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Krátce Krátce 
z obsahuz obsahu Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,

je mi velkým potěšením, že Vás mohu 
opět oslovit v našem pravidelném Zpravo-
daji jako Váš starosta. Díky Vaší obrovské 
podpoře v letošních komunálních volbách 
mám tu čest pokračovat ve starostování 
v Prušánkách v dalším volebním období. 
Vaše podpora je pro mě skutečně zavazu-
jící a udělám maximum pro to, abych Vaše 
očekávání naplnil.

Blíží se konec roku a s ním nejkrásněj-
ší svátky, svátky vánoční. Tento adventní 
čas jsme společně zahájili 2. prosince slav-
nostním rozsvícením vánočního stromu 
před obecním úřadem, kdy především na 
tvářích našich nejmenších již bylo vidět to 
radostné očekávání a počítání, kolikrát se 
ještě vyspíme, než přijde Ježíšek.

Vánoce jsou skutečně za dveřmi 
a všichni se především těšíme na těch ně-
kolik dní volna mezi Štědrým dnem a kon-
cem roku, které obvykle také využíváme 
k návštěvám svých příbuzných a blízkých. 
Určitě také zbyde trocha času na ohlédnu-
tí se za uplynulým rokem, na bilancování 
toho, co se nám podařilo, případně co se 

podařilo méně, jak v profesním, tak v sou-
kromém životě. 

Vánoční atmosféru nám pomůže na-
vodit také několik kulturních akcí. Budou 
to dvě vánoční besídky naší HTVŠ, kde 
budeme mít znovu možnost potěšit se 
z  uměleckých pokroků našich dětí. Dále 
to bude tradiční vánoční koncert tento-
krát s hudebním souborem ND Brass a na 
Štědrý den naše vánoční koledování, kte-
ré se tentokrát odehraje v  našem novém 
slavnostním areálu za kostelem i s malým 
překvapením. Mezi svátky se můžete zú-
častnit Štěpánského turnaje v ping pongu 
ve školní tělocvičně a doufám, že se s vámi 
se všemi uvidíme na novoročním ohňo-
stroji.

Vážení spoluobčané, jménem svým 
a všech zaměstnanců obecního úřadu Vám 
přeji krásné a příjemné prožití vánočních 
svátků v  klidu a  spokojenosti společně 
s našimi blízkými. Přeji nám všem také ra-
dostný a veselý Silvestr, úspěšné vykročení 
do nového roku a především zdravý a přá-
telský rok 2019.

Lubomír Zahradník, starosta

Slovo starosty

Poplatky pro rok 2018
Upozorňujeme občany, že z  technických důvodů začne výběr poplatků od 

pondělí 7. ledna 2019. Nevyžadujte prosím dřívější platby, opravdu vám nebudeme 
moci vyhovět. Platby přes banku však můžete provádět už od 1. 1. 2019 (ne dříve). 
Děkujeme za pochopení.

Na základě kalkulace bylo stanoveno 
stočné pro rok 2019 ve výši 810 Kč za oso-
bu a rok. Pokud kalkulaci a výše zmiňo-
vanou cenu za stočné Zastupitelstvo obce 
Prušánky na svém zasedání v  prosinci 
2018 schválí, bude tato cena platná od 
1. ledna 2019. Ceník bude vyvěšen na úřed-
ní desce před budovou OÚ, vyhlášen míst-
ním rozhlasem a  zveřejněn na interneto-
vých stránkách www.obecprusanky.cz.

Splatnost prvního pololetí je koncem 
června, druhého pololetí koncem listo-
padu. Splácení jiným způsobem pouze po 
předchozí domluvě.

Stočné bude vybíráno od osob s trva-
lým bydlištěm v  obci Prušánky (pokud 

neprokážou pobyt jinde) a  osob žijících 
v obci Prušánky (i když zde nemají trvalý 
pobyt).  Vyzýváme občany, aby nezatajo-
vali osoby žijící ve společné domácnosti 
a řádně za ně platili. Tyto osoby využíva-
jí k běžnému životu vodu a vytvářejí tedy 
vodu odpadní, která je odváděna do kana-
lizace a je nutné ji čistit. 

Pokud máte zájem o provedení platby 
bankovním převodem, potřebné údaje 
jsou zde:

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

Stočné na rok 2019
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Pokud budete platit složenkou nebo bankovním převodem, všechny potřebné informace najdete na stránkách obce: htt-
ps://www.obecprusanky.cz/novy/mistni-poplatky-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 přiřadit.

Jana Kamenská

Výše místního poplatku za tuhý komunální odpad pro 
rok 2019 zůstává ve stejné výši – tedy 400,- Kč/osobu/rok. 
Platí ji všechny osoby mající trvalý pobyt v naší obci. Splat-
nost poplatku je do 28. 2. 2019 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. 

Komu v roce 2019 vyprší smlouva na nájem hrobového 
místa, obdrží v květnu výzvu k jeho uhrazení. Zároveň ozna-
mujeme, že schránky nového kolumbária budou od ledna 
2019 ofi ciálně k pronajmutí. Pronájem bude 100,- Kč na rok, 
tedy 1.000,- Kč na 10 let. Každý nový nájemce si zakoupí 
krycí desku z černé žuly, její cena je 1.000,- Kč, ta bude trvale 
jeho majetkem, zatímco schránku bude mít v pronájmu.

Stejná zůstává i výše poplatku za psa – 100,- Kč/pes/rok, 
splatnost je rovněž do 28. 2 .2019. 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-
lostem došlo a nenahlásili jste je dosud na OÚ, učiňte tak 
prosím nejpozději do 19. 12. 2018, aby mohly být provedeny 
úpravy v evidenci pro rok 2019. 

Vodné, poplatek za vodoměr a stočné se platí od dubna 
2019. 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 plat-
by.

TKO

Hřbitov

Psi

Nechory 

Vyzýváme občany, kteří ještě ne-
mají uhrazeno stočné za rok 2018, pří-
padně starších let, aby tak neprodleně 
učinili.

Dotazy ohledně stočného můžete za-
sílat na e-mail: prutes@obecprusanky.cz.

Na závěr přejeme všem občanům 
krásné a pohodové prožití Vánoc a v 

novém roce hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti.

Jan Nosek, Lucie Přikrylová, 
PRUTES

Příjmy 2019

par. pol. text návrh rozpočtu 
2019

očekávané 
plnění 2018

1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 8 165 000 6 000 000

1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti 198 000 200 000

1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 641 000 570 000

1121 Daň z příjmů právnických osob 6 628 000 6 000 000

1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 700 000 674 200

1211 Daň z přidané hodnoty 15 900 800 13 830 900

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 60 000 55 000

1337 Poplatek za provoz a systém shromažďování,sběru,přepr. 840 000 838 000

1341 Poplatek ze psů 35 000 35 000

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 65 000 60 000

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000 100 000

Návrh rozpočtu Obce Prušánky
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1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 2 000 2 000

1361 Správní poplatky 60 000 620 000

1381 Daň z hazardních her 600 000 2 200 000

1511 Daň z nemovitostí 2 200 000 112 500

Daňové příjmy celkem 36 104 800 31 297 600

4111 Neinvestiční transféry ze všeobecné pokladny - volby do parl. 112 500

4112 Neinvestiční transfery ze st. rozp. v rámci souhr. dotač. vzt 770 000 778 100

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transféry ze SR 1 769 400

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 200 000 200 000

Dotace celkem 970 000 2 860 000

1012 Podnikání a restrukturizace  v zem. a potr. 560 000 1 725 000

prodej pozemků Cacardov 350 000

2141 Vnitřní obchod 36 000 27 600

2310 Pitná voda 248 300 233 300

2321 Ovádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 030 000 1 260 000

2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 3 000 3 000

3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené - HTVŠ 250 000 250 000

3314 Činnosti knihovnické 4 000 4 000

3319 Ostatní záležitosti kultury 220 000 300 000

3341 Sdělovací prostředky 30 000 30 000

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000 10 000

3511 Všeobecná ambulantní péče 65 300 65 300

3612 Bytové hsospodářství 73 000 67 000

3632 Pohřebnictví 65 900 53 500

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 45 000 45 800

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděný odpad 345 000 360 000

3729 Ostatní nakládání s odpady -suť 100 000 100 000

3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti 4 000 000 6 500 000

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 000 60 000

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 107 500 106 700

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - obědy 20 000 20 000

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 000

6171 Činnost místní správy 62 000 126 000

6310 Přijaté pojistné náhrady 11 500

8125 změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účt. 4 478 200 11 396 400

Příjmy 2019 celkem 52 040 000 54 053 700
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Výdaje 2019

par. text návrh rozpočtu 
2019

očekávané 
plnění 2018

1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 390 800 50 000
výkup pozemků 350 000

2141 Vnitřní obchod 12 000 10 000
2212 silnice 10 000 000 17 962 700

Rekonstrukce MK Zimákova 1 000 000
Rekonstrukce chodníků ul. Mlýnská 600 000
Cyklostezka Moravská Nová Ves 1 500 000
Úprava cest v Nechorách 5 000 000
Nechory - přeshraniční spolupráce 300 000
Cyklostezka M. Žižkov - projekt 200 000
Cyklostezka Josefov - projekt 200 000
Cyklostezky - opravy 200 000
Opravy polní cesty recyklátem 400 000
Oprava cesty u koupaliště včetně zatáčky 600 000

