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Krásný adventní čas, příjemné prožití Krásný adventní čas, příjemné prožití 
doby vánoční a v novém roce vše dobré.doby vánoční a v novém roce vše dobré.
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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
náš obecní vánoční stromeček už zase 

svítí, což nám dává jednoznačně najevo, že 
tu za pár týdnů máme Vánoce a že se neza-
držitelně blíží konec roku. Jako každoroč-
ně budeme bilancovat, jaký ten uplynulý 
rok byl, co se nám povedlo, co se přiho-
dilo. Dovolte mi tedy, abych zde i já krátce 
shrnul, co že se v naší obci událo během 
roku 2017.

A jako vždy začnu akcemi investičními. 
A že jich letos bylo. V proluce napro-
ti obecního úřadu je vybudován průjezd 
a  nové parkoviště, které odlehčilo centru 
obce od zaparkovaných vozidel. Nepře-
hlédnutelným dílem je obnovená retenční 
nádrž u  koupaliště. Propojili jsme cyklo-
trasou ulici Nechorskou s cyklostezkou Ne-
chory, ze které se tím stala moc hezká pro-
cházková trasa, kterou využívají maminky 
s  kočárky, pohybu holdující spoluobčané 
a samozřejmě také cyklisté všech kategorií. 
Byla opravena cyklotrasa od Široké hranič-
ky směrem k rozhledně a zbudována nová 
cyklotrasa „U Babušiného kříža“ k Novému 
Poddvorovu. K bezpečnosti našich občanů, 
především dětí, přispívají tři nově vybudo-
vané přechody pro chodce. Z probíhajících 
akcí je to čištění toku Prušánky, tzv. struhy, 
budování slavnostního areálu za kostelem 
a  rekonstrukce dalších dvou uliček u  Ne-
chor, kde také byla opravena jedna ze stud-
ní. Pro naše školáky jsme vybudovali ven-
kovní učebnu v areálu školního parčíku.

Ale nejen budováním živ je člověk. Ke 
spokojenému životu neodmyslitelně patří 
také kultura a zábava. V této oblasti nabí-
zíme v Prušánkách skutečně širokou škálu 
aktivit a  kulturně-zábavných programů. 
Z těch očekávaných je to vánoční výstava 
(16. - 17. 12.), besídka naší umělecké ško-
ly HTVŠ (18. 12.), koncert Hodonínského 
smyčcového kvarteta (21. 12.), vánoční 
koncert Štěpánských koledníků (23. 12.) 
a samozřejmě také naše tradiční koledová-
ní na návsi ve 14:00 na Štědrý den. Dru-
hého ledna 2018 pak společně přivítáme 
nový rok naším tradičním ohňostrojem. 
Na všechny tyto akce vás srdečně zvu, uvi-
díte, bude to stát za to.

Z těch akcí, které nás během roku moc 
potěšily, zmíním alespoň některé. Bylo to 
šest plesů, dětský karneval, velikonoční 
zábava, dvě divadelní představení, Májové 
zpívání, besídky HTVŠ, rodinné odpole-
dne u  Nechor, Svatojánská noc, tradiční 
hody, rozloučení s prázdninami, zarážání 
hory, Vinobraní, Gulášfest a moc povede-
ný druhý ročník Martinského posezení. 
Jsou to také akce sportovní: amatérská liga 
v kuželkách, turnaj ulic ve fotbale, tradiční 
noční soutěž hasičů, pochod slováckými 
vinohrady, štěpánský turnaj ve stolním te-
nisu a další.

A samozřejmě je také třeba zmínit akce 
vinařské, jako je oblastní výstava vín (košt), 
červnové Otevřené sklepy a  Za mladým 
vínem koncem listopadu, které společně 
se všemi výše zmíněnými programy děla-
jí z  Prušánek nesmírně atraktivní místo, 
kam se návštěvníci velmi rádi vracejí.

Chci poděkovat všem jednotlivcům, 
skupinám, organizacím, pracovníkům 
obecního úřadu, prostě všem, kteří se po-
dílejí na organizování tohoto úctyhodného 
množství akcí a  samozřejmě také domá-
cím, hostům, účastníkům, návštěvníkům 
a turistům, bez kterých by to všechno ne-
bylo úplně ono. 

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

Těším se na společné štědrodenní kole-
dování s vámi 

Hezké sváteční dny vám přeje 
váš starosta Lubomír Zahradník

Slovo starosty

váš starosta Lubomír Zahradník
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Informace odpadového hospodářství

Poplatky pro rok 2018

Vážení spoluobčané
blíží se konec roku a je na mě, abych vám občanům tou-

to cestou poděkoval za to, jak přistupujete ke třídění odpa-
dových surovin v naší obci. K dispozici mám zatím jenom 
hlášení za tři čtvrtletí tohoto roku, ale i tak je to bezmála 
162 tun vytříděného odpadu, za který jsme získali od fi r-
my EKOKOM necelých 230 tis. Kč, které jsme mohli pou-
žít na nákup nových hnědých popelnic na bioodpad, pytlů 
a pronájmu kontejnerů. Díky také vašemu snažení o třídění 
můžeme na příští rok nechat poplatek za vývoz a uložení 
komunálního odpadu (popelnic) ve stejné výši jako letos, 
tj. 400 Kč na osobu a rok.

Jsem také moc rád a  všem občanům děkuji, že už se 
nadále nepoužívá na vyvážení odpadu zpevněná plocha za 
kostelem. Na jaře tohoto roku jsme odtud odvezli na kom-
postárnu u Mutěnic asi 233 tun bioodpadu a věřte, nebyla 
to levná záležitost. O to víc nás těší, že zákaz ukládání se 
respektuje.

Další dobrou zprávou je také to, že nám konečně Fond 
životního prostředí zaslal peníze na nákup 600 kusů kom-
postérů, na které už proběhlo výběrové řízení na dodavate-
le. V únoru příštího roku budou tyto dodány a následně po 

Stočné pro rok 2018 
Na základě kalkulace bylo stanoveno stočné pro rok 

2018 ve výši 800 Kč za osobu a rok. Po schválení ceny Za-
stupitelstvem obce Prušánky bude ceník vyvěšen na úřední 
desce, vyhlášen místním rozhlasem a  zveřejněn na webo-
vých stránkách obce. Splatnost prvního pololetí je koncem 
června, druhého pololetí koncem listopadu. Platbu můžete 
rozdělit na dvě poloviny, jiné splácení po částech pouze po 
domluvě. 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 po-
byt). Vyzýváme občany, aby nezatajovali osoby žijící ve spo-
lečné domácnosti a řádně za ně platili. Protože tyto osoby, 
i když nemají v obci trvalý pobyt, využívají k běžnému ži-
votu vodu a vytvářejí tedy vody odpadní, které jsou odvá-
děny do kanalizace a je nutné je čistit. Stále je v obci několik 
obydlených domů, které nejsou napojeny na kanalizaci. Dle 
zákona O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
může příslušný obecní úřad rozhodnutím nařídit vlastníku 
nemovitosti napojení se na kanalizaci, pokud to technické 
podmínky umožňují. Podnikatelům bude zaslána za stočné 

Upozorňujeme občany, že z technických důvodů začne výběr poplatků od 8. ledna 2018. Nevyžadujte prosím dřívější 
platby, opravdu vám nebudeme moci vyhovět. Platby přes banku však můžete provádět už od 1. 1. 2018 (ne dříve). 
Děkujeme za pochopení.

podpisu nájemní smlouvy rozdávány bezplatně do každé-
ho domu. Nájemní smlouva bude asi na 5 let, po dobu tak 
zvané udržitelnosti projektu, a po této době budou kompo-
stéry vaše.

Dále využívám tohoto místa k informaci o tvorbě nové-
ho Územního plánu obce Prušánky. Do roku 2020 musí mít 
ze zákona každá obec, která má územní plán vytvořený do 
roku 2000, a to jsme i my, zpracovaný plán nový. Pro ty, kte-
rým územní plán nic neříká, je to jeden z nejdůležitějších 
dokumentů, kterým se řídí výstavba a rozvoj každé obce. 
Jeho vytvoření a schvalování je dlouhodobá záležitost.  Pro-
to žádám ty, kdo má nějaký podnět na další rozvoj obce, 
lokality další výstavby a  jiné, aby do konce měsíce února 
příštího roku tyto podal v písemné podobě na podatelnu 
obecního úřadu. Takto získané podklady budou předány 
projektové kanceláři, která nový územní plán zpracovává 
a které budou sloužit k dalším projednáním. 

Závěrem mě dovolte, abych vám poděkoval za dosavad-
ní dobrou spolupráci, popřál krásné a klidné prožití nad-
cházejících adventních dní a  vánočních svátků a  šťastné 
vykročení do nového roku 2018. 

Jan Nosek, místostarosta obce

roku 2017 faktura. Proto žádáme podnikatele, kteří platí dle 
skutečné spotřeby vody, aby nám nahlásili stav vodoměru 
(nejlépe doložili kopii VaK Hodonín za vodu). 

Kateřina Šiprová, účetní PRUTES
TKO 
Výše místního poplatku za tuhý komunální odpad pro 

rok 2018 zůstává ve stejné výši – tedy 400,- Kč/osobu/rok. 
Platí ho všechny osoby mající trvalý pobyt v naší obci. Splat-
nost poplatku je do 28. 2. 2018 a platí se vždy bez výjimky 
za všechny osoby žijící ve společné domácnosti najednou. 
Pokud budete platit bankovním převodem nebo složenkou, 
nezapomeňte se zhruba týden po platbě na OÚ zastavit pro 
nálepku – kdykoli a bez čekání ve frontě.

Psi
Stejná zůstává i výše poplatku za psa – 100,- Kč/pes/rok, 

splatnost je rovněž do 28. 2 .2018. I tento poplatek můžete 
zaplatit převodem nebo složenkou. Pokud si pořídíte nové-
ho psa, musíte ho přihlásit do evidence od jeho tří měsíců. 
Jestliže váš pes uhyne, jste povinni tuto skutečnost neod-
kladně nahlásit na OÚ.  Pokud u vás letos k takovým udá-
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lostem došlo a nenahlásili jste je dosud na OÚ, učiňte tak 
prosím nejpozději do 19. 12. 2017, aby mohly být provede-
ny úpravy v evidenci pro rok 2018. 

Nechory 
Vodné, poplatek za vodoměr a stočné se platí od dub-

na 2018. Než půjdete platit, zjistěte si ve sklepě stav vašeho 
vodoměru. Stejně jako ostatní poplatky můžete i tyto platit 
složenkou nebo převodem, stačí telefonicky nebo mailem 
nahlásit stav vodoměru a my vám hned sdělíme výši platby.

Pokud budete platit složenkou nebo bankovním pře-
vodem, všechny potřebné informace najdete na stránkách 
obce: https://www.obecprusanky.cz/novy/mistni-poplat-
ky-cenik-sluzeb-ou/

TKO, psa a  vodné v  Nechorách platíte na účet OÚ, 
stočné vždy na účet PRUTES (najdete ho úplně naspodu 
webové stránky). Uvádějte prosím správné VS a SS, jinak 
se může stát, že se nám nepodaří vaši platbu správně při-
řadit.

Jana Kamenská

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky
se uskuteční:
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hod – 22.00 hod
v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hod – 14.00 hod
případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Místem konání voleb jsou volební okrsky č. 1 a  č. 2, 
a sídlo volebních místností těchto okrsků je zasedací míst-
nost Obecního úřadu Prušánky a knihovna Prušánky. Vo-
liči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totož-
nost a státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti 

hlasovat v  uvedeném volebním okrsku. Totožnost a  státní 
občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li uvedené skuteč-
nosti zákonem stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. Volič může také volit na voličský průkaz v jakém-
koliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí. Voličům budou dodány nejpoz-
ději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnos-
ti. Volič hlasuje osobně, zastoupení je nepřípustné.

