těla samuraje dokonalou 
zbraň. O jeho původu se vede mnoho teorií a dohadů. 
Nicméně je možno dojít k závěru, že se jedná o staré ja-
ponské samurajské umění, jehož historie sahá až 2000 let 
zpět. Nabylo své systematické podoby v druhé polovině 
16. století a v současné době je Jiu Jitsu rozšířené v mno-
ha zemích. Řeší téměř všechny střetné situace v boji beze 
zbraně. Na základech Jiu Jitsu byla vytvořena mnohá další 
bojová umění, kdy mezi nejznámější patří AIKIDO, JUDO 
a taktéž některé styly KARATE, jako třeba WADO RYU. 
V současné době je začleněno do výuky mnoha armádních 
a policejních složek. 

Samotný trénink bojového umění dává svým cvičencům 

Naše fotbalová přípravka po výbor-
ně zvládnuté podzimní části mistrov-
ských zápasů, během které zvítězila 
ve všech utkáních a suverénním způ-
sobem vede tabulku okresní soutěže, 
se zúčastnila během zimní přestávky 
dlouhodobé halové soutěže s názvem 
Okresní halová liga. Jedná se o pravi-
delnou turnajovou soutěž týmů kate-
gorie mladší přípravky (letos ročníky 
2006 a mladší), pořádanou Okresním 
fotbalovým svazem jako náplň pro 
malé fotbalisty v zimním období.

Letos se této soutěže celkem zú-
častnilo 15 týmů z okresu, které byly 
regionálně rozděleny do tří samostat-
ných skupin. V průběhu prosince až 
února proběhly jednotlivé halové tur-
naje mezi účastníky skupin, kde prin-
cip je stanoven tak, že každý účastník 
OHL uspořádá 1 turnaj, kde se účast-
níci skupiny utkávají systémem každý 
s každým. Následně z výsledků všech 

Tabulka:KP dorost - nástavba
4. SK Baník Ratíškovice A 15 8 1 6 35,0:25,0 54,0:36,0 1140 17
5. TJ Podlužan Prušánky  15 5 1 9 26,5:33,5 44,0:46,0 1067 11
6. TJ Sokol Vracov A 15 4 1 10 20,5:39,5 37,5:52,5 1037 9
7. TJ Lokomotiva Valtice B 15 1 0 14 6,0:54,0 11,0:79,0 921 2

více, než zpočátku sami očekávají. 
Mezi pravé hodnoty lze jednoznačně 
zařadit tělesný pohyb a tím udrže-
ní kondice, síly, obratnosti a rych-
losti, dále rozvoj sebeobrany a pře-
konávání strachu z fyzického střetu, rozvoj vůle, která se 
promítá do všech odvětví běžného života, umění potlačit 
vlastní bolest, psychická odolnost vůči stresu a fyzické zá-
těži, sebedůvěra, koordinace pohybů a částečnou znalost 
anatomie lidského těla. Navíc děti i dospělí v oddílech vní-
mají pocit přátelství, disciplíny, sounáležitosti, skromnosti 
a pravidla hygieny duše i těla. 

Trénink v naší škole probíhá ve dvou skupinách rozdě-
lených na dospělé a pokročilé cvičence a dále na děti do 
15 let. Trénink vede Bc. Josef Osička, 2. Dan Jiu Jitsu, trenér 
2 tř. UK FTVS a Pavel Blecha, 3. Kyu  Judo, 2. Kyu  Jiu Jitsu. 
V současné době oddíl registruje 32 členů. Tréninky probí-
hají v tělocvičně Základní školy v Prušánkách 2x týdně, a to 
v úterý a pátek vždy od 16:30 do 18:00 hodin.

Josef Osička

zápasů vznikne závěrečná tabulka s po-
stupujícími do tzv. fi nále OHL.

V naší skupině jsme letos narazili na 
družstva Hodonína, Dubňan, Rohatce 
a Moravy (Vracov a Vlkoš). Během pěti 
turnajů v naší skupině bylo celkem se-
hráno 100 utkání. Utkání měla vysokou 
fotbalovou úroveň, výbornou diváckou 
kulisu a hlavně potěšila všechny hráče, 
jelikož získali prostor ukázat své umění 
a dále se rozvíjet a bavit fotbalem.

O postupu Moravy a Rohatce do 
fi nále OHL rozhodla v této vyrovna-
né soutěži velmi silných družstev naše 
zvýšená marodka na dvou turnajích, 
kde jsme nemohli konkurovat a tak 
jsme v celkovém pořadí naší skupiny 
ze všech pěti turnajů obsadili 4. místo. 
O vyrovnanosti této dlouhodobé soutě-
že svědčí, že z celkových dvaceti utkání 
ve skupinách jsme 10x zvítězili a přesto 
jsme do fi nále neprošli. 

Za reprezentaci obce a fotbalové-

ho oddílu, výborné výkony a výsledky 
v konkurenci těch nejlepších na okrese 
patří našim malým fotbalistům velké 
poděkování a podpora do budouc-
na, aby mohli i nadále pokračovat ve 
sportovní činnosti. Poděkování pat-
ří i trenérské dvojici Zdeněk Peřina 
a František Mazuch, kteří se celou zim-
ní přestávku starali o přípravu a celko-
vý chod družstva. Věřte, že to při počtu 
zápasů a tréninků nebylo mnohokrát 
vůbec jednoduché. Poděkování patří 
i všem rodičům za podporu dětí v je-
jich sportovním počínání a pěstování 
vztahu k zdravému pohybu, není to 
dnes již zcela běžná záležitost.

Těšíme se na Vaši diváckou podpo-
ru v nastávajících zápasech jarní části 
soutěže v našem sportovním areálu tak, 
aby se zde naši fotbalisti cítili opravdu 
jako doma! 

