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Slovácký betlém u Pšovských. Kdo nezná jeho historii, Slovácký betlém u Pšovských. Kdo nezná jeho historii, 

může se o něm dočíst více v posledním čísle Zvonů Regionu může se o něm dočíst více v posledním čísle Zvonů Regionu 

Podluží, které vyjde těsně před Vánocemi. Podluží, které vyjde těsně před Vánocemi. 

Přejeme vám krásné svátky vánoční a v novém roce Přejeme vám krásné svátky vánoční a v novém roce 

pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody.pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody.

Foto Petr OmelkaFoto Petr Omelka
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Krátce Krátce 
z obsahuz obsahu Vážení spoluobčané, milí přátelé,

v neděli 27. 11. jsme společně rozsví-
tili náš vánoční strom a  symbolicky tak 
připomenuli začátek předvánočního ad-
ventního času. Toto období by mělo být 
ve znamení zklidnění, srovnání si myšle-
nek a  také bilancování uplynulého roku. 
Bohužel dnešní hektická uspěchaná doba 
naopak nahrává shonu, nervozitě a  všu-
de přítomnému „zoufalému nedostatku 
času“. Chtěl bych nás všechny poprosit, 
abychom se všichni pokusili sami v  sobě 
na chvíli zastavit a podívat se, kolik velmi, 
velmi důležitých, zdánlivě nepodstatných 
věcí, nám denně ve spěchu utíká mezi prs-
ty. Každý si jich jistě při té své chvilce za-
myšlení najdeme několik… A pak už jen 
maličkost. Něco s tím udělat 

Zmínil jsem bilancování uplynulého 
roku a  tak mi dovolte, abych zde jmeno-
val některé významné akce, které se nám 
podařilo v  obci letos dokončit. Z oblas-
ti investic je to především cyklostezka do 
Nechor vedoucí tzv. „Hlubokú cestú“ a na 
ni navazující zrekonstruovaná ulička Nová 
v Nechorách, dokončená náves s novou au-
tobusovou zastávkou a letos poprvé v praxi 
prověřená konstrukce zeleného. A mno-
ho dalšího. Podrobný popis investic za rok 
2016 bude uveden v příštím Zpravodaji.

Přibyly také akce na poli kulturně zá-
bavném. Především to bylo velmi podaře-

né, naším klubem seniorů organizované, 
„Martinské posezení“ s připomínkou hodů, 
které se v Prušánkách kdysi odehrávaly prá-
vě na Martina. Dále jsou to dva „koncertí-
ky“ (Mikulášský a  Vánoční) naší umělec-
ké školy (HTVŠ) 7. a 14. 12. vždy v 17:00 
v Kulturním domě v Prušánkách, na které 
vás srdečně zvu. Věřte, bude se na co dívat 
a bude co poslouchat. Naše děti jsou neuvě-
řitelně šikovné. Přijďte je, prosím, podpořit.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem podíleli na tom, co se u nás v obci 
podařilo a  co tady máme hezkého. A že 
se vždycky ne všechno úplně podaří? I to 
je lidské. Poučme se z  chyb a příště se je 
pokusme neopakovat . A zároveň vás 
všechny prosím, abyste kdykoliv zavolali, 
napsali nebo osobně přišli, máte-li jakýko-
liv námět, připomínku, či stížnost. Společ-
ně se pokusíme najít řešení, bude-li to jen 
trochu možné.

Dovolte mi, milí přátelé, abych nám 
všem popřál krásné, klidné, přátelské 
a bezpečné Vánoce, dětem i dospělým ale-
spoň částečně splněné sny a v závěru roku 
pár dní odpočinku strávených v  klidu se 
svými blízkými.

Těším se na společné štědrodenní kole-
dování s vámi 

Hezké sváteční dny Vám přeje váš sta-
rosta

Lubomír Zahradník

Slovo starosty 

Informace odpadového 

hospodářství
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a moc rád bych vám 

poděkoval za dosažené výsledky ve třídění 
odpadů za rok 2016. Ale také vás obča-
ny prosím, abyste věnovali ještě více úsilí 
třídění odpadu i v roce příštím. Čím více 
budeme třídit, tím více oddálíme navýšení 
poplatku za TKO.

Jako novinku na příští rok máme po-
danou žádost o dotaci na pořízení šesti set 
kusů kompostérů o objemu tisíc litrů, kte-
ré si budete moci zadarmo objednat na své 
zahrady. O termínu objednání vás budeme 
informovat. Po novém roce také začneme 

likvidovat skládku za kostelem, protože se 
nám povedlo získat fi rmu, která nám bio-
logicky rozložitelný odpad (BRKO) převez-
me na svou kompostárnu, a bude i nadále 
BRKO odebírat. Po zlikvidování skládky 
budeme požadovat po majitelích těchto po-
zemků, aby si tyto zabezpečili a nadále ne-
docházelo v této lokalitě ke shromažďování 
dalšího BRKO. K ukládání tohoto odpadu 
budou mimo pro zmíněné kompostéry vy-
tvořeny po obci nová místa na uložení.

Jestliže se zmiňuji o  třídění, připomí-
nám ještě, že pracovníci obce při svozu 
pytlů odvážejí pouze tříděný obalový plast 
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Stočné pro rok 2017
Na základě kalkulace bylo stanoveno stočné pro rok 

2017 ve výši 18,65 Kč bez DPH / m3 (předpokládaná výše 
DPH je 15 %). Pokud kalkulaci a výše zmiňovanou cenu 
za stočné Zastupitelstvo obce Prušánky na svém zasedání 
v prosinci 2016 schválí, bude tato cena platná od 1. ledna 
2017. Ceník bude vyvěšen na úřední desce před budovou 
OÚ, vyhlášen místním rozhlasem a zveřejněn na interneto-
vých stránkách www.obecprusanky.cz.

Vzhledem k tomu, že v naší obci je výše stočného sta-
novena na osobu dle směrných čísel, cena za stočné pro 
rok 2017 bude 772 Kč osoba/rok.

Stočné bude vybíráno od osob s  trvalým bydlištěm 
v obci Prušánky (pokud neprokážou 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. Protože tyto osoby, i když 
nemají v  obci trvalý pobyt, využívají k  běžnému životu 
vodu a  vytvářejí tedy vody odpadní, tedy logicky vytváří 
i náklady na jejich čištění. 

Tak jako v minulých letech si můžete platbu za stočné 
rozdělit na pololetní či čtvrtletní. Pokud máte zájem o pro-
vedení platby bankovním převodem, potřebné údaje jsou 
zde:

č. účtu PRUTES Prušánky: 35-7986630237/0100
VS:111    SS: č. domu

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

Splatnost stočného je vždy za první pololetí do konce 
měsíce června, za druhé pololetí do konce listopadu. V pří-
padě nedodržení termínu splatnosti budete vyzváni ke 
kontrole úhrady z vaší strany. Jestliže úhrada provedena do 
splatnosti nebyla, je nutno tak učinit obratem bankovním 
převodem nebo v hotovosti v kanceláři č. 12 na OÚ Pru-
šánky do 19. prosince. Po tomto datu bude sestaven seznam 
neplatičů. Z vážných důvodů vám můžeme vystavit fakturu 
s prodlouženou splatností, v případě vyšších částek dohod-
nout splátkový kalendář. Pouze aktivním přístupem obou 
stran a vzájemnou dohodou můžeme předejít zbytečnému 
vymáhání a soudním sporům. 

Poplatky se z technických důvodů začínají vybírat od 
středy 4.1.2017. 

Nepožadujte prosím dřívější výběr, opravdu vám nebu-
deme moci vyhovět. 
• TKO
 Výše poplatku za „popelnice“ zůstává stejná, tedy 

400,- Kč za osobu a rok. Za všechny osoby, žijící spo-
lečně v  jednom čísle popisném, se platí bez výjimky 
najednou. Využijte možnost platby přes účet, veškeré 
informace najdete na webových stránkách obce, neza-
pomeňte jako SS uvádět číslo domu, abychom mohli 
platbu správně přiřadit. Nálepku na popelnici si můžete 
vyzvednout kdykoli a bez čekání, ale vždy nejdříve za 
tři dny po odeslání peněz, musíme zkontrolovat, zda je 
vaše platba již připsána 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 základě ohlašovací povinnosti musíte 
přijít osobně kvůli písemnému přihlášení psa, zároveň 
dostanete i známku na psa. 

 Pokud váš pes v tomto roce uhynul nebo ho už z jakých-
koli důvodů nemáte, je nezbytné tuto změnu rovněž na-
hlásit na OÚ do 15 dnů. Pokud jste tak neučinili, zkus-
te to napravit nejpozději do pondělí 19. 12. 2016 - buď 
osobně nebo telefonicky či mailem.

Poplatky za TKO a psa musí být dle místní vyhlášky 
zaplaceny do 28. 2. 2017. Dodržujte prosím tento termín.

• Vodné a  stočné za Nechory se bude opět vybírat od 
dubna 2017, před platbou si nezapomeňte zjistit stav 
vašeho vodoměru v Nechorách. Můžete také platit přes 
účet, stačí nahlásit stav vodoměru telefonem nebo mai-
lem, my vám sdělíme sumu, kterou máte zaplatit. 

• Hrobová místa se také budou platit od dubna; nájem-
cům, 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 podle harmonogramu.

Kateřina Šiprová, Jana Kamenská

Informace o poplatcích 2017

a papír. Prosím všechny občany, kteří 
dávají před své domy také zbytky po 
stavebních pracích (zbytky polystyré-
nu, folie z palet atd.), aby si tyto sami 
odváželi na sběrný dvůr.

V loňském roce jsme opravili čer-
pací stanici na odpadní vody, která už 
byla v  havarijním stavu, a  v příštím 

roce budeme připravovat projekt na 
velkou rekonstrukci vlastní čističky 
odpadních vod. Věříme, že zavedením 
nové technologie a  zkvalitněním čiš-
tění se nám podaří snížit náklady na 
provoz, a tím pádem snad i snížení po-
platků za stočné. Vyřízení a provedení 
samotné rekonstrukce nebude záleži-

tostí jednoho nebo dvou let, ale věřím, 
že dobrého výsledku se dočkáme.

Závěrem mě dovolte, abych vám 
popřál krásné a pohodové prožití vá-
nočních svátků a v novém roce 2017 
samozřejmě hodně zdraví, štěstí a dal-
ší dobrou spolupráci.

Jan Nosek, místostarosta obce

č. účtu PRUTES Prušánky: 35-7986630237/0100
VS:111    SS: č. domu
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Příjmy 2016 40 494 000
Daňové příjmy 26 270 000
Dotace 950 300
Nedaňové příjmy 7 740 700
Kapitálové příjmy 2 515 000
Financování 3 018 000
 
Výdaje 2016 40 494 000
Běžné výdaje 21 105 100
Kapitálové výdaje 19 036 500

Financování 352 400

Návrh rozpočtu obce Prušánky na rok 2017

Přehled akcí vybudovaných v roce 2017 a jejich náklady
Akce Cena projektu
Rekonstrukce osvětlení 182 190
Oprava RD 183- klub maminek 383 960
Plot u školky a školního bytu 780 781
Konstrukce „zelené“ 365 166
MK Nechory I. část 816 494
Obřadní sín - projekt 313 390
Cyklostezka Nechory 1 837 711
Náves - dokončení 2 125 156
Celkem 6 804 848

hlavní účetní Jindra Hamrová

Dříve se místním rozhlasem hlási-
lo jedenkrát denně, a když byla něja-
ká akce, vylepil se plakát na hospodě 
a samoobsluze a všichni věděli všech-
no. Současná doba nabízí nepřeberné 
množství informací a možností, jak se 
k nim dostat a přesto se stává, že se lidé 
diví, že byla taková či jiná akce a oni 
to nevěděli. Určitě to ale nebude nedo-
statkem informací. Posuďte sami:

Denní hlášení si můžete v poulič-
ním rozhlase vyslechnout každý všed-
ní den hned dvakrát – v 16 a 18 hodin. 
Nemusíte kvůli tomu ani chodit na uli-
ci, hlášení je slyšet i v kabelové televizi. 
V hlášení uslyšíte aktuální pozvánky 
a oznámení. Denní hlášení je ten den 
k dispozici na internetových stránkách 
obce. Rychlý odkaz najdete na hlavní 
stránce u obrázku megafonu. 

Infokanál naladíte na kabelové te-
levizi na svém přijímači doma. Tady 
jsou informace také doplňovány každý 
den. Najdete zde informace o prodej-
cích, nabídky práce, čerstvé zprávy ze 
sportu, společenská oznámení a  po-
zvánky na akce v  obci i  okolí. Smyč-
ku KT si můžete prohlédnout i  přes 
počítač, je vystavená na internetových 
stránkách obce v menu Obec Prušán-
ky – Infokanál online, zde jsou nej-
důležitější informace daného týdne, 
protože se smyčka posílá ke zveřejnění 
jednou týdně – ve středu odpoledne.

Informační zdroje aneb kde můžete najít 
informace o dění v naší obci

Úřední deska u  OÚ (pod vánoč-
ním stromem) je určená ke zveřej-
ňování obecně závazných vyhlášek, 
záměrů při nakládání s  obecním ne-
movitým majetkem, programu připra-
vovaného zasedání zastupitelstva, dra-
žebních vyhlášek o dražbách, právních 
předpisů, doručovaných písemností, 
výběrových řízení atd. Úřední deska 
je zásadně vedena ve dvojí podobě zá-
roveň, fyzické i elektronické, přičemž 
vyvěšené úřední dokumenty se musí 
zcela shodovat s  těmi, které jsou na 
fyzické úřední desce. Elektronickou 
verzi najdete na webových stránkách 
obce: https://www.obecprusanky.cz/
novy/elektronicka-uredni-deska/

Vývěsní skříňky u  OÚ vás infor-
mují spíše o  kulturním dění, najdete 
zde pozvánky na kulturní i sportovní 
události v  naší obci a  okolí, plakáty 
s akcemi Domu kultury v Hodoníně, 
program hodonínského kina Svět, ce-
loroční program Divadla Boleradice, 
pozvánky na gurmánské akce a jiné.