Návrh rozpočtu Obce Prušánky
IČ:00285226, na rok 2018

Příjmy 2018
paragraf položka text návrh roz-

počtu 2018
schválený 
rozpočet 

2017

očekávané 
plnění 2017

1111 Daň z  příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 
a funkčních požitků

6 000 000 4 800 000 5 071 800

1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti 200 000 372 000 372 000
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 570 000 575 000 575 000
1121 Daň z příjmů právnických osob 6 000 000 5 800 000 5 800 000
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 500 000 0 603 900
1211 Daň z přidané hodnoty 12 100 000 10 900 000 11 136 700
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 

půdního fondu
50 000 20 000 63 000

1337 Poplatek za provoz a  systém shromažďová-
ní,sběru,přepr.

820 000 820 000 821 000

1341 Poplatek ze psů 35 000 35 000 35 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000 60 000 60 000
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000 6 000 9 000
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných 

míst
2 000 2 000 2 000

1361 Správní poplatky 60 000 60 000 60 000
1381 Daň z hazardních her 620 000 0 700 000
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1382 100 000 50 000
1383 720 000 420 000
1511 Daň z nemovitostí 2 200 000 2 000 000 2 000 000

Daňové příjmy celkem 29 227 000 26 270 000 27 779 400

4111 Neinvestiční transféry ze všeobecné poklad-
ny - volby do parl.

48 200

4112 Neinvestiční transfery ze st. rozp. v  rámci 
souhr. dotač. vzt

740 300 740 300 740 300

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transféry ze SR 0 10 000 458 700
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 200 000 200 000 200 000
4122 Neinvestiční přijaté transféry od krajů - SDH 75 000
4213 Investiční přijaté transféry ze státních fondů 

- cyklostezka
4 364 000

4216 Ostatní investiční přijaté transféry ze SR - 
rybník

2 173 000

Dotace celkem 940 300 950 300 8 059 200

1012 Podnikání a restrukturizace  v zem. a potr. 1 700 000 2 700 000 2 711 300
prodej pozemků Cacardov 1 500 000

2141 Vnitřní obchod 27 600 27 600 27 600
2310 Pitná voda 233 300 168 300 201 300
2321 Ovádění a čištění odpadních vod a nakládání 

s kaly
1 215 000 1 015 000 1 530 000

2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 3 000 0 3 000
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde neza-

řazené - HTVŠ
250 000 220 000 380 200

3314 Činnosti knihovnické 4 000 7 000 7 000
3319 Ostatní záležitosti kultury 300 000 300 000 300 000
3341 Sdělovací prostředky 30 000 30 000 30 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10 000 15 000 15 000
3511 Všeobecná ambulantní péče 65 300 60 100 60 100
3612 Bytové hsospodářství 67 000 67 000 67 000
3632 Pohřebnictví 38 000 38 000 38 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 40 000 40 000 45 700
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděný odpad 330 000 325 000 331 000
3729 Ostatní nakládání s odpady -suť 80 000 60 000 85 000
3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní 

činnosti
2 500 000 5 000 000 5 000 000

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 000 34 000 69 000
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 106 700 95 000 95 000
4359 Ostatní služby a  činnosti v  oblasti sociální 

péče - obědy
20 000 20 000 20 000

6171 Činnost místní správy 27 800 33 700 55 000
6310 Přijaté pojistné náhrady 9 300
6402 Finanční vypořádání minulých let - vyúčto-

vání dotace volby
2 000

Nedaňové příjmy celkem 5 577 700 7 740 700 8 549 500

Kapitálové příjmy 1 530 000 2 515 000 2 533 000
prodej pozemků 1 500 000
kanalizační přípojky 30 000
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Financování
8125 změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech 3 018 000 3 018 000

Daňové příjmy 29 227 000 26 270 000 27 779 400
Dotace 940 300 950 300 8 059 200
Nedaňové příjmy celkem 5 577 700 7 740 700 8 549 500
Kapitálové příjmy 1 530 000 2 515 000 2 553 000
Financování 13 476 000 3 018 000 3 018 000
Příjmy 2018 celkem 50 751 000 40 494 000 49 959 100

Výdaje 2018
paragraf text návrh 

rozpočtu 
2018

schválený 
rozpočet 

2017

očekávané 
plnění 2017

1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 1 020 000 1 220 000 1 220 000
výkup pozemků 1 000 000

2141 Vnitřní obchod 10 000 2 000 8 000
2212 silnice 12 070 000 6 953 000 13 486 000

Oprava cest v Nechorách - II. etapa 6 000 000
Oprava chodníků na hřbitově 2 600 000
Oprava ulice Zimákova 1 000 000
Retardéry náklady na projekt 50 000
Rekonstrukce choDníků (ul. Mlýnská) 300 000
cyklostezky - opravy 200 000
Opravy účelových komunikací 400 000
Cyklostezka Moravská Nová Ves 1 500 000

2221 Provoz veřejné silniční dopravy IDS 111 100 110 400 110 400
2310 Pitná voda 235 000 431 500 440 100
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 100 000 1 650 000 178 700
2339 Záležitosti vodních toků - kalůža 345 000 1 450 000 2 933 400
3111 Mateřské školy 800 000 350 000 350 000

příspěvek MŠ 400 000
MŠ - dvůr, parčík 400 000

3113 Základní školy 2 100 000 2 100 000 2 524 300
příspěvek ZŠ 1 600 000
oprava střechy ZŠ 500 000

 Školní stravování 450 000 450 000 450 000
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání 1 089 000 853 000 1 205 000
3314 Činnosti knihovnické 95 000 100 000 100 000
3315 Činnosti muzeí  a galerií 4 000 000 0
3319 Ostatní záležitosti kultury 510 000 780 000 780 000
3329 Ostatní záležitosti ochrany památek 30 000 30 000 30 000
3341 Rozhlas a televize 20 000 35 000 35 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 100 000 155 000 155 000

videoreportáže 45 000
zpravodaj 55 000

3419 Ostatní tělovýchvná činnost - projekt spor-
tovní areál

700 000 300 000 300 000

3511 Ambulantní péče 68 000 67 000 67 000
3612 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství 453 000 1 940 000 1 969 000

rekonstrukce domu č. 183 400 000
3631 veřejné osvětlení 760 000 800 000 800 000

rekonstrukce veřejného světlení 300 000
3632 Pohřebnictví 45 000 42 000 42 000
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3639 Komunální služby a územní rozvoj 435 800 669 400 579 400
Inženýrské sítě na Rybníku - projekt 300 000
příspěvky regionům 130 800

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000 60 000 60 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 960 000 960 000 960 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděný 427 000 572 000 697 000

kompostéry 260 000
3729 Ostatní nakládání s odpady - nebezpečný  25 000 300 000 333 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 936 000 8 710 000 9 495 800

obnova zeleně - stromy 400 000
areál za kostelem - altán 5 500 000
autobusové zastávky 300 000
dvůr OÚ 1 000 000

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 478 000 438 000 439 500
4359 Ostatní služby a  činnosti v  oblasti sociální 

péče - rozvoz obědů
30 000 40 000 40 000

5212 Ochrana obyvatelstva 1 000 1 000 1 000
5512 Požární ochrana 2 200 000 400 000 475 000

projekt hala JSDH 1 800 000
6112 Zastupitelské orgány 2 430 000 1 734 000 1 735 800
6114 Volby do Parlamentu ČR 48 200
6171 Regionální a místní správa 5 004 100 4 954 300 5 193 900

příspěvky 1 000 000
územní plán obce - nový 550 000

6399 Ostatní fi nanční operace 1 602 500 1 000 000 1 724 400
6409 Ostatní činnosti 1 060 000 484 000 619 800

Výdaje celkem
běžné výdaje 22756000 21 105 100 22 766 300
kapitálové výdaje 27995000 19 036 500 26 820 400
fi nancování 352 400 372 400

Výdaje 2018 celkem 50 751 000 40 494 000 49 959 100
Jindra Hamrová, hlavní účetní

Vážení čtenáři a všichni, kteří zaví-
táte do knihovny z různých důvodů, ať 
už koupit jed na myši, nebo něco oko-
pírovat, všechny vás opět po pár měsí-
cích zdravím.

Před námi jsou Vánoce, mnoho 
z  nás má dovolené, děti prázdniny, 
tedy ideální čas na četbu. V knihovně 
je stále výběr, ať už nových knih nebo 
výměnných fondů. Peníze na nové 
knihy jsou již vyčerpány, je konec 
roku, ale již sepisuji tituly, které prů-
běžně vychází a  ty nakoupíme příští 
rok. Bude to např. šestý díl Husitské 
epopeje, novou knihu od Petry Souku-

Z naší knihovny
pové Nejlepší pro všechny, Království 
meče od Niedla – 4. díl v sérii, Deník 
malého poseroutky-výprava za teplem 
a mnoho dalších.

Přišly další knihy na povinnou 
četbu, konkrétně Jozova Hanule a Ba-
bička. Znovu upozorňuji, dělám to 
snad v  každém Zpravodaji, vracej-
te je do měsíce, protože obyčejně již 
na ně čekají další studenti. Povinnou 
četbu mají i žáci ZŠ. Když přijdou do 
knihovny, všichni chtějí „co nejtenší 
knihu, nejlépe do sto stran“. Když jim 
pak ukáži např. Švejka, tak na něj ne-
věřícně zírají. Referát mají zpracovat 

do určitého data. Hned v den zadání 
přichází svědomité holky, v  průběhu 
měsíce, kdy se již krátí termín, se trou-
sí kluci, kteří se diví, že kniha už není, 
ale neberou to nijak tragicky, ale měla 
jsem i maníka, který si přišel pro knihu 
v úterý ráno. Na otázku, kdy mají ode-
vzdat referát, jsem dostala odpověď, že 
ten den dopoledne, ale že by byl chla-
pec vystresovaný, to ani náhodou.

V říjnu proběhla beseda na téma 
Pohádky. Byli na ní druháci s  paní 
učitelkou Šupovou a tentokrát jsme se 
na pohádky podívali z  různých úhlů 
pohledu. Děti hádaly z obrázků, o ja-
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Starostův
sloupek 

O jednom hezkém podzimním 
týdnu

V tomto sloupečku jsem si za-
tím vždy spíše povzdechl nad ně-
čím, co mě zamrzelo (Anonym), 
co se mi nelíbí (Vandalismus), pří-
padně co mi dělá starosti (O vodě). 
Dnes tomu bude jinak. Přihodilo 
se totiž něco, co mě opravdu potě-
šilo a zahřálo u srdce.

Nedávno za mnou přišel jeden 
pán, senior, poměrně nedávno při-
stěhovaný místní občan, jen si tak 
popovídat o tom, co se v obci děje, 
co se mu líbí, co se mu nelíbí, co by 
přivítal, nebo co by mohlo být pro 
nás inspirací v  jiných obcích, kde 
mají něco hezkého, něco, co se po-
vedlo. A co více, na závěr se zeptal, 
zdali by on sám nemohl jakkoliv 
pomoci…

Ve stejný den, o  dvě hodiny 
později, přišla pro změnu paní, 
místní občanka, která přišla na-
prosto nezištně, ze své iniciativy, 
nabídnout pomoc v  oblasti péče 
o seniory a sociálních služeb obec-
ně. Nabídku zpracováváme, dává-
me jí konkrétní podobu a brzy mi 
bude potěšením vás s ní seznámit.

A na závěr onoho hezkého pod-
zimního týdne uspořádal nádherný 
veřejný koncert můj kamarád, skvě-
lý muzikant, Božik Balga u  příle-
žitosti jeho šedesátin. Byl plný sál, 
vstupné dobrovolné a veškerý výtě-
žek ve výši 12 000 Kč byl věnován 
na činnost naší umělecké školy, naší 
populární HTVŠ. Děkujeme!

A proč to vlastně píšu? Tako-
vé obyčejné věci? No právě proto, 
že vůbec obyčejné nejsou! Je to 
v  dnešní uspěchané, poněkud so-
becké době, úkaz vzácný jako po-
věstný šafrán a  já jsem nesmírně 
rád, že se o  něco takového a  o tu 
moji radost mohu s Vámi podělit.

Kéž by takových týdnů bylo ví-
ce

Váš starosta

kou pohádku se jedná, dále z vět, které 
se v pohádce vyskytly, dověděly se, že 
existují veršované pohádky a  taky, že 
se v  nich může vyskytovat jídlo a  to 
i kouzelné. Podle obrázků z  jídla pak 
hádaly, o kterou pohádku, i fi lmovou, 
se jedná. Jediné, co neuhodly, byly pe-
čené krysy ze Shreka. 

Další beseda byla v  listopadu 
s předškoláky. Byla první ze série Lid-
ské tělo a začali jsme smysly.

Děti si osahaly tabulku s  Braillo-
vým písmem, aby věděly, jak čtou slepí 
lidé, poznávaly sluchem různé zvuky 
(zvuky domova, zvířat a  dopravních 

Z činnosti ZŠ
„Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naši třídu“

Ano! Asi v málokteré škole se ad-
ventní čas obejde bez tohoto extra 
otřepaného hesla napsaného bez-
prašnou křídou na ušmudlané tabuli. 
Pod tlakem tohoto (a jiného) citové-
ho vydírání pak většina kantorů od-
loží písemku na povánoční čas a  se 
shovívavým úsměvem pověsí posled-
ní baňku na třídní vánoční stromek, 
který den před tím přinesl žák Jirou-
šek, aby si vylepšil svoji pošramoce-
nou reputaci.

Proč taky ne, vždyť Vánoce a ad-
ventní čas jsou k  tomu přece jako 
stvořené. Nebo ne? 

Tak jako tak, čas letí jako blázni-
vý (jak se zpívá v jedné písni) a naše 

škola má za sebou větší část první-
ho pololetí. A myslím, že se v  rámci 
svých možností činí. Prvňáčci už si 
přečtou vánoční přání od babičky, ně-
kteří deváťáci mají ještě větší nejasno 
ve výběru svého dalšího studijního 
působiště, šesťáci utužovali vztahy na 
Týmečkách, děti ve školce si užily Dý-
ňobraní, rodiče jsme pozvali na Den 
otevřených dveří a  samozřejmě na 
tradiční Adventní odpoledne nabi-
té dílničkami. Učebna fyziky dostala 
k  Vánocům novou projekční techni-
ku a  rozbíháme bezhotovostní plat-
by za obědy s možností objednávání 
a odhlašování přes internet. 