Zbyněk Hromek
Fotbalový oddíl TJ Podlužan Prušánky

Oddíl bojového umění Jiu Jitsu Prušánky

Fotbal - Mladší přípravka - Okresní halová liga 2014/15
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Sbor dobrovolných hasičů je ob-
čanským sdružením, které každoroč-
ně pořádá výroční schůzi, na které se 
probírá celoroční činnost sboru. Le-
tošní schůze se zúčastnil místostaros-
ta pan Jan Nosek, který poděkoval za 
činnost sboru a spolupráci s obcí při 
různých kulturních akcích. Do čin-
nosti sboru také patří soutěžní druž-
stvo, o jehož činnosti informoval jeho 
vedoucí Josef Polách ml. Každoroční 
noční soutěž byla velmi kladně hod-
nocena jak samotnými družstvy, tak 
i radou Grand Prix okresu Hodonín, 
do které je naše soutěž bodově zapo-
čítávána. Družstvo se letos zúčast-
nilo pouze sedmi soutěží a skončilo 
v letošní sezoně na nelichotivém jede-
náctém místě s celkovým počtem de-
vatenácti bodů. Mezi další akce, které 
pořádá sbor, patří každoroční turnaj 
ve stolním tenise. Loňský štěpánský 
turnaj byl již čtyřiadvacátý a zúčastni-

lo se ho pětadvacet soutěžících, kteří 
byli rozděleni do čtyř skupin. Finále 
bylo poté osmičlenné a hrálo se každý 
s každým. Vítězem se stal Pavel Ko-
řínek z Hodonína, na druhém místě 
skončil Tonda Pihar z Josefova a třetí 
byl domácí Juraj Grznárik. Nezbývá 
než poděkovat všem hráčům, soutěž-
nímu družstvu popřát více bodů a co 
nejlepší umístění na soutěžích.

Jednotka sboru dobrovolných ha-
sičů je zřizována obcí podle zákona 
133/1985 Sb. o požární ochraně. Loň-
ský rok jednotka zasahovala u pat-
nácti událostí, v nichž převažovaly 
požáry. Přišla na nás kontrola z hodo-
nínské stanice. Všechny papíry a ná-
ležitosti jsme měli v pořádku a byli 
jsme hodnoceni jako jedna z nejlep-
ších jednotek okresu. Ale nejdůleži-
tější změnou, která se v loňském roce 
u jednotky udála, bylo zakoupení no-
vého výjezdového vozidla. Za přispě-

ní obce a dotace od krajského úřadu 
nám v garáži parkuje nová cisterna 
Tatra 815. Podvozek je po celkové re-
pasi a nástavba s kabinou je vyrobena 
nová. Nejzajímavější je ovšem na autě 
jeho barva, jedná se o zářivě červenou 
RAL 3024, která je využívána přede-
vším u jednotek v moravskoslezském 
kraji. U nás v kraji jsme s touto bar-
vou jedni z prvních. Stará Tatra ode-
šla sloužit jednotce do Pstruží a snad 
jim bude stejným pomocníkem, jako 
byla nám.

Nezbývá než poděkovat obecnímu 
úřadu za fi nancování nového vozidla 
a všem členům - jak sboru, tak jed-
notkám za jejich činnost při všech 
aktivitách. Pokud by měl někdo zá-
jem zapojit se do činnosti místních 
hasičů - ať už v soutěžním družstvu 
nebo jednotce - může přijít kterýko-
liv den po sedmé hodině do hasičské 
zbrojnice.

Štěpánský turnaj ve stolním teniseŠtěpánský turnaj ve stolním tenise

Sběr železného šrotu
Chceme být nápomocni vašemu jarnímu úklidu a tak v sobotu 25.4.2015 opět pořádáme sběr železného šrotu. 
Prosíme vynést šrot až v sobotu ráno – víte proč. Těžké kusy si vyneseme sami, ledničky ze známých důvodů ne-
bereme. Děkujeme za spolupráci. 

Vaši hasiči

Z činnosti SDH
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Když se skupinka nechorských vinařů 
v roce 2010 rozhodla uspořádat akci ote-
vřených sklepů pod názvem K Nechorám 
do sklepa, setkala se s velkou nedůvěrou. 
Nikdo tehdy netušil, jestli se nemalé vlo-
žené vlastní peníze organizátorům vrátí. 
O tom, do jakých rozměrů se postupně 
rozroste a jak úspěšnou se stane, se niko-
mu tehdy ani nezdálo. 

Akce pak se každoročně konala pod 
záštitou Základní organizace ČZS Pru-
šánky, postupně ale mezi vinaři převážil 
názor, že by si měli založit vlastní spolek 
a neomezovat se na pořádání této jediné 
akce. V prosinci 2014 si vinaři, kteří stáli 
u zrodu otevřených sklepů, na ustavující 
schůzi schválili stanovy a jako statutární 
orgán zvolili tříčlenný výbor ve složení 
Bořivoj Čech, Stanislav Konečný a Marek 
Pšovský. Michaela Hradilová byla pověře-
na řízením administrativních záležitostí. 
V lednu 2015 nabylo právní moci rozhod-
nutí Krajského soudu v Brně o zápisu do 
spolkového rejstříku.

Naším dlouhodobým cílem je zvidi-
telněním Nechor ve všech ročních obdo-
bích. Propagací nechorských uliček usilu-
jeme o to, aby se k nám do Prušánek lidé 
rádi vraceli. To může přinést prospěch 
i místním podnikatelům. Chceme spolu-

pracovat s obcí, s již existujícími místními 
spolky obdobného zaměření a podílet se 
na pořádání jejich akcí.