Internetové stránky www.obec-
prusanky.cz jsou místem, kde by měli 
najít potřebné informace místní, ale 
i hosté, kteří přijíždějí do naší obce na 
výlet či dovolenou. Už rok a půl máme 
internetové stránky v novém kabátku. 
Kromě aktuálních pozvánek tam mů-
žete najít mnoho zajímavostí z historie 
obce, působení místních spolků a další. 

Ze statistiky stránek vyplývá, že největší 
zájem je trvale o fotogalerii, denní hlá-
šení, elektronickou úřední desku, info-
kanál a  kalendář akcí. Je zajímavé, že 
mezi nejvyhledávanější akce patří jed-
noznačně Pochod slováckými vinohra-
dy, který na podzim do Nechor přivádí 
tisíce návštěvníků. Velkou sledovanost 
si drží i další akce v Nechorách, hody 
a nově i Gulášfest.

Facebooková stránka Kultura 
Prušánky je místem, kudy chceme 
dostat informace o  našich aktivitách 
na sociální síť, která je velmi oblíbená 
a navštěvovaná. Víme z ohlasů, že tuto 
stránku sledují naši občané, ale také 
rodáci a přátelé. Tady se snažíme po-
ukazovat na nejaktuálnější akce a od-
kazujeme na naše internetové strán-
ky. Stránka je veřejná, dostupná pro 
všechny. Abyste ji viděli, nemusíte být 
přihlášení na Facebooku. Místní klub 
maminek provozuje stránku Mamin-
ky Prušánky, kde najdete zajímavé tipy 
na akce v nejbližším okolí.

Snad s  námi budete souhlasit, že 
informačních zdrojů je víc než dost. 
Ono možná ze všeho nejvíc chybí to 
nejdůležitější – obyčejné sdílení mezi 
lidmi…

Jinak moc děkujeme za informace, 
které nám posíláte, za fotografi e z akcí 
i za pozvánky, které rádi zveřejníme.   

Helena Hájková a Jana Kamenská
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Z naší knihovny Starostův 

sloupek 
Vážení občané,
než jsme se nadáli, máme tu zimu a vánoční čas. Ohlédněme se za 

uplynulými třemi měsíci a  řekněme si, co se dělo v knihovně. Jak už 
jsem se zmínila v minulém Zpravodaji, v září vyhlásila Městská knihov-
na Břeclav a MZK v Brně literární soutěž Legendy a mýty mého kraje. 
Pojďme si tedy shrnout, jak to celé proběhlo.

Oslovila jsem paní učitelku Konečnou a  Trechovou, tzn. druhou 
a pátou třídu. Jelikož jsme v Prušánkách, domluvili jsme se, že děti zpra-
cují téma „Legenda o vzniku názvu Nechor“ – znáte to, „není chorý, je 
ožralý…“ V září se uskutečnily v knihovně dvě besedy s názvem Mýty, 
legendy a pověsti s oběma třídami. V říjnu jsme se sešli spolu s panem 
Josefem Michalicou ve škole v „pohodovně“ a děti se dozvěděly něco 
o  Nechorách a  o tom, jak se dříve žilo, jak probíhala výuka ve škole 
apod. Do konce října měly pak děti toto téma zpracovat.  Druháci tak 
učinili formou komiksu, páťáci pak udělali širší záběr, psali o „Čejkovic-
ké cestě“, „O staré hrušce“ apod. Zároveň obě třídy předškoláků a prv-
ňáci v družině vyráběli Nechory z papíru jako doprovodný program.

V pondělí 14. 11. proběhlo vyhodnocení. Ve druhé třídě se jako 
první umístil Lukáš Váňa, v páté třídě pak Kája Pšovská. Děti dostaly 
odměnu v podobě vstupenky do VIDA centra v Brně a vstupenku do 
divadla Polárka na dětské představení a maličkosti jak od sponzorů, tak 
z knihovny. Vyhodnotili jsme ještě druhé a třetí místo. V listopadu byly 
práce dětí ze školy i ze školky vystaveny na chodbě OÚ a měli jste tedy 
možnost si je prohlédnout i vy.

Chci poděkovat všem dětem a především pak paním učitelkám ze 
školy i školky za ochotu se do této soutěže zapojit. Projekt byl vyhlášen 
na začátku školního roku, což je pro učitele i žáky po prázdninách ná-
ročné období, takže jsem vděčná za velkou vstřícnost.

Přeji vám všem klidné prožití vánočních svátků.
Milena Hromková

ANONYM. 
Přežitek minulosti, či znovuzrozená for-

ma chování?

ANONYM je tvor zbabělý a  zákeřný. 
Nemám ho rád. Přesto je! Co sleduje? Jeho 
cíl je jediný: uškodit, ublížit a to za každou 
cenu. Neovládá férovou hru, bojí se. Čeho? 
To vskutku nevím.

Proč píši tento sloupeček? Je to proto, 
že v  Prušánkách tento tvor žije. Umí psát, 
a proto píše. Píše stížnosti a udání na „vyš-
ší inštance“. Opakovaně. Skrývá se, útočí 
oklikou, prostřednictvím cizích „vojáků“. 
Podepisuje se jako „neskutečně nas….´ ob-
čan Prušánek“ a uvádí, že své jméno skrývá 
„z pochopitelných důvodů“ (???)… Nezavo-
lá, nenapíše, nepřijde, neřeší. Rovnou žaluje, 
žene to „vejš“! Zaměstnává spoustu lidí, dělá 
rozruch, škodí. Je v roli žháře, který fascino-
vaně hledí na hořící stoh, který sám zapálil, 
a občas mocným hlasem zvolá: „Hoří!!!“ 

ANONYM je soutěživý a ctižádostivý…
jenom mu asi musí být hrozně líto, že se ni-
kdy nedočká své chvilky slávy, svého oceně-
ní. Prostě není komu! Zbabělost a strach je 
silnější. Ach jo. Jak sžíravý to musí být po-
cit… Ale stojí mu to za to! Sám pro sebe je 
hrdina.

A je tedy ANONYM přežitek minulos-
ti, anebo nastává jeho znovuzrození? Pevně 
věřím a doufám, že minulost je správně a že 
všechny ANONYMY čeká osud dinosaurů. 
A je na nás na všech, abychom tento proces 
urychlili, nebo zpomalili. Bude to ale zá-
vod na hodně dlouhou trať, možná závod 
generací. V současnosti je naše společnost, 
bohužel, spíše ve fázi zpomalování a ANO-
NYMŮM prostor více dopřává, než ubírá… 

Takže (ne)vážený a  (ne)milý ANONY-
ME, zkusíš-li se vrátit mezi slušné lidi s féro-
vou, otevřenou komunikací, se snahou najít 
řešení a pod svojí pravou identitou, jsi vítán. 
A věř, že se ti bude lépe spát

Lubomír Zahradník

Nová rubrika o tom, co potěšilo, překva-
pilo, nadchlo, mrzelo, naštvalo…  Dnes 

poprvé.

Papírové modely Nechor, práce předškoláků a prvňákůPapírové modely Nechor, práce předškoláků a prvňáků
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Z činnosti ZŠ
Období příprav a očekávání…

Jsme na začátku adventu. Období 
očekávání, příprav, těšení se. Tak to 
v  tomto období asi prožívají nejvíce 
děti s  vidinou vánočního stromečku 
a dárků pod ním. My dospělí to vní-
máme trošku jinak – podle toho, co 
vše od nás očekávají naši nejbližší, co 
chceme stihnout a  na co nezapome-
nout. Ale především by to mělo být 
období zklidnění, ztišení, abychom 
mohli pak intenzivně vnímat krásu 
vánočních setkání, blízkost těch, které 
máme ve svém srdci. Mnohdy upřím-
né srdečné setkání dá člověku více než 
nejblýskavější dary. Než nás vánoční 
období pohltí úplně, projděme si to, 
co jsme prožili od začátku školního 
roku.

V září bývá tradičně náš outdooro-
vý kurz Týmečky na Littneru pro čer-
stvé šesťáky. Letos proběhl ve dnech 
14. - 16.  9. na téma Legenda o Krysaři.  
Na konec září se přesunula exkurze za 
odměnu – výlet pro současnou 5. tří-
du (za loňské třídění odpadů) a  také 
pro Ekotým do Starého Města a Mod-
ré. O obou akcích si můžete víc přečíst 
i na našich webových stránkách. V říj-
nu se dvě naše třídy (druhá a  pátá) 
zapojily do projektu „Morava čte“ se 
zaměřením na pověsti. Ve spolupráci 
s  místní knihovnou a  se zapojením 
i  některých rodinných příslušníků se 
měly děti možnost seznámit i s někte-
rými místními pověstmi. 

I letos se náš tým tří soutěžících 
zapojil do „ekolympiády“ ve Strážnici. 
I o této akci najdete více na webových 
stránkách včetně fotografi í. Tradiční 
Běh Boba Zháňala – štafetový závod 
pro děti od 2. do 5. třídy se konal 12. 
10. a proběhl po nové trase. Letos po-
řadatelé z hrušecké školy umístili tra-
su mimo hlavní silnici do lokality, kde 
se nachází nová zástavba rodinných 
domů. I tady musely být děti opatrné 
a sledovat nejen své kamarády ze šta-
fety, ale i co se děje kolem nich na sil-
nici. Přes oslabení (onemocnělo nám 
několik kvalitních běžců) jsme v závo-

práci v týmu, přijímání odpovědnosti, 
rozvoj tvůrčích a organizátorských do-
vedností. Některé tyto přestávky bu-
dou mít i charitativní zaměření – na-
poprvé to bude podpora psího útulku. 
Každoročně využíváme smlouvy s ho-
donínskou Galerií výtvarného umění 
a naši žáci navštěvují nejen výstavy, ale 
i tzv. dětský ateliér, kde mají možnost 
si sami něco i prakticky vyzkoušet. Ve 
dnech 9. 11. a 24. 11. se tam vypravi-
li nejprve sedmáci a po nich i osmáci 
v doprovodu p. uč. Juráňové. 

V listopadu si podávají přihlášky 
na SŠ ti žáci, kteří směřují na školy 
s uměleckým zaměřením, kde skládají 
talentové zkoušky. V tomto školním 
roce budou konat všichni žáci, uchá-
zející se o  studium na SŠ, celoplošné 
zkoušky z českého jazyka a matemati-
ky, které připraví agentura Cermat. 

Velmi vydařenou akcí byla návštěva 
třeťáků na obecním úřadě. Nejprve se 
podívali na náš obecní úřad, kde se jim 
věnoval pan starosta a pak odcestovali 
do Josefova, kde měli tuto exkurzi též 
domluvenu. I tady se jim plně věnovali 
a  návštěvu si děti náležitě užily. Více 
o akci bude opět na našem webu. 

Návštěva Planetária v Brně a pavi-
lonu Anthropos proběhla 24. 11. a byla 
určena pro 5. a 6.   třídu. V posledním 
týdnu byla možnost podívat se k prv-
ňáčkům v  rámci „Dne otevřených 

dě obstáli slušně a  4. místo bylo vel-
mi pěkným výsledkem. Navíc – letos 
byl dosažený čas novým ustavujícím 
rekordem. Závodníkům moc děkuji 
a věřím, že příště může být ještě líp! 

V průběhu října stihli navštívit 
knihovnu i naši prvňáčci a také se fotili, 
aby měli památku na svůj první škol-
ní rok. Hned první listopadový den se 
uskutečnil Pravěký den – projektová 
výuka pro 6. třídu, kdy si kluci a děvčata 
vyzkoušeli něco z  praktických doved-
ností při zhotovování nástrojů a provi-
zorního obydlí. Dalším projektem s dě-
jepisným obsahem byl projekt Mniši 
a  kláštery, který byl určen sedmákům. 
Po celý den se pohybovali po škole v ti-
chosti, v  oděvu připomínajícím mniš-
ské kutny, se zapálenou svící (kalíškem) 
v  ruce.  Zkoušeli si v  tichosti rozjímat 
a vzdělávat se, hledat nové impulzy (in-
formace) rozmístěné po celé škole. Oba 
projekty měla ve své režii p. uč. Vanda 
Bušková. Myslím, že mohu nejen za 
sebe, ale i za zapojené žáky poděkovat 
za zážitky, které je v projektu obohatily. 

V listopadu se také naplno roz-
běhly halové sportovní soutěže jako 
nohejbal a fl orbal, do kterých se naši 
žáci také zapojili. V průběhu tohoto 
měsíce začali žáci II. stupně zkoušet 
zabavit své kamarády o  nejdelší pře-
stávce nějakým programem. Měli by si 
tak vyzkoušet tzv. měkké dovednosti – 

Štafety Hrušky, foto Luďka TrechováŠtafety Hrušky, foto Luďka Trechová
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Environmentální výchova - Živá voda v Modré – výlet za odměnu

Ekolympiáda ve Strážnici - 5. 10. 2016

Náš výlet za odměnu se nám moc povedl. Už ranní slu-
níčko slibovalo hezký a pohodový den. Děti se brzy sešly 
před školou a v 8 hodin jsme všichni nastoupili do auto-
busu a vyrazili jsme za poznáváním. Náš cíl byla Živá voda 
v Modré a prohlídka baziliky ve Velehradě. 

Kdo se výletu účastnil? Byla to celá pátá třída, která tuto 
cestu dostala jako odměnu za první místo v soutěži ve tří-
dění odpadků a také členové Ekotýmu. Pro ty byla cesta do 
Modré jednou z prvních důležitých akcí letošního školní-
ho roku a sloužila pro vzájemné seznámení s novými členy 
a k nastínění další činnosti.