Každopádně i  v následujícím ka-
lendářním roce nenecháme naši ško-
lu zahálet. Nebudu prozrazovat vše, 
ale chystáme třeba sportovní akci na 
podporu některé z učeben nebo zají-
mavý projektový den. Rodiče bychom 
pak rádi přivítali na závěr školní roku 
na školní letní slavnosti, na jejíž pří-
pravě začínáme pomalu pracovat. 
Něco málo si necháme i jako překva-
pení.

Ať i váš vánoční čas se nese v du-
chu překvapení, tedy těch příjem-
ných, samozřejmě… 

Klidné svátky a úspěšný nový rok 
všem.

Jakub Horňák, ředitel školy

prostředků), v  rámci chutě a  čichu 
ochutnaly a  očichaly různé věci, od 
soli, cukru, citrónu a vývaru z urolo-
gického a  slinivkového čaje pro hoř-
kou chuť. Došlo i na jeho vyplivnutí. 
Děti čichaly skořici, kakao, česnek, 
knihu, rozinky...

Dále pak se zavázanýma očima 
hmataly v krabici, ve které byly různé 
věci, které jsem našla v knihovně, jako 
tužka štětec, plyšák kamínek, nůžky, 
a hádaly, co to může být.

Přeji vám klidné prožití vánočních 
svátků.

Milena Hromková

vý (jak se zpívá v jedné písni) a naše Každ
lendářn
lu zahál
ale chys
podporu
mavý pr
pak rádi
na školn
pravě z
Něco m
pení.

Ať i 
chu pře
ných, sa

Klidn
všem.
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Exkurze do Kovosteelu ve Starém Městě
Je středa 25. října, naše třída se shromáždila před 

školou. Čeká nás výlet do Kovosteelu. Spolu s námi je-
dou i deváťáci. Cesta trvala asi hodinu, ale dočkali jsme 
se. Vyšli jsme z  autobusu a  šli se podívat do kovozoo. 
Mně se osobně líbil mrož. Po kovozvířátkách nás čeka-
la prohlídka pracoviště na rozebírání elektrospotřebičů. 
Přebrala si nás šikovná paní průvodkyně a šli jsme. Vy-
šlapali jsme spoustu železných schodů. Čekal nás neza-
pomenutelný výhled na hromady a hromady kovů. Vi-
děli jsme celý provoz z  výšky. Zbytek Kovosteelu jsme 
viděli při jízdě vláčkem, kde nám pan řidič povídal 
o  všem, co vidíme. Naše cesta skončila pozdravením 
příšerky Agáty. Moc jsme si to užili. 

Karolína Salajková, 6. tř.
Foto Mila Kurková  

Co patří k těm pravým tajuplným Vánocům? Ozdobený 
stromeček, světla svíček, čerstvě napadaný sníh, pohádky, 
vůně cukroví a jmelí. A také trochu zamyšlení. 

Robert Fulghum: „Všechno, co opravdu potřebuju znát 
o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v ma-
teřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané 
postgraduál, ale na pískovišti ve školce. Tohle jsem se tam 
naučil. O všechno se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej 
věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti 
nepatří. Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si 
umyj ruce. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. 
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den 
trochu maluj a kresli a zpívej a hraj si a pracuj. Každý den 
odpoledne si zdřímni. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na 
auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. 
Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém 
kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a ni-
kdo vlastně neví, jak a proč, ale my všichni jsme takoví. A 
nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, 
které ses naučil – největší slovo ze všech – dívej se. Všechno, 
co potřebujete znát, tam někde je. Slušnost, láska a základy 
hygieny, ekologie, politika, rovnost a rozumný život. Před-

stavte si, oč lepší by byl svět, kdybychom si všichni – na ce-
lém světě – každý den ve tři odpoledne dali koláček a mléko 
a pak si zdřímli s polštářkem pod hlavou. A stále ještě platí 
– bez ohledu na to, kolik vám je let, že když vyrazíte do světa, 
nejlepší je chytit někoho za ruku a držet se pohromadě.“ 

Slavnostní zvonečky zvoní, 
z kuchyně cukroví voní, 
všechno se leskne a třpytí,
na stromku světýlka svítí. 
Na kamnech purpura 
a v ruce part Tiché noci, 
takovou pohodu přejeme všem o vánocích. 
Ať s každou spadlou vločkou se rozhostí v srdci mír, 
ať s každým rampouchem se rozezní štěstí, 
ať všem vůně jehličí přinese do duše klid. 

Krásné vánoce plné pohody, radosti a toužebného oče-
kávání a v novém roce 2018 pevné zdraví, štěstí, spokojenost 
a lásku se sluníčkem v duši i srdíčku přejí děti a zaměstnanci 
mateřské školy.

Radka Šůrková, vedoucí učitelka

Z naší školičky
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Něco pro váš úsměv
Lucinka K. „Paní učitelko, já sa těším na sobotu celý 

rok.“ 
Andrejka Z. „Paní učitelko, já pojedu s  maminkou 

k paní doktorce na rýmu, na ucho a trhat plíce.“ 
Děti hrály čichací hru. Víteček S. „Děcka, nedávaj-

te mně už čuchat tů trávu, nebo sa mně zvyšuje aktivita 
mozku.“ 

Dominiček Z. „Paní učitelko, já tě mám rád až do Kyjo-
va.“ A druhá paní učitelka: „A mě jak?“ „Tebe až do Břeclavi.“ 

Paní učitelka volá na Matyáška K. „Pojď sem, ty můj 
trpaslíčku.“ Matynek: „Já nejsu trpaslíček, já su opica.“ 
Učitelka: „A proč?“ Matynek: „No já nevím, ale říká to 
Elenka.“ (sestřička) 

Alešek H. „Paní učitelko, my pradávno a  pradávno 
sme byli ve cirkuse, ale nebyl tam ten klaun s červeným 
nosem, ale byl celý bílý a eště slon, ale žirafa tam nebyla 
a tů sem chtěl právě vidět.“

Foto Alena Maršálková

Při pečení perníčků se každý cukrář umažePři pečení perníčků se každý cukrář umaže

Hudební, taneční a výtvarná škola
Hudební, taneční a výtvarná škola, 

která je od loňského roku ještě oboha-
cena o obor dramatický, má za sebou 
první čtvrtletí nového školního roku. 
Jako již v minulých letech pro vás před 
Vánoci připravujeme vystoupení, kde 
se předvedou děti ze všech oborů naší 
činnosti. Budeme moc rádi, když při-
jdete podpořit naše umělce a přesvěd-
číte se tak na vlastní oči i uši o dalších 

pokrocích. Na rozdíl od předchozího 
roku, kdy byly besídky dvě, bude letos 
jedna a  to vánoční besídka, která se 
uskuteční v pondělí 18. 12. v 17 hodin 
v KD. Informace o besídce a program 
účinkujících naleznete na webu www.
htvsprusanky.cz.

Co se týká organizace HTVŠ v nej-
bližším období, tak musím upozornit, 
že výuka probíhá až do 22. 12. 2017 

a po vánocích započne 3. 1. 2018. Po-
loletní vysvědčení se bude vydávat 
v týdnu od 29. 1. do 1. 2. podle roz-
vrhu jednotlivých učitelů. Pololetní 
prázdniny budou následně 2. 2. 2018.

Za celý sbor pedagogů HTVŠ Pru-
šánky přeji dětem i  rodičům krásné 
prožití vánočních svátků a co nejzda-
řilejší vstup do nového roku 2018. 

Vít Němeček

Nechoránek 
„Ten vánoční čas dočkali sme zas...“ 

 Těmito slovy začíná jedna z krásných vánočních písní, 
kterou i my letos máme v repertoáru.

Tak rychle ten čas utíká, před chvílí dětem začal nový 
školní rok a už vstupujeme do adventního času. 

V tomto mezičase jsme ovšem vůbec nezaháleli. Zúčast-
nili jsme se tradičního krojovaného Vinobraní v Nechorách, 
potěšili jsme naše seniory na jejich setkání. Na zkouškách 
obě skupiny začaly nacvičovat nová pásma. Starší děti, které 

by už měly zvládnout náročnější kro-
ky i choreografi i, tancují s vařečkami. 
Menší děti si naopak mohou dovolit 
hrát, a  tak si vzaly k  tanci panenky. 
Nová pásma vám v premiéře předve-
deme na Májovém zpíváni v Nechorách. 

Nyní jsme tanečky museli opustit a naplno nacvičuje-
me pásmo koled a vánočních písní. A věřte mi, máte se na 
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Připomínka na letošní VinobraníPřipomínka na letošní Vinobraní Koledování v HruškáchKoledování v Hruškách

co těšit. Opět budeme zpívat úplně nové a možná pro ně-
koho i neznámé koledy. Některé jsme už zazpívali v neděli 
26. 11. při rozsvěcení vánočního stromečku před obecním 
úřadem. Všichni víme, že na Vánocích je snad nejkrásnější 
vidět rozzářená dětská očka, a tak vám malá děvčátka za-
zpívají: „Já su malá panenka, nesu vám novinku, co sa stalo 
v Betlémě v tuto malů chvilku.“

3. 12. jsme byli v Hruškách na Adventním jarmarku. 
Tam se vždycky moc těšíme, jelikož jsme tam už stálými 
hosty a je tam vždy skvělá předvánoční atmosféra. Za tý-
den na to - 10. 12. si zazpíváme a zatancujeme v Tvrdo-
nicích na setkání okolních dětských souborů. My prostě 

ten advent prozpíváme...  A ukončíme ho na Štědrý den na 
návsi při tradičním koledování. 

Nebudu více prozrazovat, přijďte se na nás podívat 18. 
12. do kulturního domu, kde budeme vystupovat v rámci 
vánoční besídky HTVŠ.

A co na závěr? Přejeme všem našim dětem, aby je chuť 
a radost z folklóru neopustila ani v tom novém roce 2018. 
A pokud by se chtěly do našeho kolektivu přidat další děti 
starší šesti let, tak jste v lednu mezi námi vítány.

Klidný předvánoční čas a úspěšný rok 2018 vám přeje 
Bibiana Stávková, Iva Letochová a všechny děti z Necho-
ránku.

Foto Iva Letochová  

Podzim v Klubu maminek je vždy 
ve znamení organizace burzy a  ná-
sledných příprav na Vánoce. Po le-
tošní podzimní burze, která byla opět 
úspěšná, jsme dětem za část výtěž-
ku pořídily nový koberec do herny. 
Znovu bychom tedy rády poděkovaly 
všem, kteří se burzy zúčastnili a  po-
mohli nám tak naši hernu zase trošku 
zútulnit. A při příležitosti výměny ko-
berce jsme také protřídily hračky, kte-
ré se nám v Klubu nakupily, a protože 
naše děti si příliš nehrály s  plyšáky, 
kterých se nám sešlo opravdu hodně, 
velkou část jsme jich poslaly dětem do 
dětského domova, kde určitě najdou 
větší využití a  děti z  nich budou mít 
radost.

Vy, kteří pravidelně čtete naše 
příspěvky, si možná vybavujete, že 
v  minulém zpravodaji jsme psaly 
o  plánovaných výletech. O podzim-

ních prázdninách jsme jeden z nich 
uskutečnily a vydaly jsme se s dětmi 
do hodonínské herny Bambino, kde 
Klub maminek všem dětem zaplatil 
vstupné. Děti byly velice spokojené 
a  vyřádily se, zatímco maminky si 
v klidu daly kafíčko a popovídaly si. 
Bylo to velmi příjemné a  určitě na-
plánujeme další výlety.

Během podzimu v  Klubu došlo 
také k  jedné výrazné změně. Kro-
mě čtvrtečního dopoledne se teď 
scházíme i v pondělí odpoledne. Od 
16:00 probíhá kroužek angličtiny pro 
předškolní děti (3 - 6 let) s lektorkou 
Míšou Krmíčkovou. Ve stejnou dobu 
si mladší děti s  maminkami hrají 
v herně, takže pokud nemáte v pon-
dělí odpoledne co dělat, přijďte za 
námi, rádi vás uvidíme.

V předadventním období už tra-
dičně pořádáme tvoření adventních 

Klub maminek 
Klub maminek – podzim a zima

věnců. Nejinak tomu bylo i  letos. 
Tentokrát tvoření proběhlo 30. 11. 
poprvé na domečku, o který se nově 
dělíme se skauty. Opět vzniklo mno-
ho krásných věnců, svícnů a  vánoč-
ních dekorací a  my jsme se příjem-
ně naladily na nadcházející advent. 
A abychom měly krásně nazdobené 
stromečky, 7. 12. jsme si s dětmi vy-
tvořili několik druhů vánočních oz-
dob a  také vánoční přáníčka, která 
budou jistě krásným dárkem pro ne-
jednu babičku.