V roce 2015 plánujeme uspořádat dvě 
akce, o kterých vám přinášíme informa-
ce již nyní. Budeme rádi, když je využijí 
zejména místní ubytovatelé a zařadí in-
formaci o nich na své stránky. Tato jejich 
aktivita může přinést prospěch oběma 
stranám. 
20.6.2015 – K Nechorám do sklepa 2015:

Tato tradiční akce je všem v Prušánkách 
dobře známá a termín navazuje na pá-
teční Svatojánskou noc. Otevřeno bude 
20 sklepů, kde budou připraveny vzorky 
k degustaci, sklepmistři a majitelé sklepů 
s výkladem o své práci.Zájemcům umož-
ní komentovanou prohlídku svého sklepa. 
Vstupenky budou opět v prodeji na místě 
a za zvýhodněnou cenu v internetovém 
předprodeji. Z okolních obcí bude svážet 
dopoledne zájemce zdarma autobus – 
Nechorský expres. Ve velkokapacitním sta-
nu bude odpoledne a večer hrát cimbálová 
muzika. Doufáme, že podívat se přijdete 
i vy, občané Prušánek.
28.11.2015 – K Nechorám do sklepa za 
mladým vínem 2015:

Cílem této nové akce je více přiblížit 
veřejnosti proces vzniku vína. Ukázat, 

jak náročná je práce vinaře a kolik rizik 
v sobě skrývá samotný proces výroby. 
Chceme, aby návštěvníci měli možnost 
porovnat rozdíl mezi vínem hotovým, 
které u nás mohli ochutnat v červnu 
a tím, které se právě rodí. Usilujeme o to, 
vychovat si „stálé příznivce“ a jejich ná-
vštěvy rozložit do všech ročních období. 
Na konkrétní podobě a organizaci zatím 
ještě pracujeme a občany Prušánek bu-
deme o podrobnostech včas informovat. 
Hodně důležitá bude v případě této no-
vinky zejména její propagace. 

Připravujeme nové webové stránky, nej-
později na konci března je najdete pod adre-
sou www.nechorstivinari.cz. Určitě budeme 
i na facebooku, něco málo tam můžete najít 
už nyní. A taky máme vlastní logo, které pro 
nás zaregistroval M. Vašíček a vytvořila ho 
jeho dcera. Dochový sklep, vinice a ořech – 
pro Nechory tak typické. Těšíme se na váš 
zájem a případnou podporu.

Michaela HradilováMichaela Hradilová

Natálka Bílíková – profi l nadějné sportovkyně
Její představení začíná asi takto: Jmenuji se Natálie Bílíko-

vá a je mi 10 let. Od roku 2011 navštěvuji ALL STARS fi tness 
tým Lužice. Naší trenérkou je Kateřina Knápková a patronkou 
oddílu je její sestra Bára Benešová - absolutní mistryně světa 
v bodyfi tness.

Tolik na úvod. Natálka je opravdu poctivec v přípravě a její 
dřina je znát i na výsledcích. V roce 2012 absolvovala své první 
závody – na Mistrovství Moravy obsadila 10. místo, ale na Mis-
trovství ČR 4. místo! V roce 2013 dosáhla na Mistrovství ČR na 
7. místo a v loňském roce 2. místo na 
Mistrovství Moravy a celkově 6. místo 
na Mistrovství ČR. Na svá vystoupení 
se musí pořádně připravovat a v jejím 
tréninku nechybí náročné gymnastic-
ké – akrobatické prvky.  Mezi tyto ob-
tížné prvky patří salta, různé zvedačky 
a výdrže a také například „arab“ (to je 
označení přemetu stranou bez doteku 

rukama – „hvězda bez držení“). Každý prvek musí být prove-
den precizně a musí zapadat do celkové choreografi e předvá-
děné skladby. Vše se pak bodově hodnotí – jak provedení akro-
batických prvků, tak taneční část, originalita a celkový dojem.

Kromě mistrovských závodů se účastní Natálka i celý jejich 
tým dalších soutěží a přehlídek. Můžete je také vidět na růz-
ných akcích – v roce 2014 i letos to byla ukázka na Disko plese 
kuželkářů nebo na karnevalu.

V současné době trénuje Natálka třikrát týdně v Lužicích 
a pilně se připravuje na další závody, které ji čekají letos v květnu. 

Na tuto soutěž si musí připravit novou 
sestavu a předvést další prvky, které se 
zvládla naučit. Jak v současnosti říká: 
„Tento sport mě velmi baví a jsme 
s holkama i trenérkou skvělý tým!“

Tak jí držme všichni palce, ať tu 
svou vynaloženou dřinu dobře zúročí!

Text Alena Kristová, 
foto Petr Voldán

Spolek Nechorští vinaři

Pochlubte se – máte čím
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V úterý 21. dubna 2015 přivítají Prušánky neobvyklého 
návštěvníka. Do kostela sv. Isidora zavítá P. George Biju, 
indický katolický kněz z řeholního společenství Vincenti-
nů, které vytvořilo veliké misijní dílo v rovníkové Africe. 
V něm přibližuje místním lidem křesťanství, poskytuje vzdě-
lání a lékařskou péči, učí je samostatně a plnohodnotně žít. 

Je pochopitelné, že mnozí z  nás si mohou říci: To je 
sice hezké, ale co my zde v srdci Evropy máme společné-
ho s rovníkovou Afrikou? Někteří lidé si mohou i kriticky 
povzdychnout: Co nám může říci člověk pocházející z In-
die, působící v tropické Africe, vždyť jeho mentalita je jiná, 
vždyť je z úplně jiného světa! 

Připojuji svědectví jednoho kolegy: „Sám za sebe se 
musím přiznat, že jsem k tomuto kritickému postoji měl 
velice blízko,“ říká pan farář z Horažďovic, který hostil 
předchůdce P. George, „ale když vše skončilo, všechno 
jsem viděl v  jiném světle. V ten den byl velký horažďovic-
ký kostel plný lidí a všichni – katolíci i nekatolíci - odchá-
zeli spokojení.“ Vystoupení afrických misionářů indického 

Letos se naše farnost poprvé zúčast-
ní celorepublikové akce „ Noc kostelů“, 
která proběhne 29. 5. 2015.  Je to pří-
ležitost otevřít se co nejširší veřejnosti 
a pozvat vás do kostelů. 

