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Přejeme vám pohodové svátky vánoční a vše dobré v novém roce.Přejeme vám pohodové svátky vánoční a vše dobré v novém roce.

Betlém v prušáneckém kostele
foto Petr Omelka
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Krátce Krátce 
z obsahuz obsahu Vážení a milí spoluobčané,

blíží se konec roku a s ním nejkrásnější 
svátky, svátky vánoční. Tento adventní čas 
jsme společně zahájili 29. listopadu slav-
nostním rozsvícením vánočního stromu 
před obecním úřadem, kdy především na 
tvářích našich nejmenších již bylo vidět 
to radostné očekávání a počítání, kolikrát 
se ještě vyspíme, než přijde Ježíšek.

Vánoce bývají nazývány svátky klidu 
a pohody. Snažme se o to, aby pro nás ta-
kovými byly i  bez toho, abychom trávili 
hodiny a hodiny v supermarketech. Aby 
spokojenost nezáležela pouze na množ-
ství a  hodnotě dárků, které dostaneme, 
či lahůdek, které zkonzumujeme. Jsou 
dárky, kvůli nimž nebudeme muset vůbec 
sahat do peněženky, a přitom se mohou 
výrazně podílet na příjemném prožití vá-
nočních svátků. Snažme se darovat lásku, 
pochopení, vzájemnou úctu a  takt. Ta-
kovýto dárek možná nevyvolá okamžité 
nadšení, ale jeho působení je dlouhodobé 
a po čase určitě přinese radost a uspoko-
jení všem.

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a já bych vás rád 

informoval o poplatcích za TKO a stoč-
ném na příští rok 2016. Pro tento rok ne-
počítáme s navýšením poplatků za svoz 
komunálního odpadu, ale chtěl bych vás 
požádat, abyste věnovali ještě více úsilí 
třídění odpadu. Čím více budeme třídit, 
tím více navýšení poplatku za TKO od-
dálíme. V  žebříčku dvaceti sedmi obcí, 
které mají smlouvu s Tesprou Hodonín, 
Prušánky skončily na krásné třetí příčce. 
Je to výborný výsledek a všem občanům 
tímto velmi děkuji, ale jestliže Prušánky 
vytřídily 51,042 kg surovin na obyvate-
le, tak první Čejkovice měly vytříděných 
79,885 kg surovin na obyvatele. Do těch-
to kilogramů se započítává papír, plasty, 
kartony a sklo. Jak vidíte, máme tedy stá-
le co zlepšovat.

U odpadních vod bych se rád zmí-
nil o  projektu „Rekonstrukce čerpací 

Konec roku je také příležitostí k bilan-
cování. V době svátků zvolníme v našem 
hektickém každodenním spěchu a  při-
jdou okamžiky, kdy se nedíváme s napě-
tím a soustředěním kupředu, ale ve chvíli 
klidu obrátíme myšlenky zpět a ohlížíme 
se za uplynulými dvanácti měsíci. Podí-
váme-li se na toto období v našich Pru-
šánkách, připomeneme si například vy-
budování nové návsi a parkoviště u školy, 
rekonstrukci přečerpávací stanice čistič-
ky odpadních vod, rekonstrukci kotelny 
ve škole, zahájení umělecké školy a řadu 
jiných akcí, jejichž přehled najdete na 
další stránce tohoto Zpravodaje.

Vážení spoluobčané, jménem svým 
a  všech zaměstnanců obecního úřadu 
Vám přeji krásné a  příjemné prožití vá-
nočních svátků v  klidu a  spokojenosti 
společně s  našimi blízkými. Přeji nám 
všem také radostný a  veselý Silvestr, 
úspěšné vykročení do nového roku a pře-
devším zdravý a bezpečný rok 2016.

Lubomír Zahradník
starosta obce

stanice Prušánky“. Tato akce stála obec 
5  770  000 korun. Dosavadní čerpa-
cí stanice byla už v  tak havarijním sta-
vu, že kromě jednoho čerpadla, které 
se neustále ucpávalo, nefungovalo nic. 
Při rekonstrukci se po stavební stránce 
provedla nová betonová jímka na hru-
bé předčištění a  celá čerpací stanice se 
vyzbrojila novou technologií a  novými 
výkonnými čerpadly. Všechny tyto věci 
není až tak vidět, ale jsou bezpodmíneč-
ně nutné pro správný chod čistírny od-
padních vod (ČOV), na kterou bychom 
v příštím roce rádi připravili projekt na 
celkovou rekonstrukci.

Závěrem mě dovolte, abych Vám po-
přál krásné a  pohodové prožití vánoč-
ních svátků a v novém roce samozřejmě 
hodně zdraví, štěstí a další dobrou spo-
lupráci.

Jan Nosek
místostarosta obce

Slovo starosty 

Informace odpadového 

hospodářství
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Poplatky v roce 2016
Poplatky se z technických důvodů 

začnou vybírat od středy 6.1.2016. 
Nepožadujte prosím dřívější výběr.
• TKO
Výše poplatku za „popelnice“ zů-

stává nezměněna – 400,- Kč/osoba/
rok. Opět platí, že za číslo popisné se 
platí bez výjimky za všechny osoby 
najednou. Můžete platit přes účet, 
nezapomeňte jako SS uvádět číslo 
domu, pro nálepku na popelnici si 
můžete přijít kdykoli, vždy ale nej-
dříve za tři dny po odeslání peněz, 
musí být zkontrolováno, zda je vaše 
platba již připsána na účet na účet 
obce.

• Pes
I zde zůstává poplatek stejný – 100,- 

Kč/pes/rok, rovněž můžete platit přes 
účet.

Jestliže jste si pořídili nového psa, 
který má nyní tři a více měsíců, na zá-
kladě ohlašovací povinnosti musíte při-
jít osobně kvůli přihlášení psa, zároveň 
dostanete i známku na psa. 

Pokud váš pes v  tomto roce uhy-
nul nebo ho už z  jakýchkoli důvodů 
nemáte, jste povinni tento stav rovněž 
nahlásit na OÚ a to nejpozději do pát-
ku 18.12.2015, jinak za něho bohužel 
budete muset rovněž zaplatit. Můžete 
tak učinit telefonicky nebo mailem také 
nejpozději do 18.12.2015

Poplatky za TKO a psa musí být dle 
vyhlášky zaplaceny do 28.2.2016. Do-
držujte prosím tento termín.

• Stočné 
Na základě kalkulace bylo stanove-

no stočné pro rok 2016 ve výši 750 Kč 
za osobu a rok. Po schválení ceny Za-
stupitelstvem obce Prušánky bude ce-
ník vyvěšen na úřední desce, vyhlášen 
místním rozhlasem a  zveřejněn na 
webových stránkách obce. Stočné bude 
vybíráno od osob s trvalým bydlištěm 
v  obci Prušánky (pokud neprokážou 
celoroční pobyt jinde) a  osob žijících 
v  obci Prušánky (i když zde nemají 
trvalý pobyt). Vyzýváme občany, aby 
nezatajovaly osoby žijící ve společné 
domácnosti a řádně za ně platili. Pro-
tože tyto osoby, i  když nemají v  obci 
trvalý pobyt, využívají k běžnému živo-
tu vodu a vytvářejí tedy vody odpadní, 
které jsou odváděny do kanalizace a je 
nutné je čistit. Evidence smluv na odvá-
dění a čištění odpadních vod projde re-
vizí a vlastníci nemovitostí, kteří nemají 
uzavřenou smlouvu, budou osloveni. 
Vzhledem k tomu, že se stočné v naší 
obci platí za osobu a rok, upozorňujeme 
vás na ohlašovací povinnost. Ta spočívá 
v tom, že pokud ve vaší domácnosti na-
stane změna v  počtu obyvatel, musíte 
nám to oznámit, abychom mohli upra-
vit předpis pohledávky. Stále je v obci 

přibližně 30 obydlených domů, které 
nejsou napojeny na kanalizaci. Během 
roku 2016 budou majitelé těchto domů 
vyzváni, aby se neprodleně na kana-
lizační síť napojili. Dle zákona O vo-
dovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu může příslušný obecní úřad 
rozhodnutím nařídit vlastníku nemo-
vitosti napojení se na kanalizaci, pokud 
to technické podmínky umožňují. Pod-
nikatelům bude zaslána za stočné roku 
2015 faktura. Proto žádáme podnika-
tele, kteří platí dle skutečné spotřeby 
vody, aby nám nahlásili stav vodoměru 
(nejlépe doložili kopii VaK Hodonín 
za vodu). Tak jako v  minulých letech 
si můžete platbu za stočné rozdělit na 
pololetní či čtvrtletní a platby provádět 
bankovním převodem. 

• Vodné a stočné za Nechory se 
bude vybírat od dubna 2016, před plat-
bou si nezapomeňte zjistit stav vašeho 
vodoměru v  Nechorách. Můžete také 
platit přes účet, stačí nahlásit stav vodo-
měru telefonem nebo mailem, my vám 
sdělíme sumu, kterou máte zaplatit. 

• Hrobová místa se také budou 
platit od dubna; nájemcům, kterých se 
to v tomto roce bude týkat, bude doru-
čena neformální výzva k zaplacení. 

Svoz popelnic a  tříděného odpadu 
v prosinci a lednu bude beze změn po-
dle harmonogramu.

Za kolik a co jsme v letošním roce budovali v naší obci
Rekonstrukce přečerpávací stanice ČOV 5 975 100 Kč
Rekonstrukce návsi I. etapa 4 928 639 Kč
Rekonstrukce kotelny ZŠ 1 115 548 Kč
Parkoviště u školky 394 775 Kč
Slavnostní areál za kostelem - projekt 131 285 Kč
Likvidace koupaliště 202 355 Kč
Oprava konstrukcí balkonů OÚ a DPS + nátěry 207 540 Kč
Oprava cest ve vinohradech a za kostelem 197 978 Kč
Rekonstrukce veřejného osvětlení 166 733 Kč
Úprava silnice u hasičské zbrojnice 164 305 Kč
Odvodnění hřiště na ulici Slunečná 109 120 Kč
Zařízení na opravy komunikací 325 212 Kč
Zametač sněhu 128 857 Kč
Venkovní posilovací stroje (hřiště) 430 359 Kč
Umělecká škola HTVŠ (nástroje a vybavení) 51 146 Kč
Celkem 14 528 951 Kč

Návrh rozpočtu Obce Prušánky 
na rok 2016

Příjmy 2016
Daňové příjmy 24 648 200
Dotace 916 800
Nedaňové příjmy 
celkem

9 725 000

Kapitálové příjmy 80 000
Financování 4 080 000
Příjmy 2016 celkem 39 450 000
Výdaje 2016
běžné výdaje 19 067 700
kapitálové výdaje 19 578 000
fi nancování 804 300
Výdaje 2015 celkem 39 450 000
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Z naší knihovny
Vážení občané a návštěvníci knihovny,
čas neuvěřitelně letí a přede dveřmi máme Vánoce. Prá-

vě toto období je na čtení velmi příjemné. Sedíte v  teple 
u  radiátoru, před sebou svařák, v  ruce knížku, za oknem 
poletuje sníh…

A jaké jsou novinky v  knihovně? Několikrát jsem se 
v posledních Zpravodajích zmiňovala o tematických kufří-
cích, tak bych vám je ráda představila trochu blíže.