Všem dětem se výlet líbil. V Modré je zaujala expozice 
vodních a mokřadních ekosystémů s největším sladkovod-
ním tunelem v Evropě. Zpestření bylo pro děti i povídání 
o kapru Jonášovi i zmínka o lovu ryb v minulosti. 

Věřím, že jsme si odvezli nejen hezké společné zážitky, 
ale i plno inspirace do hodin přírodovědy, výtvarné výcho-
vy i pracovních činností.

Další zkušeností je i potvrzení toho, že se třídění od-
padků prostě vyplácí.

My všichni vám to můžeme jen doporučit. Tak nás 
v našem snažení podporujte i doma.

Děkujeme sponzoru této akce, Obecnímu úřadu v Pru-
šánkách, za dobrou spolupráci.

Děti V. třídy, členové Ekotýmu
a M. Kurková a L. Trechová

Ve středu 5. října jsme se již tradičně zúčastnili 
Ekolympiády na strážnickém gymnáziu. Za šestou 
třídu se zúčastnil Kryštof Čech, za sedmou Nikolas 
Netík a za osmou Natálka Mrákavová. Tento tým si 
prověřil své znalosti z fyziky, chemie, přírodopisu 
a ochrany životního prostředí. Nejdříve vypracova-
li písemný znalostní test, pak několik praktických 
úkolů na stanovištích a nakonec museli vypracovat 
projekt na téma Ochrana vody. Soutěž byla velmi 
zajímavá a určitě přispěla k rozšíření znalostí žáků 
v daných oborech. 

M. Kurková

dveří“. Děti předvedly, co všechno se 
za čtvrtrok ve škole naučily.  Na zá-
věr měsíce se uskutečnila exkurze do 
Osvětimi pro starší žáky. Již před dvě-
ma lety jsme tuto exkurzi uskutečnili 
a návštěva těchto tragických míst měla 
na nás všechny hluboký dopad. Teprve 
tady si člověk uvědomí, jak zacházíme 
se svobodou, respektem k člověku i jak 
pokřiveně se dá chápat demokracie, 
pokud dává šanci těm, kdo chtějí ničit 
a zabíjet.

A co je ještě před námi? Adventní 
odpoledne – 11.12. s dílničkami, kole-
dami a setkáními v naší škole. Nás uči-
tele čeká řada vzdělávacích akcí včetně 
přípravy tzv. šablon, které jsou plně 
hrazeny z ESF. Zde budou také aktivity 
v podobě kroužků na procvičování lo-
gického myšlení, popřípadě čtenářské 
kroužky.  

Z mé strany mám na srdci ještě jed-
no sdělení. Po dvaceti letech ve funkci 
ředitelky školy jsem usoudila, že dám 

možnost někomu mladšímu, s velkým 
elánem, invencí a  dostatkem sil, aby 
mne vystřídal (vystřídala). Na závěr 
své pedagogické dráhy bych ráda opět 
učila a ne více úřadovala…  Po pora-
dě s autoritou nejvyšší (2. Tim, 4/6-8, 
17-18) hodlám ke konci školního roku 
rezignovat.  

Přeji všem požehnané vánoční 
svátky a Boží požehnání po celý nový 
rok 2017.

Alena Kristová, ředitelka školy

V tuneluV tunelu

Páťáci na VelehraděPáťáci na Velehradě
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Z činnosti SRPDŠ
Taneční dneska upadly u mladých lidí trochu v zapo-

mnění. Pro někoho je tanec potěšením, pro někoho nuda. 
Každý z nás se s tancem chtě nechtě při nějaké příležitosti 
setká, nevyhne se mu a musí si jej někdy i takzvaně odšla-
pat. Myslím, že je to stejné jako s každou činností, když to 
neumím, tak mě to ani moc nebaví, pokud alespoň trochu 
něco zvládám, nemusí to pro mě být až tak nudné a můžu 
trochu improvizovat. Samozřejmě společně s  tancem se 
učím vnímat i melodii, rytmus a pracovat s tělem. Žáci de-
váté třídy od října začali svoje první taneční kroky. Scházejí 
se každý čtvrtek, aby pod vedením tanečního mistra zvládli 
základní kroky jak klasických tanců, tak i něco z těch mo-
derních. Nebude chybět ani nácvik polonézy, kterou zahájí 

tradiční ples SRPDŠ. Na plese se určitě můžeme těšit i na 
nějaké ukázky z toho, co se naučí po dobu tanečních. Na 
minulém plese byla také taneční soutěž s odbornou poro-
tou, uvidíme, co letos si pro nás deváťáci připraví. Držme 
jim palce, ať jim to šlape v rytmu a mají z toho radost a ta-
nec není pro ně strašákem. Ještě je sice brzo, ale na ples jste 
všichni srdečně zváni a to v termínu 4. února 2017. Hrát 
bude kapela Žízeň a hlad, která si vloni zde získala spoustu 
fanoušků. Závěrem nyní v době adventní přeji všem za celý 
výbor SRPDŠ pokojné prožití adventu, radostné vánoční 
svátky a v novém roce pevné zdraví, lásku a rodinnou po-
hodu. 

Lenka Tlachová, předsedkyně SRPDŠ

Z naší školičky
Bílý vánoční čas, na saních jede 

k nám zas. Veze nám stromečky a milé 
dárečky, lásku probouzí v nás. 

Vánoce pro nás ve školce znamenají 
velmi mnoho. Na tyto dny se vždycky 
hrozně těšíme a užíváme si tu nádher-
nou atmosféru. Je to období plné zázra-
ků, lásky, harmonie, radosti a pohody. 
I když my dospělí musíme překonat 
ten předvánoční maratón se sháněním 
dárků, úklidem, pečením a  přípravou 
všeho na tyto velké svátky. Dnešní doba 
je příliš rychlá, než abychom si všíma-
li maličkostí a  přitom ony maličkosti, 
dělají z  Vánoc ty pravé Vánoce, které 
nejsou jen o jídle, cukroví a televizi. Vá-
noční svátky jsou o rodině, dětech, fan-
tazii, přáních a  pradávných tradicích. 
Máme k lidem blíž, máme čas se zasta-
vit. Vánoční tradice, které u nás ve škol-
ce dodržujeme, jsou jedním z  mnoha 
kousků, které tento čas ozvláštní a do-
volí nám rozhlédnout se kolem sebe 
a také pohlédnout do budoucnosti, co 
nás všechno čeká. Proto se nenechme 
vykolejit strachem a  nervozitou, ale 
využijme síly a  hloubky předvánoční 
doby k oprášení našeho lidství. Zdravý 
rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost 
budeme potřebovat i celý příští rok. Vá-
noce nám tyto vlastnosti nepřičarují, 
ale mohou nám pomoci najít správnou 
cestu k  nim. Chvíli se v  tom předvá-
nočním shonu zastavte a vzpomeňte si, 
jaké to bylo, když jste byli dětmi. Každý 

člověk, ať už dítě nebo potom dospělý je 
jedinečný a tak buďme vděční za to, co 
máme a užívejme si to. 

Padá snížek tiše, mráz na okna píše: 
Ježíšek už dárky shání, aby splnil 

všechna přání. 
Tak ať dárky na vánoce nesou štěstí 

v novém roce. 
Tady je něco k té milé předvánoční 

atmosféře:
Lucinka K. ukazuje malinkou tečku 

na prstíku: „Hele, paní učitelko, kvůli 
své vlastní blbosti jsem si udělala toto 
velké bobino.“ 

Opět Lucinka při obědě, když si děti 
u stolečku povídaly: „A co kdybyste ko-
nečně přestaly kecat a  radši nabíraly 
polévku.“

Eliška M. „Paní učitelko, já chodím 
dycky poslední, protože babička chodí 
na kapačky a  maminka uspává teho 

malého uřvanca.“ 
Leuška P. „Paní učitelko, já užívám 

takové růžové tabletky, které chutnají 
po jahodách a jsou proti krčnímu kašli.“ 

Terezka T. „Maminka chrchle jak 
starý hrnec a já už to mám po ní.“ 

Tomášek H. „Paní učitelko, protože 
Lucinka se nechce zamilovat, tak si za-
miluju Viktorku.“ 

Lotynka u  oběda: „Paní učitelko, 
možu si tady pudnůt?“ 

Nakonec ještě dovolte poděkování 
našemu velkému sponzorovi, kterým 
je Klub seniorů Prušánky, který nám 
každý rok přispívá nemalou částkou, 
aby ty dětské oči byly u  vánočního 
stromečku ve školce ještě víc rozzáře-
né. Děkují děti a kolektiv zaměstnanců 
MŠ. Přejeme všem krásné a pohodové 
prožití svátků. 

Radka Šůrková, vedoucí učitelka
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Hudební, taneční a výtvarná škola
HTVŠ již započala svůj druhý rok 

činnosti a myslím, že jde na všech dě-
tech vidět a hlavně slyšet pokrok, který 
od loňského roku udělaly. A protože 
nechceme, aby tento dovednostní po-
sun zůstal skryt veřejnosti, už teď pilně 
s  dětmi nacvičujeme na první letošní 
besídky. Konat se budou 7. a 14. pro-
since v kulturním domě a kromě sólo-
vých hudebních výkonů vás všechny 
srdečně zveme na představení souborů 
tanečního oddělení Nechoránku a  ir-
ských tanců. Ta první besídka bude 
Mikulášská,  ta druhá – vánoční. Také 
se můžete těšit na nově vzniklou cim-
bálovou muziku pana učitele Grombi-
říka a poprockovou kapelu pod vede-
ním pana učitele Paláta. V neposlední 
řadě si budete moci v přísálí kulturního 
domu prohlédnout práce žáků výtvar-
ného oboru paní učitelky Vlachové. 
Abychom dětem usnadnili vystupo-
vání na veřejnosti a  nebyly na besíd-
ce tolik nervózní, zavedli jsme třídní 
přehrávky, které se konají po domluvě 
pedagogů alespoň jednou měsíčně tak, 

aby si děti, které již mají nějakou sklad-
bičku nacvičenou, mohly před ostatní-
mi spolužáky a rodiči zahrát.

Do našeho pedagogického sboru 
jsme také přivítali nové tváře, paní Jar-
milu Pařízkovou, která převzala část 
hodin klavíru a  paní Šárku Koutnou, 
která nahradila paní Anetu Herko-
vou ve výuce fl éten. Tímto bych chtěl 
poděkovat jak bývalým učitelům za 
práci, kterou v HTVŠ odvedli, tak těm 
současným za odhodlání a chuť v této 
práci pokračovat. Samozřejmě bych 
chtěl poděkovat také rodičům, že mají 
pochopení při změnách v  pedagogic-
kém obsazení i v rozvrhu hodin. Vím, 
že není jednoduché přijímat tyto změ-
ny v průběhu roku, ale měli bychom si 
uvědomit, že naše škola není tak velká, 
aby nabídla všem pedagogům hlavní 
pracovní činnost a  tudíž musíme po-
čítat s  tím, že se může situace častěji 
měnit. Můžete si být však jisti tím, že 
všichni učitelé, které přijímáme, jsou 
plně kvalifi kovaní a vynasnaží se mini-
málně udržet stávající úroveň výuky. 

Všem dětem přeji za celý pedago-
gický sbor HTVŠ mnoho zdaru při 
vystoupení na besídce, zvláště těm, co 
budou vystupovat úplně poprvé. Přeje-
me jim krásné prožití vánočních svátků 
a  do nového roku kromě zdraví také 
mnoho hudebních, tanečních a výtvar-
ných úspěchů a rodičům mnoho trpěli-
vosti. Zkrátka, ať je to, co dělají, hlavně 
baví a přináší jen samou radost. 

Vít Němeček, hlavní koordinátor

Nechoránek, Nechoránek – neskolí nás zimní spánek! 

Příjemné předvánoční dny všem, kteří jste se zasta-
vili u těchto řádků. Vy, kdo čtete Zpravodaj pravidelně, 
víte, že náš soubor nezahálí v  žádném ročním období. 
A i když je zima v mnohém časem poklidu, my rozhodně 
nezvolňujeme a pečlivě se připravujeme na vystoupení, 
která nás v nejbližší době čekají.

Nejdřív vám ale představíme novinky letošního škol-
ního roku. Naše parta se zvětšila. Do souboru začala cho-
dit prušánecká drobotina. Tři malá čtyřletá děvčátka – 
Viktorka Murasová, Zuzanka Krátká a Lucinka Klímová. 
A tak došlo na dlouho plánovanou akci. Rozdělili jsme 

se do dvou skupin. Starší děti má na 
starost Bibiána Stávková, ty mladší 
pak Iva Letochová. Úroveň schop-
ností se přece jen u čtyřletých a de-
setiletých dětí výrazně liší. Na vy-
stoupení ale budeme vždycky jedna parta. Sami se o tom 
můžete přesvědčit hned několikrát. V neděli 27. 11. jsme 
spolu s  ostatními zpívali u  rozsvěcení vánočního stro-
mečku před obecním úřadem. Tady pak vystoupíme ještě 
jednou, a to při tradičním Vánočním koledování na ná-
vsi. 
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Další vystoupení na domácí půdě bude v rámci pře-
hlídky HTVŠ v kulturním domě, a to 7. prosince. A po-
kud to naše paní švadlena stihne, představí se vám ty 
nejmenší děti v  nových krojích – takzvaných kaboších. 
V takových, jaké se nosívaly kdysi u malých předškolních 
dětí. Mnohokrát děkujeme paní Aničce Ivičičové, která 
nám právě látky na nové kroje věnovala. 