2221 Provoz veřejné silniční dopravy IDS 111 000 111 100
2310 Pitná voda 320 000 235 000

vodovodní přípojka ZŠ 50 000
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 800 000 580 000

příspěvek 100 000
ČOV - projekt pro stavební povolení 700 000

2339 Záležitosti vodních toků - kalůža 345 000 345 000

3111 Mateřské školy 1 140 000 800 000
příspěvek MŠ 400 000
MŠ - dvůr, parčík 240 000
rozšíření kapacity MŠ - projekt 500 000

3113 Základní školy 3 295 000 2 640 000
příspěvek ZŠ 2 035 000
oprava střechy ZŠ 500 000
hřiště, parčík 160 000
tělocvična projekt 600 000

3141 Školní stravování 450 000 450 000
3239 Záležitosti zájmového vzdělávání 1 100 000 1 104 500
3314 Činnosti knihovnické 127 000 102 500
3315 Činnosti muzeí  a galerií 0
3319 Ostatní záležitosti kultury 3 540 000 936 100

rekonstrukce Savice 2 500 000
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3329 Ostatní záležitosti ochrany památek 30 000 56 500
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 200 000
3341 Rozhlas a televize 22 000 20 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 110 000 170 000

videoreportáže 45 000
zpravodaj 55 000
webové stránky 10 000

3419 Ostatní tělovýchovná činnost - projekt sportovní areál 3 000 000 700 000
3511 Ambulantní péče 126 000 69 000

oprava elektrických rozvodů 50 000
3612 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství 2 163 000 483 400

rekonstrukce domu č. 183 400 000
startovací byty - Vrbičky - projekt 100 000
demolice v Cacardově 100 000
byt ZŠ - Čechová 1 500 000

3631 veřejné osvětlení 810 000 760 000
rekonstrukce veřejného světlení 300 000
oprava osvětlení hřbitov 50 000

3632 Pohřebnictví 47 000 45 500
3639 Komunální služby a územní rozvoj 736 400 475 900

Cyklotrasa M. Žižkov - St. Poddvorov 300 000
příspěvky regionům 130 400
inženýrské sítě Vrbičky - projekt

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000 50 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 970 000 960 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděný 672 000 600 000
3729 Ostatní nakládání s odpady - recyklace  300 000 320 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 581 000 14 076 400

biokoridor za ul. Moravská 200 000
areál za kostelem - oplocení 200 000
autobusové zastávky 150 000
obnova zeleně 200 000

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 604 500 489 000
oprava rozvodů, koupelny 100 000

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - rozvoz obědů 33 000 33 000
5212 Ochrana obyvatelstva- obecní policie 1 000 1 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 900 000

automobil 400 000
prvotní náklady na vybavení, mzdy 1 000 000
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Milí čtenáři i všichni, kteří čas od času zavítáte do knihovny, 
léto a s nimi spojená vedra jsou pryč, polní práce skonči-

ly, nastává tedy ten správný čas na čtení knih. Tímto zvu do 
knihovny všechny, kteří ještě nenabrali odvahu nebo neměli 
čas k nám zavítat a zkusit, jaká je paráda se natáhnout s kníž-
kou, vyčistit si hlavu a nechat se unášet příběhem.

Pro zajímavost se podívejte, jak šel čas s knihovnou za 
uplynulé roky. Jaký je stav knihovního fondu, kolik se vyřa-
dilo knih (úbytky), kolik přibylo nových knih, jednak z pe-
něz na nákup vyčleněných, jednak z darů a dále knih, které 
nám posílá Moravská zemská knihovna v  rámci projektu 
Česká knihovna zadarmo. Můžete taky vidět, jak se zvyšuje 
částka na nákup nových knih. Je to ovšem nezbytné, protože 
všichni čtenáři chtějí číst nové knihy a fond se musí obno-
vovat. Jen pro zajímavost rok 2017, v přírůstcích, tj. nových 
knihách vidíte číslo 460, ale odečtěte od toho 34 knih z MZK 
plus nějaké knihy, které jsem nechala zapsat z  darů a  do-
staneme se na číslo zhruba 420 knih, což je počet knih za 
70 tisíc. Je to hodně, nebo málo za tu sumu? Letos jsem vy-
řadila 623 starých, roztrhaných a špinavých knih, které by 
už nikdo nečetl. Příští rok se musí nutně obnovit fond u vět-
ších dětí, tam je to zcela nezbytné. Když se zeptám maminek, 
proč děti nechodí, dozvím se, že chodí do Hodonína, proto-
že tady takové knížky nemáme. Což si myslím, že je škoda.

Statistika knihovního fondu, úbytků a přírůstků nových 
knih
rok stav fondu úbytky přírůstky náklady na fond
2013 6291 259 186 30 000
2014 6218 554 303 30 000
2015 5967 244 539 65 000 3 tituly 

periodik

Z naší knihovny
2016 6262 375 447 65 000 7 titulů 

periodik
2017 6 334 334 460 70 000 7 titulů 

periodik

Od roku 2012, kdy bylo 125 registrovaných čtenářů, stoupl 
tento počet o 149, tzn., že nyní máme 274 čtenářů k 30. 11. 2018. 
S dětmi z mateřské školy jsme začali cyklus besed „Čteme z br-
něnských pověstí“. Více se dozvíte na FB a webových stránkách 
knihovny, kam dávám i fotky. Od září probíhala akce „Jižní Mo-
rava čte“, tentokrát na téma „Naše obec za sto let“. Veškeré práce, 
jak z výtvarného kroužku, tak literární počiny dětí z páté třídy, 
jste mohli vidět vystavené v říjnu na chodbě OÚ.  

Mnozí jste zajisté zaznamenali, že se v knihovně již ne-
prodávají jedy na hlodavce. Je to kvůli nové vyhlášce z EU. 
Prostředky na hubení můžete zakoupit v drogerii U Kolibů 
a v obchodě hospodářských potřeb v Moravské Nové Vsi.

Přeji všem klidné prožití vánočních svátků.
Milena Hromková

radary s měřením s výběrem pokut 1 500 000
5512 Požární ochrana 880 000 420 000

hasiči garáž 480 000
6112 Zastupitelské orgány 2 094 000 1 700 000
6114 Volby 112 500
6171 Regionální a místní správa 7 599 000 5 102 100

příspěvky 1 000 000
územní plán obce - nový 550 000
park u koupaliště - zázemí 1 500 000
energetické štítky budov 300 000

6399 Ostatní fi nanční operace 1 870 300 1 632 500
6409 Ostatní činnosti 610 000 450 000
Výdaje celkem 52 040 000 54 053 700

Vítězný obrázek Zbyňka KachyniVítězný obrázek Zbyňka Kachyni
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Starostův 

sloupek

Byli jste v poslední době na nějaké vět-
ší akci? Třeba na našem Gulášfestu? Nebo 
Za mladým vínem u  Nechor? A všimli 
jste si těch přeplněných pytlů a  hromad 
plastových misek, lžiček, kelímků…? 
A nelíbilo se vám to stejně jako mě? Pojď-
me s  tím zkusit něco, aspoň něco málo, 
udělat! Jak? Inspirovala mě letos na Gu-
lášfestu skupina „gulášníků“, která si říká 
Partička. Ti totiž vyzvali návštěvníky, aby 
si přinesli vlastní misky, lžíce, pohárky… 
a  tím snížili velké množství plastů kon-
čící v odpadu. Výborný nápad! Co říká-
te? A skutečně, ač nemnoho, přesto se 
řada takových lidí, kteří výzvu vyslyšeli, 
našla. A tak jsem si řekl, že se pokusím 
o  totéž. Prosím tedy vás všechny, kteří 
na podobné akce chodíte, vezměte si 
své nádobky s  sebou! Ušetříme životní 
prostředí, budeme mít dobrý pocit a bu-
deme příkladem pro naše děti, které už 
to možná za pár let budou považovat za 
samozřejmost… A ta troška nepohodlí 
za to určitě stojí!

Ve „Slově starosty“ tohoto Zpravodaje 
zmiňuji „malé překvapení“ během na-
šeho štědrodenního koledování. Ona ta 
překvapení budou vlastně dvě. Tím prv-
ním je místo, kde se potkáme. Nebude to 
před obecním úřadem, ale v  našem Slav-
nostním areálu za kostelem. A tím dru-
hým překvapením je, že se bude podávat 
svařák, případně čaj, a každý z účastníků 
dostane malý dárek v  podobě skleně-
ného hrnečku, který si pak může přinést 
třeba na novoroční ohňostroj, a  další 
akce, takže vůbec nebudeme muset po-
užívat plastové kelímky…a vo vo vo tom 
to je! A kdo si na příští akce zapomene 
vzít vlastní, tomu zapůjčíme skleněný za 
drobnou zálohu. Kdo si jej nechá, bude 
jeho, kdo jej vrátí, dostane zálohu zpět.

Co vy na to? Zkusíme tento jednodu-
chý experiment? Pomůžete mi s jeho pro-
pagací? Děkuji!!!