Byl zakoupen nový „Kufřík pro kluky“. Jsou v něm kníž-
ky, stavebnice, pexeso, hračka Igráček, je tam také knížka 
ve tvaru boty i se šňůrkou, na které se děti učí zavazovat si 
boty. Někteří tatínci si určitě nostalgicky zavzpomínají na 
kulatou, placatou krabičku s obrázkem hřiště, po které se 
kutálí kulička - míč.

Máme také “ Kufřík pro holky“, kde jsou opět knihy, pa-
pírová panenky s oblečky, kaleidoskop, omalovánky, dřevě-
né puzzle s medvídky a panenka s kufříkem.

V kufříku „Světem zvířat“ jsou knížky, plastová zvířát-
ka, tiskátka, pexeso a omalovánky.

Příští rok bych ráda ještě nějaký kufřík zakoupila, proto-
že je o ně zájem a jsou stále zapůjčené.

Kufřík se půjčuje na měsíc, je možno si ho v knihovně 
zarezervovat.

Další novinkou - pro vás zajisté příjemnou - bude, že 
od příštího roku nám přibudou do knihovny další časopisy.

Zůstane History Revue. Místo časopisu Svět na dlani 
objednáme 21. století, dále Praktickou ženu Kreativ, kde se 
můžete inspirovat různými nápady pro domácnost, a na-
konec to bude časopis pro ženy Napsáno životem. A aby se 

nám časopisy nepovalovaly jen tak v regálech a měli jste je 
více na očích, budou pro ně vytvořeny nové dřevěné držá-
ky. Ty budou umístěny na boku stávajících regálů.

V současné době můžete v knihovně vyplnit dotazník 
na průzkum spokojenosti s knihovnou.

Nebojte se taky využívat našeho on-line katalogu. Z po-
hodlí domova zjistíte, zda máme knihu, kterou právě potře-
bujete. Pro studenty a žáky ZŠ, kteří neustále shání nějakou 
povinnou četbu, je to úplně ideální stav. Konečně bude na 
monitoru něco jiného, než samopal přes celou obrazovku.

Přeji vám příjemné prožití svátků vánočních mezi svý-
mi blízkými.

 Vaše knihovnice Milena Hromková

Růžový kufřík pro holkyRůžový kufřík pro holky

Z činnosti ZŠ
Jak to utíká nám ve škole

Nejrychleji ubíhá čas nám „ško-
lákům“ od začátku školního roku do 
1. čtvrtletí. Než si naši žáčci a studen-
ti uvědomí, že nastává čas hodnoce-
ní, mnozí se nestihnou ani začít učit! 
Krásné počasí lákalo ke všemu jinému, 
jen ne k sezení nad učením. Ale tak to 
chodí každý rok, pak se proberou a za-
čne pilná příprava do školy a  většina 
restů se dožene. Nejnáročnější je to pro 
osmáky a deváťáky, kteří si musí ohlí-
dat své výkony, aby měli dobrou výcho-
zí pozici pro volbu další školy. 

A co jsme všechno zažili od posled-
ní „reportáže“? Hned na začátku měsí-
ce října se konal další ročník štafetové-
ho běhu Boba Zháňala v Hruškách. Po 

dvouhodinová praktická část v  tělo-
cvičně za účasti demonstrátorů Natál-
ky Mrlíkové a Rendy Zhřívala. Ti měli 
namaskována různá zranění včetně 
krvácení a úkolem ostatních bylo bylo, 
aby je správně ošetřili. Celá náplň byla 
velmi zajímavá, srozumitelně předaná 
a hlavně velmi praktická. Účastníci se 
učili, jak se zachovat v případě dopravní 
nehody (od zjištění stavu osob ve vozi-
dle, přes použití refl exní vesty, umístění 
výstražného trojúhelníku a  znamení 
pro projíždějící vozidla). Na dalším sta-
novišti se žáci učili, jak poznat zranění, 
bezvědomí, jak poskytnout oporu či 
zvládnout přesun raněného. Třetí sta-
noviště se zaměřovalo na oživovací po-

loňském 3. místě se naši závodníci ještě 
překonali a  obsadili stříbrnou příčku. 
Všichni jsme se radovali z  historické-
ho úspěchu. Všem závodníkům ještě 
jednou moc děkuji a doufám, že další 
ročník bude neméně úspěšný. Koncem 
měsíce října si vyzkoušeli šesťáci, jak se 
žilo v pravěku. S p.uč. Vandou Buško-
vou prožili Pravěký den. 

V listopadu se naši prvňáčci sezná-
mili se základy první pomoci pod vede-
ní paní záchranářky a v rámci krajské-
ho projektu se v této tématice proškolili 
i čtvrťáci a deváťáci. Na tyto starší žáky 
přijela skupina školitelů z brněnské po-
bočky ČČK. Nejprve proběhla teore-
tická část ve třídách a pak následovala 
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kusy – masáž srdce (jednotlivec, dvoji-
ce – střídání zachránců). Na posledním 
stanovišti je čekalo maskérem připra-
vené imitované zranění (např. otevře-
ná zlomenina na předloktí, řezná rána 
s krvácením apod.)Tady si opravdu vy-
zkoušeli celý postup od navléknutí gu-
mových rukavic až po zavázání posled-
ní mašličky na obvaze. Dvě děti slabší 
nátury nesnesly pohled na imitaci krve, 
zapojily se proto na vedlejším stanovi-
šti. Jak žáky, tak námi dospělými byla 
tato příprava hodnocena jako velmi 
užitečná a žádoucí i pro další třídy. Již 
teď uvažujeme o  navázání spolupráce 
s ČČK pro příští školní rok. Letos nás 
toto proškolení nestálo žádné fi nance, 
prostředky byly pokryty z  krajských 
zdrojů v rámci projektu. I kdybychom 
měli příští rok akci zaplatit, tady se pe-
níze jistě neinvestují zbytečně. Jde o lid-
ské zdraví a někdy i o život.

Učit by se měli nejen žáci, ale je to 
povinnost i  pro nás učitele. A tak se 
také rozběhlo další vzdělávání pedago-
gů. V angličtině se dají skvěle využívat 
písně z muzikálů – o tom se přesvědčila 
naše angličtinářka Žaneta Častulíko-
vá na jednom ze seminářů. V  oblasti 
vzdělávání dětí a žáků se specifi ckými 
vzdělávacími potřebami se děje spous-
ta změn, zejména těch legislativních. 
K  tomu se školila naše výchovná po-
radkyně Vanda Bušková. Ta je současně 
i kariérovou poradkyní – takže její pří-
prava na další změny v přijímacím ří-
zení je nezbytnou součástí výkonu této 
funkce. Se změnami a podmínkami na-
stávajícího přijímacího řízení seznámi-
la rodiče na společné schůzce již 13.10. 

du s vesmírem“ v Krkonoších. Byla to 
praktická cvičení, pozorování a měření 
s  využitím moderní techniky. V  pro-
sinci ještě čeká naše výchovné porad-
kyně – Jarmilu Nesvadbovou a Vandu 
Buškovou – seminář na téma Motivace 
a vznik závislostí, který povede známý 
psycholog Jan Svoboda.

Na začátek adventního období vyje-
dou děti z I. stupně na vzdělávací pro-
gram do Skanzenu ve Strážnici. Tyto 
programy jsou velmi kvalitní a  hojně 
navštěvované, bohužel v  minulosti se 
nám nepodařilo na ně dostat. Letos 
to vyšlo a věříme, že se program bude 
všem líbit. Ještě před Mikulášem nám 
nabídli akci pracovníci Ovocentra, kte-
ré nám dodává ovoce a  zeleninu pro 
děti 1. - 5. třídy v rámci projektu Ovo-
ce a  zelenina do škol. Cílem návštěvy 
je krátký vzdělávací program a setkání 
(a focení) s maskotem Citronem. 

Teď ještě z jiného soudku. V našem 
školním řádu se v minulém roce obje-
vil dodatek, který se zabýval vznikající 
závislostí dětí na mobilních telefonech, 
tabletech a podobných technických vy-
moženostech. A teď se mi dostala do 
rukou kniha od německého neurovědce 
Manfreda Spitzera „Digitální demence“. 
Jen pár ukázek z této knížky a měli by-
chom pochopit, že i naučit se nazpaměť 
básničku, vyjmenovaná slova či náso-
bilku – to všechno je i v době součas-
ných úžasných technologií jen pro naše 
dobro. Kniha má podtitul „Jak připra-
vujeme sami sebe a naše děti o rozum“: 
„Přeneseme-li intelektuální práci na di-
gitální média, pak už ji nevykonává náš 
mozek. Když používáte auto, atrofují 
vám svaly. Když používáte GPS, atrofuje 
vám mozek. Digitální média nás zbavu-
jí nutnosti vykonávat duševní práci. To, 
co jsme dřív prováděli jednoduše po-
mocí rozumu, nyní obstarávají počíta-Naši medailisté v ČejkovicíchNaši medailisté v Čejkovicích

Nácvik první pomociNácvik první pomoci

Další schůzka rodičů se zástupci SŠ 
proběhne 8.12. V rámci dalšího vzdě-
lávání se účastnila naše koordinátorka 
EVVO další ekologické konference 
(„KONEV“) v  Brně. K problematice 
lidských práv, rasismu a  diskriminace 
se vztahoval seminář pořádaný Amne-
sty International, kterého se účastnil 
náš kolega Pavel Janeček. Ten se s touto 
tématikou setkává v  rámci promítání 
fi lmů na škole – pod názvem Jeden svět 
na školách. Velmi zdařilou vzdělávací 
akcí byla konference na téma Inovace 
výuky – učíme se z  příběhů dneška. 
Tato konference proběhla 19.11.v Pra-
ze ve Slovanském domě. Součástí byla 
vystoupení osobností z oblasti vzdělá-
vání a výchovy, ale také z fi nanční sfé-
ry, která do vzdělávání investuje (např. 
zástupce Nadace Depositum Bonum 
založenou Českou spořitelnou). Kon-
ferenci zpestřila ukázka divadelního 
představení „Úča musí pryč“ v  podá-
ní herců Divadla – verze (I. Chmela, 
L.  Rybová, D.  Prachař, K. Winterová, 
P. Špalková a J. Janěková ml.). Zajíma-
vou ukázkou se prezentovala i skupina 
mladých herců s  programem zamě-
řeným na negativní společenské jevy 
(alkohol, drogy, šikana, sexuální obtě-
žování). Tento program mohou školy 
využít v  rámci boje proti negativním 
jevům u žáků – divadelní sekvence jsou 
tvořeny tak, aby do nich mohli vstu-
povat diváci a  zkusit si jinou variantu 
příběhu. Konference se účastnili Luď-
ka Trechová, Vanda Bušková a  Alena 
Kristová. Zajímavou vzdělávací akci 
absolvovala naše kolegyně Růžena 
Juráňová, která se zúčastnila „Víken-
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če, smartphony, organizéry a navigace. 
To s  sebou nese nezměrné nebezpečí. 
Nervové spoje odumírají, ty nové ne-
přežijí, protože jich není třeba. U dětí 
a mladistvých vinou digitálních médií 
dramaticky klesá schopnost učení a vý-
sledkem jsou poruchy pozornosti a čte-
ní, úzkost a  otupělost, poruchy spán-