U nás program začne po mši svaté, 
která bude v 18 hod. Při mši svaté za-
zpívá dětská schola, která funguje pod 
vedením Martina Nováka od září a pra-
videlně doprovází dětské mše. 

Poté bude možnost prohlédnout si 
s příslušným komentářem kostel se vše-
mi zákoutími, podívat se na věž kostela 
atd. Hlavním těžištěm programu bude 
promluva vzácného hosta - spisovatele, 
psychiatra, pedagoga, premonstrátské-

původu působí povzbudivě a optimisticky a tento optimi-
smus si člověk odnáší s sebou domů. Tento povzbudivý 
optimismus je v úplném protikladu k našemu kritickému 
pohledu na život, dokonce i k naší chronické nespokoje-
nosti. Ta je dána ztrátou ideálů, rozbitím mezilidských 
vztahů i korupcí mnohých politických představitelů. „Do 
naší skepse zaznělo slovo nabité nadějí. Slovo, které má 
v sobě takovou vnitřní sílu, že povzbudilo veliký zástup lidí 
- přes svoji jednoduchost i přes to, že zaznělo od člověka 
jiné kultury, jiné mentality, že zaznělo „z jiného světa,“ do-
dává horažďovický farář. 

P. George Biju bude v kostele sv. Isidora v Prušánkách 
kázat při mši svaté v úterý 21. dubna v 18 hodin a pomodlí 
se za uzdravení. Setkání s člověkem „z jiného světa“ završí 
po mši svaté povídání o misiích ve východní Africe, spoje-
né s promítáním fotografi í. P. George bude mluvit anglicky 
s českým překladem.

Srdečně zveme všechny zájemce! Další informace na-
jdete na: www.cz.frbill.net.

Požehnané velikonoční svátky všem přeje 
a na setkání se těší P. Vít Hába, farář

P. George BijuP. George Biju Vincentinská škola v UvinzeVincentinská škola v Uvinze

ho jáhna Jaroslava Maxmilána  Kašparů, 
známého také pod autorským jménem 
Max Kašparů. Tématem jeho promluvy 
budou mezilidské vztahy, které se do-
týkají nás všech. Jeho slova budou pro-

kládána hudbou, kterou zajistí schola 
z Dolních Bojanovic a další zpěváci 
a muzikanti pod vedením Martina No-
váka. Po tomto pásmu bude ještě pro 
zájemce možnost zúčastnit se s Maxem 
Kašparů besedy a případně položit mu 
otázky, které vás budou zajímat. Na zá-
věr bude krátká adorace se zpěvy z Ta-
izé. Po ní bude ještě možnost prohléd-
nout si kostel v noční atmosféře. Přesný 
program bude ještě uveřejněn.

Rádi bychom vás všechny pozvali 
bez ohledu na to, zda jste nebo nejste 
věřící. Je to příležitost setkat se ve ve-
černí a noční atmosféře s křesťanstvím 
prostřednictvím hudby, umění, zážitku 
a obohatit tak svůj život.

Za přípravný tým Jitka OmelkováPremonstrátský jáhen Max KašparůPremonstrátský jáhen Max Kašparů

Zprávičky z farnosti
Návštěva z jiného světa

Noc kostelů



strana 19Číslo 1/2015

Prušánský zpravodaj

Za okny pučí stromy, ptáčci zpíva-
jí a blíží se Velikonoce. Přesto mi do-
volte vrátit se ve vzpomínkách k době 
Vánoc. Den před Štědrým dnem se 
v Prušánkách konal Benefi ční kon-
cert pro Dětský rehabilitační stacionář 
Vlaštovka v Hodoníně. Vystoupili Ště-
pánští koledníci, Martin Novák Band 
a 4BAB z Dolních Bojanovic. 

Výtěžek z koncertu byl věnován na 
zakoupení vícemístného automobilu, 
který slouží pro každodenní svoz dětí 
z okolních vesnic do Hodonína. Slouží 
pro děti s těžkým kombinovaným po-
stižením a autismem. A na toto auto se 
v Prušánkách vybrala překrásná vyso-
ká částka: 36.400,- Kč.

Samotný koncert byl nezapomenu-
telným zážitkem pro diváky i účinku-
jící. Přemýšlela jsem, co se musí stát, 
aby „to“ zafungovalo. Přece se koná 
spousta koncertů na mnoha místech 
a přitom tento byl bezpochyby jedi-
nečný. Myslím, že za úspěchem stojí 
nadšení a odhodlání muzikantů a zpě-
váků, kteří byli ochotni věnovat svůj 
čas a energii přípravě repertoáru. Má-
lokdo ví, že Štěpánští koledníci (muži 
z Prušánek a Dolních Bojanovic) se 
scházeli poctivě celý podzim nejméně 
jednou týdně na několikahodinových 
zkouškách. Za doprovodu kláves, bi-
cích, cimbálu a baskytary postupně 
vznikaly zajímavé aranže. Hlavním 
iniciátorem a tahounem byl Martin 
Novák, z jehož pera byly všechny ná-
padité a netradiční úpravy a dokonce 
i některé písně. Martin dal dohromady 
nejen Štěpánské koledníky, ale i mu-
ziku, která byla složena z kamarádů 
a nadšenců z nejbližšího okolí. 4BAB 
tvořený čtyřmi slečnami z Dolních 
Bojanovic byl příjemným osvěžením 
mužského kolektivu a jednoznač-
ně velkým překvapením koncertu. 
A všimli jste si krásného oděvního 
doplňku, který Štěpánští koledníci 
měli? Kšandy poctivě vybírali a musí-
te uznat, že jim to ve svátečním moc 
slušelo. S většinou těch kluků se po-

tkáváte pracovně, ve vinohradě nebo 
ve sklepě, na ulici. Tady odložili své 
každodenní oblečení a úplně se pro-
měnili, rozzářili. Nezdálo se vám? 