Těším se, že se nám to podaří
Váš starosta

Plasty kolem nás

Spadly první sněhové vločky 
a  za rožkem na nás čeká krásný 
vánoční čas. Přitom je to jako 
včera, co jsme vítali žáky v novém 
školním roce. I když se to zdá 
jako chvilka, stihli jsme toho ve 
škole opravdu hodně. Například 
hned v  září se rozjel celoroční 
projekt v  rámci podpory rozvoje 
matematické gramotnosti Kavár-
na u sedmičky. Jak již plyne z ná-
zvu, mají ji na povel naši sedmáci 
a celá se nese v duchu fair trade. 
Přijďte na výbornou kávu s  do-
mácím jablečným štrůdlem každý 
první čtvrtek v měsíci odpoledne 
mezi 16 a 17 hodinou. 

Máme za sebou také význam-
nou událost, kterou škola žila už 
nějaký ten pátek před jejím vy-
puknutím. Oslavili jsme v  říjnu 
100 let výročí vzniku republiky 
projektovým dnem, který vyvr-
cholil vystoupením žáků v kultur-
ním domě a symbolickým vysaze-
ním lípy v areálu školy. 

Také vy jste měli možnost na-
kouknout během Dne otevřených 
dveří do chodu školy a podívat se, 
jak u nás probíhá výuka.

V listopadu jsme se mohli 
přesvědčit o tom, že naše škola je 
plná talentovaných dětí. Proběhl 
totiž první ročník talentové sou-
těže Prušánky mají talent. Tolik 

Z činnosti ZŠ
šikovných a  talentovaných dětí 
prvního stupně pohromadě se jen 
tak nevidí. Nouze nebyla o zpěvá-
ky, judisty, tanečníky, hudebníky, 
kouzelníky ani parkuristy. 

A kdy jindy než před Vánoci je 
čas myslet také na ostatní. I naše 
škola se rozhodla pomoct, proto 
jsme se zapojili do projektu Kra-
bice od bot a právě takové krabice 
naši žáci společně naplní dětský-
mi dárky k  Vánocům. Potěší tak 
konkrétní děti z  chudších rodin 
v  České republice a  dopřejí jim 
o něco hezčí svátky. A než nasta-
nou tyto všemi očekávané svátky 
klidu a míru, potkáme se již tra-
dičně 16. prosince na adventním 
odpoledni ve škole a nasajeme tu 
správnou předvánoční atmosféru.

I v  novém roce na děti čeká 
mnoho akcí a  pěkných zážitků. 
Kdybych měla jednu z  nich vy-
brat, rozhodně zmíním lyžařský 
kurz, který tentokráte proběhne 
v  CHKO Jeseníky na Ovčárně 
pod Pradědem se sedmou a  os-
mou třídou. Děti se už teď těší na 
sníh, nové lyžařské dovednosti 
a zážitky. 

Přejeme všem krásné a poho-
dové Vánoce, hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti v novém roce.

Za kolektiv základní školy
Jana Kolaciová

Ve spolupráci s místní knihovnou se naše 5. třída zapojila do projektu 
JIŽNÍ MORAVA ČTE. Paní knihovnice M. Hromková pro nás připravila 
velmi zajímavou besedu a čtení z prušánecké kroniky z doby přesně před 
100 lety. To nám pak bylo inspirací pro psaní slohových prací na téma 
NAŠE OBEC ZA 100 LET. Jednu z nich si můžete také přečíst:

NAŠE OBEC ZA STO LET
Představuji si, že se Prušánky rozšíří na město. Všude budou moderní 

budovy, které se ovládají přes mobil. Jsou vybaveny nejrůznějšími bezpeč-
nostními zařízeními. Auta nejezdí na benzín ani na naft u, ale jen na elek-
trickou baterii. Pod silnicí jsou elektrické panely, které auto za jízdy dobíjí. 
Můžeme si vybrat, jestli budeme řídit my nebo autopilot. Když si bude 
autopilot myslet, že řízení nezvládáme, tak vezme řízení za nás. Je zde 
také rychlovlak, který nás spojuje s ostatními městy. Vyučování je jen on-

Jižní Morava čte a také píše
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line přes internet, až na tělocvik. Místo lidí skoro všechnu 
práci dělají stroje roboti. Jediná práce je roboty kontrolovat. 
Platí se jen elektronicky. V Prušánkách je velká vícepatrová 
sportovní hala. V prvním patře se hraje hokej, ve druhém 
fotbal, v posledním tenis, badminton a ping pong. Na sní-
dani, oběd a večeři se jí tabletky, které vám dají všechno, co 

vaše tělo potřebuje. Místo popelnic máme zařízení, které 
rovnou všechen odpad recykluje. 

Bylo by hezké, kdyby se něco z toho splnilo, ale něco by 
mohlo zůstat stejné. Například zvyky jako jsou hody, Ve-
likonoce nebo Vánoce, prostě něco, kde se lidé potkávají. 

Jakub Hosaja, 5. třída

Z naší školičky

Hudební, taneční a výtvarná škola

Školní rok se rychle zaběhl a sluneč-
ný podzim už je za námi. Ale neboj-
te, děti si ho stihly užít všemi smysly. 
Nové děti se pomalu adaptovaly na 
prostředí jim neznámé a našly si nové 
kamarády. V průběhu října se nám 
vyměnila paní učitelka. Místo Terezy 
Gazdíkové se mezi nás vrátila stálice 
Milada Poláchová  A jak se ve škol-
ce vlastně máme? Zájmové kroužky se 
rychle naplnily, a tak děti nezahálí ani 
odpoledne. V dopoledních hodinách 
zhlédly různá - nejen divadelní před-
stavení. V říjnu začal přihlášeným dě-

V září Hudební, taneční a  výtvarná škola vstoupila do 
nového školního roku 2018/2019 a je to již čtvrtý rok pů-
sobení naší školy. Jsem rád, že i po prvních třech letech, 
kdy došlo k  ustálení počtu žáků a  stabilizování výuky se 
HTVŠ těší velkému zájmu dětí a rodičů o její výuku. Svědčí 
o tom nejen fakt, že si škola drží počet nad stovkou dětí vy-
učovaných ve dvanácti hudebních a čtyřech nehudebních 
oborech, ale i udržení si souborů jako je cimbálová muzi-
ka a pop-rocková kapela. Pravidelné publikum vystoupení 

tem plavecký výcvik v  podobě deseti 
lekcí. A že se vody nebojí, s odvahou 
šly do toho. Na plavání se těší a baví je, 
což je důležité. Předškoláci začali na-
vštěvovat předškoláček, který se sklá-
dá taktéž z  deseti lekcí pod vedením 
Mgr. Vlkové, kde se jak děti, tak ma-
minky učí novým věcem a  dozvídají 
se, jak ulehčit vstup do první třídy a co 
vše by měly znát a umět. Také navště-
vují místní knihovnu a sportují v rám-
ci projektu „Školka v pohybu“ v tělo-
cvičně. Nově v  rámci spolupráce se 
základní školou dětem chodí předčítat 

HTVŠ si jistě povšimlo růstu našich mladých umělců a je-
jich nesporných pokroků. 

Jak to již v institucích našich rozměrů bývá, nový školní 
rok se neobešel bez obměn pedagogického sboru. Změny 
se udály na postu učitelky příčné a zobcové fl étny, kdy paní 
učitelku Šárku Koutnou nahradila Natálie Železníková. 
A opustil naši školu také pedagog hry na klarinet Marek 
Prajka, za něhož přišel pan učitel Jan Kočár. Pro letošní rok 
také paní Marie Řehánková převzala nejstarší skupinu Vý-

před spaním školáci ze 4. třídy, kteří 
už pěkně čtou a rozvíjejíme tak u dětí 
čtenářskou gramotnost. V blížícím 
se předvánočním čase se uskutečnilo 
focení, a  tak vánoční vzpomínku na 
školku budou mít všechny děti, co se 
fotily. Ještě nás v prosinci čeká Miku-
lášská nadílka a Vánoční dílničky pro 
rodiče či prarodiče s dětmi. Tímto vás 
všechny zveme, přijďte si něco vyrobit 
a neformálně se setkat u šálku čaje. 

Krásné Vánoce přeje kolektiv MŠ.
Foto: Alexandra Nesvadbová 

a Radka Šůrková
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tvarného oboru, kterou vedla v loňském roce paní učitelka 
Jana Kolaciová. Všem pedagogům bych chtěl moc děkovat 
za jejich práci pro HTVŠ.

V prvním pololetí jsou v plánu dvě besídky a to Miku-
lášská, která se konala 4. 12. 2018 a besídka Vánoční, na 
níž se můžete těšit 18. 12. v 17 hodin v kulturním domě. 
Na Mikulášské besídce dostaly prostor mladší děti navště-
vující HTVŠ a program zpestřilo vystoupení souboru Ne-
choránek za doprovodu cimbálové muziky žáků HTVŠ. Na 
Vánoční besídce se kromě sólových vystoupení našich již 
pokročilých umělců představí taneční čísla oboru Irský ta-

nec a také Pop-rocková kapela žáků HTVŠ. 
Vánoční prázdniny nás čekají od 22. 12. do 2. 1.2019. 