Naše škola se na jaře letošního 
roku zapojila do operačního progra-
mu MŠMT s názvem Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost se zaměřením 
na jazykové vzdělávání. O prázdni-
nách se proto čtveřice učitelek mohla 
zúčastnit čtrnáctidenního jazykové-
ho pobytu v  Liverpoolu. Naše cesta 
za poznáním anglických reálií vedla 
přes Bratislavu a  liverpoolské letiště 
Johna Lennona Airport až k jazykové 
škole Lila. Tam se stali našimi novými 
spolužáky mladí lidé z nejrůznějších 
koutů celého světa. V malých skupi-
nách podle úrovně našich jazykových 
schopností jsme vzájemně poznávali 
naše země i zvyklosti a společně řešili 
zadané úkoly. Při výuce lektoři vyu-
žívali širokou škálu různých metod 
i  zajímavých témat k  naší vzájemné 
komunikaci. Jazyková škola pro své 
studenty připravovala i  vedlejší do-
provodný program. Ten představoval 
poznávání místního způsobu života, 
památek a muzeí, kterých je v Liver-

72 hodin pro přírodu
Ve čtvrtek 8. října od-

poledne jsme v  rámci celo-
státní akce „72 hodin pro 
přírodu“ zorganizovali bri-
gádu na výsadbu okrasných 
keřů a  stromů. S žáky čtvr-
tého a šestého ročníku jsme 
vysadili dva okrasné strom-
ky a  devět okrasných keřů 
v  areálu naší školy. Ještě 
máme v plánu vysadit okras-
nou vrbu, kterou necháváme 
zakořenit, a  ještě několik 
ovocných keřů. 

 Mila Kurková

ku a  deprese, nadváha, sklony k  násilí 
a úpadek společnosti.“ 

Tolik citace z  výše zmíněné knihy. 
Měla by nás aspoň přivést k  zamyšle-
ní, jestli by pod vánočním stromečkem 
mělo být ještě více než loni těchto na-
šich technických pomocníků, kteří se 
brzy mohou stát našimi zlými pány. 

poolu opravdu mnoho. Hezkým zá-
žitkem byl pro nás i výlet do největ-
šího národního parku Anglie – Th e 
Lake District i prohlídka historického 
města Chester.

Pobyt v Anglii se studiem v  jazy-

Zkusme znovu zažívat radost z osobní-
ho setkání, z pohledu do očí přímo bez 
prostřednictví displeje…

Přeju nám všem ve zdraví prožité 
svátky vánoční, radostný vstup do nového 
roku a k tomu Boží ochranu a požehnání

 Alena Kristová
 ředitelka školy

kové škole Lila nám rozšířil naše ja-
zykové znalosti i  schopnosti, které 
můžeme nadále využívat při práci 
s dětmi v hodinách anglického jazyka.

 Text a foto
 Žaneta Častulíková

Jazykový pobyt v Liverpoolu

Environmentální výchova
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Ve středu 23. záři jsme se vydali já - Honza a dva další 
Honzové a samozřejmě paní učitelka Kurková do Strážni-
ce na Ekolympiádu.

Olympiáda se skládá ze tří částí: test, stezka, prezen-
tace. Test byl vcelku lehký, ale některé otázky byly jako 
pro chodící encyklopedii. Po skončení testu následovala 
naučná stezka, na které bylo pět stanovišť: fyzika, chemie, 
biologie, ekologie a zeměpis. Každé bylo rozmístěno jinde 
ve strážnickém parku.

Následovala nejtěžší část - prezentace. Nejprve jsme si 
projekt nějak navrhli a  teprve poté jsme ho přepsali na 
čisto. 

Nastala menší přestávka na oběd a  my už jsme byli 
skoro hotovi. Oběd byl dobrý (nevím, co by se dalo zkazit 
na řízku s bramborami). Vrátili jsme se a práci jsme dodě-
lali a odevzdali. Museli jsme čekat na vyhlášení výsledků 
ve víceúčelové učebně. Za půl hodiny jsme se dozvěděli 
pořadí: ze sedmi škol jsme skončili na druhém místě a po-

Během podzimních měsíců se nám díky paní učitel-
kám podařilo vybrat všechny příspěvky. Děkuji všem, 
kteří jste příspěvek zaplatili. Jak bylo v posledním Zpra-
vodaji avizováno, SRPDŠ musí nyní vzhledem k platnosti 
nového občanského zákoníku projít legislativními změna-
mi. Podařilo se nám získat původní stanovy z roku 1999 
a tak zároveň s těmito změnami budou upraveny stávající 
stanovy podle nového občanského zákoníku tak, aby od-
povídaly realitě a byly některé úkony snazší. O všech těch-
to změnách jste byli prostřednictvím třídních důvěrníků 
informováni. Pokud máte zájem se seznámit s  návrhem 
nových stanov, najdete je na webových stránkách školy. 
Jestli máte někdo potřebu se k tomu vyjádřit, můžete mě 
kontaktovat. 

I když jsou před námi teprve Vánoce a do plesové se-
zóny se zdá být dlouhá doba, tak bych vás ráda pozvala na 
ples SRPDŠ, který bude 30. ledna 2016. Jak je již tradicí, 
ples zahájí žáci deváté třídy polonézou. Letos se na to řád-
ně připravují a to v rámci taneční přípravy, kterou zahájili 
začátkem října. Pravidelně se schází každý čtvrtek v KD 
pod vedením tanečního mistra pana Brožíka. Ples bude 
zároveň i závěrečnou jejich tanečních a můžeme se tedy 
těšit na to, že nám předvedou, co se za ty skoro čtyři mě-
síce naučili. V posledních letech tento ples nebyl moc na-
vštěvován, trochu upadl v zapomnění, asi z toho důvodu, 
že dříve, kdy byly silné ročníky devátých tříd, přišlo široké 
příbuzenstvo a  pro ostatní zbylo jen málo místa. V  po-
sledních letech je tomu však jinak, deváté třídy jsou méně 
početné a  tak je na plese dost místa pro všechny, kteří 
mají rádi plesovou zábavu. Všichni jste tedy srdečně zvá-
ni. K tanci nám bude hrát kapela ŽÍZEŇ a HLAD, která je 
v současné době populární kapelou našeho regionu, jejím 
repertoárem jsou známé rockové, popové a folkové sklad-

Ekolympiáda

Informace ze SRPDŠ

dle porotců jsme měli nejlepší prezentaci.
Celý den jsme si užili… lepší než se učit :)
 Honza Kobzík

by. Takže určitě je se na co těšit. Je asi i důležité zmínit, že 
ples je zatím jedinou výdělečnou činností, kterou SRPDŠ 
vykonává. Z výnosu plesu jsou dofi nancovány akce, o kte-
rých jsem psala minule, protože příspěvky všechny tyto 
akce nepokryjí. V této souvislosti bych se chtěla ještě zmí-
nit i onom někdy velmi negativně přijímaným obcházení 
žáků devátých tříd dům od domu s žádostí o příspěvek na 
ples. Bez těchto příspěvků by nemohl být ples pořádaný 
a  zároveň každý příspěvek se zatím podařilo zhodnotit. 
Hledáme, jak jinak ples podpořit, tak pokud by měl někdo 
nějaký návrh, budeme za něj rádi. Samozřejmě nejlepší 
podporou pro nás bude, když na ples přijdete a prožijete 
hezký večer. 

Závěrem bych Vám všem chtěla za celý výbor SRPDŠ 
popřát příjemné a klidné prožití vánočních svátků a v no-
vém roce pevné zdraví a rodinnou i pracovní pohodu. 

 text a foto Lenka Tlachová

Nácvik polonézyNácvik polonézy
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HTVŠ s šedesáti šesti žáky, což je třicet devět dětí z hu-
debních oborů a dvacet sedm z  tanečního a výtvarného 
oboru, se pomalu připravuje na svůj první koncert v KD 
Prušánky 16. prosince v  18 hodin. Hosty budou pouze 
rodiče dětí a pro děti bude tato událost v mnoha přípa-
dech prvním setkáním s živým publikem. Prosíme rodiče 
o podporu této akce, která má v této fázi motivační cha-
rakter. 

V tomto čtvrtletí rovněž probíhají náslechy hodin a je-
jich výsledek je velmi uspokojivý. Kantoři se chovají pro-
fesionálně, vstřícně a odpovědně. Děti chodí do kroužků 
rády a pravidelně.

Rád bych upozornil na videoprezentaci HTVŠ Prušán-
ky, kterou lze shlédnout přímo na stránkách obce v  sekci 
školství, která představuje jednotlivé kantory HTVŠ, včetně 
jejich hráčských a pedagogických schopností. V případě zá-
jmu o výuku kontaktujte paní Milenu Hromkovou (obecní 
knihovna), která vám poskytne bližší informace. Na výuku 
lze dítě přihlásit i v průběhu školního roku a v této fázi jsme 
ještě stále schopni poskytnout volná místa v těchto oblastech: 

• elektrická kytara
• baskytara
• trumpeta
• zobcová fl étna
• příčná fl étna
• zpěv
• hra na cimbál
• housle
• akustická kytara
• bicí
• klarinet

Věřím, že vás nabídka HTVŠ zaujme a  těšíme se na 
nové příchozí. Zvláštní poděkování patří vedení obce 
a školy, bez jejichž podpory by tento projekt nebylo mož-
né zrealizovat. Prušánky mají po mnoha letech svou umě-
leckou školu, vedenou profesionály z oboru a proto si ji 
chraňme a využijme toho, co nabízí. 

 Za realizační tým,
 Martin Novák

Hudební, taneční a výtvarná škola

Veselé rolničky koníčků zvoní, 
ze strání slyšet je veselý smích, 
zářící stromečky v domovech voní, 
jak u nás krásně je o Vánocích. 
Mámy a tátové, zpívejte s námi, 
nastává opět ten kouzelný čas, 
Ježíška přivítat chceme spolu s vámi, 
po roce Štědrý den už je tu zas.