Rok 2017 v  Klubu maminek za-
končíme malou nadílkou, kde si děti 
rozbalí nové hračky, všichni si zazpí-
váme koledy, navzájem ochutnáme 
cukroví a  perníčky a  maminky i  ta-
tínci si můžou dát čaj nebo svařák. 
Už se těšíme na chvíli, kdy budou děti 
dárky rozbalovat. Vždyť co může být 
pro rodiče hezčí, než jiskřičky v očích 
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dětí, když trhají balicí papír a těší se 
na jeho obsah.

Doufáme, že letošní Vánoce pro 
vás budou ve znamení klidu a poho-
dy a  že během nich zažijete mnoho 
krásných okamžiků s  vašimi dětmi 
a  blízkými. Zároveň bychom vám 
všem chtěly popřát jen to nejlepší 
v roce 2018.

Za Klub maminek 
Martina Vašíčková

foto Martina Vašíčková 
a Bohdana Tučková

Z činnosti skautu

Dárky, kterých se nemůžete dočkat…

„Už se jen jednou vyspím a  je to 
tady. Těším se na to celý rok a  zítra 
to konečně začne. Jupííí!“ lítá Vaškovi 
v hlavě jedna myšlenka za druhou.

Je čtvrtek 30. listopadu a Vašek jde 
domů ze školy. Odpoledne má jako 
každý čtvrtek skautskou schůzku se 
svými kamarády a po ní jde domů do-
dělat si školní úkoly, protože ve čtvrté 

třídě už mají úkolů opravdu hodně.
Když pak leží večer v  posteli, nemů-
že spustit oči ze svého psacího stolu 
pod oknem. O lampičku je na něm to-
tiž opřený…adventní kalendář. Ano! 
Zítra konečně otevře první okýnko 
s čokoládovým bonbónem. Aaach, jak 
se jen Vašek těší na Vánoce. Už aby 
byly tady!

Ráno se Vašek 
probudil, vyskočil 
z  postele jako atlet 
a  přiběhl ke sto-
lu. Otevřel první 
okýnko a čokoládu 
hned slupnul. Usmíval se a vychutná-
val si po ránu sladkou chuť na jazyku. 
Najednou mu ale úsměv zamrznul 

k



strana 13Číslo 4/2017

Prušánský zpravodaj

a  pomalu se změnil ve smutný výraz. 
Vašek totiž očima z  prvního okýnka 
sjel až na okýnko s  číslem 24. V ten 
moment si uvědomil, že do Vánoc zbý-
vá ještě nespočet předlouhých dní a že 
se Vánoc asi ani nedočká. Dal by všech-
ny své hračky za to, aby už byl Štědrý 
den… Ale takhle jednoduché to bohu-
žel není. Vaškovi začalo 24 dní dlouhé 
trápení plné nekonečného čekání.

Přes rok si Vašek hrál skoro se vše-
mi svými hračkami, ale teď se jeho 
jedinou hračkou stala malá gumová 
kulička. Vašek měl teď často dlouhou 
chvíli, tak si ji začal krátit tím, že se ně-
kolikrát za den posadil na zem, opřel 
se o svůj noční stolek a jen tak si házel 
kuličku o  zeď v  domnění, že mu čas 
poskočí dopředu rychleji. Když házení 
gumovou kuličkou po několika dnech 
rychlosti času nepomohlo, vyzkoušel 
Vašek jinou taktiku.

Každé odpoledne šel za dům na 
zahradu a  začal se houpat na hou-
pačce. Začínal vždy opatrně malým 
houpáním, ale postupně houpání stále 
zrychloval. Byl si jist, že když kolem 
něj všechno tak rychle sviští, že i  čas 
určitě plyne mnohem rychleji. Po ně-
kolika pokusech zjistil, že se tak nesta-
lo. Nepotěšil ho ani první sníh, který 
na něj při jednom houpacím pokusu 
začal padat. Čekání Vaška užíralo. Ať 
zkusil cokoli, hodinové ručičky se stále 
ne a ne začít točit rychleji.

Dokonce došlo i na kouzelný kuf-
řík, který dostal Vašek minulý rok na 
narozeniny. Vytáhl kouzelnou hůlku, 
oblékl si plášť a nasadil si kouzelnický 
klobouk. S veškerým soustředěním, 
kterého byl schopný, namířil kouzel-
nou hůlkou na hodiny a pod nosem 
si mumlal kouzelná slovíčka. Pak na 
chvíli zavřel oči, a  když je otevřel…
tak se ručička ani o  milimetr nepo-
hnula.

Bylo to opravdu utrpení. Vašek 
se nemohl na nic soustředit, jak moc 
se těšil na Vánoce. Na skautských 
schůzkách mu čas ubíhal trochu 
rychleji, ale to bylo jen jednou za 
týden a pouze dvě hodiny odpoled-
ne. Po schůzce pak přišel domů a čas 
se mu začal zase nesmírně pomalu 
vléct. Když psal po schůzce domá-
cí úkoly, začal se znuděně točit na 
židli. A protože věděl, že mu úkoly 
nikam neutečou, točil se tak dlouho, 
že když se dotočil, tak čas poskočil 
o  neuvěřitelnou… jednu minutu 
vpřed. Vašek začal být zoufalý. 

Kalendář měl pořád na očích. 
Věděl přesně, že do Štědrého dne zbý-
vá už jen 5 dní, ale i  tak se mu tato 
doba zdála delší než věčnost. Na těch-
to posledních pár dní Vašek vyzkoušel 
něco úplně jiného. 

Každý večer, když maminka za-
volala tatínka a  jeho k  večeři, Vašek 
rychle seběhnul do jídelny. Večeře už 

byla jako vždy krásně nachystána na 
talíři, takže Vašek jen ledabyle use-
dl na židli a  večeři do sebe naházel 
rychleji, než bys řekl švec. Pak opět 
rychlostí blesku vyběhl do pokoje, 
oblékl si pyžamo, zhasnul, přikryl se 
peřinou a…nemohl usnout. Tak moc 
chtěl zaspat to nekonečné čekání, že 
se mu nakonec čekání přesunulo i do 
noci.

Ráno ještě ani nezvonil budík 
a  Vašek už byl vzhůru. Chvíli ležel 
v  posteli s  otevřenýma očima a  pře-
mýšlel. Pak vystřelil jako raketa z po-
stele k  adventnímu kalendáři! Ano! 
Sláva! Je 24. prosince! Je Štědrý den! 
Vašek tryskem seběhl dolů do obýva-
cího pokoje, kde stál krásný vánoční 
stromek a pod ním plno dárků. Vašek 
vyrazil ke stromku. Prohnal se kolem 
něj a zamířil do pokoje, kde měl všech-
ny své hračky. Odklopil víko z krabice 
od Lega a vytáhl z ní zabalený vánoční 
dárek.

Vaškovi zářily oči jako dvě hvězdič-
ky. Popadl dárek a rychle jej běžel dát 
mamince a tatínkovi, kteří ještě spali…

Ať jsou pro vás Vánoce časem pl-
ným radosti nejen z dárků, které do-
stanete, ale také z dárků, které se ne-
můžete dočkat dát.

Příjemné prožití vánoční doby se 
svými blízkými vám přeje skautský 
oddíl Cor Dare Prušánky.

Libor Sukup

Betlémské světlo budeme letos roznášet už v sobotu 23. prosince dopoledne.Betlémské světlo budeme letos roznášet už v sobotu 23. prosince dopoledne.
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N.C.O.D.
Street Dance v Prušánkách

Nemusíte své děti nikam vozit – my jezdíme za vámi. 
Jsme Taneční studio N.C.O.D. a specializujeme se na tanec 
zvaný STREET DANCE, který zastřešuje velké množství ta-
nečních stylů, jež se neustále rozvíjejí, a každý si určitě na-
leznete ten svůj.

Taneční studio navštěvuje celkem více jak 250 členů 
a doufáme, že se nám podaří rozšířit lásku k tanci směrem 
k dalším dětem, mládeži a dospělým, kteří budou chtít vy-
užít svůj volný čas zdravěji, aktivněji, v kruhu nových přátel 
a získávat tak nové zážitky a zkušenosti.

Tanečníci se od září do prosince učí choreografi e, kte-
ré vystupují na vánočním projektu tanečního studia, který 
tentokrát nese název „V tanci není dobrých či zlých – tanec 
můžeš milovat nebo milovat nade vše!“ Jde o vystoupení pro 
rodiče a veřejnost, které se koná 16. prosince v Kulturním 
domě Břeclav na téma – citáty ze života. Rodiče, tak mohou 
vidět, co všechno jsou jejich děti schopné se naučit za tak 
krátký čas, a děti mají radost, že mohou své taneční doved-

nosti předvést před publikem a setkat se s ostatními kama-
rády, které spojuje láska k tanci. 

Děkujeme všem sponzorům včetně obce Prušánky za 
podporu. Moc si vážíme toho, že jste nám dali možnost 
reprezentovat Českou republiku, která v  celkovém pořadí 
skončila na krásném 9. místě.

Také jsme si o letních prázdninách užili spoustu tance, 
soutěží a zábavy na letním tanečním soustředění v Chotě-
boři, kde jsme se připravovali na novou soutěžní sezónu. 
Tu otvíráme soutěží v Písku, tak přeji dětem hodně štěstí. 
Svou choreografi i, mimo soutěžní skupiny studia, budou 
prezentovat také Kateřina Penčáková a Gabriela Křiváková 
z Prušánek, které si připravily duo s názvem Garity Mania 
(v překladu Bratrská mánie) a opravdu je na co koukat. Snad 
se bude líbit i porotě. 

Pokud i  vy se k  nám chcete přidat, ideální čas právě 
přichází – od ledna začínáme učit nové choreografi e, které 
budou moci tanečníci ukázat na vystoupení pro rodiče a ve-
řejnost v červnu 2018.

Stačí přijít na trénink, s sebou pohodlné oblečení a pití. 
První lekce je zdarma. Nemusíte se bát, hodina je uzpůso-
bena i pro úplné začátečníky. Tak neváhejte a přijďte, když 
to máte „za rohem“.

PRAVIDELNÉ LEKCE V PRUŠÁNKÁCH PRO DĚTI A 
MLÁDEŽ
- KAŽDÉ PONDĚLÍ 17:45 – 18:45
- V SÁLE KULTURNÍHO DOMU

Více na www.ncod.cz, 
dotazy zasílejte na email: ncod@seznam.cz

Za celý lektorský tým srdečně zve a těší se 
Lenka Žůrková, tel: 723 665 935

Spolek Nechorští vinaři
K Nechorám do sklepa za mladým vínem 2017

Třetí ročník podzimních otevře-
ných sklepů opět přilákal do Nechor 
řadu milovníků moravského vína. A 
tak se v sobotu 25. 11. 2017 sjelo a sešlo 
do sklepních uliček 644 nedočkavých 
návštěvníků. K ochutnávce byla v  je-
denadvaceti sklepech připravena nejen 
letošní vína.

Řada návštěvníků využila k  poří-
zení zvýhodněné vstupenky s  před-
stihem internetový předprodej. Pro 

ně, ale i pro ty, kteří přijeli do Nechor 
bez rezervace vstupného, se pokladna 
otevřela už v pátek večer. A tak ti, kteří 
této možnosti využili, mohli v  sobo-
tu ráno v  10:00 hod. vyrazit rovnou 
mezi sklepy. Další návštěvníci přijíž-
děli v  průběhu celé soboty. Poslední 
početnější skupina dorazila dokonce 
až po 16:00 hodině. Pokladna po oba 
dny fungovala bez problémů, za což 
děkujeme jak jejímu vedoucímu, tak 

místním seniorkám a  dalším dobro-
volníkům z řad našich spoluobčanů. 

Do 11:00 hod. se mohli návštěvní-
ci přihlašovat k účasti v připravených 
soutěžích. Naše seniorky je k  účasti 
vyzývaly tak vehementně, že limitova-
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A trochu poezie...

Tatovi 17.12.
Klečí vinař na stráni,
rukama rovná tenký rév,
pousmál se, asi myslí na ženy, 
na lásku, na víno jak krev. 

Poznal chutí v životě svém,
barev jak z malířovy palety,
tichý sen o víně panenském
má v sobě hluboko zakletý. 

Sen bez hořkosti a splínu,
tmavý rubín do portugalu vetknutý,
prorostl až ke kořenům černou hlínu,
srdce své potěšil jedním douškem 
spláchnutým.

Ze sbírky „Nechorské byliny“
Pigi

ný počet soutěžících byl záhy naplněn. 
V 15:00 hod. v centru Nechor zahájil 
soutěže starosta naší obce. První sou-
těží byl podruhé „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 staros-
ta. Vítězem dvoukolového souboje se 
stal Ivan Stachovec z Brodského. Velký 
zájem návštěvníků vzbudila jako vždy 
následující soutěž v  natažení koštýře 
o  objemu 0,7 l na čas. Nejrychleji to 
zvládl Michal Fišer z Králík ve skvělém 
čase 3:12 s. Pak už hrála k tanci a po-
slechu až do pozdních 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, v  ně-
kterých otevřených sklípcích a ve Vin-
ných sklepech u Jeňoura. V Průvodci 
našli i kupón na vyprošťovací polévku. 
Tu pro nás letos uvařili ve stánku rodi-
ny Bolfíků. Z nabídky polévek v sobo-
tu během dne i v neděli dopoledne si 
jistě vybral každý. 