V týdnu od 28. 1. se bude rozdávat pololetní vysvědčení 
a 1. 2. 2019 následují pololetní prázdniny. 

Všem žákům, rodičům a lidem podporujícím naši ško-
lu bych chtěl popřát krásné, ničím nerušené prožití svátků 
vánočních a co možná nejzdařilejší vstup do nového roku 
2019. Věřím, že se spolu setkáme na našich vystoupeních, 
z kterých si jak vystupující, tak i vy odnesete krásný zážitek. 

za celý kolektiv HTVŠ 
Vít Němeček

Nechoránek

Nechoránek zdraví čtenáře Zpravodaje!
Dobrý zimní den vám všem. Po 

delší době všechny opět zdravíme 
z  těchto stránek. Naše parta před zi-
mou a mrazem rozhodně nezalezla do 
peřin a  ani neusnula dlouhým spán-
kem. Vrhli jsme se do práce a  pilně 
nacvičujeme. Šňůra vystoupení si žádá 
své. Takže jsme pro vás všechny opět 
vybrali nové koledy, tance a  říkadla 
a rádi vám je představíme.

Naši produkci jsme zahájili v sobo-
tu 1. prosince, v krásném areálu v Čej-
kovicích, kam nás pozvali z fi rmy Son-
nentor. Nejen, že jsme v jednu hodinu 
po poledni představili nové pásmo, ale 
také jsme tu potkali Mikuláše, čerty 
a anděly. A vyrobili jsme si tu drobné 
vánoční dekorace. Zkrátka, naši hosti-
telé se o nás královsky starali.

Druhé vystoupení nás čekalo hned 
na druhý den v neděli, kdy jsme v Pru-

šánkách spolu s ostatními dětmi roz-
svítili vánoční strom. Tady jsme ale 
nepředváděli celé pásmo. Před obec-
ní úřad se taktak naskládáme, takže 
s tancem by to nedopadlo nejlíp. Navíc 
pak malé pódium vždycky uvolníme 
mikulášské návštěvě.

Vánoční koncert dětí z  HTVŠ už 
taky pomalu začíná být každoroční 
tradicí. A my na něm rozhodně ne-
smíme chybět. Tady doma v  kultur-
ním domě vystupujeme rádi. Navíc, 
pěkně v teple. To se pak hned líp zpívá 
a tancuje. 

To jsou tedy předvánoční akce, kte-
ré už máme za sebou. Ale nezoufejte, 
ještě si společně můžeme zazpívat na 
Štědrý den. Dospělí muzikanti nám 
taky už tradičně dají chvilku na za-
čátku, při Koledování na návsi. Tak se 
tam třeba potkáme.

Letos jsme výrazně „omladili“ 
naše řady. Přidalo se k nám hned pět 
nových děvčat. To víte, starší děti po-
malu odchází a  my jsme tak rádi, že 
nám těch tanečních koleček neubývá. 
Momentálně zabereme při tanci téměř 
celé jeviště. A to je moc dobře.

Taky je moc dobře, že se tak pěk-
ně rozehrála naše dětská cimbálová 
muzika. Kluci se moc snaží, a  i když 
už s námi netancují, tak s námi aspoň 
hrají. A vidíte, že rozhodně nemají čas 
se s námi nudit 

Přejeme vám všem, ať vás ani nuda 
ani nemoc na svátky nepřepadne, zpí-
vejte si koledy, mějte se rádi a  buďte 
všichni zdraví. 
Krásný rok 2019 přeje celý Nechoránek

Foto: Bohdana Bartolšicová Tučková
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Letošní podzim byl pro náš Klub 
obdobím organizace několika nových 
akcí. Hned začátkem října jsme ve 
spolupráci s  obecním úřadem zorga-
nizovaly drakiádu, která tentokrát pro-
běhla na prostranství naproti myslivny. 
Účast byla nad očekávání hojná a po-
časí k  nám bylo velmi vstřícné. Draci 
létali vysoko a všichni malí účastnící si 
odnesli medaile. Pro rodiče byl připra-
ven svařák, který ale díky slunečnému 
počasí nebyl příliš doceněn  Nakonec 
si všichni mohli u táboráku opéct špe-
káček. Akce se velmi vydařila a my se 
těšíme, že ji příští rok zase zopakujeme.

Koncem října, o podzimních prázd-
ninách, jsme si s dětmi vyjely do herny 

Klub maminek

Bambino v Hodoníně. Oproti minulým 
návštěvám této herny se nás tentokrát 
sešlo opravdu hojně, napočítala jsem 
17 dětí a 9 maminek. Bylo to moc pří-
jemně strávené dopoledne, děti si vy-
hrály a  maminky měly mezi dohlíže-
ním na ně občas i čas popovídat si mezi 
sebou. Tuto tradici bychom také rády 
přenesly do příštích let.

Po výletu do Bambina jsme se vrh-
ly na přípravu lampionového průvodu, 
který tentokrát probíhal také v  naší 
režii, samozřejmě s  velkou podporou 
obecního úřadu. Tak jako na drakiádě 
byl pro rodiče připraven svařák. Víno 
na obě akce věnoval Klubu maminek 
pan Jiří Hromek, za což mu patří velký 
dík. Děti a abstinenti si mohli dát teplý 
čaj a pro všechny byly k dispozici vý-
borné koláčky z  mikulčické pekárny. 
O jejich kvalitě svědčí fakt, že se po nich 
jen zaprášilo. Po příchodu zpět k návsi 
dostaly děti lízátko a  svítící náramek. 
Jedinou drobnou vadou na kráse celé 
akce bylo to, že nám písničky z rozhlasu 

nehrály po celou dobu průvodu, ale to 
do příště vypilujeme. Moc děkuji všem, 
kteří se na přípravě průvodu jakkoliv 
podíleli a samozřejmě také všem, kteří 
se svými lampiony přišli a podpořili tak 
atmosféru svátečního předvečera. Také 
tradici lampionového průvodu budeme 
chtít do příštích let zachovat a  doufá-
me, že vy nám zachováte přízeň.

29. 11. už tradičně proběhlo veřej-
né tvoření adventních věnců a  jiných 
adventních dekorací. Někdo si vyrobil 
adventní svícen, někdo věnec na dveře, 
někteří si prostě jen přišli dokoupit ma-
ličkosti, které jim chyběly k výrobě je-
jich vlastní dekorace. A jako vždy kaž-
dý odcházel s krásnými výrobky a svá-
tečně naladěn na začátek adventu.

Na polovinu prosince jsme pak při-
pravily malé vánoční tvořeníčko pro 
děti. Společně jsme si vyrobili spoustu 
ozdob, přáníček, barevných řetězů, an-
dělíčků, prostě si každý vybral, co se mu 
líbilo a to si potom odnesl domů.

Od 10. 12. v domku Klubu mami-

Podzimně-zimní Klub maminek
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nek také probíhá kurz efektivního ro-
dičovství (tzv. KERO), který pořádá 
Centrum pro rodinu v  Hodoníně. Za 
zprostředkování možnosti pořádat ten-
to kurz tady v Prušánkách děkuji Lence 
Tlachové. 

Ráda bych touto cestou poděkovala 
i všem maminkám, které se jakýmkoliv 
způsobem angažují v Klubu maminek 
a  i těm, které chodí na naše pravidel-
ná setkání. Velký dík patří také naší 
lektorce angličtiny pro nejmenší Míše 

Krmíčkové, která někdy musí proká-
zat opravdu velkou trpělivost  Ješ-
tě jednou také děkuji panu starostovi 
a zaměstnancům obecního úřadu, bez 
jejichž podpory by fungování našeho 
Klubu nebylo možné. 

A rozhodně nemusíte mít strach, že 
bychom usnuly na vavřínech. Na příští 
rok opět plánujeme spoustu akcí, z těch 
nejbližších by to měl být výlet do Bam-
bina o  jarních prázdninách, dále jarní 
burza, velikonoční tvoření nebo rodin-

né odpoledne u  Nechor. Samozřejmě 
o  všem budeme informovat na face-
booku ve skupině Maminky Prušánky, 
na stránkách obce, infokanálu nebo 
prostřednictvím plakátů. 

Nakonec bych ráda jménem Klubu 
maminek popřála všem krásné a vese-
lé Vánoce plné klidu, pohody a radosti 
z jiskřiček v očích dětí, a dále také šťast-
né vkročení do nového roku 2019.

Za Klub maminek Martina Vašíčková
Foto: Bohdana Bartolšicová Tučková

Čtvrtý ročník podzimních ote-
vřených sklepů přinesl nový rekord 
v  návštěvnosti této akce. V sobotu 
24. 11. 2018 se sjelo a sešlo do sklep-
ních uliček 867 milovníků vína. To je 
o 223 více než vloni a od roku 2015, 
kdy jsme tuto akci pořádali poprvé, 
vzrostl počet návštěvníků 2,5 x.  Stá-
le větší oblibě se těší náš internetový 
předprodej, kde si vstupenky pořídili 
574 návštěvníci. 