Jakmile se nám končící rok ohlásí 
přibývající tmou a podmanivou hrou 
blikajících barevných světel, jakmile 
vstoupí do našeho života vůně jeh-
ličí a  čerstvě napečeného cukroví, 
znamená to jediné – Vánoce jsou za 

dveřmi. Blíží se doba předvánočního 
shonu a příprav, zavládne atmosféra 
očekávání, co nám letos Ježíšek na-
dělí. Předvánoční čas se pozná i  u 
nás v  mateřské školce. Začínáme 
tradičně svatým Martinem, kdy si 
s  dětmi vyprávíme a  čteme pověst 
„O svatém Martinovi“, vyrábíme si 
koníky, nacvičujeme písně a  básně. 
Celý týden pak zakončíme svato-
martinským průvodem a dramatiza-
cí této pověsti. Po tomto období se 
pomalu připravujeme na mikuláš-
skou a  vánoční besídku. Zdobíme 
společně s dětmi třídy a ostatní pro-

story školky, vyrábíme dárečky pro 
své nejbližší, děti připravují pro své 
rodiče překvapení v podobě zimních 
a vánočních písní, veršů, koled a ta-
nečků, připomínáme si zvyky a  tra-
dice, abychom si co nejvíce přiblížili 
radostné chvíle vánoc. A zároveň si 
přejeme, aby tato čarovná atmosféra 
a  chvíle štěstí a  spokojenosti před-
stihly roky minulé. 

Co to cinká, co to zvoní, kouzlo 
vánoc jako v  loni. Tichá chvíle k za-
stavení, závan štěstí, nad nějž není. 
Kouzelné Vánoce a  šťastný nový rok 
vám přejí děti a zaměstnanci MŠ.

Z naší školičky

foto P. Omelka foto P. Omelka 
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Zdravíme vás všechny v  tento 
předvánoční čas. S podzimem k nám 
přišly „na zkušenou“ děti, které mají 
v  souboru starší sourozence. A už 
s  námi zůstaly. Částečně nám vypo-
máhaly už při slavnosti Vinobraní 
a  teď už jako právoplatní členové 
nacvičují vánoční koledy. Eliška Při-
krylová, Justínka Tlachová a  Ondra 
Humplík tak přispěli společně se stále 
rostoucími školáky k  tomu, že už se 
skoro nikam nevejdeme . Je to ra-
dost, že nám děti přibývají a jsme za 
to opravdu vděční. 

Podzimní období bývá pohodo-
vější. Vystoupení je mnohem míň, 
než v  létě a  my tak máme čas vy-
dechnout a v klidu si rozmyslet, cože 

pro vás připravíme nového. Letos 
jsme ještě stačili vyjet k  sousedům 
do Tvrdonic. Přijali jsme pozvání od 
dětí z  tamějšího souboru Pomněnka 
k  přátelskému odpoledni. Společně 
jsme se připojili k  celorepublikové 
akci s  názvem „Dáme kroj“. Ve tvr-
donické Slovácké chalupě jsme se po-
tkali ještě s dětmi ze souboru Šáteček 
z Hrušek a muzikanty z Mládežnické 
cimbálové muziky z  Lužic. Ve Tvr-
donicích jsme ale z krojů nechali jen 
drobné náznaky. Děvčata měli ve vla-
sech mašle, kluci si přivezli klobouky. 
Proč? Po krátkých vystoupeních jsme 
společně soutěžili. Běželi přes překáž-
ky, trefovali se do koše nebo zkoušeli, 
kdo vydrží skákat co nejdéle po jedné 

noze. Bylo to moc 
příjemné odpole-
dne. Jednou, až ti 
naši malí budou v chasách jezdit přes 
pole, možná ocení, že už kdysi dávno 
ostatní krojované poznali.

My jsme zase moc rádi, že naše 
děti poznávají hudební nástroje. Díky 
nově vzniklé HTVŠ se asi třetina dětí 
z Nechoránku učí buď hrát na nějaký 
nástroj nebo zpívají pod odborným 
dohledem. Vánoční koledy, které 
připravujeme, si tak poprvé dopro-
vodíme sami. Alespoň trošičku. Tak-
že – přimhuřte oko a  přijďte si taky 
zazpívat 

text Iva Letochová
foto Kamila Hnátková

Úsměvné výroky čtyřletého Víteč-
ka S. Zpívali jsme písničku „Pec nám 
spadla“ 

V: „Ale paní učitelko, ten kominík 
přeci nemože strčit štětku do komína, 
když je ta pec rozbořená. První mosí 
dědeček tu pec postavit a potom može 
kominík strčit štětku do komína.“ 

V: „Paní učitelko já mám v  bři-
chu foukací mrak.“ P. uč.: „A kde se 
ti tam vzal?“ V: „No vletěl mě do pusy 

a  potom do břicha, když sem si říkal 
tu básničku – foukej, foukej větříčku, 
shoď mi jednu hruštičku.“ 

V: „Paní učitelko, ten pudink bude 
odpoledne ke svačince?“ P. uč: „No 
jasně, paní kuchařka vám ho uvaří.“ 
V: „Jé tak to já budu rychle spat, abych 
si na něm mohl pochutnat.“ 

Uč: „Děti jezte mrkvičku, ať máte 
zdravé očička.“ V: „Já nemosim, já už 
jich mam modré.“ 

Na závěr bych ještě chtěla poděko-
vat našim sponzorům, kteří přispěli 
k tomu, aby dětské oči zářily po celý 
rok jako hvězdičky na obloze, a  to 
nejen o  Vánocích: Obecnímu úřadu 
Prušánky, Sboru dobrovolných hasi-
čů Prušánky, paní Jitce Čuprové, paní 
Bohunce Penčákové, panu Patriku 
Šiprovi. 

 Radka Šůrková

Zima v Nechoránku

Rok nám pomalu končí a my bychom vás rády infor-
movaly o tom, co se v našem Klubu maminek dělo a co 
se nám podařilo zorganizovat.

Předně bychom chtěly poděkovat všem, kteří před 
pár měsíci podpořili myšlenku vzniku Klubu maminek. 

Scházíme se od pozdního jara ve zkušebně. Za veli-
ce vstřícnou nabídku prostoru děkujeme Obecnímu 
úřadu. Chceme také poděkovat všem, kteří do Klu-
bu přispěli hračkami a nejrůznějším vybavením. Vaší 
pomoci si velmi vážíme a každého dárce srdečně zve-

Klub maminek 
Podzim v Klubu maminek
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me na čaj nebo kafíčko 

A co jsme stihly? Určitě bychom měly začít pod-
zimní burzou dětského a  těhotenského oblečení, 
hraček a kojeneckých potřeb. Burza proběhla v půlce 
října a z našeho pohledu byla velice úspěšná. Přihlá-
silo se kolem padesáti prodávajích jak z  Prušánek, 
tak z okolních obcí a výběr byl opravdu veliký. Také 
nakupovat přišla spousta maminek a babiček a my-
slím, že ve většině případů neodcházely s  prázd-
nou. Osvědčil se nám také dětský koutek, kde si děti 
mohly hrát, dokud maminky a  babičky nenašly, co 
potřebovaly. 

Samozřejmě by nebylo možné uspořádat burzu bez 
vydatné pomoci prušáneckých maminek, které nám 
pomohly třídit věci při výběru i po burze, seděly bě-
hem burzy u pokladny nebo nám třeba „jen“ předaly 
zkušenosti z  předchozích burz. Tímto všem zúčast-
něným moc děkujeme. Velký dík patří také obecnímu 
úřadu, který nám propůjčil prostory kulturního domu 
a ve všem nám vyšel vstříc. 

A protože burza byla úspěšná, rozhodly jsme se 
uspořádat také jarní burzu, která proběhne v  polovi-
ně března. O všem budeme včas informovat na Face-
booku, stránkách obce, kabelové televizi a  na plaká-
tech.

Kromě burzy se Klubu maminek podařilo v  listo-
padu uspořádat také tvoření adventních věnců. Sešly 
jsme se v hojném počtu maminky i děti a bylo opravdu 

veselo. Korpusy na věnce a  všechny možné ozdůbky 
nám přivezla paní Olga Molnárová z Lužic, která nám 
také pomáhala s uspořádáním ozdob na věncích a s le-
pením tavnou pistolí. Věnečky a svícny se moc poved-
ly a všechny maminky snad odcházely spokojené. Ob-
rovský dík patří také Gabriele Měchurové, která celou 
akci zorganizovala. 

Podzimní dny jsme zpestřily sobě i dětem tvořením 
legračních záložek do knížek. Akci vymyslela a zorga-
nizovala Jana Mrkvová, naše dodavatelka rozmanitých 
nápadů na tvoření. Také jsme se podívaly do místní 
knihovny. Za teplý čaj, vlídné přijetí a zajímavé poví-
dání děkujeme paní Hromkové.

Kromě těchto akci se samozřejmě scházíme i na na-
šich pravidelných schůzkách ve čtvrtek od 9:00 hodin 
ve zkušebně pod kulturním domem a od října také ve 
středu od 9:00 hodin v tělocvičně místní základní ško-
ly. Občas se stane, že schůzka nebo cvičení odpadne, 
ale o  tom vždy informujeme minimálně den předem 
na Facebooku ve skupině „Maminky Prušánky“. Tam 
také najdete všechny aktuální informace a  pozvánky 
na různé akce. 

Jsme rády, že si do Klubu maminek nachází cestu 
maminky i  babičky. Nenabízíme profesionální pro-
gram, ani hlídání dětí. Nabízíme společný čas na sdí-
lení, povídání, hraní nebo jen posezení. Těšíme se na 
setkání s dalšími maminkami a babičkami.

 Helena Hájková a Martina Vašíčková

Cvičíme ve školní tělocvičněCvičíme ve školní tělocvičněTvoření adventních věncůTvoření adventních věnců

Z činnosti skautu
V říjnu se konala tradiční pod-

zimní drakiáda, a i když nám počasí 
bohužel opět nepřálo, pár nadšenců 
přece jen bezvětří neodradilo a do-
razilo s kupovanými nebo ručně vy-
robenými draky na pole za kostel. 

Poté byla jako obměna pro děti 

připravena hra s papírovou vlaštov-
kou, kdy bylo za úkol vlaštovku co 
nejrychleji poskládat a  dostat do 
vzduchu.

Všechny děti byly nakonec 
odměněny krásným diplomem 
a  sladkostmi - buď za účast nebo 

za nejkrásnějšího ručně vyráběné-
ho draka či za draka, který létal ve 
vzduchu nejdéle. 

Věřím, že příští rok nám počasí 
určitě vyjde.

Za Junák Mikulčice, 
Barbora Ivičičová - Majka
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Tentokrát jsme se na výpravu 
vydali do VIDA centra. A co vlastně 
je VIDA centrum? VIDA centrum 
je zábavný vědecký park nejen pro 
děti, ale i  pro dospělé. Ráno jsme 
se sešli na autobusové zastávce, jeli 
jsme do Podivína, kde jsme nased-
li na vlak a vydali jsme se do Brna, 
kde se VIDA centrum nachází. Poté 

jsme se tramvají dostali až k VIDA 
centru. Následně jsme si dali ma-
lou svačinku a  rozdělili jsme se do 
skupin. V  každé skupině byl jeden 
vedoucí, který s  dětmi chodil po 
jednotlivých atrakcích. Prošli jsme 
úplně všechno. Dokonce byl pří-
stupný 3G simulátor, který jsme si 
mohli vyzkoušet, ale bylo to jen pro 

Cor Dare

Podzimní výprava do VIDA centra

I když se blíží konec roku, skaut-
ský život našeho oddílu se v podstatě 
teprve rozjíždí, protože prosinec je 
měsícem, kdy probíhá spousta akcí, 
na které se celý rok všichni těší a na-
plno ožívají celoroční hry jednotli-
vých družinek.