Počasí nám tentokrát úplně nepřá-
lo, ale v průběhu dne se ranní vítr utišil 
a poprchat začalo naštěstí až po uza-
vření sklepů. V anketě se návštěvníci 
shodli na tom, že naše otevřené sklepy 
byly super. Anketní lístek odevzdalo 
312 návštěvníků a nás obzvlášť potěši-
lo, že 48% z nich bylo na naší akci úpl-
ně poprvé. 

V neděli dopoledne si hosté nakou-
pili vína domů nebo jako dárek pro své 
blízké a  přátele k  Vánocům. Ostatně 
blížící se svátky jim připomněla i vá-
nočně laděná výzdoba všech otevře-
ných sklepů. A slova návštěvníků z an-
ketních lístků jsou velmi výmluvná 
a nechybí v nich humor.

Jak jste se dozvěděli o dnešní akci?
„Mluví se o vás fšude.“
„Byl jsem pozván rodiči své snou-

benky.“ 
Vaše hodnocení a případné připo-

mínky?
„S tímto dotazem se obraťte na ro-

diče mé snoubenky.“ 
„Objednat u Pánaboha, ať příště vy-

pne vítr.“
„Výborná organizace, značení skle-

pů, informace, super blok a celková at-
mosféra na akci.“

„Moc se nám zde líbilo, skvělá vína, 
příjemní lidé, přijedeme zas.“

„Výborný – prostě špica.“
„Radosť sa sem vracať každý rok.“
A odkud k nám návštěvníci přijeli? 

Nejen z celé České republiky (napříště 
snad připravíme i  mapku k  označení 
míst), ale i ze Slovenska (nejen příhra-
ničí a tradiční Bratislava, ale i Banská 
Bystrica apod.) a z Polska. 

Touto úspěšnou akcí ukončil Spo-
lek Nechorští vinaři letošní činnost. 
Už dnes můžeme místní ubytovatele 
informovat o tom, že otevřené sklepy 
v roce 2018 pořádáme 23. 6. a 24. 11. 

V závěru roku děkujeme všem, 
kteří k  úspěchu našich akcí přispěli. 

V první řadě dobrovolným pomocní-
kům z řad občanů Prušánek, Vinným 
sklepům u  Jeňoura a  pracovníkům 
obce Prušánky. Rovněž našim sponzo-
rům, kterými jsou Vinařský fond, Jiho-
moravský kraj a Obec Prušánky.  

Našim příznivcům a  podporova-
telům přejeme do nového roku pevné 
zdraví, štěstí a  všem vinařům přízeň 
našeho patrona Sv. Urbana. 

Michaela Hradilová
Spolek Nechorští vinaři

Foto Martina Nešporová
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Naši senioři

Z činnosti SDH

A zas je tu paní zima,
teplé slunce někde dřímá.
A nás trápí vítr, chlad,
a to nemá nikdo rád.

Druhý ročník Martinského pose-
zení se rychle přiblížil. Jedenáctý lis-
topad - svátek Martina. A jaké to byly 
tentokrát „hody“? Naše ženy napekly 
koláčky a  zákusky. Děvčata z  obecní-
ho úřadu nám velmi pěkně vyzdobila 
sál a  stoly. Zahájení se opět ujal pan 
starosta se Zdeničkou Hromkovou. Již 
podruhé vystoupila naše šikovná děv-
čátka z  taneční školy s  irskými tanci. 
Velký aplaus sklidily Neonky - mažo-
retky z Moravské Nové Vsi. Předvedly 
vítěznou show „Honzíkova cesta“, se 
kterou získaly I. místo a  titul mistra 
světa juniorů. Taky nám zahrála mla-
dá cimbálová muzika. Věřme, že za pár 
let to bude slavná kapela. Naši mužáci 

Letošní rok u výjezdové jednotky místních hasičů byl 
opět velmi pestrý. Celkem jsme vyjížděli k  dvaceti devíti 
událostem, kde je celoročně největším podílem zastoupena 
technická pomoc od čerpání vody až po odstraňování ná-
sledků nedávné větrné smršti. V letním období se vyjíždí 
hlavně k požárům. Největší z nich, při kterém jsme zasa-
hovali, byl na pile v Podivíně, kde byl vyhlášen třetí stupeň 
požárního poplachu. Dalším byl požár rodinného domu 

A co senioři? 

vystupovali dokonce dvakrát a  můžu 
potvrdit, že jim to opravdu velmi pěkně 
zpívá. Seniorky z  Mikulčic předvedly 
své pásmo, a i když je několikrát zradila 
technika, s chutí si zatančily. I my jsme 
předvedly své pásmo. Tentokrát to byl 
mažoretkový pochod. Velké díky patří 
spolku Nechorští vinaři, který přispěl 
svými víny. Tak byl zase malý košt míst-
ních vín. K dobré náladě a k tanci hrála 
výborná Kapela starých časů. Na naše 
pozvání přijeli hosté z  družební obce 
Prietržka ze Slovenska. I s panem sta-
rostou. Odcházeli od nás velmi nadšeni 
a  spokojeni. Ještě jednou bych chtěla 
všem moc poděkovat, za ochotu a po-
moc obecnímu úřadu, našim členkám 
a všem vystupujícím.

Ale ještě máme jednu velkou akci. 
Je to Vánoční výstava s  panenkami. 
Bude to výstava betlémů, ručních 
prací, vánočního pečiva, panenek, 

v Moravské Nové Vsi, kde jsme zasahovali v dýchací tech-
nice, a požár stohu ve stejné obci. I když naše jednotka není 
předurčena na dopravní nehody, práce ve výškách a  nad 
volnou hloubkou nebo na chemické havárie, je šíře výjez-
dů rozmanitá a každý zásah je svým způsobem jedinečný. 
Proto musí být také pořádán výcvik a školení. Každoročně 
máme školení zdravotních znalostí, které nám přednáší pan 
Maděřič z Donery, školení znalosti bezpečnosti a ochrany 

kočárků a  všeho, co 
na Vánoce patří a co 
nám přinesete. Vě-
říme, že nám pomůžete výstavu re-
alizovat. Ve čtvrtek 14. 12. od 12 do 
16 hodin budeme přijímat vaše pří-
spěvky v  kulturním domě. Výstava 
samotná bude otevřena v  pátek 15. 
12. od 8 do 17 hodin, v sobotu 16. 12. 
od 9 do 17 hodin, v neděli 17. 12. od 
9 do 16 hodin. 

Svůj koutek budou mít i  děti ze 
školy, které se rády pochlubí svými vý-
tvory. A taky budeme mít malé dílnič-
ky, kde si děti mohou vyrobit dárečky. 
Věříme, že vám naše výstava pomůže 
navodit předvánoční náladu.

Tak přeji všem krásné pohodové 
vánoce a šťastný a spokojený celý příští 
rok, vždyť i k němu už je to jen skok.

Za Klub seniorů Květa Kopečková
Foto Věra Dřevěná 
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u zásahu, obsluhy a údržby věcných prostředků. Nositelé 
dýchací techniky jezdí každoročně na výcvik do plynového 
polygonu, který je na výcvikovém středisku v Brně a také 
na stáž k  profesionálním hasičům do Hodonína a  Břec-
lavi, kde s  nimi slouží na směně. Všechny tyto poznatky 
a  dovednosti jsou potom na konci roku ověřeny ústním 
přezkoušením a testem. Nedílnou součástí je také údržba 
techniky, prostředků a  jejich zlepšování. Samozřejmostí 
je spolupráce s obcí na nejrůznějších událostech a ukázky 
techniky pro naše nejmenší. Práce v jednotce je tedy nejen 
náročná, ale i zajímavá svou pestrostí a hlavně v kolektivu 
lidí, kteří chtějí pomáhat ostatním a nezkazí žádnou legraci.

Soutěžní družstvo loňskou sezonu zakončilo na výbor-
ném třetím místě a tak jsme letos pošilhávali po ještě lepším 
umístění. Natrénováno jsme měli a věděli jsme, že tento cíl 
není nereálný. První soutěž se jako vždy odehrála ve Vlkoši. 
Tady se nám moc nezadařilo a čas 19:65 nás odsunul na 12 
místo, ale sezona teprve začínala. Následovali Dubňany 18:22 
a první místo, Blatnice pod sv. Antonínkem 18:24 a druhé 
místo. Po těchto úspěších jsme po dlouhé době zajeli okusit 
atmosféru extraligy do Pasohlávek. Drobných chyb jsme se 
nevyvarovali a tak s časem 18:62 jsme spokojeni nijak zvlášť 
nebyli a tento čas nám vystačil pouze na třiatřicáté místo. V 
naší lize následovaly Ratíškovice 17:84 a třetí místo. Pak na-
jednou se karta obrátila a vše, co jsme měli natrénované a za-
žité, přestalo fungovat. Čeložnice bez bodů, Petrov bez bodů. 

Drobné zlepšení nálady přišlo v Rohatci se čtvrtým místem 
za čas 19:11, ale potom už nastal jenom pád. Domácí soutěž 
čas 19:94 a desáté místo, Vřesovice 20:07, osmé místo, Hrubá 
Vrbka 21:21, jedenácté místo a kalich hořkosti jsme si vypili 
na poslední soutěži ve Velké nad Veličkou, kde jsme pokus 
ani nedokončili a ještě ke všemu se poškodila mašina. Sezo-
na pro nás tedy nedopadla nijak valně a v celkovém pořadí 
jsme skončili sedmí. Pro příští sezonu je tedy co zlepšovat, 
ale určitá pozitiva se objevila i v té letošní a tak do dalšího 
roku budeme vstupovat s optimismem a nadějí, že se bude-
me rvát o ty nejvyšší příčky.

https://www.youtube.com/watch?v=c7NlEFocSJw
za hasiče Jakub Valuch

Ze sportu

Pro aktuálně probíhající zimní sezónu jsme fotbalovou školič-
ku přihlásili do projektu mini-ligy, která se uskuteční v tělocvič-
nách nebo sportovních halách v okolí. Principem mini-ligy je, že 
vždy jeden z přihlášených týmů uspořádá jeden turnaj na jejich 
domácí půdě.  Naši nejmenší fotbalisté se v rámci této mini-soutě-
že utkají s týmy jako je MSK Břeclav, FK Hodonín, Hrušky, Vrbice, 
Lednice, MiRaVa (Milotice, Ratíškovice, Vacenovice). První kolo 
mini-ligy se odehraje 9. 12. 2017 v místní tělocvičně. Aktuální fot-
balová základna fotbalové školičky pro ročníky 2011 a mladší čítá 
osm fotbalistů. Díky stále narůstajícímu počtu hráčů v této kate-
gorii jde vidět, že i ti nejmenší mají o fotbal zájem a hrají ho rádi. 

Text a foto Marek Čupr

Fotbalový oddíl - Fotbalová školička
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Po zakončení podzimní části fotbalové sezóny jsme 
museli řešit jeden velice příjemný problém a to velký počet 
hráčů mladší přípravky, který činí aktuálně 15 dětí. Proto 
jsme přistoupili k rozdělení mladší přípravky na dva týmy 
dle ročníků na tým ročníku 2009 a  tým ročníků 2010. S 
těmito dvěma týmy jsme se již přihlásili do právě probíha-
jící Okresní halové soutěže.  Po prvním absolvovaném kole 
halového turnaje musíme s potěšením uznat, že tento krok 
byl správný a všechny děti si zahrají mnohem více a urči-
tě to bude přínosem hlavně pro naše nadějné fotbalisty. I 
naši soupeři udiveně konstatovali, kde jsme vzali tolik fot-
balových nadějí, že si je můžeme dovolit rozdělit do dvou 
týmů, když ostatní vesnice na okolí se musí slučovat, aby 
mohli vůbec takovou soutěž přihlásit. S tímto rozdělením 
dle ročníků vstoupíme i do jarní sezóny Okresního přebo-
ru mladších přípravek. S možností přihlášení dvou týmů 
do již probíhající soutěže Okresního přeboru nám úspěšně 
pomohl náš předseda Marek Vajdík, který to vše vyjednal 
na předsednictví KMOFS Hodonín.

Pro zimní přípravu máme rozjednanou možnost pro-
fesionálního trenéra, který bude individuálně pracovat na 
rozvíjení fotbalových dovedností pomocí metody „COER-

Skočila nám podzimní sezóna, kterou můžeme hodno-
tit jako dobře zvládnutou. Kluci a holky se sehráli a i v za-
stupování brankáře, který nám bohužel chyběl, byli velmi 
šikovní. Bohužel se i v tomto sportu potkáváme s dnešní 
realitou, že někteří kluci raději svůj volný čas věnují jiným 
zájmům než tréninku nebo zápasu. Je to trend dnešní doby 
a je těžké své děti přivést na cestu zodpovědnosti, tímto by-
chom rádi poděkovali rodičům, kteří vedou děti ke sportu 
a v případě nemoci je omlouvají ze zápasů. 