K ochutnávce byla ve dvaadvaceti 
sklepech již tradičně připravena nejen 
letošní vína. Pro ně, ale i pro ty, kteří 
přijeli do Nechor bez rezervace vstup-
ného, se pokladna otevřela už v pátek 
večer. Po oba dny fungovala pokladna 
bez problémů, za což děkujeme jak 
jejímu vedoucímu, tak místním seni-
orkám a dalším dobrovolníkům z řad 
našich spoluobčanů. 

Spolek Nechorští vinaři

Kromě ochutnávek vína se mohli 
návštěvníci zúčastnit v  podvečer při-
pravených soutěží, a to nejprve souboje 
v  „lúpání“ dýňových jáder. Velký zá-
jem návštěvníků vzbudila již tradičně 
následující soutěž v  natažení koštýře 
o objemu 0,7 l na čas. Soutěže uváděl 
jako vždy starosta naší obce s pomocní-
ky z řad naší prušánecké chasy.  Pak už 
hrála k tanci a poslechu až do pozdních 
večerních hodin Kapela starých časů. 

Návštěvníci našli v  Průvodci 
i  kupón na vyprošťovací polévku. Tu 
pro nás letos opět uvařili ve stánku 
rodiny Bolfíků. A kromě soboty od-
poledne se mohli polévkou zahřát 
i v neděli dopoledne. Počasí nám ten-
tokrát úplně nepřálo, ale v  průběhu 
dne se sobotní ranní vítr utišil. 

V anketě se návštěvníci shodli na 
tom, že naše otevřené sklepy byly su-

K Nechorám do sklepa za mladým vínem 2018

per. Anketní lístek odevzdalo 388 ná-
vštěvníků a celá řada z nich se k nám 
vrací opakovaně. Více než 5x navštívi-
lo některou naši akci 18% z nich. 

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:

„Výborná akce, příští rok navštíví-
me zas.“

„Je to výtečná akce, plná milých 
a příjemných lidí, děkujeme.“

„Skvělá akce, super organizace. 
Moc se nám tu líbilo, v červnu se uvi-
díme znovu.“

„Velice příjemná atmosféra, spous-
ta výborného vína.“

„Krásná akcička, výtečná vínečka.“
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Myslivecké sdružení 

Hubert
Myslivci se pustili do sázení stromků

Myslivci z prušánského sdružení Hubert ve spolupráci s Obecním 
úřadem se rozhodli, že pomohou vylepšit naše životní prostředí o to, 
co začíná zoufale chybět. Co to je? Stromy! Rozhlédnete-li se kolem 
sebe, tak vidíte, že stromů rapidně ubývá. Trpí suchem, různými škůd-
ci a nejvíce lidskou činností. Proto jsme, jako myslivci, přišli s nápa-
dem vysadit 140 listnatých stromů různých druhů na místech, kde 
stromy buď uschly nebo prostě zestárly. Pár let to sice potrvá, než bu-
dou výsledky naší práce vidět, ne všechny stromečky se také ujmou, 
ale výsledek jistě bude stát za to.

A víte, co by bylo prima? Přidejte se 
s touto sázecí aktivitou k nám! Kdyby 
každý zasadil jeden stromek na místa, 
kde chybí a nepřekáží (i třeba ve značně 
zdecimovaných větrolamech), vypada-
lo by to kolem nás za pár let mnohem 
veseleji. A pokud si nejste jisti, kam 
a  jaký stromeček zasadit, přijďte na 
obecní úřad, tam vám rádi poradí.

Budeme rádi za zdravější a zelenější 
Prušánky

Lubomír Zahradník

A v  superlativech bychom mohli 
pokračovat, což nám dodává sílu do 
příštího roku. 

Pokud nevíte, co pořídit svým blíz-
kým k Vánocům, využijte předprodej 
vstupenek na letní sklepy za 700 Kč, 
který bude probíhat prostřednictvím 
našeho webu od 6. 12. do 24. 12. 2018.  
V případě zájmu vám zašleme i  dár-
kový certifi kát. Jubilejní 10. ročník 
otevřených sklepů budeme pořádat 

22. 6. 2019. Určitě na tuto významnou 
událost nachystáme i některé novinky. 
Na podzim budou mít otevřené sklepy 
5. výročí a konat se budou 23. 11. 2019.  

V závěru roku děkujeme všem, 
kteří k  úspěchu našich akcí přispěli. 
V prvé řadě dobrovolným pomocní-
kům z řad občanů Prušánek, Vinným 
sklepům u  Jeňoura a  pracovníkům 
obce Prušánky. Rovněž našim sponzo-
rům, kterými jsou již tradičně Vinař-

ský fond, Jihomoravský kraj a  Obec 
Prušánky.  

Našim příznivcům a  podporova-
telům přejeme do nového roku pevné 
zdraví, štěstí a  všem vinařům přízeň 
našich moravských vinařských patro-
nů.

Michaela Hradilová, 
Spolek Nechorští vinaři

Foto: Martina Nešporová, 
Pixelhouse s.r.o.

Listopadové rozhraní
Rok plyne a je tady listopadové rozhraní. Čas 

se láme a lidé se choulí do klubíček.
Tehdy i  na nechorské cestě potkáváš jenom 

ty oddané. Čas, kdy i v jindy chladném sklepě je 
útulno a vína voní po hroznech. 

Tak studený vítr foukal do tváří a povídal, jak 
listopad šetří sluncem, aby nás nechal rozjímat 
nad krásami toho roku. Jak ukládá do spadaného 
listí všechna nesplněná přání a nevyslyšené tuž-
by. Jak spouští deště, aby se smyly viny. Jak umí 
vyhnít rány, aby se jizvy zacelily. Jak pod zemí 
dokváší letošní vína. Jaká tajemství se tam rodí. 
A jaká poselství se v těch vínech budou zrcadlit.

Listopad je hospodář. Připravuje půdu. 
I v tom nejhorším nečase, v tom největším tlení, 
v  nafoukaném listí u  cesty, v  kapkách rosy, co 
padá do mechů, ukrývá jezerní lastury.

Rozhrábneš listí a v dlani máš stříbrnou per-
lu, ukáplou z pavučiny.

Hluboko v sobě mám listopad. 
Nechorské byliny, Pigi

A trochu 

poezie…
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A zase je nám o rok více,
vrásky přibyly na líce,
těší se už starý, mladý
vždyť Vánoce budou tady.

Blíží se svátek Martina. Tak proč si nevzpomenout na 
naše Martinské hody? Tyto u nás se slavily do roku 1981. As-
poň malou vzpomínkou si tuto tradici zachovejme.

S velkými přípravami se chystáme na naše třetí „Martin-
ské posezení“. Přece na každé hody musí být koláče! Jsem 
velmi ráda, že se opět našla ochotná děvčata, která věnovala 
svůj čas na přípravu a pečení koláčů. A že se opravdu poda-
řily.

Jako každý rok pracovníci obecního úřadu nám připravi-
li a vyzdobili sál. Na stole kytičky a talířek s koláčky. S velkým 
očekáváním jsme vyhlíželi naše spoluobčany a hosty. Měly 
jsme připravený pěkný program. Velmi nás potěšila velká 
účast. Taky se na nás přijeli podívat hosté z Hodonína.

Program zahájili vedoucí seniorů a  pan starosta. Paní 
Zdenička Hromková velmi vtipně přednesla své říkání, tak-
zvané „Postřehy z  Prušánek“, které si můžete přečíst pod 
článkem. Jako kytičky, které nám sál rozzáří, zatančily děv-
čátka své irské tance. Taky jsme zaznamenali pokrok u malé 
cimbálky. Kluci, jen tak dál! A naše malé zpěvačky – moc 
pěkně jim to zpívá.

Jedním ze zlatých hřebů programu bylo vystoupení na-
šich sportovců, kteří se učí ve škole bojovému umění. Pod 

Naši senioři
vedením pana Josefa Osičky, který trénuje 
sportovce od malých děti až po dospěláky, 
nám tito předvedli moc pěkné vystoupení. Všichni jsme je 
odměnili dlouhým potleskem. Opravdu bylo na co se dívat.

Rovněž artista pan Navrátil, kterému děkuji, že se uvolnil 
z vystoupení v Čechách, nám předvedl svá čísla. Sklidil velký 
potlesk a jeho krásní tři pejsci taky.

A naši mužáci, kteří program uzavírali, opět nezklamali 
a krásně zazpívali.

Jaké by to byly hody bez vína? Náš „Spolek nechorských 
vinařů“ nám vína dodal. A zase byl košt mladých vín! Zájem 
o vínečka byl opravdu velký. Moc děkujeme.

Velké poděkování patří „Kapele starých časů“. Tato nám 
hrála k naší dobré náladě a k tanci až dlouho do večera.

Těší nás, že se akce líbila. Hosté i domácí odcházeli velmi 
spokojeni. Ještě jednou velké poděkování všem, kteří se na 
akci podíleli a všem, co nám pomáhali.

Protože se blíží Vánoce, přejeme všem spoluobčanům 
hodně zdraví, spokojenosti a pohody po celý rok.

Tak ještě jednou krásné Vánoce
a na viděnou zase po roce.
Do konce roku zbývá už jen krok,
ať je tedy šťastný i celý příští rok.