Štěpánští koledníci by rádi podě-
kovali Slováckému krúžku za pozvání 
na koncert a výzdobu sálu. Děkujeme 
Obecnímu úřadu v Prušánkách za 
poskytnutí kulturního domu, který 
se zároveň stal provizorním nahráva-
cím studiem, ve kterém vznikl záznam 
koncertu. Děkujeme paní ředitelce 
Aleně Kristové za možnost zkoušet 
v prostorách školy. A děkujeme vám, 
kteří nás podporujete a kteří jste přišli. 
Možná pro vás není vždycky jednodu-
ché poslouchat písně v úpravách no-
vých a neznámých, s mnoha nástroji 
a někdy i hlasitými bicími. Přesto nám 
dáváte svým přístupem a podporou 
najevo, že můžeme zkoušet posouvat 
hudební hranice, inspirovat se netra-
dičními melodikami a přinášet staré 

písně v nových kabátcích. Této vaší 
velkorysosti si nesmírně vážíme!

Jak už bylo uvedeno, z akce v Pru-
šánkách vznikl zvukový záznam 
(www.vhstudio.cz) a k dispozici je live 
CD s celým koncertem. Cédéčko si 
můžete objednat na adrese martinno-
v(zavináč)hotmail.co.uk. Z koncertu 
vznikl také video záznam, který po-
řídil Petr Tlach a je ke zhlédnutí na 
www.youtube.com. Ohlasy na koncert 
si můžete přečíst na naší facebookové 
stránce Štěpánští koledníci.

A ještě jedno malé pozvání na 
konec. Poslední pátek v květnu se 
v kostele svatého Izidora v Prušánkách 
bude konat Noc kostelů. V programu 
vystoupí část Štěpánských koledníků 
i s muzikou. Přijďte si poslechnout.

Krásné, radostné a požehnané Ve-
likonoce za Štěpánské koledníky přeje 

Helena Hájková
foto Petr Omelka

Martin NovákMartin Novák Štěpánští koledníci na KDŠtěpánští koledníci na KD

… a na Štěpána v prušáneckém kostele… a na Štěpána v prušáneckém kostele

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi
Čas radosti, veselosti Štěpánských koledníků
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Mělo hojnou účast jako každý rok. Hrála Kape-
la starých časů a letos poprvé zpívaly koledy i děti 
z Nechoránku. Něco měly natrénováno z rozsvě-
cování vánočního stromku, takže jim to šlo moc 
hezky. Kluci a holky dostali malou koledu, stejně 
jako všechny ostatní děti, které přišly se svými ro-
diči. Ani dospělí se nešidili  Někteří účastníci po 
skončení ještě zůstali a bavili se se svými přáteli, 
někteří šli rozsvítit svíčky a zavzpomínat na místní 
hřbitov, rodiče se zašli podívat se svými dětmi do 
kostela na jesličky a potom všichni spěchali domů 
v radostném očekávání, co přinese Štědrý večer.

JK, foto Petr Omelka

V sobotu 17. ledna se v prostorách kulturního 
domu konal již 15. krojovaný ples, který byl zahá-
jen předtančením České besedy v podání domá-
cí chasy a chasy z Mutěnic, Rakvic a Mikulčic. Po 
celý večer vyhrávala dechová hudba Túfaranka ze 
Šakvic, která vytvořila opravdu vynikající atmosfé-
ru, a všichni přítomní u ní tancovali a zpívali až 
do samého rána. A nutno podotknout, že návštěv-
níků přišlo na ples hodně, protože sál byl oproti 
minulým letům úplně plný. Jsme rádi, že nás přišli 
podpořit také krojovaní mužáci z Prušánek a pru-
šánecké krojované ženy. Chtěli bychom poděkovat 
všem lidem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke 
konání plesu. A nakonec bychom vás chtěli pozvat 
na velikonoční krojovanou zábavu, která se koná 
5. dubna v 19.00 v KD.

Stárci a stárky
foto Petr Omelka 

Na Štěpána proběhla u Nechor 
tradiční volby stárků a stárek pro 
rok 2015. Tak abyste věděli, hlav-
ním stárkem je Pavel Křiva, druhým 
stárkem je Jan Zálešák a třetím Jiří 
Stávek. A máme i dvě moc pěkné 
stárky – dvojčata Terezu a Veroniku 
Šimkovy. 

JK, 
foto Petr Omelka 

Prušánecké ženyPrušánecké ženy

Stárky pro rok 2015Stárky pro rok 2015

Vánoční koledování na návsi

Jaké máme letos 
stárky?

Krojovaný ples
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V sobotu 24. ledna 2015 se konal již 7. kuželkářský dis-
ko ples. K poslechu nám tento rok hrál DJ Luděk Budín 
z Lanžhota. Ples začal tak jako loni předtančením dětí z All 
Star fi tness Lužice, které se určitě muselo všem líbit. Návštěva 
byla jako každý rok skvělá. Kuželkářský oddíl děkuje všem, 

Poslední lednová sobota patří již tradičně plesu SRPDŠ. 
Také letos jsme se všichni, kterých se to týkalo, sešli na kul-
turním domě. Kolem půl sedmé se začali scházet mladí 
lidé, ve kterých jsme jen stěží poznávali letošní deváťáky. 
Dívky byly nastrojené jako princezny se vším, co k tomu 
patří – to znamená účes, make-up či krásné šaty. Ani kluci 
se nedali zahanbit a ve fi alových košilích jim to moc slu-
šelo. Stříbrné kravaty byly už jen třešničkou na dortu. Na 
jejich tvářích bylo znát rozechvění a snad i tréma, která se 
později ukázala jako zbytečná. Ples zahájila paní ředitelka, 
která řekla pár slov, a pak už přišel zlatý hřeb večera. Před-
vedli se nám totiž letošní absolventi se svojí polonézou. Le-
tošní ročník je početně slabší na dívky, ale to neubralo nic 
z krásného zážitku. Při nácviku i vystoupení vypomohlo 
několik děvčat ze sedmé a osmé třídy. Nejedna maminka 
měla oči zamlžené a tatínci byli pyšní na své téměř dospělé 
děti. Poté bylo odtancováno ofi ciální sólo s rodiči. Dále již 
tradičně následovalo představení tanečníků, které ukonči-
lo veškeré dohady kdo je kdo. Po chvilce zábavy se nám 
znovu představili tanečníci se skotským tancem. A pak ko-
nečně vypukla volná zábava, která byla přerušena pouze 
vydáváním a losováním tomboly. Celý večer nám velmi 
pěkně hrála Slovácká kapela Romana Horňáčka. A snad 
každý si našel v jejich širokém repertoáru tu svou oblíbe-
nou. Ti nejvytrvalejší se protancovali až do časných ran-
ních hodin.