Následující dvě produkce už budou přespolní.  V so-
botu 10.12. účinkujeme hned dvakrát. Nejprve v Hruš-
kách v  rámci adventního jarmarku. Druhé vystoupení 
bude jakýmsi přátelským posezením spřátelených dět-

ských souborů. Naposled jsme se podobné akce zúčast-
nili loni ve Tvrdonicích. Odpoledne plné folkloru, zpěvu, 
tanců, ale i her a dovádění bylo tenkrát bezva. Letos akci 
organizuje dětská Lužická cimbálová muzika a my jsme 
moc rádi, že se potkáme s kamarády z Tvrdonic, Mikulčic 
a již zmíněnými muzikanty. 

V našem vánočním pásmu jsou letos skutečné 
folklorní „špeky“. Paní vedoucí Bibka vyhledala neznámé 
koledy, které nám sice dávají lehce zabrat při učení, ale 
zase máme radost, že vám budeme moct představit něco 
méně známého. 

A kdo si chcete u stromečku zazpívat společně s námi, 
tady jsou texty koled :

Na záhumňú, na záhumňú, /:straky, vrany ořú:/.
Liška plúží, liška plúží, /:zajíček ji tuží:/.
Veverka žne, veverka žne, /:medvěd snopy váže:/.
Baran skáče, baran skáče, /:snopy na vůz háže:/.
Kuna leze, kuna leze,  /:do stodoly veze:/.

Nenechte nás dlůho státi, ozime nás prsty, paty.
Nestojíme na peřině, stojíme na velkej zimě,
Nenechte nás dlůho státi, ozime nás prsty, paty.
Stojíme na sněhu, ledu, ideme k vám na koledu.

Celá parta z  Nechoránku vám přeje klidný vánoční 
čas a úspěšný rok 2017.

Nechoránek zkouška - Ivana LetochováNechoránek zkouška - Ivana Letochová

Určitě jste zaregistrovali, že Klub 
maminek v  Prušánkách i  nadále 
funguje a  nezahálí ani na podzim. 
V říjnu jsme uspořádaly již tradič-
ní burzu dětského oblečení, obuvi 
a  sportovních potřeb a  je třeba zmí-
nit, že tentokrát se nám sešlo asi re-
kordní množství zboží na prodej. Vy, 
kdo jste se za námi přišli podívat, ať 
už s úmyslem něco nakoupit nebo se 
jen tak mrknout, jste si jistě všimli, že 
jsme rozšířily prodejní prostory o pří-
sálí pod galerkou, kam jsme umístily 
pouze oblečení pro miminka do jed-
noho roku. Dále bylo v prodeji velké 
množství zimních bund a  kombinéz, 
spousta kalhot, triček, svetrů a mikin 
a také hračky, knížky a kojenecké po-
třeby. Nakupujících bylo také hodně 
a nutno říct, že si naše burza vybudo-
vala renomé nejen v obcích v bezpro-
střední blízkosti Prušánek, jako jsou 
např. Moravská Nová Ves a Moravský 

Žižkov, ale také ve vzdálenějším oko-
lí – nakoupit přijely třeba i mamin-
ky a  babičky z  Břeclavi, Hodonína, 
Rakvic nebo Velkých Pavlovic. Ten-
to zájem nás nesmírně těší a  je pro 
nás určitou motivací, abychom akce 
tohoto typu pořádaly i  nadále. Sa-
mozřejmě by to nebylo možné bez 
podpory obecního úřadu, který nám 
jako vždy propůjčil prostory kul-
turního domu a  jehož zaměstnanci 
nám pomohli s  přípravou sálu. Za 
to jim všem moc děkujeme. A velký 
dík patří i dobrovolnicím, které nám 
přišly pomoct s tříděním zboží před 
burzou i po ní: Díky, holky, bez Vás 
bychom to nezvládly. 

Maminky, které dávaly na burzu 
k  prodeji své věci, budou jistě zvě-
davé, co se stalo s výtěžkem z burzy. 
Letos se nám za výtěžek podařilo 
nakoupit několik praktických věcí 
do našeho domečku, jako například 

Klub maminek 
Podzim v Klubu maminek

velmi potřebný vysavač nebo regály 
a boxy na hračky, a samozřejmě jsme 
přikoupily i něco na hraní – magne-
tickou stavebnici, plastelínu a pár dal-
ších drobností. Budeme rády, když se 
přijdete podívat.

Další podzimní akcí pořádanou 
Klubem maminek je tvoření advent-
ních věnců. Po úspěšném loňském 
tvoření jsme se rozhodly akci zopa-
kovat a k naší radosti jsme se setkaly 
s  poměrně velkým zájmem ze strany 
prušáneckých maminek. Letos nás 
přišlo tvořit asi patnáct a  myslím, že 
mluvím za všechny, když řeknu, že nás 
to opět bavilo a byly jsme se svými vý-
tvory nadmíru spokojené. Pro děti byl 
navíc připraven dětský koutek s hrač-
kami z Klubu, takže se nikdo nenudil. 
Bylo by moc hezké, kdyby se tvoření 
adventních věnců stalo tradicí, a  za 
Klub maminek můžu přislíbit, že pro 
to uděláme, co bude možné. 
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Kromě těchto dvou již tradičních 
podzimních akcí se stále scházíme ka-
ždý čtvrtek v domečku pod zrcadlem 
a pořád platí, že rády přivítáme další 
maminky, tatínky nebo babičky s  je-

jich dětmi nebo vnoučátky. Čas našich 
setkání je pořád stejný, tzn. čtvrtek od 
9:00 cca do 11:00 hodin. Přijít můžete 
kdykoliv v tomto rozmezí, není žádný 
ofi ciální začátek ani konec. Na zimu 

plánujeme přidat i odpolední setkání. 
O všem budeme informovat na Face-
booku ve skupině Maminky Prušánky 
a na stránkách obce. 
Za Klub maminek Martina Vašíčková

Burza v KDBurza v KD Tvoření adventních věnců Tvoření adventních věnců 

Z činnosti skautu

Drakiáda 2016

Cor Dare - Výprava do rodinného zábavního parku Bongo

Na začátku října se konalo tradiční podzimní 
pouštění vyrobených i zakoupených draků a dráč-
ků. 

Po několika ročnících drakiády  nám letos ko-
nečně přálo počasí a foukal tak potřebný vítr pro 
naše draky. Všechny děti byly nakonec odměněny  
diplomem a  sladkostmi - buď za nejkrásnějšího 
ručně vyráběného draka či za draka, který létal ve 
vzduchu nejdéle. Ten správný vítr a slunečné po-
časí je již pro jistotu dopředu objednáno na příští 
rok, takže se těšíme na setkání opět za kostelem 
na poli.

Za Junák Mikulčice Barbora Ivičičová – Majka

O podzimních prázdninách se 
skauti, skautky, vlčata, světlušky a Be-
njamínci vydali na výpravu do zábav-
ního parku Bongo v  Brně. Zábavní 
park Bongo nám nabídl hodiny zá-
bavy s  různými atrakcemi, například 
trampolíny, skluzavky, skákací hrady, 
bludiště se všelijakými překážkami, 
mini fotbalové hřiště a spoustu dalších 
atrakcí pro velké i malé. Ještě před od-
chodem společné foto a vydali jsme se 
na cestu do našich domovů. 

Filip Bůšek

Foto: Zdeněk KristFoto: Zdeněk Krist

BenjamínciBenjamínci
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Podzim za námi, zima...

Ještě před tím, než se žezla plně 
chopí zima, čeká nás posledních pár 
podzimních dní. Podzim je pro oddíl 
vždy plný začátků, poznávání, sezna-
mování a obnovování všeho, co přes 
letní prázdniny šlo do ústraní. Ať už 
je to zahájení školního roku na Adre-
nalinovém odpoledni v  Hodoníně, 
zahájení skautské sezóny u klubovny, 
rozjetí všech schůzek nebo příprava 
tradiční podzimní výpravy…všechno 
stálo na startu tak, jako je tomu každý 
rok, a já jsem vděčný všem vedoucím, 
kteří na tom startu stáli se mnou. Pat-
ří jim velký dík za to, že celý uplynulý 
kalendářní rok svůj volný čas věno-
vali dětem, přípravě schůzek a  péči 
o areál klubovny.

Je ale pár odvážlivců, kteří se na 
pomyslnou podzimní startovní čáru 
našeho oddílu postavili úplně popr-
vé – nejmenší Benjamínci. Poprvé 
v  historii našeho oddílu jsme ote-
vřeli družinku pro nejmladší skauty 
Benjamínky (5-7 let). Prvních pár 
měsíců jejich společného setkávání 
je za námi a  můžeme s  jistotou říci, 
že nejmladší generace našeho oddílu 
je stejně šikovná a zdatná jako ty ge-
nerace starší. Kluci jsou divocí, hra-
ví, bystří, někdy nazlobení, ale pořád 

kamarádští, veselí i uplakaní, ale vždy 
jdou do všeho naplno a ze všeho mají 
radost. Jejich jen šest, ale někdy vydají 
za tlupu nezbedných skřítků… prostě 
správní zdraví neposední kluci. Do 
konce máme i jednu přespolní posilu 
– Franta za námi dojíždí až z Velkých 
Bílovic. Máme z Benjamínků velkou 
radost a  těšíme se na další společné 
nevšední zážitky, neboť my dospěláci 
se máme právě od dětí pořád co učit.

A jaké jsou plány našeho oddílu na 
zimu? Myslím, že všechny akce již pa-
tří k tradičním, proto je jen v chrono-

logickém pořadí připomenu: Výlet do 
Vídně pro Betlémské světlo, Vánoční 
besídka, Přinesení Betlémského svět-
la do kostela, Roznášení Betlémského 
světla, Skautský Silvestr a Tříkrálová 
sbírka. Není toho málo, ale v oddíle je 
nás hodně, tak věřím, že to všechno 
zase zvládneme.

Přejeme vám klidné prožití ad-
ventní doby a  vánoční čas strávený 
mezi svými nejbližšími. Těšíme se na 
rok 2017 s Vámi.

Za vedení skautské oddílu
Libor Sukup

Benjamínci – Nejkrásnější srdceBenjamínci – Nejkrásnější srdce

Naši senioři

Často jsme vzpomínali na Martinské hody a tak nás jed-
nou napadlo – proč je neobnovit? Ne ve velkém, jak tomu 
bývalo, ale jen tak „vzpomínkově“. Na této akci jsme začali 
pracovat už v jarních měsících. Dvanáctý listopad – termín 
hodů - se kvapem blížil. Naše členky, ale i jiné ochotné ženy 
napekly koláčky a zákusky. V sobotu odpoledne v 16 hodin 
jsme ve vyzdobeném sále kulturního domu srdečně vítaly 
všechny hosty. Přijely k nám seniorky z Ratíškovic, Mikulčic, 
Poštorné i z Hodonína. Přišli i Prušaňáci, ale doufaly jsme, 
že domácích přijde víc, hlavně mladých. No, možná příště.

Program jsme měly velmi bohatý. Vystoupila děvčátka 
z místní taneční školy s irskými tanci, naši mužáci zazpívali 
krásné písničky, dokonce pro velký úspěch museli přidávat 
a tím rozezpívali celý sál. K veselé náladě přispěli také naši 
hosté. Své taneční pásmo „Poupata“ si nenechala ujít děvča-
ta z Ratíškovic. Scénku o svatém Martinovi předvedli hosté 

Jaké byly u nás Martinské hody?
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z Poštorné. A my holky z Prušánek jsme také zatančily naše 
tanečky v červených sukénkách 

Třešničkou na dortu byla ochutnávka vín, za to patří vel-
ké poděkování Spolku Nechorských vinařů, kteří se na této 
akci ochotně podíleli.

A jaké by to byly hody bez muziky? Naše Kapela starých 
časů toto opět bravurně zvládla a my jsme si s nimi s chutí 
zazpívali a zatancovali. Akce se vydařila a všem se líbila. Hos-
té i domácí děkovali za pěkné odpoledne.

A já bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se na 
zdárném průběhu prvního Martinského posezení podíleli. 

Finanční příspěvek z dobrovolného vstupného jsme darovali 
dětem do místní mateřské školky na zakoupení hraček.

A protože vánoční svátky jsou už za dveřmi, přejeme 
všem spoluobčanům klidné a  šťastné prožití těchto svátků 
a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti.

„Poprosíme Ježíška, 
ať svou září zablýská. 
Nemusíš nám dárky nésti,
daruj lásku, zdraví, štěstí.

Za prušánecké seniorky Květa Kopečková
Foto Věra Dřevěná

Spolek Nechorští vinaři
K Nechorám do sklepa za mladým vínem 2016

Na druhý ročník podzimní ochut-
návky mladých vín pozvali členové 
Spolku Nechorští vinaři všechny přá-
tele dobrého vína. A tak se v  sobo-
tu 26.  11.  2016 do Nechor sjelo více 
než 600 nedočkavých návštěvníků 
k  ochutnávce nejen letošních vín ve 
dvaceti otevřených sklepech. 

Sklepy se otevřely jako obvyk-
le v 10:00 hod., v 15:00 hod. v centru 
Nechor zahájil starosta obce soutěže 
pro návštěvníky. První soutěží byla 
letošní novinka – Nechorských sou-
boj v „lúpání dyňových jáder“. Většina 

soutěžících se s  jádry v  této podobě 
setkala poprvé. Po nezbytné instruktá-
ži se pustili do boje, v  jehož průběhu 
jejich počínání komentoval náš sta-
rosta. Vítězkou dvoukolového souboje 
se stala Alena Rapčanová z  Jeseníku, 
která 60 kusů jader vyloupala nejrych-
leji. Velký zájem návštěvníků vzbudila, 
stejně jako vloni, následující soutěž 
v  natažení koštýře o  objemu 0,7 l na 
čas. Nejrychleji to zvládl Lukáš Růžič-
ka z Písku ve skvělém čase 3:75 s.  Pak 
už hrála k tanci a poslechu až do pozd-
ních večerních hodin Kapela starých 

časů. Návštěvníci pokračovali v ochut-
návkách ve sklepech nebo si dopřáli 
občerstvení. Mohli si vybrat z nabídky 
rychlého občerstvení u stánků, využít 
zdarma kupón na polévku, který našli 
ve svém průvodci nebo nabídku stán-
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kařů. Občerstvení našli i  v některých 
otevřených sklípcích a  ve Vinných 
sklepech u Jeňoura.