Za seniory Květa Kopečková 
Foto: Věra Dřevěná



strana 15Číslo 4/2018

Prušánský zpravodaj

Z činnosti skautu

Krásné odpoledne všem!
Uděláme si zase všecí hezký den!
Martinské posezení po roce zas máme,
tradici trošičku si rádi zachováme.
S počasím letos trochu všecí bojujem,
a svatý Martin na bílém koni tentokrát zas nepřijel.
Ale husičku martinskú k obědu jsme měli všecí,
šak v televizní reklamě je pro nás tolik věcí.
Když to dobře sledujem, tak martinské vínečko 
mladé k husičce patří také.
Na reklamu číháme, všechno správně vnímáme.
Připomeneme si zvlášť, jaký hlas má Tvoje tvář,
a že plyn bude o málo dražší, 
snad v televizi nás jen straší.
Že důchodu víc nám dajů,
snad sa oni nerozdají.
Dnes to všechno vynecháme,
ze dvě vínečka nalét si dáme. 
Šak vinařům našim chvála, čest, 
s něma žízeň zachráněná jest.  
Košt vínečka od nich máme, 
přízeň jejich si zachováme.
Posedíme trošičku a vzpomeneme našu vesničku.
Náměstíčko hezké máme, uchránit si ho hodláme,
u kostelíčka parčík nový – budeme se těšit, 
až krásné růže tam zavoní.
Kol dokola lavičky, olemované chodníčky.  
Hřbitov máme obnovený, vypadá teď jako nový.
Všude rovné cestičky a dostatek vodičky.

Také Nechory mají hezký vzhled,
novú dlažbu v uličkách pozná každý hned. 
Pro kolaře prima stezky,  
by jelo se jim sportem hezky.
Policajta ku pomoci měli bysme mět my v moci,
na všechno by dohled měl, tak pořádek udržel.
Ještě takú připomínku, proč auta jsou na chodníku,
šoférovi sa do garáže nechce,
tak postaví si autečko, kde chce,
třeba je to na silnici nebo chodník obsadí si.
A když snížek napadne,
uhrňač službu dostane,
auto mu v cestě stojí, 
tak nevyužije služby svojí.
S vínkem mladým všecí sa dnes občerstvíme
a s muzikú starých časů určitě sa pobavíme.
Srdečně vítáme všecky,
tak mějme se dnes všichni hezky.
Mladým lidem popřát chcem,
ať v Prušánkách se jim daří jen.
Ještě je tu kůsek v rožku, 
vzpomeneme volby trošku.  
Veřejná schůza zastupitelstva uběhla,
aj diskuze proběhla,
dobře jsme si zvolili pomocníčků dědiny.
Chraňme naši dědinku a udělejme si čas nachvilku.
Pohárky zvedněme výš a vínečka nechajme si nalét víc!

Zdeňka Hromková

Skautský oddíl Cor Dare

Římský papež Urban II. (1088–
1099) vyzval ve své době evropské 
rytíře, aby zorganizovali válečnou 
výpravu do Palestiny a osvobodili od 
mohamedánů především Betlém a Je-
rusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. 
Podle červených křížů, které si připev-
ňovali na oděvy, se jim proto začalo 
říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout 
i několik mládenců z Florencie. Jeden 
z  nich při odjezdu přísahal, že když 
výpravu přežije a vrátí se, donese do 
rodného města plamínek ohně z věč-
ného světla, které hoří v  Betlémské 
basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po 
několika letech, těsně před Vánocemi, 
se před branami města objevilo něko-

lik otrhaných a  zubožených postav, 
v  jejichž čele šel jeden s  hořící svící. 
Těžko v  nich Florenťané poznávali 
svoje syny, kteří před lety odešli z do-
mova do války proti mohamedánům. 
Všichni ale přísahali, že plamínek na 
svíci, kterou nesli, je skutečně přímo 
z Betléma. Ochránili ho v každém po-
časí, vezli ho po souši i po moři, jen 
aby splnili svůj slib.

A nápad byl na světě. Pracovníci ra-
kouského rozhlasu v Linci totiž v roce 
1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku 
pro zrakově postižené děti, nazvanou 
Světlo ve tmě. Legenda byla inspirací 
velkému nápadu – dopravit před Vá-
nocemi do Rakouska světlo z Betléma 

jako poděkování 
těm, kteří ochotně 
a  rádi přispějí nějakým způsobem 
postiženým dětem. V té době nikdo 
z nich ovšem netušil, že za pár let se 
z tohoto nápadu zrodí jeden z novo-
dobých vánočních zvyků.

Heslo rakouských skautů pro le-
tošní rozvoz Betlémského světla do 
celého světa zní „Mír potřebuje roz-
manitost – společně pro tolerantní 
společnost“ a  odkazuje na klíčovou 
myšlenku zakladatele skautingu lor-
da Roberta Baden-Powella. Betlém-
ské světlo v tomto může pomoci jako 
jeden ze symbolů míru a porozumě-
ní mezi národy.
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Až vám letos skauti přinesou Bet-
lémské světlo, nezavírejte jim prosím 
dveře před nosem. Chtějí vám jen 
pouze předat malý plamínek, který 
na Štědrý den spojuje všechny lidi na 
celém světě. Nechte si prozářit do-
mov světlem, které docestovalo z da-
lekého Betléma. Nechte si zahřát tělo 
i duši vědomím, že něco tak malého 
a křehkého může zaručit klid a mír 
na mnoha místech ve světě.

Krásné, klidné a  radostné Vánoce 
vám ze srdce přejí skauti ze skautské 
oddílu Cor Dare Prušánky.

Libor Sukup

Ze sportu

Začala nám nová sezóna 2018/2019 
a máme opravdu letos na co navazo-
vat, protože loňská byla pro náš oddíl 
jak se říká „Top“. Tak věřím, že letošní 
bude stejně skvělá a  úspěšná jako ta 
loňská. 

A družstvo už šestým rokem začíná 
v azylu na valtické kuželně a vstup do 
3. ligy, kde obhajuje loňské vynikající 
2. místo, má skvělý. Pět zápasů bez po-
rážky a výborná hra celého družstva. 
První porážka přichází až v  šestém 
kole na těžké kuželně ve Zlíně a druhá 
v desátém v Budějovicích. Ta z Budě-
jovic mrzí nejvíce. Jako družstvo jsme 
dosáhli největšího čísla, co tuhle sezó-
nu na této těžké kuželně u hostů kdo 
hodil, ale domácí zahráli nad své mož-
nosti.  Svůj výkon zlepšili o 150 kuže-
lek oproti tomu, co doma momentálně 
hrají, takže prohra o 25 kuželek oprav-
du mrzí. Na jaro snad porážky Zlínu 
a Budějovicím vrátíme zpět.  Zatím je 
z toho pro nás pěkné druhé místo. Sice 
máme nejmladší družstvo v  soutěži 
s věkovým průměrem 29 let, ale věřím, 
že máme i na možný postup do 2. ligy. 
Sestava Áčka: Zálešák Zdeněk, Esterka 
Stanislav, Zálešák Jan, Fojtík Dominik 
a doplněná o kluky, co jsou u nás na 
hostování, Hlavinka Lukáš z  Blanska 
(už Moravská Nová Ves) a Novák Voj-

SK Podlužan Prušánky oddíl kuželek
ta z Dubňan. Z béčka pomáhali v ně-
kterých zápasech Tesařík Martin, Pál-
ka Michal a Šimek Michal.

B družstvo a  C družstvo začínají 
tuhle sezónu v  novém složení, které 
si odhlasovalo před novou sezónou.  
Béčko vede s  náskokem čtyř bodů 
s přehledem krajský přebor, kdy zatím 
z dvanácti odehraných kol prohráli jen 
dvě utkání, jedno doma proti Vyškovu 
C a druhé v Litenčicích. Potenciál na 
to, aby letos postoupili do divize, mají, 
ale v modelu fi nálové části, kdy proti 
sobě budou hrát první čtyři mužstva 
z  KP1 jih a  sever, to bude až do po-
sledních zápasů hodně těžké. Věřme, 
že se jim to nakonec povede. Nastu-
pují v  sestavě: Flamík Pavel, Kristová 
Alena, Pálka Michal, Novotný Jirka, 
Tesařík Martin, Šimek Michal, Zálešá-
ková Sára a Šimková Jitka

Céčko je sice zatím s osmi body na 
předposledním 9. místě, ale soutěž je 
hodně vyrovnaná. Mezi devátým a pá-
tým místem jsou pouhé dva body. Ješ-
tě se bude hrát nadstavba po základní 
části mezi pátým a desátým družstvem 
a tam při zkušenosti starších hráčů se 
dá uhrát spousta bodů. Důležité bude 
hlavně vyhrávat na domácí kuželně 
s družstvy na spodních místech tabul-
ky, a sem tam přivést body i z venku.  

C družstvo hraje ve složení: Hosaja 
Zdeněk, Pihár Tonda, Lauko Jiří, Vališ 
Ladislav, Šimek Milan, Kuja Libor, Be-
nada Filip a Slížek Tomáš.