Kovbojské kalhoty, kožené boty i široké volánové suk-
ně – tak to byl Čundrbál Kapely starých časů, který se už 
po čtvrté konal v Kulturním domě v Prušánkách. Zájem 
fanoušků country o tento ples je stále větší, o čemž svěd-
čí i to, že vstupenky na ples jsou domácími i přespolní-
mi pozamlouvané ještě dříve, než se stačí dát ofi ciálně 
do prodeje. Na pódiu se Kapela starých časů střídala se 
slovenskou kapelou Stopy, na parketu kromě plesových 
hostů tančily tanečnice z Latino Ladies z Břeclavi, skvě-
lá vystoupení, na která se těší především muži, předvedly 
tanečnice z hodonínské taneční skupiny Black and White 
a tanečníci ze skupiny Lednický ranč kromě vlastního vy-
stoupení vyučovali návštěvníky plesu country tance.

JK

kteří se přišli pobavit a gratulujeme těm, kteří vyhráli v naší 
bohaté tombole. Také bychom rádi poděkovali štědrým dár-
cům, kteří přispěli do tomboly jak fi nančními, tak i věcnými 
dary,

Už teď se těšíme na shledání v příštím roce.   
Kuželkářský oddíl Prušánky

Dovolte mi, abych svým jménem zde poděkovala paní 
Ivě Letochové, bez které by se letošní polonéza neuskutečni-
la. Celou ji vymyslela a nacvičila. Myslím, že odvedla poctivý 
kus práce. Dále jsem chtěla všechny milovníky dobré zábavy 
na tento tradiční ples do budoucna pozvat. Dávno minuly 
časy, kdy nebylo volné místo k sezení. 

Ještě bych se ráda vrátila k naší tombole, která byla velmi 
bohatá. Chtěla bych tedy touto cestou poděkovat všem na-
šim sponzorům a budu věřit v další spolupráci.

 Jana Flajžíková

Nemohu si odpustit malý dodatek k tomuto článku. Po-
lonézu s deváťáky ve svém volnu pravidelně trénovaly a trpě-
livě procvičovaly obětavé členky výboru SRPDŠ paní Ilona 
Zálešáková a paní Jana Flajžíková, která se z pochopitelných 
důvodů a vrozené skromnosti ve svém vlastním článku ne-
zmínila o spoustě času, který při nácviku polonézy a celkové 
přípravě plesu strávily. Mimochodem paní Flajžíková letos 
končí ve funkci předsedkyně SRPDŠ, kterou vykonávala – 
typuji – minimálně dvanáct let. Rozhodně se patří poděko-
vat jí za práci, čas a někdy taky nervy, třeba zrovna s organi-
zováním plesu. Každý, kdo někdy něco zařizoval, ví, o čem 
mluvím. Takže paní Flajžíkové děkujeme a nové předsedky-
ni SRPDŠ paní Lence Tlachové popřejme hodně zdaru v její 
budoucí práci pro rodiče, přátele, děti a školu.

Šéfredaktorka Zpravodaje 

Kapela starých časů a mládí z Black and White     Kapela starých časů a mládí z Black and White     

Diskoples – kuželkáři

Ples SRPDŠ

Čundrbál 14. února 2015
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21. února se konal již 4. ročník 
maškarního plesu, který byl opět na-
vštíven ve velkém počtu. Jestli to tak 
půjde dál, tak se příští rok na sál ne-
vejdeme. No ale není to vždycky naše 
přání - plný sál?

Předtančení předvedli děti a do-
spěláci z břeclavského tanečního stu-
dia N.C.O.D.  – perfektní vystoupení 
jako vždy.  Masky byly skvělé, někteří 

13. března přijeli do Prušánek 
ochotníci z Hroznolhotského spolku 
Hrozen z Hroznové Lhoty se svou 
už sedmou etýdou „Zabíjačka“. Sál 
prušáneckého kulturního domu byl 
plný, a ti, kdo přišli, toho určitě neli-
tovali. Ještě se neroztáhla opona a už 
se sálem rozléhaly zvuky typické pro 
začátek klasické venkovské zabíjačky. 
Příběh sám byl jednoduchý, ale plný 
humoru a situací, ve kterých bylo 
docela snadné poznat sám sebe nebo 
někoho z rodiny. Tím nemyslím sa-
mozřejmě úžasnou postavu Evy, jejíž 
replika „dáš chleba s máslem?“ vyvo-
lávala opakované salvy smíchu. Ně-

kteří se cítili jako doma, když zaznělo: 
„Zasej sme zaspali. Jaks natahla ten 
budík?“ „Pit sa bude až po zastřelení“, 
„Zasej připálilas krúpy“, „Kde sú tro-
ky? – Na húře.“

Doufáme, že jste se dobře bavili, 
a že až se nám zase podaří Hrozen 
do Prušánek dostat (tentokrát nám 
to trvalo skoro rok), tak bude obsa-
zená i galérka. Nebude to dřív, než za 
rok a půl, protože jak nám řekla paní 
Pavlicová (ta, co „skypovala s cérú“ - 
čti „skypovala“), jinak autorka všech 
etýd, mají zamluvené termíny před-
stavení do března 2016 a to ještě neví, 
co budou hrát, protože „né enom že 

to néni na papíře, ale eště ani v hlavě“. 
Mimochodem, letos spolek Hro-

zen dvakrát vyprodal Slovácké diva-
dlo v Uherském Hradišti a je jediným 
amatérským tělesem, kterému zde 
bylo dovoleno hrát. A úplně nakonec 
dobrá zpráva pro ty, kteří nestihli di-
vadlo v Prušánkách. V Hovoranech 
v sokolovně hrají Zabíjačku v sobotu 
18.4.2015 v 18 hodin, lístky si už teď 
můžete zakoupit v předprodeji na OÚ 
Hovorany.