V anketě se shodli na tom, že naše 
otevřené sklepy patří k nejlépe organi-
zovaným akcím tohoto druhu, sklípky 
jsou nádherné, nálada skvělá a místní 
vinaři jsou hodní a vstřícní lidé. Mno-
zí z nich se už těší na červen nebo na 
příští podzimní akci a  oceňují jejich 
komorní atmosféru. 

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  vánočně laděná výzdoba 
všech otevřených sklepů. A slova ná-
vštěvníků z anketních lístků jsou vel-
mi výmluvná. 

Vaše hodnocení a případné připo-
mínky? 

„Prostě dokonalost!“
„Perfektní organizace, vynikající 

bloček s informacemi!“
„Je to parádní akce, užívám si to, 

počasí bylo objednané dobře, příště 
jedu zase!“ 

„Akce super, dozvěděl jsem se 
spoustu nových věcí.“

„Úžasná akce s nádhernou atmosfé-
rou, držíme palce do dalších ročníků.“

Na všech anketních lístcích jsme 
našli jen dvě drobné připomínky. 

Touto úspěšnou akcí za krásného 
podzimního počasí ukončil Spolek 
Nechorští vinaři letošní činnost. 

Už dnes můžeme místní ubytovate-
le informovat o tom, že otevřené skle-
py máme naplánovány na 24. 6.  a 25. 
11. 2017. Děkujeme za podporu míst-
ním občanům, vedení obce, Vinařské-
mu fondu a  Jihomoravskému kraji. 

Našim příznivcům a podporovatelům 
přejeme do nového roku pevné zdraví, 
štěstí a nám všem přízeň našeho patro-
na, Sv. Urbana. 

Michaela Hradilová
Spolek Nechorští vinaři

foto: Martina Nešporová

Nepodařené divadlo, nebo nejkrásnější hra?

Ten večer, kdy měla proběhnout 
vánoční besídka s hrou o hledání noc-
lehu, byl sál plný rodičů a příbuzných. 
Malý Jirka prožíval Vánoce ze všech 
nejintenzivněji. Konečně zhasínají 
světla, rozevírá se opona a  na scénu 
vstupuje Josef, který něžně podpírá 
Marii. Silně zatluče na dřevo kulisy 
představující dveře hostince. Jirka, 
který hraje hostinského, je uvnitř, oče-
kává je.

„Co chcete?“ ptá se Jirka a otevírá 
vrzající dveře.

„Hledáme nocleh!“
„Jděte jinam! Hostinec už je plný!“ 

Zprávičky z farnosti

Jirka hraje sice trochu staticky, ale jeho 
hlas zní rozhodně.

„Pane hostinský, už jsme se ptali 
všude. Jsme na cestě dlouhou dobu 
a jsme k smrti unavení!“

„V tomto hostinci místo není!“ 
opakuje Jirka se zarudlou tváří.

„Prosíme vás, dobrý muži, přijmě-
te aspoň moji manželku Marii. Čeká 
dítě a  potřebuje si odpočinout. Jsem 
si jist, že nějaký koutek pro ni najdete. 
Nic víc než malý koutek!“

V tomto okamžiku se hostinský 
poprvé zarazí a dívá se směrem k Ma-
rii. Následuje pauza, dost dlouhá na 

to, aby se diváci šeptem ptali, co se to 
děje.

„Ne! Jděte dál!“ ozve se zezadu ná-
pověda.

„Ne!“ opakuje Jirka automaticky. 
„Jděte dál!“

Zklamaný Josef k  sobě přitiskne 
Marii a  utěšuje ji. Maria pokládá hla-
vu na jeho rameno a oba se začnou od 
hostince vzdalovat. Co to? Jirka však 
nepřibouchne bránu, jak by správně 
měl, ale zůstává na prahu hostince a ne-
může odtrhnout pohled od ubohé dvo-
jice. Má otevřená ústa a čelo zbrázděné 
starostí o ty dva. Do očí se mu hrnou 
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slzy. Najednou vykročí ze dveří a mimo 
předepsaný scénář hlasitě zavolá: „Jose-
fe, neodcházej! Vrať se i s Marií!“ A do-
dává: „Můžete bydlet v mém pokoji.“

A bylo po hře. Podle některých di-
váků prý Jirka všechno zkazil. Ale jiní, 
a těch byla většina – tvrdili, že to byla 
nejkrásnější vánoční hra, jakou kdy vi-
děli. 

Když jsem četl tento příběh, napad-
lo mne, že by mohl potěšit a povzbudit 
i vás. Nejen v divadle, ale i v životě hra-
jeme každý svou roli. V divadle je role 
určena autorem. V životě hledáme své 
místo a  každý den se rozhodujeme, 
co a jak řekneme, uděláme, zařídíme, 
jak se zachováme v  té či oné situaci, 
k  tomu či onomu člověku (sympatic-

V neděli 20. listopadu jsme Slavností Ježíše Krista Krále 
ukončili liturgický rok, který byl vyhlášen jako rok milosr-
denství. V některých farnostech se dokonce slaví tzv. církev-
ní Silvestr a pořádají se různé akce. Týden před tím jsme si 
ještě připomenuli výročí 1700 let od narození našeho patro-
na chrámu Sv. Martina.

Nový liturgický rok začíná adventem, kdy 1. neděli ad-
ventní jsou při mši svaté žehnány adventní věnce, které si 
farníci přinesou.

Tradičně navštíví náš kostel sv. Mikuláš. Bude to 5. pro-

kému či nesympatickému), se kterým 
se setkáme. Rozhodujeme se mezi 
dobrým a  špatným, mezi méně dob-
rým a  lepším. Jestli druhému pomů-
žeme, nebo ho odmítneme (jdi pryč, 
nemám na tebe čas, náladu…).

Na světě jsme proto, abychom ho 
zkrášlovali, abychom si navzájem po-
máhali a  život ulehčovali v  těch nej-
různějších trápeních a  problémech, 
které přicházejí. Vybízel nás k  tomu 
i papež František ve svatém roce mi-
losrdenství, který jsme letos prožívali. 
A k  tomu, abychom byli sami sebou, 
je třeba někdy odvahy – změnit svou 
roli, kterou hraji (na kterou jsem si už 
zvykl nebo mi ji vnutilo okolí), po-
změnit svůj plán, vybočit ze zajetých 

kolejí, zastavit se a  nechat promluvit 
srdce, které mi řekne, jak se správně 
rozhodnout, jak se správně zachovat: 
Právě teď můžeš prokázat dobro, vyu-
žij šanci, kterou máš, už se nikdy ne-
vrátí. A ty sám tím povyrosteš – staneš 
se víc člověkem.

Kéž bychom to dokázali, a to nejen 
teď o Vánocích, kdy nám to jde snad-
něji, ale po celý rok – využít šance ke 
konání dobra (i když se přitom zdržím 
nebo umažu nebo…mě to bude něco 
stát). Pak bude na světě o  něco více 
světla a bude se nám také lépe žít, zaži-
jeme totiž opravdovou radost.

Radostné Vánoce i další rok, který 
máme před sebou!

Vít Hába, farář

since v  17 hod. Čertům je vstup zakázán. Setkání bude 
provázet Helena Hájková a těšíme se na všechny děti, které 
přijdou. Přikládám jednu historickou fotografi i z této ná-
vštěvy.

O vánočních svátcích bude opět nainstalován v kostele 
betlém, takže pokud vás nenavštěvuje Santa Klaus a chcete 
se poklonit jinému nositeli hodnot, přijďte se podívat a roz-
hýbat hlavičku černouškovi.

Přeju všem požehnané svátky.
za farnost Jitka Omelková  
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Ze sportu

A mužstvo
Došlo ke změně na pozici předsedy fotbalového oddílu. Na 

schůzi VV oddílu fotbalu, který se konal 14. 11. 2016, oznámil 
předseda David Herka svou rezignaci na funkci a zároveň na-
vrhl na předsednictví jiného člena VV. Výkonný výbor jeho 
žádost přijal a zároveň jednohlasně odhlasoval Marka Vajdíka 
do funkce předsedy fotbalového oddílu. Davidu Herkovi chci 
tímto poděkovat za jeho dosavadní činnost ve výkonu funkce. 
Novému předsedovi Marku Vajdíkovi gratuluji k jeho zvolení 
a přeji mu mnoho štěstí a úspěchů v jeho nové funkci.

Jan Váňa

Mladší přípravka
Po úspěšné loňské sezóně jsme kluky přihlásili do vyšší 

soutěže okresního přeboru, kde po podzimní části sezóny 
skončili na krásném 7. místě a to už nám nepomáhali roč-
níky 2007, které přestoupily do starší přípravky. Velký dík 
patří nejen klukům, kteří odvádějí krásné výkony, ale také 
rodičům, kteří je na zápasy vozí a jsou našimi fanoušky. Nyní 
nás čeká zimní halová soutěž. Tímto vás zveme na námi 
pořádaný turnaj ml. přípravky, který  se koná 10. 12. 2016 
v 8:00 hod. ve sportovní hale v Lužicích, tak naše malé fotba-
lové naděje přijďte povzbudit.

S díky trenéři David Bílík a Josef Řezník

Starší přípravka
Po našem kladně hodnoceném letním kempu, který byl 

zároveň brán jako příprava na podzimní část sezóny, nás če-
kal přechod kluků z kategorie mladší přípravky do kategorie 
starší, kde již hrají v počtu 5+1 na větším hřišti. Navíc nám 
odešli dva šikovní kluci, ročník 2007, do FK Hodonín. Mu-
seli jsme se s tím poprat a myslím, že jsme to zvládli zname-
nitě i s pomocí našich šikulů z mladší přípravky. V polovině 
okresní soutěže si držíme pěkné čtvrté místo. Velké poděko-
vání patří nejen hráčům, ale i rodičům. V zimním období 
nás čeká turnaj OHL, na kterou jsme se přihlásili, a to zna-
mená taky jeden turnaj uspořádat. Turnaj odehrajeme v Lu-
žické sportovní hale 26. 2. 2017 tak přijďte naše fotbalové 
naděje povzbudit.

Díky. Trenéři Peřina Zdeněk, Mazuch František

Starší žáci
V srpnu 2016 jsme zahájili naši účast v soutěži OP star-

ších žáků skupiny A (7+1). V podzimní části soutěže jsme 
odehráli 11 zápasů, z toho osm vítězných, jednou jsme re-
mízovali a  dvakrát utrpěli porážku. Získali jsme 25 bodů, 
nastříleli 48 gólů a v průběžné tabulce přezimujeme na tře-
tím místě. To však není až tak podstatné. Starší žáci se pořád 
ještě fotbal učí hrát. Důležité je, že se všichni naši fotbalisti 
a fotbalistky (13+1 ) snaží během tréninků na sobě pilně 

SK PODLUŽAN PRUŠÁNKY ODDÍL FOTBALU

pracovat a plnit pokyny trenérů, a to se pak projevuje v jejich 
herním projevu během zápasů, kdy na hřišti předvádí FOT-
BAL a ne hru „kolmo dopředu a trefovat zařízení“ . Nutno 
také dodat, že skvělé výsledky, kterých jsme letos v podzim-
ní části soutěže dosáhli, jsou výsledkem dobré práce celého 
týmu a ne jenom jednotlivců. Všem hráčům, realizačnímu 
týmu a rodičům, patří velký dík. Naši střelci: 
- útočníci: Aleš Danihel - 19, Jakub Remeš -1
- záložníci: Denis Kovačič - 6, Šimon Omelka - 5, Jan Zále-

šák - 3, Petr Řehánek -4
- obránci: Matěj Polášek - 4, Vít Ostřížek - 3

Od 7. 1. 2017 začne OHL starších žáků ve sportovní 
hale v Lužicích (dále pak 21. 1. 2017, 4. 2. 2017, 18. 2. 2017 
a 4. 3. 2017), které se náš tým zúčastní. Doufám, že nás při-
jdete v hojném počtu podpořit.

Trenéři Josef Řezník a  Josef Polášek

III A. třída muži
Klub Z V R P S B

1. FK Šardice 12 12 0 0 56:7 36
2. SK PODLUŽAN 

PRUŠÁNKY
12 9 1 2 52:17 28

3. Sokol Vlkoš 12 7 2 3 39:17 23
4. Mor. Násedlovice 12 7 2 3 28:19 23
5. FC Čejkovice 12 6 1 5 18:14 19
6. Baník Mikulčice B 12 6 1 5 25:33 19
7. NESYT Hodonín 12 5 1 6 21:29 16
8. FK Milotice B 12 4 3 5 26:35 15
9. Slavoj Rohatec B 12 4 1 7 21:32 13
10. SK Vacenovice B 12 2 3 7 10:34 9
11. Baník Lužice 12 1 1 10 12:46 4
12. SK Čejč 12 0 2 10 6:31 2

OP starší žáci skupina A
Klub Z V R P S B

1. Baník Lužice 11 10 1 0 137:5 31
2. Sokol Nenkovice 11 10 0 1 137:6 30
3. SK PODLUŽAN 

PRUŠÁNKY
11 8 1 2 48:23 25

4. Slavoj Rohatec 11 8 0 3 100:27 24
5. Dolní Bojanovice 11 6 2 3 55:43 20
6. Sokol Dambořice 11 5 3 3 48:15 18
7. KOVO Ždánice 11 4 0 7 28:77 12
8. Sokol Lovčice 11 3 2 6 34:48 11
9. ZEMAS Hovorany 11 3 1 7 30:49 10
10. Mor. Násedlovice 11 2 0 9 5:117 6
11. Starý Poddvorov 11 1 2 8 18:70 5
12. Baník Mikulčice 11 0 0 11 5:165 0
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Začala nám nová sezóna 2016/2017 a  jako každý rok 
budeme rádi, jestliže bude zase lepší nebo aspoň tak úspěš-
ná jako ta loňská. 