Dorostenci jsou zatím v  soutěži 
s  jedenácti body na pěkném třetím 
místě. Z devíti zápasů mají pět výher, 
jednu remízu a  tři prohry. Relativně 
všichni, kromě už ostříleného Tomáš 
Slížka, se seznamují s cizími kuželnami 
a jde jim to moc dobře. Hrají v sesta-
vě Tesařík Radim, Laca Libor, Štrokay 
Martin a už zmíněný Tomáš Slížek.

Dále jsme od VV SK obdrželi i dvě 
ocenění za loňskou sezónu. Získal ho 
Filip Benada za jeho dorostenecké 
úspěchy mezi jednotlivci v  JM kra-
ji a  na mistrovství ČR, a  A-tým za 
2. místo ve 3. kuželkářské lize. Gratu-
lujeme.  

Za kuželkářský oddíl bych vás rád 
pozval na 11. kuželkářský Diskoples, 
který se uskuteční v sobotu 26. ledna 
ve 20:00 hodin v KD. K poslechu bude 
tento rok hrát DJ Mike Cze. A nako-
nec bych chtěl popřát příjemné prožití 
svátků vánočních všem kuželkářům 
a  našim věrným fanouškům a  hodně 
zdraví do nového roku 2019.

Za kuželkářský oddíl Zdeněk  Zálešák                  
 Další informace o oddílu na 

www.kuzelkyprusanky.cz
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podzimní sezóna 2018/2019 je již úspěšně ukončena 
a zimní tréninková příprava v tělocvičně ZŠ Prušánky od-
startována. Pokud máte rádi fotbal nejen v televizi a na počí-
tači a nevadí, že se u toho i běhá , přijďte za námi.

Halové turnaje, kde máme přihlášenou mladší přípravku, 
starší přípravku a mladší žáky, odstartujeme od 1. 12. a se-
hrajeme do konce března 45 zápasů v devíti hracích dnech.  
Veškeré informace jsou k nahlédnutí na:

 www.kmofshodonin.cz. 
Všem přeji pevné zdraví a mnoho sportovních úspěchů.

Miroslav Váňa – trenér starší přípravky

V sobotu 24. 11. 2018 jsme jeli na 
prohlídku stadionu AC Sparta Praha 
v  počtu 39 dětí a  27 dospělých.  Sešli 
jsme se v Břeclavi na vlakovém nádraží 
a všichni jsme odjeli do Prahy. Na hlav-
ním nádraží jsme přesedli na metro 

SK Podlužan Prušánky oddíl fotbalu
Školička, přípravka a mladší žáci:

Výlet do Prahy

Rozpis tréninků:

školička Pondělí 17.00 – 18.00 Středa 17.00 – 18.00

mladší 
přípravka Pondělí 18.00 – 19.00 Středa 18.00 – 19,30

starší 
přípravka Úterý 18.00 – 19.30 Čtvrtek 16.00 – 17.30

mladší žáci Úterý 15.00 – 16.30 Pátek 15.00 – 16.30

Tabulka družstev 3. liga
1. KC Zlín 10 9 1 0 58.0 : 22.0  137.0 : 103.0  3264 19
2. SK Podlužan Prušánky 10 8 0 2 54.0 : 26.0  150.0 : 90.0    3284 16
3. KK Slavoj Žirovnice 10 6 1 3 45.5 : 34.5  124.0 : 116.0  3186 13
4. TJ Lokomotiva České Budějovice 10 6 0 4 46.0 : 34.0  132.5 : 107.5  3208 12
5. TJ Sokol Mistřín 10 6 0 4 45.0 : 35.0  134.5 : 105.5  3204 12
6. TJ Sokol Slavonice 10 5 1 4 43.0 : 37.0  130.5 : 109.5  3194 11
7. TJ Sokol Šanov 10 5 0 5 40.0 : 40.0  111.5 : 128.5  3231 10
8. TJ Centropen Dačice B 10 4 1 5 39.0 : 41.0  115.0 : 125.0  3201 9
9. TJ Sokol Husovice C 10 2 2 6 30.0 : 50.0  110.5 : 129.5  3177 6
10. SK Baník Ratiškovice 10 3 0 7 28.5 : 51.5    96.0 : 144.0  3192 6
11. TJ Start Jihlava 10 2 0 8 27.0 : 53.0    98.5 : 141.5  3170 4
12. KK Réna Ivančice 10 1 0 9 24.0 : 56.0   100.0 : 140.0 3111 2

Tabulka družstev KP1
1. SK Podlužan Prušánky B 12 10 0 2 65.0 : 31.0 80.0 : 64.0 2601 20
2. TJ Sokol Vážany 12 8 0 4 60.0 : 36.0 76.0 : 68.0 2564 16
3. KK Vyškov C 12 8 0 4 56.5 : 39.5 81.0 : 63.0 2573 16
4. KK Sokol Litenčice 12 6 2 4 53.0 : 43.0 82.5 : 61.5 2538 14
5. TJ Sokol Vracov B 12 4 2 6 45.0 : 51.0 73.5 : 70.5 2502 10
6. TJ Jiskra Kyjov 12 5 0 7 42.5 : 53.5 66.0 : 78.0 2501 10
7. KC Hodonín 11 4 1 6 38.5 : 49.5 60.5 : 71.5 2517 9
8. TJ Sokol Šanov B 12 4 1 7 38.5 : 57.5 66.0 : 78.0 2525 9
9. SK Podlužan Prušánky C 12 4 0 8 43.0 : 53.0 65.5 : 78.5 2547 8
10. TJ Lokomotiva Valtice B 11 3 0 8 30.0 : 58.0 57.0 : 75.0 2507 6

Tabulka družstev KP dorost
1. TJ Sokol Mistřín 9 7 2 0 27.0 :  9.0  38.0 : 16.0    1140 16
2. TJ Sokol Šanov 9 7 0 2 28.0 :  8.0  39.5 : 14.5    1144 14
3. SK Podlužan Prušánky 9 5 1 3 21.0 : 15.0 30.0 : 24.0  1113 11
4. SK Kuželky Dubňany 8 3 2 3 16.0 : 16.0 23.5 : 24.5  1098 8
5. TJ Sokol Vracov B 8 2 1 5 10.0 : 22.0 15.5 : 32.5  1023 5
6. SK Baník Ratíškovice A 8 1 1 6 8.0 : 24.0 14.5 : 33.5  1042 3
7. SK Baník Ratíškovice B 9 1 1 7 10.0 : 26.0 19.0 : 35.0  1050 3

(pro některé děti to byl velký zážitek), 
a pak jsme pěšky přišli ke stadionu.

Zde nás slavnostně přivítal pan Pa-
vel Matušek, který nám byl průvodcem. 
Prošli jsme vstupem hráčů na fotbalové 
hřiště, tribuny, komentátorské stanovi-

ště, síň slávy, místnost pro rozhovory 
a  VIP tribuny. Prohlídkou stadionu 
jsme byli velice nadšeni – pane Matuš-
ku, móóóc díky.

Pak následoval oběd v Pizzerii Ein-
stein.  



strana 18 Číslo 4/2018

Prušánský zpravodaj

Po podzimní části soutěže Okres-
ního přeboru dorostu přezimují naši 
dorostenci na 5. místě tabulky. Proza-
tím jsme vybojovali 16 bodů, ale po-
slední zápasy podzimní části ukázali, 
že můžeme hrát rovnocenné zápasy i s 
favority soutěže. Určitě by nám slušelo 

Fotbalový oddíl navrhnul na ocenění za sezonu 
2017/2018 trenéra mládeže Františka Mazucha, který svou 
trenérskou činnost vykonává velmi svědomitě a nad rámec 
svých povinností. Jedním z příkladů je organizace fotbalové-
ho kempu, který má u nás již tradici a je velmi kladně hod-
nocen všemi účastníky.

V sezóně 2017/2018 se A mužstvo kuželek, které hrálo 
skupinu D ve 3. lize, umístilo na vynikajícím druhém místě, 
což je největší dosažený úspěch kuželkářského oddílu.

V soutěži získalo z dvaceti dvou zápasů 31 bodů a v jarní 
části dokonce vyhrálo devět zápasů z jedenácti. Závěr sezóny 

# KLUB Z V R P S B P+ P-
1. SK Vnorovy 13 13 0 0 106:4 39 0 0
2. Hr. Lhota 13 11 1 1 75:10 34 0 0
3. FK Hodonín C 13 10 0 3 76:32 30 0 0
4. FC Veselí n. M. B 13 9 0 4 86:47 27 0 0
5. Prušánky 13 7 1 5 45:47 22 0 0
6. FK Hovorany 13 7 0 6 57:44 21 0 0
7. SK Uhřice 13 5 3 5 35:41 18 0 0

Dorost

Ocenění členů sportovních oddílů

Tabulka OS mladší žáci 

nejhůře 3. místo  Ovšem za předpo-
kladu, že se zlepší tréninková a  herní 
disciplína některých hráčů. 

Podzim soutěže jsme zakončili tur-
najem v Dubňanech, kde jsme proti cel-
kům krajských soutěží podali vynikají-
cí výkon. Po krátké přestávce začínáme 

si naše A mužstvo již pohlídalo a poslední tři zápasy odehrá-
lo v pohodovém stylu. Soupiska: Zdeněk Zálešák, Stanislav 
Zálešák, Lukáš Hlavinka, Stanislav Esterka ml., Jan Zálešák, 
Dominik Fojtík.