PS. Až si budete chtít někde sed-
nout, nezapomeňte zdvořile požádat 
„šúpni sa o dvě“. 

Jana Kamenská

si s nimi opravdu vyhráli. Mezi nejlé-
pe ohodnocené v jednotlivcích patřil 
Predátor, Nostalgie na Vánoce nebo 
Papírové kapesníčky. Nejlepší skupi-
novou maskou byly Vězni,  Kominík 
se štětkou, Mimoni a cenu za Bar U 
Sávy vyhrály Hrozny.

K tanci a poslechu hrála agen-
tura Tarock, tombola byla bohatá, 
návštěvníci se zdáli být spokojení. 

Ostatně – podívejte se na fotky, nejví-
ce jich najdete ve fotogalerii na www.
obecprusanky.cz.

Na závěr bychom rádi  poděkovali 
všem účastníkům, sponzorům a OÚ 
Prušánky a příští rok se těšíme na 
shledanou.

Za Bar U Sávy Šimková Zdenka
foto Jakub Kanta

4. ročník maškarního plesu

Zabíjačka
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K umocnění příjemného zážitku z divadla jistě přispěla v přísálí KD naistalovaná 
malá výstavka prací dětí z první třídy, které chodí do výtvarného kroužku, vedeného 
paní Marií Řehánkovou. Děti vytvořily od začátku školního roku mnoho hezkých 
obrázků, které si zasloužily, abyste je viděli i vy. Jistě uznáte, že se ctí navazují na práci 
paní Slavomíry Foretové. Přejme jim tedy, ať se jim i nadále daří a hlavně, ať je toto 
tvoření baví. 

Marie Řehánková

Zase nová rekvizice, tentokrát na peníze. Rakouské úřa-
dy vydaly nařízení, že se mají občané zúčastniti na upisování 
válečných půjček. Bylo slibováno všechno možné. Byly dělá-
ny přednášky o výhodách válečných půjček. Byla zaručová-
na bezpečnost, jistota a vysoká procenta z válečných půjček. 
K tomuto účelu byla použita i kazatelna, kdež se nabádalo 
k hojnému upisování válečných půjček. Zprvu někteří ob-
čané upisovali, což ale nestačilo. Proto přišlo nařízení, že se 
musí upsat půjčky. Lidé byli předvolávaní do obecní kance-
láře, kdež jim bylo všelijak vyhrožováno, jen aby se upsali.

Obec sama upsala 99.000 korun, záložna Reifeisenka 
upsala 85.000 korun, Občanská záložna upsala, i na kostel 
bylo upsáno (kronikář se ale zřejmě nedozvěděl přesné sumy, 
protože tyto nejsou v kronice uvedeny). Kolik jednotliví ob-
čané upsali, to se neví, ale bylo toho dosti.

Občané Jan Seják č.271 a Čech Antonín č.16 byli před-
volaní na hejtmanství ohledně III. Válečné půjčky. Tam jim 
bylo řečeno, aby se upsali a sami působili na druhé občany, 
a zároveň jim bylo řečeno, že nemusí, ale jestli neupíší, tak že 
budou donucení horším způsobem.

Roku 1917 přišlo od politické zprávy nařízení: Vzhledem 
k nedostatku krmiva pro dobytek nesmí se na slavnosti Boží-

ho těla posypat silnice kvítím a mateřinkou, že se to má dát 
dobytku sežrat. Toto nařízení svědčilo o ubohosti rakous-
kých úřadů a bylo pro naše občany jenom předmětem po-
směšků, neboť i ten nejhloupější venkovan dobře ví, že krávy 
nechtějí žrát kvítí ani mateřinku.

Roku 1917 přede žněmi přišlo nařízení od okresní po-
litické správy, aby bylo provedeno odhadování budoucí 
sklizně. Jako odhadci byli určeni: Čech Antonín č.16, učitel 
z Dolních Bojanovic, Hřebačka Matěj č.102 a místní správ-
ce školy Alois Kučera. Výsledek této komise byl takový, že 
všechna budoucí úroda byla následkem dlouhotrvající su-
cha na nejhorším stupni. Ve vícero případech sypalo obilí 
pouze jeden metrák z plochy jedné měřice. Člověk nevěděl, 
co napřed. Něco musel nechat na setí, něco na mletí a ostatní 
schovat před rekvizicí, která nenechala na sebe dlouho čekat. 
Veškerá úroda byla zabavena státem.

Dle nařízení ministerstva zásobování bylo předepsáno 
na dospělého 40 dkg a na nedospělé 20 dkg chleba denně. 
Toto nařízení bylo jen na papíře. Ve skutečnosti si pomáhal, 
jak kdo mohl. Nemajetní dostali sice poukázky (chlebenky, 
cukřenky atd.) na životní potřeby. Což jim bylo ale málo 
platné, neboť nedostali na ně obyčejně nic koupit. 

Výstavka dětských prací

Rok 1917

Čteme z prušánecké kroniky
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Od jinud

Když byla provedena rekvizice, tu bylo něco málo zásob 
ponecháno některému obchodníku, který to směl prodávati, 
ale jenom na lístky. Opozdil-li se kdo, tak nedostal nic. Líst-
ky měl, ale jíst neměl co. Rolníkům se nevedlo lépe. Kdo se 
přiznal, že něco má, tomu bylo běda.