Jako první je v  prosinci výlet do 
Vídně pro Betlémské světlo, který 
letos připadá na sobotu 12.12.2015. 
Vždy je to výlet za odměnu – buď pro 
děti za jejich vzorné chování, aktivitu 
a zásluhy, nebo pro vedoucí za odve-
denou práci. Ve Vídni v kostele, kde 
probíhá slavnostní předávání Betlém-
ského světla skautům zastupující té-
měř všechny evropské země, čekáme, 
kdy nás přijde řada a taky si budeme 
moci odpálit do lucerničky Betlém-
ské světlo. Po splnění tohoto našeho 
hlavního cíle se vydáváme na tradiční 
vídeňské trhy, kam se těší bez rozdílu 
malí i velcí.

Druhou akcí v  pořadí je vánoční 
besídka našeho oddílu. Na tuto be-
sídku se družinky připravují několik 
týdnů, protože program besídky se 
skládá ze scének, které si musí vy-
myslet a  natrénovat každá družinka. 
Zakončení besídky spočívá v  rozdá-
vání dárků. Letos besídka připadá na 
sobotu 19.12.2015. Hned následující 
den, tedy v neděli 20.12.2015, přiná-
šíme slavnostním průvodem při mši 
svaté Betlémské světlo do kostela.

A poslední prosincovou akcí je již 
tradiční roznášení Betlémského svět-
la na Štědrý den. Celá akce je zahá-
jena společnou snídaní v  klubovně, 
po které se skupinky rozejdou do celé 
vesnice, obchází dům od domu a na-

bízí lidem Betlémské světlo.
A co se týká celoročních her, tak 

letos je pro náš oddíl velkou posilou 
mladá krev v podobě nových a nad-
šených vedoucích, bez nichž by tak 
skvělé celoroční hry nejspíš nemohly 
vzniknout. Velká pochvala tedy patří 
všem vedoucím, kterým dalo spous-
tu práce a úsilí vymyslet a zrealizovat 
celoroční hry pro ty nejmladší kate-
gorie, vlčata a světlušky.

Celoroční hru pro světlušky vy-
myslely a zrealizovaly Edita Mrlíková 
ml., Michala Lacová, Natálie Mrlíko-
vá a Klára Omelková. Tématem jejich 
dobrodružné celoroční hry je vysvo-
bození princezny Lociky z  vysoké 
věže. 

Vlčata mají celoroční hru od tvůr-
ců Vojtěcha Sukupa, Radka Račické-
ho, Filipa Bůška a Martina Hlaváčka. 

Vlčata cestují časem a různými světy 
pomocí Hvězdné brány, která se jim 
ale pokazila a oni se nemohou navrá-
tit zpět na planetu Zemi. Velký dík 
patří také Jerrymu (Josef Esterka), 
který klukům pomohl s výrobou sa-
motné brány.

Nezmiňuji se ale o  celoročních 
hrách jen tak náhodou. Sice se blí-
ží konec roku a s ním i začátek toho 
nového, ale náš oddíl ve své činnos-
ti pokračuje a  stále má otevřenou 
náruč pro nové holky i  kluky, kteří 
by si chtěli vyzkoušet, jaké to je být 
skautem a jak vypadá taková skautská 
schůzka. Pokud vás tedy lákají celo-
roční hry, které jsou plné napětí, dob-
rodružství, nebezpečí, ale také zába-
vy, legrace a kamarádů, tak se na vás 
v novém roce těšíme!

 Libor Sukup

silné žaludky. Poté jsme se přesunuli 
do divadla vědy, kde nám ukazovali 
různé vědecké pokusy v  programu 
„Dělám tlaky, dělej taky“. Děti si 
všechno mohly vyzkoušet kolikrát 
chtěly. Podle mě se všem nejvíc líbil 
generátor tornáda, který generoval 
malé tornádo, do kterého si můžete 
dokonce strčit ruku. Po třech hodi-

Hvězdná bránaHvězdná brána
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nách a obědové pauze jsme se vyda-
li zpátky domů. Domů jsme se vrá-

tili v pořádku a už se těšíme na další 
výpravu. Video z této výpravy můžete 

najít na www.youtube.com na kanále 
Cor Dare. Martin Hlaváček

Ze sportu

Začala nám nová sezóna 2015/2016 
a jako každý rok do ní vstupujeme s ně-
jakými ambicemi, aby zase ta nová byla 
aspoň stejná jako ta loňská nebo i troš-
ku lepší. A zatím vychází ta lepší.

A družstvo zahájí ve Valticích už 
třetí sezónu ve 3. kuželkářské lize s tím, 
že bychom chtěli hrát v  klidu v  hor-
ní polovině tabulky a pokusit se třeba 
i o postup do druhé ligy. Tento rok je 
reorganizace v  1. lize a  je možno po-
stoupit i  z druhého místa. Ale jsou to 
pořád - jak víme - ošemetné kuželky, 
kde lepší může prohrát i  se slabším, 
a  nebo někdy jak se říká o  pár kolků 
nebo posledním hodem. V A družstvu 
došlo k menší hráčské změně. Do Mis-
třína odešel na přestup zkušený Radek 
Horák a do B mužstva Zdeněk Hosaja. 
Tento rok určitě budeme zase zkoušet 
v  lize i  další hráče, kteří by se mohli 
prosadit do prvního mužstva. Sestava 
družstva: Zálešák Zdeněk, Klečka Zde-
něk, Zálešák Stanislav, Esterka Stanislav 
ml., Šerák Tomáš a Zálešák Jan.

B a C družstva zahájila krajský pře-
bor velmi dobře a sedm kol se obě drže-
la na prvních dvou místech. Béčko je po 
11. kole stále na prvním místě jen s jed-
nou prohrou a náskokem tří bodů nad 
druhými Valticemi. Věřím,že i  nadále 
budou hrát v  popředí soutěže. Nastu-

pují v  sestavě: Hosaja Zdeněk, Flamík 
Pavel, Pihár Tonda, Vališ Ladislav, Kris-
tová Alena, Lauko Jiří, Pálka Michal 
a  Zálešáková Sára. Céčko je momen-
tálně ve středu tabulky, kde jsou druž-
stva velmi vyrovnaná jak bodově tak 
i  hráčsky. Horní polovina tabulky by 
C družstvu určitě měla patřit i na konci 
sezóny. Hrají ve složení: Šimek Milan, 
Koliba Petr, Tesařík Martin, Novotný 
Jiří, Šimková Jitka, Benada Filip, Fojtík 
Dominik a zraněný Michal Šimek, kte-
rý by měl být fi t po novém roku. 

Naše dvě dorostenecká družstva 
-  holky a  kluci - si zatím v  krajském 
přeboru vedou vcelku dobře. Lepší jsou 
na tom holky, které mohou postoupit ze 
své skupiny do závěrečných bojů o pře-
borníka kraje, kde se bude hrát fi nále 
s  družstvy Brněnska. Kluci zase hrají 
v těžší skupině a některé zápasy prohráli 
trochu smolně a nezachránil je ani dob-
ře v této sezóně hrající Dominik Fojtík, 
který vede i celkové pořadí jednotlivců. 
Je to první sezóna, kdy hrají dvě druž-
stva, a věřím, že příští rok to bude zase 
o něco lepší. Sestava kluků: Fojtík Do-
minik, Benada Filip, Zálešák Stanislav 
ml. a Slížek Tomáš, sestava děvčat: Sla-
víková Svatava, Vavřínková Hana, Švas-
tová Kateřina a Zvědělíková Kamila. 

Na závěr jeden oddílový úspěch. 

Hráč A družstva Zálešák Jan byl za své 
dosavadní výsledky pozván v  rámci 
přípravy na Mistrovství světa družstev, 
které se uskuteční v chorvatském No-
vém Gradu, na kontrolní start širšího 
výběru české juniorské reprezentace. 
K tomuto individuálnímu úspěchu za 
oddíl velká gratulace. 

Za oddíl a za mě bych chtěl popřát 
příjemně prožití svátků vánočních 
všem kuželkářům a našim věrným fa-
nouškům a  hodně zdraví do nového 
roku 2016.

Další informace o  oddílu na 
www.kuzelkyprusanky.cz

 Za TJ Zdeněk Zálešák

TJ Podlužan Prušánky oddíl kuželek

Jan Zálešák (uprostřed) na turnaji v Ra-Jan Zálešák (uprostřed) na turnaji v Ra-
kousku se slovenskými reprezentanty kousku se slovenskými reprezentanty 
Milanem Tomkou a Ivanem ČechemMilanem Tomkou a Ivanem Čechem
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Tabulka:3.liga
1. SK Kuželky Dubňany 9 7 0 2 46,5:25,5 119,0:97,0 3243 14
2. TJ Slovan Kamenice nad Lipou 9 6 0 3 43,0:29,0 115,5:100,5 3267 12
3. TJ Prostějov 9 6 0 3 42,0:30,0 122,5:93,5 3247 12
4. TJ Spartak Přerov 9 5 0 4 42,0:30,0 114,0:102,0 3227 10
5. TJ Podlužan Prušánky 9 5 0 4 40,5:31,5 113,5:102,5 3251 10
6. TJ Sokol Mistřín 9 5 0 4 38,0:34,0 104,0:112,0 3202 10
7. KC Zlín 9 4 1 4 38,0:34,0 112,0:104,0 3239 9
8. TJ Sokol Slavonice 9 4 0 5 35,5:36,5 111,0:105,0 3241 8
9. TJ BOPO Třebíč 9 3 0 6 29,0:43,0 96,5:119,5 3232 6
10. SK Baník Ratíškovice 9 3 0 6 27,0:45,0 91,0:125,0 3205 6
11. TJ Centropen Dačice B 9 3 0 6 24,0:48,0 96,5:119,5 3121 6
12. TJ Lokomotiva Valtice 9 2 1 6 26,5:45,5 100,5:115,5 3177 5