A družstvo zahájilo svoji čtvrtou sezónu ve 3. kuželkář-
ské lize stále v azylu ve Valticích. Tento rok chceme bez sta-
rostí projít soutěží a vyhnout se dolní polovině tabulky. Za-
čátek tomu ale moc nenasvědčoval. Výrazná prohra hned 

SK PODLUŽAN PRUŠÁNKY ODDÍL KUŽELEK

v prvním kole ve Zlíně a ztráta bodů doma v derby s Ratíš-
kovicemi na klidu moc nepřidala. Naštěstí  se nám povedly 
dvě výhry za sebou na venkovních kuželnách v Brně-Huso-
vicích a Přerově, a ty nás zase vrátili do horní části tabulky. 
Dobré je, že se už herně chytli Tomáš Šerák a Honza Zále-
šák, u kterých počítáme, že budou lídry našeho družstva. 
Sestava Áčka: Zálešák Zdeněk, Zálešák Stanislav, Esterka 
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Tabulka: 3.liga
1. TJ Spartak Přerov A 9 7 1 1 45,0:27,0 115,5:100,5 3284 15
2. SK Baník Ratíškovice 9 6 1 2 44,0:28,0 114,0:102,0 3262 13
3. KC Zlín 9 6 0 3 48,0:24,0 127,0:89,0 3250 12
4. TJ Podlužan Prušánky  9 5 0 4 41,0:31,0 115,0:101,0 3234 10
5. TJ Slavoj Žirovnice 9 5 0 4 39,0:33,0 111,5:104,5 3209 10
6. TJ Sokol Machová 9 4 0 5 35,0:37,0 100,0:116,0 3219 8
7. TJ BOPO Třebíč 9 4 0 5 35,0:37,0 98,5:117,5 3221 8
8. TJ Sokol Slavonice 9 4 0 5 33,0:39,0 101,5:114,5 3210 8
9. TJ Sokol Husovice C 9 3 1 5 30,0:42,0 112,0:104,0 3181 7
10. KK Moravská Slávia Brno B 9 3 0 6 29,0:43,0 107,5:108,5 3171 6
11. TJ Sokol Mistřín 9 3 0 6 27,0:45,0 98,5:117,5 3224 6
12. TJ Spartak Přerov B 9 2 1 6 26,0:46,0 95,0:121,0 3162 5

Tabulka:KP1
1. KK Vyškov B 11 8 0 3 55,0:33,0 70,5:61,5 2555 16
2. TJ Sokol Vážany 11 8 0 3 52,0:36,0 81,5:50,5 2572 16
3. SK Podlužan Prušánky B 11 7 0 4 51,0:37,0 76,0:56,0 2500 14
4. SK Kuželky Dubňany C 11 7 0 4 51,0:37,0 64,5:67,5 2505 14
5. KC Hodonín 10 6 0 4 45,0:35,0 70,0:50,0 2568 12
6. KK Sokol Litenčice 11 6 0 5 43,0:45,0 60,5:71,5 2432 12
7. SK Baník Ratíškovice B 11 4 1 6 38,0:50,0 58,0:74,0 2495 9
8. SK Podlužan Prušánky C 11 3 1 7 38,5:49,5 59,5:72,5 2442 7
9. SK STAK Domanín 10 2 0 8 30,5:49,5 56,0:64,0 2449 4
10. TJ Lokomotiva Valtice B 11 1 2 8 28,0:60,0 51,5:80,5 2448 4

Tabulka:KP dorost
1. SK Baník Ratíškovice B 9 9 0 0 34,0:2,0 47,0:7,0 1223 18
2. SK Podlužan Prušánky 9 7 0 2 27,0:9,0 41,0:13,0 1166 14
3. SK Baník Ratíškovice A 9 7 0 2 26,0:10,0 38,0:16,0 1189 14
4. TJ Sokol Vracov B 9 5 1 3 20,0:16,0 26,5:27,5 1064 11
5. TJ Sokol Mistřín 9 3 0 6 14,0:22,0 22,5:31,5 1157 6
6. TJ Lokomotiva Valtice B 9 1 3 5 10,0:26,0 16,0:38,0 1005 5
7. SK Kuželky Dubňany 9 1 1 7 7,0:29,0 14,0:40,0 1036 3
8. KC Hodonín 9 0 1 8 6,0:30,0 11,0:43,0 1029 1

Stanislav ml., Šerák Tomáš, Zálešák Jan, Fojtík Dominik 
a z B družstva ještě vypomáhá Pálka Michal.

B a C družstva v krajském přeboru  začala sezónu celkem 
obstojně. U Céčka nastal  ke konci podzimní části soutěže 
problém, když ze zdravotních důvodů nemohli hrát Martin 
Tesařík a Milan Šimek. To se taky odrazilo i na pár prohrách 
v domácím prostředí a pádu v tabulce. Hrávají ve složení: Ši-
mek Milan, Koliba Petr, Tesařík Martin, Novotný Jiří, Šimek 
Michal, Šerák Jaroslav a Benada Filip. Tuhle sezónu začali 
hrávat za céčko noví hráči a  to Šůrek Václav a Kuja Libor 
a tak jim přejeme hodně sportovních úspěchů. Lepší je na 
tom zatím Béčko, které se pohybuje mezi 1. a 4. místem, kte-
ré zaručuje fi nálovou účast v bojích o postup do divize. Za-
tím odvádí pěkné výsledky, doma prohrálo jen jednou a to 
zrovna v derby s céčkem, ale hlavně dokázalo přivést body 
z venkovních kuželen. Sestava: Flamík Pavel, Vališ Ladislav, 
Kristová Alena, Hosaja Zdeněk, Lauko Jiří, Pálka Michal 
a z dorostu ještě vypomáhá Slížek Tomáš. 

Dorost začal tento rok jen s  jedním družstvem. V os-
mičlenné skupině hraje moc dobře a je na pěkném druhém 
místě. Věřím, že určitě zůstanou v první čtveřici, která má 
právo účasti na fi nálovém turnaji o přeborníka Jihomorav-
ského kraje. Dorostenci hrají v sestavě Benada Filip, Švas-
tová Kateřina a Slížek Tomáš. V půli soutěže začal hrávat 
Moučka Tomáš a ve dvou zápasech pomohl zaskočit Domi-
nik Fojtík, který je sice už stabilním hráčem A mužstva, ale 
pořád dorosteneckého vku. 

Za kuželkářský oddíl bych vás rád pozval na už 9. kužel-
kářský Diskoples, který se uskuteční v sobotu 28. ledna ve 
20:00 hodin v KD v Prušánkách. Hlavně bych chtěl popřát 
příjemné prožití svátků vánočních všem kuželkářům a na-
šim věrným fanouškům a  hodně zdraví do nového roku 
2017.

Za oddíl kuželek Zdeněk Zálešák

Další informace o oddílu na www.kuželkyprušánky.cz
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Rozhovor

Zvu vás na malou návštěvu Ne-
chor a ráda bych vás seznámila se za-
jímavou tradicí malování ornamentů 
na sklepy (búdy). Umělecké motivy, 
kterým se říká ornamenty, se odlišu-
jí podle regionů i  jednotlivých vesnic. 
V Nechorách je na čtyři stovky skle-
pů. Některé malby jsou staré několik 
desítek let a  maloval je Pavel Čech, 
místní pedagog, muzikant a  nadšený 
folklorista. Později na něho navázala 
malířka Slavomíra Foretová. Nepře-
hlédnutelné jsou ornamenty a obrazy 
Hedy Fúkalíkové z Dolních Bojanovic. 
V současné době se malbě ornamentů 
věnuje Josef Ševčík z Prušánek, kterého 
jsem poprosila o rozhovor a fotografi e. 
Joška se zabývá malováním ornamen-
tů ve volném čase. Je členem mužského 
sboru Slováckého krúžku v  Prušán-
kách. 

Joško, jak ses k  malování orna-
mentů dostal?

Začátek byl už na základní škole, 
když sem si procházal s rodiči Necho-
ry. Když jsme jezdili do sklepa a do vi-
nohradu. Díval sem sa na ornamenty 
od Pavla Čecha. To mě začalo zajímat. 
Dělal jsem si malůvky do sešitů, do 
knížek, do pouzdra na tužky – malo-
val jsem jablůčka, tulipánky a  další. 
Pavel Čech tady vedl Podlužánek, kam 
sem ale nechodil. Naše první setká-
ní bylo někdy v době, kdy jsem chtěl 
namalovat ornament na koštéř na 
víno. Namaloval jsem si do sešitu 
skicu, takový návrh a byl jsem se za 
ním přeptat, estli to tak može byt. 
On mi to tehdy schválil. Můj úpl-
ně první ornament máme ale u nás 
ve sklepě v Nechorách v presovně, 
mám to vedle dveří. Je to část orna-
mentu, který měla moja mamka na 
krojových mašlách.

Ty maluješ podlužácké orna-
menty. Jaké jsou tam zákonitosti?

Záleží na tom, jestli to má být 
ornament nad dveře nebo i  nad 
okna. V našem regionu je to tak, že 
my máme oboustranné – zrcadlové 

ornamenty. Začátek je od největšího 
vzoru. Hlavní střed je jablůčko, tuli-
pán nebo srdéčko. U nás jablůčko se 
srdéčkem asi nejvíc. Od toho se odvíjí 
větvičky s  různýma vzorama a  jde to 
do vytracena nebo obloučku.  Podle 
starých fotek bývala i růže, ale tzv. slo-
vácká růže bývá na zakončení oblouku 
žudra čtvercem. Každý motiv má ur-
čitý název, je to většinů odvozené od 
květin. Je tam jatelinka, ale aj slimáček, 
různé zavrťánky. Odvozují se speciálně 
i barvy a záleží na tom, jaký ornament 
je na středu. Barvy si mosí malíř pohlí-
dat – sů čtyři základní – žlutá, modrá, 
červená a zelená. Ty motivy nejsů po-
dle období, ale je to podle přírody, aby 
to ladilo k sobě. Ten systém skládání je 
to, co se předává a zachovává. 

A co je typické v Prušánkách?
U nás by to měl byt vzor s jablůč-

kem, srdéčkem nebo tulipánkem 
uprostřed. Velmi málo se vyskytuje 
karafi át. Většinou jsou ty tři vzory. Or-
nament sa kreslí buď na celý oblouk, 
nebo jeho část, nad okny a  dveřmi.  
V Lanžhotě je často vzor na vzoru 
a  využívají každé místo. Prušánecký 
je jednodušší, dalo by se říct. Vzorů 
v ornamentu je míň. Využívá se hod-
ně větviček s  lístkama, v  Prušánkách 
sa kreslá červeně, ve Strážnici hnědě. 
Pak jsou tam hrozny, hrášky, zavrťán-
ky, zakončené spirálkou – to sů cůn-

MALOVANÉ BÚDY V NECHORÁCH

ky z vinohradu. Po Pavlu Čechovi to 
tady v  Prušánkách převzala malířka 
Slavomíra Foretová a  ta třeba začala 
dělat na koncích kapradí. Ona i  já se 
snažíme zachovávat vzor Pavla Čecha, 
ale máme každý svůj styl. 

Sklepů v  Nechorách je hodně, 
maleb hodně. 

Malovali to různí lidé a  hlavně 
v  různých dobách. Například Pavel 
Čech, Slavomíra Foretová a dost tady 
malovala Heda Fůkalíková z Dolních 
Bojanovic, ta dělala malované nebo 
škrabané vzory přímo do omítky. 
Nejsů to enom ornamenty, ale výjevy 
z  vinobraní, práce ve sklepě. Mysliv-
ci třeba majů motivy z  lesa. Toto by 
se dalo datovat asi do 70—80. let 20. 
století. Změnila se doba a samozřejmě 
i použití barev. Dřív se to malovalo tó-
novacíma barvama do interiérů a pak 
se to přelakovalo, aby to drželo. Dnes 
už jsou kvalitní fasádní barvy, které by 
měly vydržet určité roky. Samozřejmě 
pokud je sklep na jižní straně, kde pálí 
slunko, tak to po určité době vždycky 
vybledne. A je zajímavé, že vždycky 
bledne první červená barva. To si na 
sklepech všimnite. 

A co celkový obraz sklepa? Sklepy 
už nebývají jako dřív jen bílé s mod-
rou obrovnávkou.

To je dáno dnešní moderní dobou, 
navykli jsme si dělat různé barvy fasád. 

K tomu je třeba ornament přizpů-
sobit. Když je tmavý podklad, ne-
budu dávat zářivý ornament. Podle 
toho se určují i ,,mašle“ po bocích, 
to sů ty barevné pásy u dveří. To se 
dělá většinou v barvě fasády. Dělal 
jsem v Nechorách sklep, který má 
fasádu do růžova. Tak jsem se jel 
radit s paní Marií Švirgovou z Lan-
žhota, se kterou se radím ohledně 
ornamentů, tak ona mě poradila 
udělat taky růžovou. 

Je nějaká autorita, která by 
řekla tak a tak to má být?