Nyní se účastníme fotbalové halové ligy, kde je přihlá-
šeno 18 týmů, halová liga se hraje dvoukolově, kdy osm 
nejlepších postupuje do fi nále. Zatím se stav pro nás vyvíjí 
velmi dobře a pevně věříme, že se dostaneme mezi  prvních 
osm týmů. Pro rodiče i hráče je to velmi náročný den, kdy 
se odehraje v jednom dnu čtyři až pět zápasů, jeden zápas 
trvá 14 minut.

Držte nám pěsti, ať nám postup vyjde. Děkujeme rodi-
čům za jejich obětování volného času, fandění a dopravu 
dětí na turnaj. Rádi bychom vám touto cestou popřáli hod-

Podzim sezóny okresní soutěže (starší žáci 7+1 ) 2017-
2018 máme za sebou. Od začátku soutěže se náš stav zre-
dukoval ze 14 na 11 hráčů a hráček. V průběžném pořadí 

Fotbalový oddíl - Mladší přípravka

Fotbalový oddíl - Starší přípravka

Fotbalový oddíl - Starší žáci

VER COACHING“ Od tohoto si všichni slibujeme fotba-
lový růst našich dětí, tak abychom i do dalších fotbalových 
sezón byli minimálně vyrovnaným týmem našich soupeřů.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům našich 
hráčů za jejich přízeň a  vytrvalost. Všem našim hráčům 
přejeme hodně trpělivosti, píle a hlavně sportovních úspě-
chů do zimních fotbalových turnajů.

Trenér: Marek Čupr

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 SK Vacenovice 11 11 0 0 126:33 33
2 FC Veselí n. M. 10 8 0 2 125:76 24
3 FK Baník Dubňany 11 8 0 3 147:125 24
4 Milotice/Ratíškovice 11 7 1 3 153:85 22
5 TJ Slovan Bzenec 11 6 2 3 142:92 20
6 FK Hodonín A 11 5 1 5 101:110 16
7 FC Kyjov 1919 11 5 1 5 96:121 16
8 FK Mutěnice 11 3 1 7 74:108 10
9 SK Agro Vnorovy 11 3 1 7 80:126 10
10 Vracov/Vlkoš 11 2 1 8 66:113 7
11 SK Podl.Prušánky 10 1 2 7 47:97 5
12 TJ Jiskra Strážnice 11 1 0 10 58:129 3

ně klidu a odpočinku o Vánocích a do nového roku 2018 
hodně zdraví a spoustu energie.

Trenéři: David Bílík a František Mazuch

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 TJ Jiskra Strážnice 11 11 0 0 120:34 33
2 Milotice/Ratíškovice 11 9 0 2 111:59 27
3 Vracov/Vlkoš 11 8 0 3 132:54 24
4 SK Agro Vnorovy 11 6 1 4 117:97 19
5 FC Veselí n. M. 10 6 0 4 99:87 18
6 SK Vacenovice 11 5 0 6 33:64 15
7 FK Hodonín A 11 4 1 6 115:91 13
8 SK Podl. Prušánky 10 4 0 6 62:70 12
9 FK Mutěnice 11 4 0 7 63:87 12
10 Tělovýchovná 

jednota Kordárna 
Velká nad Veličkou

11 3 2 6 48:68 11

11 TJ KEN Veselí n.M. 11 2 1 8 102:142 7
12 FC Kyjov 1919 11 0 1 10 40:189 1

jsme na 2. místě tabulky (10 celků ve skupině) se ziskem 25 
bodů. I když jsme se celou podzimní část potýkali se zra-
něními a nemocemi hráčů, doposud jsme žádný ze zápasů 
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VV SK Podlužan Prušánky požádal před-
sedy a  výkonné výbory jednotlivých oddílů 
o  jmenování členů, kteří jdou příkladem ve 
vzorné reprezentaci svého oddílu a naší obce.

Na schůzi VV SK dne 10. 10. 2017 byli 
odměněni za oddíl fotbalu Josef Řezník a za 
oddíl kuželek Alena Kristová a Jitka Šimko-
vá.

Jan Váňa

SK Podlužan Prušánky - Předání odměn za vzornou reprezentaci

Podzimní část sezóny 2017-2018 se mužstvu A neda-
řilo. Za podzimní část se u družstva vystřídali dva trené-
ři. První z nich byl Jan Zugar, který v polovině podzimu 
mužstvu opustil. Mužstvo převzal nový trenér Zdeněk Bla-
ha z Ratiškovic. V podzimní části se mužstvo nedostavilo 
na jedno utkání s družstvem Lužic, které bylo zapříčiněno 
zraněními, a někteří kluci museli být v práci. Toto utkání 
bylo kontumováno 3:0 ve prospěch mužstva Lužic. Na ten-
to popud se rozhodl výkonný výbor fotbalového oddílu, že 
se musí mužstvo posílit. V zimní přestávce k nám do muž-
stva přichází tři noví hráči Hrbáček Patrik, Blaha Jiří - oba 
z Ratiškovic a Martin Štipčák z Hodonína.  Tito hráči by 
měli posílit záložní řady a především útok. Dále probíhají 
jednání s dalšími hráči, kteří by měli posílit naše mužstvo. 
Doufám, že jarní sezóna se mužstvu mužů vydaří lépe a za-
čne se v Prušánkách hrát opět bojovný fotbal, který přivede 
diváky na stadion.

neprohráli. Na kontě máme sedm výher a dvě remízy, a to 
zejména díky nasazení hráčů a hráček, kteří tvoří zdravé 
jádro týmu. Zimní přestávku využijeme na zvýšení fyzické 
kondice, pohybových dovedností a zdokonalení individu-
ální práce s míčem.

Chtěl bych touto cestou také oslovit kluky a  holky ve 
věku 11-14 let (samozřejmě i  jejich rodiče ), které baví 
fotbal, a chtěli by si s námi zatrénovat, že můžou přijít mezi 
nás. Trénujeme v úterý od 18:00 hodin a v pátek od 15.00 
hodin v tělocvičně ZŠ Prušánky (bližší informace pro zá-
jemce u předsedy oddílu).

Trenér Josef Polášek

A mužstvo

Rád bych poděkoval fanouškům, kteří povzbuzují muž-
stvo i přes ne zrovna úspěšnou podzimní sezónu. 

Marek Vajdík

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 TJ Mikulčice B 11 8 2 1 18:7 26
2 FK Milotice B 11 8 1 2 35:20 25
3 NESYT Hodonín 11 6 1 4 22:29 19
4 Moravia Násedlovice 11 5 3 3 23:17 18
5 Baník Lužice 11 6 0 5 20:14 18
6 1. FC Čejkovice 11 5 2 4 22:13 17
7 SK Vacenovice B 11 5 0 6 18:20 15
8 Slavoj Rohatec B 11 4 2 5 25:25 14
9 FC VRACOV 11 3 3 5 21:27 12
10 SK Čejč 11 3 2 6 12:16 11
11 Sokol Vlkoš 11 2 3 6 20:25 9
12 Podlužan Prušánky 11 0 3 8 12:35 3

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Agro Vnorovy 9 8 1 0 44:8 25
2 SK Prušánky 9 7 2 0 60:10 23
3 Hroznová Lhota 9 7 0 2 46:13 21
4 FK Hovorany 9 6 1 2 29:9 19
5 TJ Baník Lužice 9 4 0 5 26:24 12
6 Mor. Násedlovice 9 4 0 5 21:41 12
7 Ježov/Žeravice 9 3 0 6 11:27 9
8 Sokol Dambořice 9 3 0 6 17:56 9
9 FK Milotice 9 1 0 8 9:43 3
10 NESYT Hodonín 9 0 0 9 19:51 0
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Začala nám nová sezóna 2017/2018 
a  zase budeme rádi, když nová bude 
zase lepší nebo aspoň tak úspěšná jako 
loňská. 

A družstvo zahájilo svoji pátou 
sezónu v  3. kuželkářské lize stále 
v azylu ve Valticích. Tento rok máme 
menší změny v kádru, kdy na hosto-
vání do Dubňan odešel Šerák Tomáš 
a k nám přišli z Blanska Hlavinka Lu-
káš a  z Dubňan Novák Vojta. Chce-
me hrát klidný střed tabulky a  noví 
kluci si musí zvyknout jak na domá-
cí kuželnu, tak i  na ty cizí. Důležitý 
byl start do sezóny a  výhra v  derby 
s Ratíškovicemi. Dvakrát se povedlo 
vyhrát venku v  Dačicích a  Šanově.  
Nejvíce ale mrzí ztracené body doma. 
Remíza v  dalším derby s  Mistřínem 
a  prohra o  pět kuželek s  Českými 
Budějovicemi. Dále z  venku smolná 
prohra na kuželně v  Nové Bystřici, 
kde hraje svoje zápasy lídr soutěže 
Kamenice nad Lipou. Nejvíc mrzí to, 
že tam jedete tři hodiny a pak nešťast-
ně prohrajete o devět kuželek. Máme 
mladý tým s  nejmenším věkovým 
průměrem v soutěži (31 let) a možná 
to je ten zádrhel, že některé zápasy se 
nezvládnou hlavně hlavou! Sestava 
Áčka: Zálešák Zdeněk, Zálešák Stani-
slav, Esterka Stanislav, Hlavinka Lu-
káš, Zálešák Jan, Novák Vojta a Fojtík 
Dominik. 

Tabulka: 3.liga
1. TJ Slovan Kamenice nad Lipou 9 9 0 0 61,0:11,0 139,0:77,0 3287 18
2. KK Slavoj Žirovnice 9 7 0 2 45,0:27,0 117,0:99,0 3220 14
3. TJ Sokol Šanov 9 7 0 2 44,0:28,0 118,5:97,5 3265 14
4. TJ Lokomotiva České Budějovice 9 6 0 3 45,5:26,5 119,0:97,0 3253 12
5. TJ Podlužan Prušánky  9 4 1 4 36,5:35,5 107,0:109,0 3247 9
6. SK Baník Ratíškovice 9 4 1 4 36,0:36,0 109,5:106,5 3192 9
7. TJ Centropen Dačice B 9 4 0 5 36,0:36,0 103,0:113,0 3282 8
8. TJ Sokol Slavonice 9 3 1 5 30,0:42,0 100,0:116,0 3189 7
9. TJ Sokol Husovice C 9 3 0 6 31,0:41,0 107,0:109,0 3243 6
10. TJ BOPO Třebíč 9 3 0 6 28,0:44,0 88,5:127,5 3196 6
11. TJ Sokol Mistřín 9 1 2 6 25,0:47,0 105,5:110,5 3198 4
12. KK Slovan Rosice B 9 0 1 8 14,0:58,0 82,0:134,0 3161 1

SK Podlužan Prušánky oddíl kuželek

B družstvo zahájilo sezonu v kraj-
ském přeboru v sestavě Flamík Pavel, 
Vališ, Kristová Alena, Hosaja Zdeněk, 
Lauko Jiří, Pálka Michal a  z dorostu 
pomáhající Slížek Tomáš. Z hostování 
z  Ratíškovic se ještě v  půli podzimu 
vrátila Zálešáková Sára. Los soutěže 
byl na začátek dost těžký, proto jen dva 
body z prvních čtyř zápasů bylo málo. 
Vítězství se získávala jen z  domácích 
zápasu a  mrzí hlavně velké porážky 
venku. Proto osm bodů z  jedenácti 
utkání je málo. Na jaro urvat i nějaké 
body z venku a bude se hrát v klidném 
středu tabulky. I když to letos asi ne-
vypadá na fi nálovou skupinu jak loni, 
pořád je o co hrát až do konce sezóny. 

Céčko je na tom podobně jako Béč-
ko. Výhry jen z domácího prostředí. K 
tomu dvě velmi  smolné porážky na 
domácí kuželně s  družstvem Vážany 
a vedoucími Valticemi, a to jen o pouhé 
dvě kuželky. Takže taky jen osm bodů 
z jedenácti odehraných kol. Uhrát pár 
bodů zvenku a hned to bude veselejší. 
U Céčka taky došlo ke změnám v ká-
dru. Na hostování do Dubňan odešel 
Šerák Jarek a zpět se vrátila z Vracova 
Šimková Jitka. Tak jako u Béčka můžu 
jen konstatovat, že pořád je o co hrát. 
Na podzim hráli: Šimek Milan, Koliba 
Petr, Novotný Jiří, Tesařík Martin, Ši-
mek Michal, Kuja Libor, Šimková Jitka 
a z dorostu Benada Filip. 

Dorost tento rok zahájil ve složení 
Slížek Tomáš, Benada Filip a  Mouč-
ka Tomáš. Momentálně jsou kluci se 
čtyřmi výhrami a  stejným počtem 
proher ve středu tabulky. Hrát o závě-
rečný fi nálový turnaj pořád jde, hlav-
ně se musí kluci vyvarovat výkyvů ve 
výkonech.  Po dlouhé době se stalo 
to, že prohráli na domácí kuželně, což 
zamrzí, ale zase se jim doma podařilo 
zlepšit dorostenecký rekord družstev 
z roku 2012.