Tabulka:Krajský přebor
1. TJ Podlužan Prušánky B 11 9 1 1 62,0:26,0 77,5:54,5 2520 19
2. TJ Lokomotiva Valtice B 11 8 0 3 53,0:35,0 78,0:54,0 2560 16
3. SK Kuželky Dubňany C 11 7 1 3 52,0:36,0 67,5:64,5 2529 15
4. TJ Sokol Vážany 11 6 1 4 55,5:32,5 75,0:57,0 2578 13
5. KC Hodonín A 11 6 1 4 49,5:38,5 71,0:61,0 2520 13
6. TJ Sokol Mistřín B 11 6 1 4 48,5:39,5 71,5:60,5 2544 13
7. KK Sokol Litenčice 11 6 1 4 48,0:40,0 65,5:66,5 2479 13
8. TJ Podlužan Prušánky C 11 6 0 5 44,0:44,0 63,0:69,0 2490 12
9. TJ Jiskra Kyjov 11 5 0 6 44,0:44,0 64,5:67,5 2512 10
10. SK Baník Ratíškovice B 11 5 0 6 37,5:50,5 59,0:73,0 2486 10
11. TJ Sokol Šanov B 11 4 0 7 38,5:49,5 63,5:68,5 2522 8
12. KK Vyškov C 11 2 1 8 26,0:62,0 57,0:75,0 2405 5
13. TJ Sokol Vracov C 11 2 0 9 36,0:52,0 66,5:65,5 2450 4
14. KC Hodonín B 11 1 1 9 21,5:66,5 44,5:87,5 2327 3

Tabulka:Krajský přebor - kluci
1. TJ Sokol Vracov B 7 6 0 1 20,0:8,0 28,0:14,0 1222 12
2. SK Baník Ratíškovice A 6 5 1 0 20,0:4,0 27,5:8,5 1205 11
3. TJ Podlužan Prušánky B 7 2 1 4 11,0:17,0 19,0:23,0 1163 5
4. KC Hodonín 7 2 0 5 8,0:20,0 13,5:28,5 1081 4
5. KK Vyškov 7 1 0 6 9,0:19,0 14,0:28,0 1084 2

Tabulka:Krajský přebor - holky
1. SK Baník Ratíškovice B 7 7 0 0 25,0:3,0 36,0:6,0 1196 14
2. TJ Sokol Mistřín 7 4 0 3 14,5:13,5 18,0:24,0 1042 8
3. TJ Podlužan Prušánky A 7 3 1 3 15,0:13,0 23,5:18,5 1104 7
4. TJ Sokol Vracov A 8 3 1 4 14,0:18,0 22,5:25,5 1098 7
5. TJ Lokomotiva Valtice B 7 0 0 7 3,5:24,5 8,0:34,0 973 0
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Letos jsme fotbalovou sezónu 
začali na našem stadionu, kde byla 
dokončena rekonstrukce, zateplení 
a  nová fasáda víceúčelové budovy. 
Akce byla fi nancována z  dotačního 
titulu, o který požádal náš oddíl. Vel-
ký dík patří našemu obecnímu úřa-
du, který celou akci zaštítil a pomohl 
s  realizací. Této součinnosti si velmi 
vážíme, protože jinak by takovou akci 
nebylo možné uskutečnit. Dnes tady 
máme krásné sportoviště, na které 
jsme patřičně hrdí.

V plánu máme ještě další akce, 
které celý sportovní stánek ještě více 
přiblíží všem našim fanouškům a vy-
tvoří ještě příjemnější prostředí pro 
naše sportovce.

Tak jak došlo ke změnám na sta-
dionu, nevyhnuli jsme se ani změ-
nám v oddíle. Dne 8.9.2015 se konala 
členská schůze TJ Podlužan Prušánky 
– oddíl kopané, kde proběhlo odvolá-
ní předsedy oddílu a všech členů stá-

vajícího výkonného výboru.
Zde bych chtěl poděkovat Zbyň-

ku Hromkovi za jeho mnoholetou 
činnost v  klubu, kde pracoval jako 
předseda a nemohu opomenout jeho 
významnou práci s mládeží, které se 
zároveň věnoval i jako trenér.

Na členské schůzi byl zvolen 
nový výkonný výbor a předseda od-
dílu.

Předseda oddílu kopané: David 
Herka

Členové výkonného výboru: 
Horváth Stanislav st., Kankia Michal, 
Peřina Zdeněk, Petr Luboš, Vajdík 
Marek, Váňa Jan.

Taktéž musím popřát Davidu 
Herkovi v jeho nové funkci předsedy 
oddílu a celému výboru hodně úspě-
chů v jejich práci.

Polovina sezóny 2015/2016, ve 
které naši vesnici reprezentovala 

Fotbal

Tabulka pořadí: Hodonín › 2015 F1A - OP ml.žáci

mladší přípravka B, mladší přípravka 
A, mladší žáci a mužstvo A týmu, je 
za námi. Cílem pro tuto sezónu bylo 
umístění všech družstev v horní po-
lovině tabulky. Ten se nám daří více-
méně naplňovat.

Jsem přesvědčen, že do zimní vel-
mi náročné přípravy vstoupí všechna 
mužstva s  pevným odhodláním na-
brat fyzickou kondici a  vytříbit ko-
pací techniku tak, aby do jarní části 
vstoupila zocelena a  dařilo se nám 
okupovat přední příčky tabulek.

Novým provozovatelem nekuřác-
kého pohostinství Kuželna se od září 
tohoto roku stala Zdeňka Šimková.

Jménem fotbalového oddílu bych 
chtěl všem fanouškům a  spoluobča-
nům poděkovat za přízeň a  popřát 
hezké prožití svátků vánočních, hod-
ně štěstí a zdraví v novém roce.

 Jan Váňa

Stadion před …Stadion před … … a po rekonstrukci… a po rekonstrukci

Pořadí  Tým Z V R P  VG OG B

1.  FKM Morava 10 8 0 2  44 : 14 24

2.  Jiskra Strážnice 10 6 1 3  47 : 32 19

3.  FK Hodonín B 10 6 1 3  40 : 26 19

4.  Podl. Prušánky 10 4 2 4  25 : 22 14

5.  Baník Dubňany 10 3 0 7  27 : 38 9

6.  SK Žarošice 10 1 0 9  9 : 60 3
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Tabulka pořadí: Hodonín 2015 OP – mladší přípravka A

Tabulka pořadí: Hodonín 2015 H1A OS mladší přípravka B

Tabulka pořadí: Hodonín › 2015 A2A - III.A tř. muži 

Pořadí Tým Z V R P B VG OG +/-
1 (1) Prušánky 11 11 0 0 33 143 30 113
2 (2) FK Hodonín 10 8 0 2 24 126 60 66
3 (3) Milotice 10 8 0 2 24 104 55 49
4 (4) Veselí n. Moravou 11 6 1 4 19 83 68 15
5 (5) FC Kyjov A 10 6 0 4 18 111 61 50
6 (6) Strážnice 11 5 0 6 15 99 89 10
7 (7) Hr. Lhota 10 4 1 5 13 56 73 -17
8 (8) Bzenec A 11 4 0 7 12 75 86 -11
9 (9) FKM Morava A 11 4 0 7 12 52 77 -25

10 (10) FK Mutěnice 11 3 0 8 9 61 106 -45
11 (11) Vnorovy 9 1 1 7 4 42 122 -80
12 (12) Dubňany 9 0 1 8 1 13 138 -125

Pořadí Tým Z V R P B VG OG +/-
1 (1) FK Hodonín B 9 7 2 0 23 106 37 69
2 (2) KEN Veselí 9 6 2 1 20 73 37 36
3 (3) FKM Morava B 9 6 0 3 18 71 50 21
4 (4) Čejkovice 9 5 1 3 16 61 46 15
5 (5) Starý Poddvorov 9 4 1 4 13 58 75 -17
6 (6) Prušánky B 9 3 2 4 11 58 51 7
7 (7) Vacenovice 9 1 0 8 3 24 82 -58
8 (8) Nesyt Hodonín 9 0 0 9 0 33 106 -73

Pořadí  Tým Z V R P  VG OG B
1.  Sokol Dambořice 14 13 0 1  46 : 7 39
2.  FC Čejkovice 14 10 1 3  31 : 11 31
3.  Mor. Násedlovice 14 8 2 4  32 : 17 26
4.  Sokol Sobůlky 14 8 1 5  24 : 24 25
5.  Dr. Bukovany 14 8 0 6  31 : 30 24
6.  Mikulčice B 14 7 1 6  25 : 28 22
7.  Prušánky 14 6 3 5  30 : 18 21
8.  FK Šardice 14 6 1 7  31 : 21 19
9.  Baník Lužice 14 6 0 8  22 : 39 18

10.  Sokol Věteřov 14 4 2 8  29 : 41 14
11.  Agro Milotice B 14 3 4 7  19 : 28 13
12.  Baník Dubňany B 14 4 1 9  22 : 32 13
13.  Sokol Čejč 14 3 2 9  18 : 40 11
14.  Bohuslavice 14 3 0 11  15 : 39 9
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Práce s mládeží je naší prioritou, říká šéf hodonínského fotbalu

Práce s  mládeží je naší prioritou, 
říká šéf hodonínského fotbalu

Hodonínský fotbal, to není jen 
A mužstvo, které se pod taktovkou zku-
šeného trenéra Františka Komňackého 
v divizi pere o postup do třetí ligy. Jak 
totiž zdůrazňuje předseda slováckého 
celku a generální ředitel MND Zbyněk 
Parma, prioritou klubu je také práce 
s dětmi. „Na všech trenérských postech 
máme osoby vzdělané a fotbalu oddané, 
a každý tým má velmi slušnou základnu 
hráčů,“ říká Parma.

O tom svědčí i  čísla. Hodonínský 
klub navštěvuje aktuálně skoro dvě stě 
osmdesát mladých fotbalistů, což je 
obrovský nárůst oproti roku 2012, kdy 
MND do hodonínského klubu vstoupily. 

Mladým fotbalistům jsou v  klubu 
dveře otevřené. „Kluci, kteří by si chtě-
li vyzkoušet zahrát s některým z našich 
týmů, se mohou přijet podívat,“ zve zá-

jemce Marian Vasilko, výkonný ředitel 
Fotbalového klubu Hodonín.

Dnes představujeme mladého fot-
balistu Davida Kotáska - třináctiletého 
sportovce z Prušánek, který v současné 
době chodí na základní školu U Červe-
ných domků v Hodoníně. 

Od kolika let hraješ fotbal?
Fotbal hraju od malička, dovedl mě 
k němu děda, který byl taky fotbalista. 
Začínal jsem v Hodoníně.
Na jakém postu hraješ?
Jsem pravý obránce.
Co bys na sobě zlepšil?
Zlepšil bych svou techniku.
Kolikrát týdně trénuješ?
Sportuju, co nejvíc to jde – čtyřikrát týd-
ně trénink, zápas o víkendu. Když mám 
čas, tak sportuju i sám.
Jak se dá trénink skloubit s učením? 
Zvládáš obojí?
Se školou to zvládat musím.
Vedle sportování máš čas i na jiné ko-
níčky?
Na jiné koníčky nemám čas a ani mě nic 
jiného než fotbal moc nezajímá.
Kdo je tvým fotbalovým vzorem? 
Můj vzor je Cristiano Ronaldo.
Kam bys to chtěl ve fotbale dosáh-
nout?
Chtěl bych hrát v  nějakém velkoklubu 
a v reprezentaci.
Jak tě podporují rodiče?

Naši senioři

Pochlubte se, máte čím

Nejvíc mě podporuje děda, ale i rodiče 
jezdí na zápasy, když mají čas.
Hraje se ti v Hodoníně dobře?
Hodonín bych jen doporučil, protože je 
tady dobré zázemí a velká příležitost.