Asi ne, ono to jde podle malé-
reček. Na radu chodím k paní Švir-

Joška ŠevčíkJoška Ševčík
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gové. Předává se to mezi místními. Je 
škoda, že přichází skupina, která mí-
chá vzory a styl dohromady, že nere-
spektuje poskládaní vzoru. To musí 
mít určitý řád. Ale třeba děvčata ze 
Svérázu jsou žákyně paní Švirgové a to 
je poznat. Každý se nějak učí, každý 
má nějaké začátky. Každý se zdokona-
luje, dostává to do ruky. Je to dlouhá 
cesta. Moje začátky byly taky všelija-
ké, vzory nerovnoměrné. Po určitých 
debatách s  druhými malérečkami 
vychytávám chyby. Před časem tady 
byly krojové dílny a děvčata ze Svérá-
zu  dělaly prezentaci, měly to pěkně 
poskládané. Bylo vidět, že se zajímají 
o  vznik ornamentu, o  ten řád malby 
a tak. Paní Švirgová taky ráda vzpomí-
ná, že to přebírala od jiných maléreček 
z Lanžhota. 

Ty jsi zmínil, že jsi maloval už ve 
škole. Jak to?

Byli tady kněz, jmenovali se Fran-
tišek Kozár a  oni moc rádi malovali. 
I když nepocházel z  tohoto kraje, byl 
od Vyškova, měl rád zdejší kulturu 
a ornament. Když jsme si jako děcka 
kupovali památník, skoro každý mu 
ho dal a on dělal úvodní stránku. Zají-
mal se o ornament, takže ve škole kdo 
to neuchytil, jakoby neměl ani památ-
ník. Sklepy ale nemaloval.

Jak dlouho trvá vymalování skle-
pa?

To je těžká otázka, protože záleží 
na sklepu, na rozsahu, na šířce žudra. 
Další věc je, jestli chce majitel skle-

pa jemný nebo plný vzor, jestli chce 
menší nebo větší vzor. Záleží na ná-
ročnosti ornamentu. Samotné nama-
lování je docela nesnadné, nejde to 
udělat najednou. Dělá se mustr, musí 
se to rozkreslit. Vlastní malování na 
zdi je pracné, protože je to na bílém 
podkladu a  je to namáhavé pro oči. 
A taky často stojím na žebříku, záleží 
na terénu u sklepa. Není to jednodu-

ché. Jeden sklep trvá vymalovat dva 
až tři týdny. Myšleno časově, protože 
chodím do práce.  Ale naštěstí to lidé 
dokážou ocenit. Mám to jako koníček, 
chci se snažit o zachování tradic a or-
namentu. Záleží mi na tom, aby byly 
Nechory krásné.

Děkuji za rozhovor
Helena Hájková

Foto: archiv Jožky Ševčíka

Státní svátek 28. října oslavily Prušánky poněkud netra-
dičně. Na návsi se totiž konal už V. ročník Gulášfestu, tento-
krát poprvé v režii obecního úřadu. Předchozí čtyři ročníky 
organizovali ve spolupráci s OÚ manželé Zdeňka a Luboš 
Šimkovi z Baru U Sávy a založili tak velmi příjemnou tradici, 
za což jim starosta obce Lubomír Zahradník také poděkoval.

Celkem letos soutěžilo třináct týmů z blízka i z daleka, 
ba dokonce za zahraničí! Mohli jste ochutnat guláš vepřo-
vý, hovězí, daňčí, kančí… Rušno bylo u obecního úřadu už 
před sedmou hodinou ranní. Stavěly se stánky, kotle, připra-
vovaly gulášové základy. Už před desátou hodinou se začali 

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi
Gulášfest 

trousit první zvědaví a „hladoví“ Před dvanáctou hodinou 
přinesla všechna družstva před odbornou komisi své guláš-
ky. Komise byla pětičlenná a hodnotila barvu, konzistenci, 
uvařenost a servis – každá kategorie maximálně za pět bodů 
a celková chuť maximálně za deset bodů. Ve dvanáct se začaly 
vydávat guláše a byl to pěkný šrumec – zhruba do půl hodiny 
většina týmů měla kotle prázdné. Ještěže jste mohli ve většině 
stánků zakoupit slané a sladké dobroty. Od jedné hodiny vy-
hrávala Kapela starých časů a někteří návštěvníci si dokonce 
zatančili. Kolem půl třetí starosta obce vyhlásil vítěze, které 
vybrala odborná a laická porota. Kromě dárkových balíčků 
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Od pátku 28. do neděle 30. října 
byla v sále kulturního domu nainstalo-
vána výstava fotografi í Stanislava a Pet-
ra Böhmových z  Příbrami s  názvem 
Ticho vinohradů aneb Vinohrady z ná-
vštěv Nechor. Na vystavených fotogra-
fi ích jste mohli vidět vám známé vinice 

První adventní neděle je už třetím rokem spojena s rozsví-
cením vánočního stromečku u obecního úřadu. Jako každý 
rok mocné kouzlo dětských hlasů rozsvítilo stromeček na tře-
tí pokus. Mimochodem - doufáme, že jste si všimli, že jsou na 
vánočním stromě nové dlouhé řetězy s bílými světýlky. Naši 
malí koledníci ze školičky a z Nechoránku připravili krátký 
program s básničkami a koledami, za což jim moc děkujeme. 
Přišel dokonce Mikuláš, který měl pro všechny děti nachystá-
ny drobné sladkosti. Pro malé zpěváčky, kteří na akci usilov-
ně nacvičovali a pak nadšeně vystupovali, byly za jejich sna-

Výstava fotografií

Rozsvícení vánočního stromečku

získala oceněná družstva v obou kategoriích místo medailí 
úžasné dřevěné superlžíce, které vyřezal Honza Rohr.

Výsledky odborné poroty:
1.místo:  Obecní úřad Prušánky (starostův bezlepkový dan-

čí guláš)

2.místo:  Myslivci z Velkých Bílovic (myslivecký srnčí guláš)
3.místo:  Partička z Prušánek (halloweenský guláš)

Výsledky divácké poroty:
1.místo:  Myslivci z Beskyd (dančí guláš)
2.místo:  Mlýnská partička (Mirův vepřový mls)
3.místo:  Partička (halloweenský guláš)

Už teď se všichni těšíme na další ročník 

Ceny pro vítěze. Foto Libor ZvědělíkCeny pro vítěze. Foto Libor Zvědělík
Partička získala 3. místo u odborné i laické poroty Partička získala 3. místo u odborné i laické poroty 
Foto Jiří HájekFoto Jiří Hájek

a  pole očima návštěvníků, kteří neví, 
jestli jsou to vinohrady nad Nechory, na 
Čtvrtkách či jinde, ale zaujme je jejich 
prostá krása. Sami se vyznávají: „Máme 
rádi Nechory. Kraj pohody, dobrých 
lidí a vína. Kraj vzpomínek na dětství, 
přátele, lásky. Kraj příslibů příjemných 

hu přichystány malé balíčky se sladkostmi. Bohužel všechny 
účinkující děti svůj balíček nedostaly (i když jsme připravili 
několik balíčků navíc) Někteří rodiče totiž i přes upozornění 
organizátorů a některých maminek posílali svoje děti pro tyto 
balíčky, i když jejich děti nepatřily mezi účinkující. 

No, vysvětlujte to potom vystupujícím dětem, že nedosta-
ly, co si zasloužily, když ostatní ano…

Ale v každém případě máme letos fakt moc pěkný stro-
meček! Poděkování patří fi rmě Reprel a panu Zdeňku Madě-
ryčovi a paní Kofroňové. JK

prožitků, dobré nálady a práce. Kraj, do 
kterého se rádi vracíme.“

My jen doufáme, že se vám fotogra-
fi e líbily. A já děkuji obětavým senior-
kám, které nám jako vždycky výstavu 
celou dobu hlídaly. 

Jana Kamenská

Stanislav BöhmStanislav Böhm Petr Böhm   Petr Böhm   
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A je nám osmdesát…
Narodili jsme se v roce 1936 větši-

nou v  rodinách drobných řemeslníků 
nebo dělníků. Když jsme začali chodit 
do první třídy, ve světě zuřila světová 
válka. Nás dětí se dotýkala jen nepřímo. 
Na oblečení i potraviny byl zřízen pří-
dělový systém, nevěděli jsme, jak chut-
ná čokoláda, rýže, pomeranče a  jiné 
pochutiny, které dnes děti berou jako 
samozřejmost. Naštěstí na vesnici bylo 
vždycky co jíst a  rodiče nám dokázali 
vytvořit pěkné dětství, i když oni sami 
se strachem poslouchali zahraniční 
rozhlas a snažili se splnit dodávky, aby 
se vyhnuli postihu.

V 1. třídě nás učila paní učitelka 
Josefk a Filipovičová, pro kterou byly 
děti celý její svět. My jsme generace, 
která měla aktovky z tvrzeného papíru, 
učili jsme se číst ze slabikáře Poupata 
a psát na břidlicové tabulky. Lavice ve 
třídě byly dlouhé – pro čtyři školáčky. 
Prkenná podlaha byla napuštěná vyje-
tým olejem, páchla a špinila nám nohy. 
Ve 3. třídě jsme se dočkali konce války. 
Školu obsadili němečtí vojáci a rodiče 
kopali úkryty pro šatstvo, potraviny, 
protože nikdy nevěděl, co bude dál. 
Přechod fronty přežila většina rodin 
u  Nechor a  stařečci doma opatrovali 
hospodářství.

Přestože jsme odmala pomáhali 
rodičům na poli a  i doma, zbyla nám 
spousta času na společné hry, které 
dnešní děti už neznají: na hastrma-
na, na plátýnko, na schovávanou, na 
pazdora; kluci hrávali semelu a  další 
hry, které často končívaly roztrženými 

Setkání osmdesátníků

kalhotami, rozbitým kolenem nebo ok-
nem.

Naší generace se hodně dotkla škol-
ská reforma. Z páté třídy někteří odešli 
na studia, někteří do měšťanky v  Mo-
ravské Nové Vsi a  další zůstali doma 
v  obecné škole. Po sjednocení školství 
v roce 1948 jsme se všichni sešli na měš-
ťance, jenže někteří o  třídu níž. Tuto 
školu jsme měli rádi, protože tam půso-
bili dobří učitelé a my jsme se už cítili 
dospělejší. Byla to spádová škola pro pět 
okolních obcí a  my jsme poznali nové 
spolužáky a získali nové kamarády.

V této době nebyla zajištěna do-
prava do školy, ani stravování. Někteří 
chodili pěšky a to i v zimě, komu rodiče 
půjčili kolo, vozil aktovky. Denně jsme 
nachodili až deset kilometrů. Ke svači-
ně a k obědu jsme si nosili dva krajíce 
chleba se sádlem a zapíjeli vodou z ko-
houtku. Nezapomenutelné byly školní 
výlety, při kterých jsme poznávali jiné 
kraje a památky a užili si hodně legrace.

Po skončení školní docházky jsme 
se rozešli na školy, do učilišť, někteří 

povinně nastoupili do JZD. Část z nás 
se sešla ve slováckém krúžku. Zpívali 
jsme, tancovali, tehdy se udělalo pásmo 
„Vinobraní“, se kterým dnešní mládež 
vystupuje i  dnes. S krúžkem jsme vy-
stupovali na Strážnických slavnostech, 
na spartakiádě v  Praze, v  Rumburku, 
v  pražském Radiopaláci i  jinde. Moc 
nás tato činnost bavila, jenže jak šel čas, 
chlapci odešli na vojnu, děvčata poma-
lu zakládala rodiny a život nás rozdělil. 
Přátelství jednotlivců přetrvávalo, ale 
všichni jsme se sešli, až nám bylo pa-
desát let a naráz jsme zas cítili, že nás 
spojují vzpomínky na všechno, co jsme 
spolu prožili.

Teď, když je nám osmdesát, je úžas-
né porovnat, jaký život vedli lidé v na-
šem dětství a  jak se od té doby život 
v Prušánkách i na celém světě změnil.

V roce 1936 se nás narodilo třicet 
sedm, dosud nás babiček a dědečků žije 
dvacet dva. 

A je nám osmdesát…
Alena Zvědělíková

foto Petr Omelka

Přijetí letošních osmdesátníků u starosty obcePřijetí letošních osmdesátníků u starosty obce
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Vánoce milujeme snad úplně 
všichni, děti určitě pro hromadu dár-
ků, my dospělí máme rádi vánoční at-
mosféru, vůni jehličí po ránu a hlav-
ně ten klid po předvánočním shonu.

Štědrý den k  nejoblíbenějším 
dnům v roce patřil vždycky. Byl opře-
den kouzly a pověrami, vše, co se ten 
den událo, mělo svůj význam a bylo 
zaměřeno na zajištění bohaté úrody, 
prospívání dobytka a  zdraví celé ro-
diny. Od rána se lidé i zvířata postili 
a vše směřovalo k přípravě slavnostní 
večeře. Na čistě prostřeném stole byla 
slaměná miska plná obilí, petržele, ci-
bule a česneku. Samozřejmě nesměly 
chybět křížaly, ořechy, jablíčka. 

Když se na obloze objevila první 
hvězdička, rodina zasedla k  večeři, 
která začala společnou modlitbou. Ve 
většině rodin bylo jídlo velmi skrom-
né a dávalo se na stůl najednou, což 
bylo spojeno s pověrou, že když hos-
podyně vstane během štědrovečer-
ní večeře od stolu, mohly by slepice 
v  příštím roce přestat nést. Nejdříve 
se jedla luštěninová polévka, násle-
dovaly pukance, což byly buchtičky 
z  kynutého těsta zalité horkým mlé-
kem a sypané mákem, potom rozva-
řené sušené švestky, křížaly a  jablka. 
Na stole vždycky ležela miska s  dý-
ňovými jádry. Svůj díl z večeře dostal 
dobytek i stromy v sadu, aby se zajis-
tila jejich plodnost.  