Další velkou reklamou a  vizitkou 
našeho oddílu a kuželek v Prušánkách 
je pozvánka našich čtyř hráčů na kon-
trolní start juniorské reprezentace U23 
do Jihlavy. Pozvání na 26. listopad od 
repre trenérů dostali Zálešák Jan, Foj-
tík Dominik, Novák Vojta a Šimková 
Jitka. Všem pozvaným za SK velká 
gratulace. 

Za kuželkářský oddíl bych vás rád 
pozval na už 10. kuželkářský Disko-
ples, který se uskuteční v  sobotu 3. 
února ve 20:00 hodin v KD. K posle-
chu bude tento rok hrát DJ Trcala. 
Hlavně bych chtěl popřát příjemné 
prožití svátků vánočních všem kužel-
kářům a  našim věrným fanouškům 
a všem hodně zdraví do nového roku 
2018. 

Za kuželkářský oddíl Zdeněk Zálešák
Další informace o oddílu na 

www.kuzelkyprusanky.cz
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Tabulka: KP1
1. TJ Lokomotiva Valtice 11 8 2 1 57,5:30,5 75,0:57,0 2615 18
2. KC Hodonín 11 7 0 4 53,5:34,5 76,0:56,0 2526 14
3. TJ Sokol Šanov B 11 6 1 4 48,5:39,5 66,0:66,0 2493 13
4. TJ Sokol Vracov B 11 5 3 3 47,0:41,0 70,0:62,0 2535 13
5. TJ Sokol Vážany 11 6 0 5 47,0:41,0 64,0:68,0 2568 12
6. SK Baník Ratíškovice B 11 5 1 5 48,5:39,5 74,5:57,5 2583 11
7. KK Sokol Litenčice 11 4 1 6 38,0:50,0 67,0:65,0 2479 9
8. SK Podlužan Prušánky C 11 4 0 7 37,5:50,5 54,5:77,5 2477 8
9. SK Podlužan Prušánky B 11 4 0 7 31,5:56,5 60,5:71,5 2476 8
10. SK Kuželky Dubňany C 11 2 0 9 31,0:57,0 52,5:79,5 2511 4

Tabulka:KP dorost
1. SK Baník Ratíškovice B 9 7 2 0 31,0:5,0 43,0:11,0 1265 16
2. SK Baník Ratíškovice A 9 6 3 0 27,5:8,5 42,5:11,5 1232 15
3. TJ Sokol Mistřín 9 5 1 3 21,0:15,0 26,5:27,5 1198 11
4. SK Podlužan Prušánky 8 4 0 4 16,0:16,0 25,0:23,0 1189 8
5. TJ Sokol Vracov B 9 4 0 5 17,5:18,5 29,0:25,0 1176 8
6. SK Kuželky Dubňany 8 1 0 7 4,0:28,0 8,0:40,0 1004 2
7. TJ Lokomotiva Valtice B 8 0 0 8 3,0:29,0 6,0:42,0 1038 0

Vánoce – svátky lásky

Už jste někdy přemýšleli o tom, co 
je vlastně v životě nejdůležitější? V ka-
ždé situaci, v každém prostředí, v ka-
ždém věku? Co je nejdůležitější pro 
každého člověka?

Možná odpovíte: „No přece zdra-
ví!“ Ano, zdraví je velmi důležité, ale 
zdaleka ne nejdůležitější. Znám zdra-
vé lidi, kteří jsou přesto nešťastní. A 
setkal jsem se s lidmi dlouhodobě ne-
mocnými, upoutanými na lůžko, na 
jejichž tváři byl úsměv. Co je tedy tím 
nejdůležitějším?

„Jsem tak rád, že tě zase vidím!“
„Jsem ráda, že tě mám!“
„Miluji tě! Mám tě rád!“
Tato slova nám dělají velkou ra-

dost. Jakoby nás doslova hřála. Najed-
nou je život krásný, má hodnotu. Prá-
ce nás baví. Člověk dostává novou sílu. 
Už se nám věci nezdají tak těžké, nad 
naše síly. Díváme se na svět, na lidi i na 
přírodu jinýma očima.

Ano, člověk je závislý na lásce. Ži-
vot udržuje nejen pořádek a  čistota, 
ale především lidský vztah. Nadbytek 
a  bohatství člověku nezajistí, aby byl 

Zprávičky z farnosti

šťastný a spokojený. Být milován – to 
je pravé štěstí a spokojenost.

Po lásce touží každý člověk na 
světě. Když se řekne láska, různí lidé 
myslí na různé věci. Třeba na závislost 
na druhém člověku, opičí lásku, která 
druhého rozmazlí, nebo na zneužití 
lásky, sex, zamilovanost, možná man-
želství a věrnost. Co se však pod po-
jmem „láska“ míní v Bibli?

„Láska je trpělivá, laskavá, nezávi-
dí, láska se nevychloubá a není domýš-
livá. Láska nejedná nečestně, nehledá 
svůj prospěch, nedá se vydráždit, ne-
počítá křivdy. Nemá radost ze špat-
nosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska 
věří, láska má naději, láska vytrvá. Lás-
ka nikdy nezanikne.“ (Bible, 1. list Ko-
rinťanům 13,4-8).

Zakusil jsi někdy takovou lásku? 
Pokud ano, jsi šťastný člověk.

Mnoho mladých i  starých lidí si 
stěžuje: „Nikdo mě nemá rád, nikdo 
o mne nestojí.“ V mnoha těžkých si-
tuacích zůstáváme sami a  postrádá-
me povzbuzení a podporu.  A přece 

je tady někdo, kdo o tebe stojí, kdo tě 
má rád, kdo miluje každého člověka. 
Je to Bůh. I ty jsi milován. Takový, 
jaký jsi. Bůh ti naslouchá a  je stále 
s tebou. Nejsi sám.

Jen láska dává životu smysl a hod-
notu. Přijímejme lásku a také ji rozdá-
vejme. Tím naplníme svůj život a bu-
deme šťastní. Přívětivá řeč. Srdečná 
slova povzbuzení. Krásný pocit, že si 
mne někdo všiml. Květiny. Úsměv. 
To vše působí jako sluneční paprs-
ky v našem životě. Pomáhají nám žít. 
Jsou jako svěží vítr do plachet. Buďme 
za ně vděční a prokazujme tuto služ-
bu dalším. Bůh si přeje, abychom žili 
v  lásce, podle jeho dokonalého řádu, 
který pro nás od stvoření světa připra-
vil. On sám šel v lásce k nám tak dale-
ko, že se sám stal člověkem, aby nám 
ukázal vzor dokonalého lidství, tedy 
cestu, jak máme žít. To se stalo právě 
o Vánocích.

Přijímejme lásku a  rozdávejme ji 
dál…

Vánoce prožité ve vzájemné lásce 
přeje Vít Hába, farář
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Střípky z historie farnosti - pokračování

Stavba kostela byla bohužel za-
ložena na nepevném slínovitém 
podloží. Časem se objevily ve zdi-
vu pukliny a  kostel se začal poma-
lu „rozjíždět“. P. Augustin Pin-
kalský píše v kronice roku 1861 
o  stavu kostela toto: „Vstoupiv 
do zdejšího chrámu Páně, ne-
málo jsem se zarmutil. Nejed-
nou byli jsme v čas služeb božích 
kusami z  klenutí padající malty 
pobouřeni a  k útěku z  chrámu 
Páně přinuceni. I z hlavního ol-
táře, kuse dřeva, ruka neb noha 
cheruba dolů padaly a  takto ži-
vot kněze v  nesnáz uvozovaly. 
„Údajně se chrámové zdi klonily 
do farské zahrady, což bylo již 
okem viditelné. Kostel musel být 
tedy podepřen postupně sedmi 
pilíři. Každý byl postaven asi ze 
7000 cihel. Roku 1880 byla loď 
kostela stažena železnými táhly 
a koruna zdiva zpevněna železo-
betonovým věncem za pomoci 
cementu, což se později projevi-

lo zavlháním zdiva. Kostel byl mno-
hokrát opravován. K nejzávažnějším 
stavebním zásahům došlo po druhé 
světové válce, kdy byl kostel poško-

zen dělostřelbou. Poslední velká 
oprava proběhla v  90. letech. Bo-
hužel nadále zdivo v  kostele vlhne 
a bude se to muset opět řešit.

Brzy ale v  kostele zavlád-
ne adventní a  posléze vánoční 
atmosféra. Do tohoto období 
spadají i  různé svátky. Kromě 
Sv. Mikuláše, jehož svátek si při-
pomeneme s  dětmi, je to např. 
svátek prvomučedníka Sv. Ště-
pána, kdy je tradičně sloužena 
mše svatá za mládež s  dopro-
vodem Štěpánských kolední-
ků. Dále svátek sv. Jana, kdy se 
žehná víno, sv. Betlémských dětí 
mučedníků, kdy je mše slouže-
ná za děti a  v neposlední řadě 
je to svátek Svaté Rodiny, kdy si 
manželé obnovují své manželské 
sliby. Všichni jste srdečně zváni. 
Je dobré si občas připomenout, 
proč vlastně ty Vánoce slavíme. 
Přeji všem požehnané svátky 
i další dny. 

Za farnost Jitka Omelková

V sobotu 28. října se na návsi konal další ročník gulá-
šového festivalu, kterého se letos zúčastnilo patnáct druž-
stev. Počasí nebylo úplně ideální, ale i tak přišlo poměrně 
dost lidí. Vařily se guláše hovězí, zabijačkové, kančí a jiné. 

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi

Gulášfest

A protože Gulášfest je taky soutěž, sestavili jsme odbor-
nou porotu milovníků gulášů, která po ochutnání všech 
patnácti vzorků vybrala tyto vítěze:

PekelníciPekelníci La BanditosLa Banditos
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Dne 18. listopadu 2017 v 18 hodin 
se konal koncert, který byl věnován vý-
znamnému životnímu jubileu “prušá-
necké cimbálové legendy”.

Před zaplněným hledištěm Kul-
turního domu v Prušánkách se před-
stavili zástupci mladé generace, na-
příklad Cimbálová muzika Galán, 
i  ti, kteří mají dlouholeté zkušenosti 

Bohumil Balga oslavil narozeniny listopadovým koncertem

1. místo Pekelníci z Moravské Nové Vsi 291 bodů 
2. místo La Banditos z Podluží 274 bodů
3. místo Kanci z Prušánek 273 bodů

Hodnotila se prezentace, vzhled guláše, uvařenost, 
konzistence a  samozřejmě chuť. Podobná kritéria měli 
zřejmě i  návštěvníci, protože se s  odbornou porotou 

v podstatě sešli, což nás potěšilo:
1. místo Kanci z Prušánek 149 bodů
2. místo Myslivci z Beskyd 119 bodů
3. místo Pekelníci Z Moravské Nové Vsi 104 bodů.
Takže zase příští rok. Budeme se na vás těšit.

Jana Kamenská
foto Luďka Trechová

KanciKanciMyslivci z BeskydMyslivci z Beskyd

v hudební branži: umělci z Armádní-
ho uměleckého souboru Víta Nejed-
lého a Cimbálová muzika Šohaj. Ne-
směla chybět ani Kapela starých časů. 
Během koncertu zazněly staré lidové 
písně, písně Suchého a Šlitra, country 
písničky, ale také francouzské šanso-
ny v podání belgického zpěváka Pas-
cala Demana.

Bohumil Balga tak oslavil své šede-
sáté narozeniny a splnil si tím jeden ze 
svých snů. Lidé tleskali ve stoje a kon-
cert sklidil velký úspěch.

Všem zúčastněným, kteří tak při-
spěli na Hudební, taneční a výtvarnou 
školu v Prušánkách, bychom tímto rádi 
poděkovali.

Text a foto Šárka Balgová

S GalánemS Galánem S Kapelou starých časůS Kapelou starých časů

S mužákamaS mužákamaSe ŠohajemSe Šohajem
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Na neděli 26. listopadu jsme pro naše děti naplánova-
li divadlo – pohádku Čarovný bubínek v  provedení Di-
vadelního spolku Svatopluk z  Hodonína. Z kulturního 
domu pak všechny děti se svými rodiči přešly k obecní-
mu úřadu, kde pomohly panu starostovi rozsvítit vánoční 

V sobotu 2. 12. 2017 se v Prušánkách 
v  Kulturním domě konalo již druhé 
Deskohraní. V době mezi 10. a 18. ho-
dinou  jste si mohli přijít vyzkoušet de-
sítky moderních deskových a karetních 
her nebo jen tak přijít a porozhlédnout 
se, o co se vlastně jedná a jak to vlastně 
vypadá. Stejně jako tomu bylo popr-
vé letos v dubnu,  i tentokrát jsme tam 
pro vás byli k dispozici dva vysvětlova-
či, abychom vám pomohli s  výběrem 
a seznámili vás s pravidly.