Jak Davida hodnotí trenér Filip Po-
chylý:

Davida jsme si vytáhli z mladší kate-
gorie, je ročník 2002, takže by mohl hrát 
ještě za mladší. Byl to gólman, teď přešel 
hrávat. Na tréninku je asi jeden z nejpo-
ctivějších. Starší kategorie mu dá daleko 
víc. Myslel jsem si, že ze změny pozice 
nebude nadšený, ale on se chytil příleži-
tosti, začal poctivě trénovat a dává tomu 
sto procent. Patří mezi tahouny mužstva, 
nevynechá jediný trénink.

Pozvánka do fotbalového klubu
Pohybové aktivity dětí jsou v dnešní 

době plné počítačových her a  televize 
důležitější než dříve, kdy mladí lidé trá-
vili většinu svého volného času na čers-
tvém vzduchu. Proč tedy raději nenajít 
dítěti vhodnou volnočasovou aktivitu 
a udělat tak něco i pro jeho zdraví?

Vyzkoušet to můžete třeba v našem 
fotbalovém klubu. Trénovat mohou děti 
jakéhokoliv věku. Zkuste se podívat na 
www.fk hodonin.com nebo přijměte po-
zvání mezi nás a  přijďte se podívat na 
některý z našich tréninků. 

 Připravila: Andrea Červenková

A co chystají senioři?
Svaz seniorů v Prušánkách opět pořádá ve dnech 

12. – 13. prosince 2015 předvánoční výstavu, tento-
krát pod názvem „Vánoční výstava s andělem“.

Budeme vystavovat andělíčky, ať už sošky, ob-
rázky či knížky, dále zvonečky, různé ruční práce, 
vánoční pečivo, betlémy a všechno ostatní, čím si 
krášlíte o Vánocích své domovy a co budete ochot-
ni nám zapůjčit a přispět tak k bohatosti a pestrosti 
výstavy. Věříme, že i mladé hospodyňky a domácí 
kutilové nám výstavu svými výrobky doplní. 

A protože i  děti ze školy a  ze školky se rády 
pochlubí svými výtvory, budou mít svoji výstavu 

také. Aby se výstavou potěšily i maminky s malý-
mi dětmi, bude pro děti připraven hrací koutek, 
který pro ně nachystá Klub maminek.

Příjem vystavovaných věcí bude v  pátek 
11.12.2015 od 8 do 17 hodin v KD. Výstava bude 
otevřena v sobotu 12.12. od 8 do 17 hodin, v ne-
děli 13.12. od 8 do 16 hodin.

Byli bychom moc rádi, kdyby vás naše výstava 
nejen inspirovala při zkrášlování vašich domovů, 
ale také pomohla navodit předvánoční náladu.

Za Klub seniorů vám přeji krásné Vánoce.
 Květa Kopečková
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Pozvánka farnosti

O Vánocích je zvykem zpívat koledy. Kde jinde mů-
žeme nasát vánoční atmosféru, než právě u betléma ozá-
řeného světly vánočních stromků. Proto zveme všechny 
děti i rodiče dne 27. 12. 2015 v 16 hodin do kostela k bet-
lému, kde si společně pod vedením Ivy Letochové a Ne-
choránku zazpíváme koledy. Tento den se v  církvi slaví 
také svátek Svaté rodiny z Nazareta. Je to určitě příleži-
tost, kdy můžeme vyrazit s dětmi na procházku, zastavit 
se v kostele či na hřbitově.

Jménem farnosti jste srdečně zváni 
 Jitka Omelková

Zprávičky z farnosti

Den seniorů jsme tradičně oslavi-
li malým posezením s našimi občany 
staršími sedmdesáti let, tentokrát to 
bylo v pátek 2. října v KD. Po přivítání 
starostou obce a rozdání kytiček všem 

přítomným dámám následovalo malé 
pohoštění, poté vystoupily děti z  MŠ 
a z Nechoránku. Po napínavé tombole 
začala volná zábava, kterou zpestřilo 
vystoupení Kapely starých časů.

Díky patří našim „mladším“ 
seniorkám, které nám vždy vydatně 
pomáhají jak s přípravou tohoto od-
poledne, tak během akce samotné. 
 JK

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi
Beseda se seniory

Mladé seniorkyMladé seniorky

Dědeček a babička ze školkyDědeček a babička ze školkyNechoránekNechoránek
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Gulášfest 
4. ROČNÍK GULÁŠFESTU 2015

Letošní ročník nám přálo hezké počasí a vše se snad 
i vyvedlo. Pro ty, kteří se nezúčastnili, dodáváme něko-
lik informací.

Letos se přihlásilo devatenáct družstev, ale nakonec 
soutěžilo jen osmnáct týmů, neboť pro nemoc nepřijeli 
Křemílci z Kelčan, kteří měli loni velmi dobrý „kohútí“ 
guláš.

Všechny týmy to měly velmi dobře přichystáno a vy-
myšleno, někteří měli i hudební a taneční produkci, kte-
rá se nijak nekřížila s  vystupující skupinou z  Dolních 
Bojanovic - Modrou pečetí, ani posléze s Kapelou sta-
rých časů.

Všechno, co bylo uvařeno, napečeno a  nachystáno, 
se snědlo i vypilo.

Guláše byly letos např. srnčí, dančí, maďarský, fi aker, 

swing guláš, zabijačkový, hoštický apod. Soutěžily tři týmy 
myslivců, tři týmy hasičů, dvě partičky a další. Počet porcí 
guláše je rok od roku větší, ale jak to vypadá, nikdy nevyjde 
na všechny.

Ocenění odborné poroty:
1. místo - Hastrmani z Mor. Nové vsi
2. místo - Obecňáci (OÚ Prušánky)
3. místo - Samowar (Junioři Prušánky)
Ocenění veřejnosti: 
1. místo - Partička (Prušánky)
2. místo - Myslivci z Velkých Bílovic
3. místo - Myslivci z Prušánek
Cena za originalitu: - Hastrmani

Všem ještě jednou děkujeme a příští rok se na vás těší 
OÚ Prušánky a manželé Šimkovi

Letos poprvé pozvali členové 
Spolku Nechorští vinaři všechny 
přátele dobrého vína do Nechor na 
podzimní ochutnávku mladých vín. 
Sbírané hrozny dávaly tušit, že letoš-
ní ročník bude obzvláště vydařený. 
Novinové titulky ho označují dokon-
ce za ročník století. A tak se v sobo-
tu 28.11.2015 do Nechor sjelo téměř 
350 nedočkavých návštěvníků, tou-
žících ochutnat letošní vína ve dva-
ceti otevřených sklepech. 

Využili jsme dobré zkušenos-
ti z  organizace otevřených sklepů 
v  červnu a  navíc připravili několik 
drobných inovací. Sklepy se otevřely 
v 10:00 hod. a v 15:00 hod. v centru 
Nechor zahájil starosta obce soutěže 
pro návštěvníky. Přihlášení soutěžící 
určovali z nabídky tradičně pěstova-

lépe organizovaným akcím tohoto 
druhu a  že místní vinaři jsou hod-
ní a  vstřícní lidé. Letošní vína jsou 
podle nich moc dobrá, výborná, vy-
nikající, skvělá, super, mimořádný 
ročník. A mnozí z nich se už těší na 
červen.

V neděli dopoledne si hosté na-
koupili vína domů nebo jako dárek 
pro své blízké a přátele k Vánocům. 
Ostatně blížící se svátky jim připo-
mněla i  adventní výzdoba většiny 
otevřených sklepů. A slova návštěv-
níků z  anketních lístků jsou velmi 
výmluvná. 

Jak vám naše vína chutnala, co se 
vám v průběhu akce nejvíce líbilo? 

„Ježíši všechno!“
„Vaše snaha je obdivuhodná.“ 
„Děkujeme, na 48 hodin jsme za-

K Nechorám do sklepa za mladým vínem 2015

HastrmaniHastrmaniPartičkaPartička

ných nechorských odrůd pět vzorků. 
Vítězem se stal Lukáš Kresta z Kop-
řivnice, který správně určil 3 vzorky. 
Velký zájem návštěvníků vzbudila 
následující soutěž v  natažení litro-
vého koštýře na čas. K překvapení 
všech to nejlépe zvládla za skvělých 
5:16 sek. Ivana Merhoutová z  Cho-
mutova. Pak už hrála až do 19:00 
hod. Kapela starých časů a návštěv-
níci pokračovali v ochutnávkách ve 
sklepech nebo si dopřáli občerstve-
ní. Mohli si vybrat z nabídky rych-
lého občerstvení u  stánku, využít 
zdarma kupón na polévku, který na-
šli ve svém průvodci, nebo nabídku 
stánkařů a Vinných sklepů u Jeňou-
ra.

V anketě se shodli na tom, že 
naše otevřené sklepy patří k  nej-
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pomněli na realitu.“

Touto úspěšnou akcí, za krásného 
podzimního počasí, ukončil Spolek 
Nechorští vinaři letošní činnost a  v 
lednu zahájí jeho členové přípravy 
na akce v novém kalendářním roce. 

Už dnes můžeme místní ubytova-
tele informovat o  tom, že otevřené 
sklepy máme naplánovány na 25.6. 
a 26.11.2016. Děkujeme za podporu 
místním občanům, vedení obce, Vi-
nařskému fondu a  Jihomoravskému 

kraji. Našim příznivcům a  podpo-
rovatelům přejeme do nového roku 
pevné zdraví, štěstí a nám všem pří-
zeň vinařského patrona sv. Urbana. 

 Michaela Hradilová
 Spolek Nechorští vinaři

Foto Zbyněk Hradil Foto Zbyněk Hradil 

V neděli 29. listopadu nám sice malinko nepřálo počasí, 
ale k našemu překvapení se v pět hodin odpoledne u obecního 
úřadu sešla spousta rodičů se svými dětmi. Všichni pak byli 
nápomocni při rozsvěcování vánočního stromečku. Sice jim to 
tradičně vyšlo až napotřetí , ale nakonec se to podařilo. U 
stromečku pak přednášely básničky a zpívaly vánoční písničky 
děti ze školky a z Nechoránku - ten měl dokonce letos popr-
vé malý hudební doprovod z vlastních řad. Některé děti totiž 
chodí do HTVŠ a učí se tu zpívat a hrát na hudební nástroje.

A protože se všechny děti opravdu snažily, dostaly 
sladkou odměnu od Mikuláše, který se nechal umluvit 
panem starostou a jen kvůli této akci se v Prušánkách ob-
jevil o  týden dříve. Stejně tak dostaly cukroví i  všechny 
děti, které pomáhaly rozsvítit vánoční stromeček.

Děkujeme fi rmě Reprel a panu Zdeňkovi Maděryčovi 
a také paní Kofroňové, kteří nám byli ten večer velmi ná-
pomocni.