Vánoční stromeček byl zasazený 
do dřevěného kříže a byl spíš menší. 
Mělo to svůj důvod – většina rodin 
neměla peníze na to, aby si ho koupila 
a tak se často stromeček prostě ukradl 
z  panského lesa. Takže kdyby náho-
dou přišel policajt na kontrolu, mu-
sel být stromek rychle „schovatelný“. 
Tehdejší stromky byly zdobené ma-
lými červenými jablíčky a ozdobami, 
které si rodina sama vyráběla z  ba-

revného papíru, stejně tak papírové 
řetězy. Někdy byl stromeček zdobený 
salonkami z  bílého papíru, na obou 
koncích s nastříhanými střapci, poz-
ději se balily do krepového papíru. 
Nebyla v  nich čokoláda, ale kostka 
cukru. Jediná skleněná ozdoba bý-
vala na vrcholu stromečku. Stromek 
zůstával doma do Tří králů. Po večeři 
se u stromečku zpívaly koledy. Tehdy 
to však nebylo jako dnes, kdy je pod 
stromkem obrovská hromada dárků. 
Často bylo rodina tak chudá, že tam 
nebyl vůbec žádný dárek, nebo jen 
nějaký malý pro děti – panenka, kte-
rou ušila maminka ze zbytků látek, 
vyřezávaný koník od tatínka nebo 
doma dělané sáně jako dárek pro 
všechny sourozence.

Štědrý večer byl tím nejmagičtěj-
ším dnem v roce a  tak lidé věřili, že 
to, co jim bude vyvěštěno tento den, 
se dozajista splní. Věštilo se ohledně 
zdraví, svateb, stěhování... Rozkrajo-
vala se jablíčka, jestli se ukáže hvěz-
dička nebo křížek, v míse s vodou se 
houpaly lodičky s  malinkými svíč-
kami, hlavně děti do té své foukaly, 
aby dojela co nejdál, starší svobodná 
děvčata házela botou a nejrůznějšími 
praktikami zjišťovala, koho dostanou 
za muže.

Po večeři se chodívalo koledovat. 
Začínaly malé děti, jejichž koledy se 
mísily s  koledováním žebráků, kteří 
ovšem začali koledovat už dopoledne. 
Koledníci dostávali ovoce, ořechy, ko-
láčky a sem tam nějaký groš. Význam-
ným koledníkem byl obecní pastýř, při 
obchůzce práskal bičem a  troubil na 
volský roh. Každému hospodáři, kte-
rému pásl krávy, vinšoval zdraví, štěstí, 
boží požehnání na dobytku a dal mu 
posvěcený prut, s  nímž se vyháněly 
krávy na první jarní pastvu. Proutek je 
měl chránit před uřknutím čarodějnic. 

S obecním pastýřem obcházela dědinu 
i jeho manželka s dětmi, vezli s sebou 
tragač, protože každý hospodář poda-
roval svého pastýře výslužkou. Když 
od hospodáře pastýř nedostal nic na 
Štědrý den, určitě mu hospodář při-
nesl koledu do obecní pastoušky na 
Štěpána. Svého času patřil ke koloritu 
Štědrého dne v Prušánkách jednonohý 
invalida Václav Nosek, řečený Vachol, 
který o berlích s  trumpetou obcházel 
obec, s ním chodili jeho soused Šindar 
a studnař Všetečka, kteří táhli vozík na 
výslužku. Občané na jeho vytrubová-
ní čekali, vycházeli ven a obdarovávali 
ho vínem, sladkostmi, někdo špekem 
a třeba i penězi. O půlnoci pak všichni 
spěchali na půlnoční mši.

Největším svátkem byl Boží hod, 
den narození Ježíše Krista. V ten den 
vytruboval ponocný ve čtyři hodiny 
ráno koledu „Narodil se Kristus Pán“ 
a všichni spěchali do kostela na „jitř-
ní“. Jakákoliv práce byla zakázána, 
kromě kostela se nikam nechodilo, 
dokonce byly zavřené i  hospody. Jen 
mezi některými rodinami existoval 
takový zvyk, že rodiče si předem do-
mluvili, že pošlou svoje děcka na ná-
vštěvu. Dítě ani nešlo dál, zůstalo stát 
mezi dveřmi a přálo: „Přeju vám šťast-
né a vesele svátky vánoční, zvěstování 
Krista Pána narození a po celý rok ode 
všeho zla ochránění“. Za toto vinšo-
vání dostalo výslužku a třeba korunu 
či dvě, v bohatších rodinách nebo od 
kmotřenky a kmocháčka i pět korun. 
A hluboko v 19. století se údajně v ten-
to den dobytku zavazovaly tlamy, aby 
„žvácháním svatosť toho dne nezne-
svěcoval“.

Jana Kamenská
Zdroje: Čapka, Fr.: Prušánky vi-
nařská obec Podluží,Brno, 1999,

Prušánecká kronika
vyprávění pana Františka Hromka 

Čteme z prušánecké kroniky 

Tentokrát trochu jinak, když je ten čas vánoční…
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Tak je to přeca  enom pravda! Sam sem temu dúho ne-
věřiu. Až sem sa na vuastní oči přesvěčiu  a moseu sem si aj 
sáhnút, jak nevěřící Tomáš v Novém Zákoně.

Na jak zbědovaného a  škaredě potáhaného pútníčka 
sem před Nechorama u bíuých břízek naraziu. Nemohu ně 
to chudák ani vypovědět, co šecko s nim ty nechorské ča-
roděnice vyváďaly. Měu s  teho načisto zasukovaný jazyk. 
Tak s nim ty nechorské mrchy v jedném kole tancovaly furt 
do koua, podávaly si ho z  ruky do ruky, až mu z  teho aj 
nohy v lýtkách zesuábly. Aby úplně nepadu, šeu rači sam od 
sebe na čtyry, jak ten psík. Ani ocáskem nezavrtěu. Enom 
bezmocně zvíhau zrak k temnému nebi, gde marně hledau 
nejaký pevný bod. Chvílu hleděu k Újezdu, chvílu zas k dě-
dině. Že byu ceuý zneistěný, kontrolovau, aby ho nejaká tá 
čarodenica znovu nenapadua z nečekanej strany. Jak sem sa 
k němu starostlivo zohu, aj se mnú jedna tá pohádková by-
tosť mocně lomcovaua. Až sa ně zdáuo, že jednu tú břízku 
budu žádat o taneček. Takú poklonu sem í vyseku.   

Negdy lécú od Zamrkávek a nekdy to berú od Lapoš-
torfa přes Vrchní. Ty prý majú spadené na pocestnych. Ale 
nekeré čučá ve sklepě, v dúho nevymetaném rožku a vyhlé-
dajú suabú chvilku hospodářovu. Ty sú převelice úskočné. 
Majú čas omrknút zvyky domácího a v najméň očekáva-
ném okamžiku mu škŕknú za krk. A už s nim vytáčajú pří-
mo mezi bečkama.

To už za starých dob, strýček Antoš vykuádali nemlich 
cosi podobného.

„Svítiu měsíček jak v oku, dyž sem už dosť přemožený sa 
pomáuý ubírau po chodníku dom. Najednú, ani sam nevim, 
jak sa to stauo, že ňa ty čarodenice chytily mezi sebja a děualy 
se mnú to najhorší. Aj se mnú chvílama tancovaly. Co byuo 
potom, to nevim, ale ráno sem sa probrau ceuý zmordovaný 
až desi u Čajkovic, a to máte dobré dvě hodiny cesty.“

Nesměli sme sa při jejich vykuádáňú ani trochu usmí-
vat. To by nám buď vyliskali alebo po druhej nechceli nic 
řéct.

Byuo šak aj tenkrát hodně takových, co na ty čarode-
nice nevěřili a říkali: “To máte tak, on takový žíznivec ide 

Nechorské čarodenice

k Nechoram, tam pije jak duha, že ani sam neví, kdy má 
dosť. A dyž má ít dom, tož vidí, že nemože ani stát na no-
hách. Než zamkne búdu, tak mu to hodnú chvílu trvá, co 
nemože trefi t do zámku. Potom ide, ba vlastně leze dom, 
cestú necestú. Vyhledává najhubší škarpy a tam sa bezpoč-
tukrát zvalí. Jak mu tá cesta dom dúho trvá, to on sam neví! 
Hubu aj ruky má zamatuané a poodírané, čepicu a kolikrát 
aj klúčky ztratěné a na šatech má nalepeného nekolik vrstev 
buata. Žena ho ani nechce přivítat, protože ho nemože po-
znat. Až po důkuadnej vizitě, přeca enom zistí, že je to její 
muž. „Ná kdes byu ty . . . „ ani neví jak to má honem řéct!“

„Čuješ ňa, stará, čarodenice ňa potáhaly,“ odpovídá jí 
zmučený muž. Je jí ho až chudáka lúto a aj mu chce nejak 
pomoct. Dyž šak sa k němu přiblíží, tak ucítí, jak sa mu 
kŕkuo vínem. Potom ale teprú spustí! „Ty lunte, ty říkáš, 
že ťa čarodenice potáhaly? Ony by ťa měly ale nejak ináč 
a opravdu pořádně potáhat, aby sas už jednú polepšiu, ne-
děuau ně po dědině haňbu a chodiu v pořádku dom.“

Takto přivítaný muž si protírá oči a včil neví, jak na tem 
je. Kerá tá čarodenica je horší. Esli tá, co ho venku potá-
haua alebo táto, co stójí před nim.

To ho chudáka doraziuo nadobro lebo dvě čarodenice 
na jedného, to je přeca enom trochu moc. Dyby neseděu na 
legátce, tak by istě spadu na zem. Poslední jeho suova byly, 
aby žena, co mu chce řéct, napsaua na papírek a on, že si to 
ráno přečte. Potom začau na legátce chrápat.

Nebohá žena, div sa nedaua do puaču, dyž ona měua 
eště tolik nadávacího materiálu naskuádaného a včil je í to 
na nic, dyž ju nigdo neposúchá.

Ej, majú to ti chuapci kouem tych sklepú nelahké dob-
rodružné, kolikrát až zážitky neuvěřitelné. Jak z iných sta-
rodávných světů. Gde eště lécú čarodenice a  čas nabývá 
nových neznámých rozměrů. 

Vy nevěřící sa neučuřujte. To šecko majú na svědomí ty 
nechorské čarodenice. Opravdu, věřte ně. Ani já sem zprvu 
nevěřiu.

Dle zápisků pana Petra Ivičiče, 
kronikáře z Prušánek, zpracoval Pigi.

Pozvánky na akce
7. 12. Mikulášská besídka
14.12. Vánoční besídka
24.12. Koledování na návsi ve 13 hodin
26.12. Štěpánský turnaj v ping pongu v tělocvičně ZŠ
31.12. Havajský Silvestr v KD ve 20 hodin. Tradiční Silvestr v Hostinci U Schottlů v 19:30 hodin
2.1. Novoroční ohňostroj na návsi v 17 hodin

Adventní koncert komorního kvarteta se letos konat nebude pro dlouhodobé onemocnění jedné zpěvačky, doufáme že 
příští rok to vyjde. Tradiční vánoční koncert letos nebude. Přijďte se ale vánočně naladit a podpořit naše mladé umělce 
na Mikulášský a vánoční koncertík HTVŠ 7. a 14. prosince.
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Pozvánky na akce 2017

2.1. Tradiční hňostroj

20.1. Ples Regionu Podluží

21.1. Krojovaný ples

28.1. Diskoples kuželkáři

4.2. Společenský ples SRPDŠ

18.2. Čundrbál - Kapela starých časů

25.2. Maškarní disco ples

19.3. Dětský karneval

16.4. Velikonoční zábava 

22.4. Košt vín U Jeňoura

29.4. Oslavy 120. výročí založení SDH v Prušánkách

27.5. Májové zpívání v Nechorách

17.6. Turnaj ulic

23.6. Svatojánská noc

24.6. K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy

5.8. Noční soutěž SDH O pohár starosty obce

12.8. Předhodová beseda u cimbálu

13.8. Krojované hody, výstava mladých prušáneckých umělců

14.8. Krojované hody, výstava mladých prušáneckých umělců

15.8. Krojované hody, výstava mladých prušáneckých umělců

1.9. Rozloučení s prázdninami 

2.9. Zarážání hory 

16.9. Vinobraní pod Nechory

28.10. Gulášfest

25.11. K Nechorám za mladým vínem 

26.11. Rozsvícení vánočního stromku u OÚ 

16. – 17.12. Vánoční výstava - seniorky

24.12. Vánoční koledování na návsi 

26.12. Štěpánský turnaj v ping pongu, ZŠ, SDH

31.12. Silvestr 

Změna vyhrazena.
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Společenská kronika
Narození
Jan Hrnčiřík
Štěpán Jelen (maminka Lucie Hromková)
Mathias Mazuch
Jiří Imrich (maminka Radka Šůrková)

Zveřejňování údajů ve společenské rubrice v místním zpravodaji

Vážení občané,  v  souvislosti s  přijetím zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, není mož-
né bez souhlasu zainteresovaných osob zveřejňovat žádná jejich 
osobní data. Jedinou možností, jak zveřejnit osobní data v místním 
zpravodaji, rozhlase nebo v KT je souhlas osoby, které se bude zve-
řejnění údajů týkat.

V praxi to bude znamenat:
- jubilanti si požádají o zveřejnění osobně
- za nově narozené děti jejich rodiče
- u občanů zemřelých požádají o zveřejnění jejich nejbližší příbuzní.

K tomuto kroku jsme byli nuceni přistoupit z důvodu kontrol, které 
provádí „Úřad pro ochranu osobních údajů“ a porušení shora uve-
deného zákona postihuje pokutami.
Děkujeme za pochopení.

Opustili nás
Miroslav Ševčík
Marie Šimková

á)

- 
Ševčík

mková

Inzerce
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Ročník 1936 se starostou obce,
foto Petr Omelka

Páťáci ve sladkovodním tunelu v Modré,
foto Mila Kurková

Duha a děti z MŠ,
foto Radka Šůrková

Práce předškoláků - Vysvětlení názvu Nechory,
foto Jana Kamenská

Výprava skautů do BongaŠ
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