Rekvizice mu nechala jen předepsané množství a ostatní 
musel všechno odevzdat. Kdo se nepřiznal, kolik má zásob, 
ten byl na tom lépe. Ale musel zase umět všechno dobře 
schovat.

Žně byly v roce 1917 špatné, ale sklizeň bramborů byla 
ještě horší. Brambory byly drobně a urodilo se jich na měřice 
pouze několik pytlů. Lidé byli nuceni si schovat brambory 
na semeno ku příštímu roku. Prasatům se brambory vů-
bec nedávaly. A lidé si dovolili brambory jíst pouze v neděli 
a vyminečně na snídani ku kávě.

Nebohá matka, která měla četnější rodinu. Já su hladný, 
já su hladný, ozývaly se vyhladovělé děti. Chleba málo, ertep-
lí málo, všeho málo, vzdychá ubohá matka. Čert aby tů vojnu 

sebral, i toho, co ji začal, kleje mezi zuby. Potahu není, muž-
ských sil není, jídla není, šatů není, botů není (už se chodilo 
v dřevákách), ničeho není. Samé žalostné stesky slyšet ode-
všad. Snad to ani nevydržíme. Vojíni přijíždějí na dovolenou 
z italské fronty. Přijíždějí hladoví, otrhaní. Špinaví a všivaví. 
Avšak co doma? Ani se pořádně nenají. Pomůže něco na poli 
poorat, zaset a jde zase za svým „zaměstnáním“ – vraždit, bí-
dačit a nechat se od vší žrát. Hladový došel, hladový odešel. 
Už nebylo ani tolik pláče při loučení, jako na začátku války. 
Lidé otrnuli a zvykli si na všechno. Roku 1917 na podzim 
přišlo nařízení od okresní politické správy, že se nesmí na 
svatby a na hody péci koláče ani maso. Toto zbytečné naří-
zení nikdo nerespektoval. V první řadě nebylo co péci, a kdo 
měl, ten se neptal. Svateb nebylo, ale hody si udělal jaké kdo 
mohl, byly ovšem bez muziky.

Nejhroznější doba ve světové válce byla v roku 1917 po 
žních až do žní v roku 1918. Ale o tom až příště.

Z prušánecké kroniky přepsala Jana Kamenská

V sobotu 21.3.2015 si v Borech – 
vesnici, která se nachází asi deset ki-
lometrů od Velkého Meziříčí – připo-
menuli hrdiny západního válečného 
odboje u příležitosti 70. výročí posled-
ního operačního výsadku z Velké Bri-
tánie BAUXITE. Hlavním iniciátorem 
akce byli členové Klubu vojenské his-
torie Pětačtyřicítka z Brna a Českoslo-
venská obec legionářská.

Společně se zástupci obce Bory při-
pravili pro pamětníky, příbuzné účast-
níků odboje a pro veřejnost odpoledne 
naplněné nevšedními zážitky.

Od obecního úřadu se za do-
provodu členů KVH oblečených do 
původní vojenské výstroje účast-
níci přesunuli do doskokové zóny 
výsadku Bauxite mezi Radenicemi 

a Cyrilovem. Na místě byla odhalena 
pamětní deska kpt. Pavlu Hromkovi 
z Prušánek. Tohoto slavnostního 
úkolu se ujal jeho vlastní synovec, za 
účasti dalšího velmi vzácného hosta, 
generála Emila Bočka.

Kpt. Hromek jako příslušník 
čs. armády v zahraničí byl v noci 
z 22. na 23 .3. 1945 vysazen z letadla 
padákem v rámci operace BAUXITE 
spolu s vojenským materiálem. Po vy-
sazení spolupracoval s domácí odbo-
jovou organizací R-3 a navázal spojení 
s Londýnem. Po osvobození zůstal 
v armádě a za své zásluhy byl vyzna-
menán a povýšen na majora dělostře-
lectva. Zemřel v roce 1977 v zahraničí.

Text a foto byly převzaty z webo-
vých stránek: http://www.bory.cz/.

Poznámka
Možná si někteří vybavíte starý 

fi lm Muži bez křídel. Pavel Hromek 
si tam zahrál „sám sebe“ – můžete ho 
totiž v tomto fi lmu vidět v roli radisty, 
údajně asi v třicáté páté minutě fi lmu.

JK
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Pozvánky na akce
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Opustili nás:
Josef Jung
Marie Tychlerová Narození:

Eliáš Sasín
Jonáš Matoušek

Údaje z roku 2014
Narození: 27 dětí
Úmrtí:  22 občanů
Přihlášeno: 41 obyvatel
Odhlášeno: 42 obyvatel

Společenská kronika

ek

Sňatky v obci:   25
z toho cizí:   19
Mimo obec:   11
Stav obyvatel k 31.12.2014: 2.187

Vážení občané,
někteří z vás se stále podivují, jak to, že něčí jméno ve spole-

čenské 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 zainteresovaných osob zveřejňovat žádná jejich 
osobní data. Poprvé jsme o tom psali ve Zpravodaji č.1/2012.

Zveřejňování údajů ve společenské rubrice v místním zpravodaji
V praxi to znamená:
- jubilanti si požádají o zveřejnění osobně
- za nově narozené děti jejich rodiče

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

Děkujeme za pochopení.
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Inzerce
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Krojovaný ples 
foto P. Omelka

Úspěšní sportovci Lužické laťky 
foto Alena Kristová

MŠ - volání sluníčka

Maškarní ples 
foto Jakub Kanta

Ples SRPDŠ 
foto Ondřej Robek

Mladší přípravka, Turnaj OHL v Lužicích

Vánoční besídka skautů 
foto Marie Hlaváčková

K j ý l

Ú ěš í t i L ži ké l ťk

MŠ lá í l íčk

M šk í l
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