 JK

Rozsvícení vánočního stromku

Desertérů stále přibývalo. Raději 
se nechali honit četníky a  vojskem, 
než by šli zpět na frontu, kdež hrozil 
hlad, smrt nebo zmrzačení. O jiných 
vojenských slastech ani nemluvě.

Avšak položení chlapců desertérů 
nebylo nijak záviděníhodné. Ustavič-
ně pronásledovaní hoši sdíleli osud 
divoké zvěře, neboť sami pomalu zdi-
vočeli. Četníci pracovali dnem i nocí. 
Obcházejíce jako dravá zvěř po ves-
nici, za humny, na křižovatkách, ob-
jevovali se všude. Jest k neuvěření, co 
prožívali tito psanci, kteří si nebyli 
ani hodinu jistí pod rodnou střechou. 
Nejlépe se jim vedlo v  širém poli, 
kdež si byli jisti, že je nikdy nechytí. 

Starostlivé matky a  ženy mužů de-
sertérů posílaly jídlo na známá místa, 
aby se tito nešťastníci mohli nasytiti. 

Zase rekvizice. Tentokrát na do-
bytek.

Obilí, mouka, sádlo a  maso se 
dalo kamkoli dobře uschovat. Hůře 
to však bylo s dobytkem. Ten se ne-
dal jen tak někde strčit. Pokusili se 
někteří schovat jeden nebo dva kusy 
dobytka do stodoly nebo někde ve 
stohu, avšak dobytek se zradil sám, 
bylo teda dosti nebezpečno takto si 
počínat, neboť když se takový scho-
vaný kus našel, ten byl bez milosti 
zabaven a  ještě musel majitel platit 
pokutu. Nezbývalo nic jiného, nežli 

čekat, koho milostivá rekvizice na-
vštíví a koho ne. Přišli-li k chudobné-
mu, křičel, přišli-li k bohatému, taky 
křičel. Avšak nepomohl žádný křik. 
Když bylo nařízeno tolik a tolik kusů 
hovězího dobytka se musí odevzdat, 
tak se taky muselo státi. Po těchto re-
kvizicích bylo nejvíc nářku v dědině. 
Neboť krávy dorůstaly velmi pomalu 
a rekvizice chodila velmi často. Takže 
po takové rekvizici byli někteří obča-
né takřka ožebračení. Následek těch-
to rekvizicí byl, že když se otelila krá-
va a  měla i  pěkné tele na odstavení, 
tak se neodstavilo, nýbrž zabilo, což 
mělo za následek nedostatek mléka 
a pak… hlad.

Rok 1918

Čteme z prušánecké kroniky 
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N E CH O R Y

Ačkoli nebyla mezi Prušánkama 
a Novou Vsí bezdrátová telegrafie, 
přece se vědělo v  Prušánkách, co 
se děje v  Nové Vsi. Ku konci srp-
na roku 1918 byl oznámen příchod 
vojska do Prušánek. Tentokráte při-
šla celá setnina pěchoty smíšených 
Čechů s  Němci. Přišli časně zrána. 
Avšak když se objevil první voják 
v  Prušánkách, v  tu chvíli nebylo 
snad ani jednoho zběha v  dědině. 

Zděná studna v Nechorách nebyla 
žádná, všechny byly betonové.

Aloiska – je po levé straně při 
vjezdu do Nechor, vystavěna v  roce 
1972 s pomocí JZD. Stavbu prováděl 
Josef Čech „Horáček“ a Ladislav Hro-
mek „Landa“. Název dostala podle 
Aloise Zelinky, který organizoval její 
zbudování. Studna je hluboká 12,7 m 
a voda se tahala okovem, ten byl poz-
ději nahrazen pumpou. Pro svůj níz-
ký obsah dusičnanů to byla dobrá ko-
jenecká voda.

Nejvydatnější studna je dnes za-
sypána a ukryta ve sklepě Františka 
Hnidáka – Vinařství Nechory.

Z vyprávění pamětníků se v době 
vinobraní u  ní stála fronta na vodu 
už o půl třetí hodině ráno. Vznik této 
studny je pravděpodobně roku 1935. 
Hloubka byla 24 metrů.

Nejstarší studna s  názvem Pod 
Nechory se začala kopat v září 1929 
u vinařského družstva Zádruhy (poz-
ději sklep JZD). Od svého počátku je 
hluboká 32 metrů! Je opatřena pum-

Vojsko rychle obsadilo všechny 
uličky a  východy, kdežto ostatní 
prohlíželi dům od domu, ve stodo-
lách a na hůrách, kdež bylo pícháno 
bajonety do sena. Jeden oddíl obsa-
dil nechorské búdy, hledajíc i  tam 
desertéry. Přese všechno zuřivé 
hledání podařilo se vojákům chy-
tit pouze jednoho desertéra. Byl to 
František Stanec, který byl chycen 
pod Nechory, když jel s  kravama 

pou a je funkční.
Studna před Hlaváčových skle-

pem ke konci hlavní ulice v  Necho-
rách. Datum vzniku této staré studny 
není znám. Kdysi byla vydatná, ale 
vlivem vznikajících dolů a  poddolo-
váním se zřídlo ztrácelo, tak se za 2. 

orat. Ostatní nevěrní rakouské říši 
byli buď dobře schováni doma nebo 
tábořili pod širým nebem, obyčejně 
ve vinohradech nebo v  „Nových“ 
pod třešní, která patřila Štěpánovi 
Baťkovi. Mnozí pak nešli několik 
dní domů, obávajíce se, aby nebyli 
chyceni, přitom se živili pečenými 
turkyňovými klásky a erteplami.

 Z prušánecké kroniky přepsala 
a upravila Jana Kamenská

světové války zasypala. V  roce 1965 
došlo k  jejímu obnovení. Vyčistila 
se, provrtala hlouběji, do původních 
skruží 1 metr průměru se provlékly 
0,80 metrové skruže, dalo nové sání, 
táhla a pumpa.

Studna naproti sklepa Stanislava 

Studny v Prušánkách - pokračování

Studna AlojskaStudna Alojska

Tak šel čas ... studna Pod Nechory Tak šel čas ... studna Pod Nechory 
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Šimka pochází z  roku 1966. Nebylo 
v ní však mnoho vody, byla provrtá-
na Naft ovými doly, snad do hloubky 
devadesáti metrů, přidala se roura a i 
tak v ní bylo vody málo. Při pumpo-
vání vody šel i písek.

Na levé straně cesty k  Nechor-
ce, v břehu na rozhraní nechorských 
uliček, je studna, která vznikla v roce 
1975/76. Je kopaná, původně betono-
vé skruže. Vody bylo málo, tak byla 
hodně hluboko provrtána Naft ovými 
doly. I po provrtání v ní vody nebylo. 
Dnes je zasypána a  studnu připomí-
ná jen mělká prohlubeň pod starým 
ořechem.

Studna ve Vrchních Nechorách 
– vznikla kolem roku 1930 – za sta-
říka Františka Vyrubalíka. Je z beto-
nových skruží, dodnes se dá použí-

vat. Hloubka asi 13 metrů. Od spodu 
je sedm skruží průměru 0,80 m, tyto 
jsou pak do kříže přepaženy železem 
a  k povrchu jde šest skruží průměru 
1 metr. Studna byla vydatná a  voda 
dobrá i  pro kojence. U pumpy byl 
vždy hrníček na řetízku pro osvěžení 
chladnou vodou 
žíznivých kolem-
jdoucích a „kopá-
čů starožitných“ 
ve vinicích a  na 
polích. 

Kolik bylo na 
počátku stole-
tí soukromých 
studní dnes už asi 
nezjistíme. Kde 
bylo větší hos-
podářství, byla 

i  studna. Dobytek se chodil napájet 
a koně plavit do rybníčků.

Vykopat a vyzdít studnu bylo dra-
hé, náročné a  nebezpečné. Zabývali 
se tím zedníci – mistři studnaři. Pro 
Prušánky a  okolní obce tyto práce 
vykonávali bratři František a  Isidor 
(*1883) Zálešákovi z Prušánek. Stud-
ny vyzdívali výhradně z cihel. Mimo 
studnařství také vyzdívali kvelby 
sklepů a  stavěli búdy. Všechny pů-
vodní staré studny byly zděné, na-
hoře opatřené srubem a  rumpálem 
nebo vahadlem. Voda pro dobytek se 
nalévala přímo do velkého dřevěného 
hrantu. Pro domácnost se voda nosila 
v dřevěných puténkách buď v rukách, 
nebo přes ramena na vahách. Při vel-
kých mrazech pumpy často zamrzaly.

 Zigáčková Jindřiška

Prameny:
Pamětní kniha obce Prušánky I., 
Okresní archiv Hodonín
Pamětní kniha obce Prušánky II., 
Okresní archiv Hodonín
Vyprávění pamětníků
Rodinný archiv

Studna ve Vrchních NechoráchStudna ve Vrchních Nechorách

Studna před HlaváčovýmStudna před Hlaváčovým

Inzerce
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2.1. Ohňostroj
16.1. Krojovaný ples
23.1. Diskoples kuželkáři
30.1. Společenský ples SRPDŠ
13.2. Čundrbál - Kapela starých časů 
20.2. Maškarní disco ples
13.3. Dětský karneval
17.- 19.3. Burza dětského oblečení
27.3. Velikonoční zábava neděle KD
16.4. Košt vín, Vinné sklepy U Jeňoura
28.5. Májové zpívání
4.6. Pivní slavnosti
24.6. Svatojánská noc
25.6. K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy
2.7. Turnaj ulic
6.8. Noční soutěž SDH o pohár starosty obce
13.8. Předhodová beseda u cimbálu
14.8. Krojované hody, výstava mladých prušáneckých umělců
15.8. Krojované hody, výstava mladých prušáneckých umělců
16.8. Krojované hody, výstava mladých prušáneckých umělců
27.8. Rozloučení s prázdninami
3.9. Zarážání hory 
17.9. Vinobraní pod Nechory
29.10. Gulášfest 
29.10. Podzimní výstava KD
30.10. Podzimní výstava KD
26.11. K Nechorám za mladým vínem
27.11. Rozsvícení vánočního stromku u OÚ 
23.12. Vánoční koncert
24.12. Vánoční koledování na návsi 
26.12. Štěpánský turnaj v ping pongu, ZŠ, SDH

Přehled akcí obce Prušánky na rok 2016 (změna vyhrazena)

Narození:
Antonín Košulič
František Krátký
Adam Polách

Společenská kronika Sňatky
Zuzana Maleňáková a Martin Lisoněk

Životní jubilea
Karel Maleňák 85 let

Opustili nás:
Pavel Nosál
Božena Mazuchová (Tesaříková)
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ZŠ a jejich 72 hodin pro přírodu
 foto Mila Kurková

Drakiáda za kostelem 
foto Zdeněk Krist

Úspěšní sportovci ze ZŠ
foto Alena Kristová

Naši nejmladší fotbalisté
foto Jan Váňa

Otevřené sklepy 28.11.2015 
foto Zbyněk Hradil

Přijel Martin na bílém koni - děti z MŠ
foto Radka Šůrková