Vybírat jste mohli z více než šede-
sáti báječných her, které jsem pro vás 
zvolila tak, aby si tu svou našel oprav-
du každý. Vesměs se jednalo o  hry 
vhodné pro naprosté začátečníky, 

Divadlo a rozsvícení vánočního stromu

Deskohraní 

stromek. U stromečku pak měly krátká vystoupení děti ze 
školky a z Nechoránku. A že se jim to letos fakt povedlo! 
Za to je malou koledou odměnili Mikuláš s andělem, kteří 
šli zrovna náhodou okolo  Díky všem.

Jana Kamenská, foto Radek Čech

které mají jednoduchá pravidla, krát-
kou herní dobu a nalákají i po vizuál-
ní stránce. Několik jsem přivezla ale 
i takových, aby si na své přišli i zkuše-
nější hráči. V nabídce nechyběly ani 
horké novinky, které se teprve nedáv-
no objevily na pultech obchodů. Dalo 
by se říct, že většina her byla oproti 
dubnu pro návštěvníky nová, a tak si 
měli z čeho vybírat i ti, kteří přišli po-
druhé. Mnohé hry navíc bylo možné 
na místě koupit a udělat radost sobě 
nebo svým blízkým 

A když už jsem nakousla tu ná-
vštěvnost – asi i počasí udělalo svoje 
a  v odpoledních hodinách se hrálo 
u všech stolů. Přišlo vás výrazně více 

než na jaře a  to nás velmi těší. Nic-
méně – do budoucna bych moc ráda 
viděla ještě více celých rodin (i s vět-
šími dětmi), party mladých lidí a do-
spělých. Pořád bych vám chtěla uká-
zat, že moderní deskové hry nejsou 
jen pro děti a dávno ne jen „Člověče, 
nezlob se!“ či „Dostihy a sázky“. Kdo 
nevyzkouší, neuvěří! ;)

Mějte se krásně, moc děkuji všem 
účastníkům a přeji co nejklidnější ad-
vent a veselé svátky vánoční.

Jana Zahradníková, deskujeme.cz 
(najdete nás i na Facebooku)

Mikuláš naděloval dětem...Mikuláš naděloval dětem... ... a dospělí se s ním alespoň vyfotili.... a dospělí se s ním alespoň vyfotili.
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Kurka Jan 23. 1. 1874 - 15. 5. 1917

Narukoval na začátku války do 
Kroměříže k  25. pluku domobrany. 
Z Kroměříže byl odvelen do Tyrol na 
italské hranice. Ačkoliv válka s  Itálií 
ještě nebyla, přece tam bylo kvůli za-
jištění shromažďováno vojsko a  tyto 

Vždycky mě potěší, když lidé reagují na texty, které 
pro vás už několik let přepisuji z  prušánecké kroniky do 
každého čísla Zpravodaje. Někteří zavolají, někteří přijdou 
osobně rozebrat dané téma, to mě hodně baví, protože se 
vždycky dozvím něco nového. Někteří to zrovna sepíšou 
a pošlou. 

hranice opevňovány. Roku 1915 byla 
Itálii vypovězena válka a  utvořena 
nová fronta. Ve vojenském oddílu 
byl i  Jan Kurka. Dlouho se mu dařilo 
přežívat bez zranění. Dne 12. května 
1917 ve večerní dobu se s osmi kole-

Posledních pár článků bylo o prušáneckých občanech, 
kteří zahynuli během války v  letech 1914 – 1918. A mně 
přišel tento mail: 

„... tvůj článek ve Zpravodaji o obětech 1. světové války 
mě inspiroval, tak si dovoluji poslat našeho pradědu Jana 
Kurku *1874. Letos uplynulo 100 let od jeho smrti.“

gy schoval před strašnou kanonádou 
do asi pět metrů hlubokého zákopu 
„kaverny“. Dělostřelecký granát je za-
sáhl a  zaživa pohřbil. Nikdo nemohl 
těmto nešťastníkům pomoci, protože 
byl o  toto místo vedený urputný boj, 

který trval s  malými přestávkami 
tři týdny. Až konečně bylo toto 
místo Italům vyrváno a oddíl „Sa-
perů“ vyhrabal těchto nešťastníků. 
Snad byli udušeni nemohouce dý-
chat, snad zemřeli hladem, nebo 
byli potlučeni kamením. Vojín Jan 
Kurka měl ještě fajfk u v hubě. Div-
nou a strašnou smrtí sešel ze světa. 
Doma žena a  tři malé děti marně 
očekávají svého tatíčka. Odpočívá 
daleko od svých rodných Prušánek 
poblíže Jaderského moře vehnán 
předčasně do hrobu. Budiž mu 
země lehkou! (tolik dle Pamět-
ní knihy obce Prušánek, zapsáno 
kronikářem Petrem Ivičičem).
V rodinném archivu máme foto-
grafi i vojína Jana Kurky (sedící), 
druhý vojín je možná jeho příbuz-
ný Martin Kurka „Karas“ (padl 
roku 1916 u  Terstu) nebo Michal 
Kurka (zemřel roku 1914 na ná-
sledky zranění v nemocnici v Bu-
dapešti), možná František Kurka 
(bratr Michala, jeho další osud je 
neznámý). Jiné dokumenty nemá-
me, proto další kroky mého pátrá-
ní vedly do Vojenského ústředního 
archivu v  Praze. Podle zaslaného 
opisu karty z kartotéky padlých ze-
mřel „15. 5. 1917 na pozici Prestaň 
východně od Gorice, Přímoří“. 
Více informací (jeho kmenový 
list) nebylo možno dohledat a za-
slat, protože množství kmenových 

Čteme z prušánecké kroniky 
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listů ročníku 1874 je rozsáhlé několik 
desítek běžných metrů, není abecedně 
uspořádané a náhodné sondy do těchto 
materiálů nebyly úspěšné. A další pát-
rání. Počeštěný výraz Prestaň byl za-
vádějící. Až prostudováním válečných 
vojenských map z 1. světové války byla 
záhada objasněna. Vesnička Prestaň 
= Pristava leží v  pohoří Kostanjevica 
na území dnešního Slovinska. Podle 
dalších pramenů Jan Kurka padl v 10. 
bitvě na řece Soči. Tato bitva trvala 12. 
5. - 8. 6. 1917 a patří mezi nejtěžší na 
italské frontě. Ofenzíva byla v časných 
ranních hodinách 12. 5. 1917 zahájena 
mohutnou dělostřeleckou přípravou 
v  trvání padesáti čtyř hodin a  Italové 
v ní vystříleli milion granátů. Podařilo 
se jim dobýt pouze jednu vesnici, ale 
tvrdé boje si vyžádaly obrovské ztráty 
na lidských životech.

Na fotografi i pořízené tatíčkovi do 
války je Janova manželka Františka 
Kurková, narozená 1881, rozená Bať-
ková, se synem Františkem nar. 1903 
(jeho potomci byli František Kurka 

a Božena, provdaná Gazdíková), dce-
rou Marií, nar. 1908 provdanou za 
Michala Zigáčka (potomek Jan Zigá-
ček, Stanislav Zigáček a Pavel) a dce-
rou Kristinou, nar. 1906, provdanou 
Pšovskou (potomek Jan Pšovský). 
„Válečné“ dítě Jan Zigáček narozený 
13. 1. 1917 zemřel 12. 5. 1917 – v den, 
kdy byla zahájena mohutná italská 
dělostřelecká palba a  ve které padl 

jeho otec Jan. Poslední místo jeho od-
počinku nelze najít.

Prameny: 
Pamětní kniha obce Prušánky
Vojenský ústřední archiv Praha
kniha Po zapadlých stopách českých 
vojáků Z Julských Alp k Jadranu
archiv rodiny Zigáčkovy

Jindřiška Zigáčková

Přijměte pozvání Vánoční koncert
Po dvou letech se do Prušánek vrací s  vánočním 

koncertem Štěpánští koledníci. V sobotu 23. prosince 
v 18 hodin vystoupí v sále kulturního domu. Abychom 
byli přesní, představí se Štěpánští koledníci, 4BAB, 
Martin Novák band a další hosté.

Uslyšíte tradiční repertoár hudebního tělesa - kla-
sické koledy, ale i novodobé vánoční písně. Novinkou 
budou dvě písně od zpěvačky a  cimbalistky Zuzany 
Lapčíkové v  podání Jany Otáhalové ze Starého Pod-
dvorova. Zazní také píseň od skupiny Pentatonix, což 
je americká a capella pěti vokalistů.

Muzikantskou podporu Štěpánským koledníkům 
poskytuje už tradičně Martin Novák band, kapela slo-
žená z výborných muzikantů z blízkého, i vzdáleněj-
šího okolí. Vzácným hostem prušáneckého koncertu 
bude Ctibor Bártek, vynikající hráč na bicí. Ani letos 
nebude chybět krásné ženské hudební uskupení 4BAB. 
Fotografi e z minulých vánočních svátků najdete na in-
ternetových stránkách: www.stepanstikolednici.cz

Zajímavosti a aktuality pak na facebookové stránce: 
Štěpánští koledníci

15. - 17. 12. 2017 Vánoční výstava
Klub seniorů, KD

18.12. Besídka HTVŠ
17 hodin, KD

21.12.
Adventní koncert Komorního 
kvarteta Hodonín
19 hodin, OÚ

23.12.
Vánoční koncert – Štěpánští 
koledníci
18 hodin, KD

24.12. Vánoční koledování na návsi
14 hodin

26.12. Štěpánský turnaj v ping pongu
ZŠ

31.12. Havajský Silvestr
hraje Agentura Tarock, KD
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Pozvánka na ples SRPDŠ

Tak jako každý rok se bude konat 
ples SRDPŠ, na kterém bude tancovat 
polonézu i letošní devítka.

Za sebou už máme několik hodin 
tanečních a všichni podáváme dobré 
výkony (nečekaně). Přípravy na ples 
už jsou také v plném proudu a musí 
se toho ještě hodně stihnout, proto-
že ples je už za necelé dva měsíce. 
Hlavní motiv plesu bude hvězda, ale 
víc vám toho neřekneme, nechceme 

Tančím, tančíš, tančíme…

vám zkazit překvapení, ne? Většina 
z  nás je dost nervózní, protože ješ-
tě nikdy nezařizovala nic tak velké-
ho, ale zároveň se těšíme. Jestli jste 
zvědaví, co všechno jsme se naučili, 
přijďte se podívat 27. ledna 2018 na 
kulturák, kde bude premiéra a určitě 
dobrá zábava s kapelou Šarže 54. Tě-
šíme se na vás.

Za deváťáky Jan Bušek
Foto Helena Hosajová
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Akce roku 2018
(změna programu vyhrazena)

2.1. Tradiční ohňostroj

20.1. Krojovaný ples

27.1. Společenský ples SRPDŠ

3.2. Diskoples kuželkáři 

17.2. Čundrbál - Kapela starých časů  

4.3. Dětský karneval

1.4. Velikonoční zábava

14.4. Košt vín U Jeňoura 

26.5. Májové zpívání v Nechorách

16.6. Turnaj ulic

22.6. Svatojánská noc

23.6. K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy

4.8. Noční soutěž SDH O pohár starosty obce

11.8. Předhodová beseda u cimbálu

12.8. Krojované hody

13.8. Krojované hody

14.8. Krojované hody

24.8. Rozloučení s prázdninami 

1.9. Zarážání hory

15.9. Vinobraní pod Nechory

27.10. Gulášfest, Tradiční podzimní výstava 

24.11. K Nechorám za mladým vínem 

2.12. Rozsvícení vánočního stromku u OÚ 

21.12. Vánoční koncert VUS Ondráš „Čas vzácný přišel“ – v jednání

24.12. Vánoční koledování na návsi 

26.12. Štěpánský turnaj v ping pongu
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Inzerce

Společenská kronika

Narození:
Victorie Jančaříková

Narozeniny:
Antonie Hromková 95 let

Opustili nás:
Božena Štětková
Kateřina Hrazdilová

et

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 poz-
dějších předpisů, není možné bez souhlasu zaintere-
sovaných 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 zveřejnění údajů týkat. V praxi to bude zna-
menat:
- jubilanti si požádají o zveřejnění osobně
- za nově narozené děti jejich rodiče
- u občanů zemřelých požádají o zveřejnění jejich nej-

bližší příbuzní.

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

Děkujeme za pochopení
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Na OÚ si můžete zakoupit 

kalendář Regionu Podluží 2018 

s přehledem společenských akcí 

našeho regionu a liturgických 

svátků. 
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Mladší přípravka na turnaji OHL v Lužicích
 foto Marek Čupr

Seniorky pečou koláče na Martinské posezení
foto Věra Dřevěná

Vzorní reprezentanti sportu v naší obci Josef Řezník (fotbal),  
Alena Kristová a Jitka Šimková (kuželky). 

Foto Pavel Přikryl

Vzpomínka na podzim
foto Alena Maršálková

SDH Prušánky na soutěži

Kuželky - Naši junioři na kontrolním startu juniorské 
reprezentace, zleva reprezentační trenér Kotyza Honza, 

Novák Vojta, Šimková Jitka, Fojtík Dominik a Zálešák Honza.