Mistrovství České republiky jednotlivců proběhlo 
28. dubna v Českých Velenicích, tam nás reprezentoval Filip 
Benada, který skončil na 24. místě výkonem 548 kuželek. Na 
toto mistrovství se probojoval ze 4. místa v krajské soutěži.

Za oddíl šachu byl oceněn Štěpán Omelka, který patří be-
zesporu mezi mladou naději prušáneckého šachu. Z mládež-
nických turnajů přivezl již několik medailí. Taktéž od minulé 
šachové sezóny družstev začal hrávat za Prušánky pravidelně 
v  soutěžích dospělých, kde dosahuje zajímavých výsledků. 
Pevně věřím, že zájem o šachy mu vydrží co nejdéle a stane 
se pevnou součástí jeho volnočasových aktivit i v budoucnu.

Všem oceněným členům ještě jednou jménem celého 
VV SK gratuluji a přeji mnoho dalších úspěchů nejenom ve 
sportovním, ale i v osobním životě.

Jan Váňa, předseda VV SK
foto: Petr Koliba

# KLUB Z V R P S B P+ P-
8. FK Hodonín D 13 5 3 5 42:49 18 0 0
9. KEN Veselí n. M 13 4 0 9 59:93 12 0 0
10. SK Čejč 13 3 2 8 39:52 11 0 0
11. TJ Lužice 13 3 1 9 18:50 10 0 0
12. Sokol Kněždub 13 3 1 9 12:50 10 0 0
13. D. Bojanovice 13 3 0 10 40:98 9 0 0
14. FK Lovčice 13 2 0 11 33:106 6 0 0

zimní přípravu, která naplno propukne 
od měsíce ledna 2019, kdy do začátku 
soutěže 24. 3. 2019 máme v plánu ode-
hrát i několik přípravných utkání.

Naši chlapci hrají za družstvo Starý 
Poddvorov.

Josef Polášek, trenér dorostu

Další program, který byl pro nás 
nachystán, byla podívaná a procházka 
po Karlově mostě, zastávka na Staro-
městském náměstí, kde se nám znovu 
zprovozněný orloj představil v celé své 
kráse. Poslední zastávkou byla socha 
Svatého Václava.

Po opuštění Prahy jsme šťastně do-
jeli do Břeclavi.

Výlet jsme si moc užili.
Lukáš Váňa – hráč starší přípravky
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Letos v červnu jsem se dostal k in-
formaci, že pár cyklo nadšenců ze 
Slavkova u  Brna plánuje již tradiční 
6. ročník cyklo výletu na Praděd. Ter-
mín první víkend v říjnu. Jelikož mám 
rád výzvy z  jakýchkoliv oblastí života, 
tak jsem nad tím začal přemýšlet a pou-
štět tuto myšlenku v Prušánkách mezi 
kamarády. A ona se ujala. Jako první 
se přihlásil Radek Janeček, zanedlou-
ho Patrik Humplík a nakonec se přidal 
Petr Tlach.

Mezitím přišla informace ze Slavko-
va, že se mění cílová stanice z Pradědu, 

Pojedeme na Praděd nebo na Pustevny?

Náborový šachový turnaj o  pře-
borníka ZŠ Prušánky

Oddíl šachu SK Podlužan Prušánky 
uspořádal dne 9. 11. 2018 v jídelně ZŠ 
náborový šachový turnaj o přeborníka 
školy v kategoriích mladší (1. - 4. třída) 
a starší žáci (5. - 9. třída). Celkem se zú-
častnilo 23 dětí. 

Konečné pořadí mladší žáci: 
1. Lukáš Váňa, 2. Tomáš Weissberger, 
3. Lukáš Maršálek

Oddíl šachu
Konečné pořadí starší žáci: 
1. Ondřej Koller, 2. Martin Imrich, 

3. Patrik Šimčík

Závěrem jen připomenu, že šacho-
vý kroužek dětí se koná každé úterý od 
15:00 hodin v klubovně pod DPS – další 
zájemci jsou srdečně vítáni. Taktéž dě-
kujeme vedení ZŠ Prušánky za vstříc-
nost a podporu.

František Dryšl

kde byli již pětkrát, na Pustevny.
Přes prázdniny jsme si jeli všichni 

individuální přípravu, ale po hodech 
jsme již museli začít s pravidelným tré-
ninkem. Jelikož se čas výletu kvapem 
blížil, tak jsme každou neděli vyjíždě-
li v 7.30 hod. Vybírali jsme stále delší 
a kopcovitější destinace v 50 – 100 km 
dávkách. Celkem výživné byly vyjížďky 
na Vrbici, rozhlednu Slunečnou a Kraví 
horu. V neposlední řadě kopec do Mi-
kulova z Milovic. To jsme samozřejmě 
ještě neměli ani tušení, co nás čeká na 
dvoudenním výletu.

Těsně před odjezdem 
nastaly zdravotní kompli-
kace u Petra, a i když dělal 
maximum, tak se bohužel 
naší expedice nemohl zú-
častnit.

V sobotu 6. 10. 2018 
jsme byli v  7.00 hod při-
praveni ve Slavkově u kos-
tela na odjezd spolu s dal-
šími 25 nadšenci na cestu 
dlouhou 150 km. Start za-
čal stylově přes serpentiny 
nahoru kopcem do Rousí-
nova. Za Tovačovem jsme 
najeli na cyklostezku Beč-

va a  ta nás krásnou přírodou přivedla 
až do Rožnova pod Radhoštěm.

V Hranicích jsme měli předem do-
mluvený oběd, poslední zastávka byla 
v Rožnovském pivovaru. Tam proběhlo 
poslední občerstvení před fi nálním vý-
stupem na Pustevny. Následoval kopec 
dlouhý 15 km, který nás všechny prověřil 
a jel se na krev. Silný protivítr nám taky 
ubral spoustu sil. Na Pustevnách jsme 
povečeřeli a doplnili potřebné tekutiny.

Ráno po snídani jsme vyrazili na 
cestu zpět. Do Přerova to byla zaslou-
žená cesta z  kopce dolů. Oběd byl 
načasován po 90 km na 14.00 hod 
v  Troubkách. Klobouk dolů před or-
ganizátorem tohoto cyklo výletu Old-
řichem Filipem, vše co naplánoval, do 
detailu klaplo. Sešla se velmi dobrá par-
ta lidí a celý výlet se nesl ve velmi přá-
telském duchu. Do Slavkova jsme přije-
li v neděli v 18.30 hod. Najeto 330 km.

Všichni unavení, ale šťastní, že jsme 
to dokázali.

Tak mě napadá, že kdyby se k nám 
přidalo ještě několik další nadšenců pro 
naše vyjížďky, můžeme příští rok něco 
podobného, třeba komornějšího, zor-
ganizovat přímo z Prušánek.

Jan Váňa

Přebor ZŠ Prušánky 09.11.2018Přebor ZŠ Prušánky 09.11.2018

Vítěz v kategorii mladších žáků Vítěz v kategorii mladších žáků 
Lukáš Váňa (vlevo) a starších Lukáš Váňa (vlevo) a starších 
žáků Ondřej Kolleržáků Ondřej Koller
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Zprávičky z farnosti
Největší potřebou dnešní doby je Boží pokoj

Střípky z historie farnosti 

Kam ten náš svět spěje? Když sle-
dujeme zprávy, je to samá katastrofa. 
Války, konfl ikty, teroristické útoky, 
živelné pohromy…Neslušnost, bezo-
hlednost, nezájem… To všechno jsou 
věci, které vyvolávají strach a nepokoj. 
Ale člověk přece ve svém nitru touží 
po pokoji. Kde ho najít?

Psal se rok 1870 a  francouzsko-
-pruská válka byla v  plném proudu. 
Těsně před vánocemi se obě armády 
setkaly na bojové linii u Arden a stály 
proti sobě, odhodlány vybojovat roz-
hodující bitvu. Na obou stranách se ko-
naly horečné přípravy – vojáci budovali 
zákopy, připravovali zbraně i  střelivo 
a  na Štědrý den konečně nastal „klid 
před bouří“. Náhle se na francouzské 
linii něco hnulo – ze zákopu se vynořil 
osamělý voják a  pomalu kráčel smě-

Tentokrát něco málo z historie fary. Původní fara byla 
postavena kolem roku 1770 vedle kostela. Byla to po koste-
le nejstarší budova v Prušánkách. Pouhých osm kroků od 
kostela stály stáje kryté slámou, což bylo nebezpečné kvůli 
požáru. Tehdy ještě nebyly na kostele hromosvody. Roku 
1882 nechal statkář Kuff ner na farním dvoře vykopat stud-
nu. Tehdejší pan farář Jan Holub byl za to vděčný, protože 
prý čeládka při donášení vody od studní mařila čas, kazila 
se klepy a odnášela v putýnkách všelicos z fary. Stará farní 
budova sloužila téměř 160 let. Nová far-
ní budova byla postavena v roce 1930 za 
velmi dramatických okolností. Podle teh-
dejšího faráře Sedláka byla fara již k obý-
vání nezpůsobilá a opravit se nedala. Už 
v r. 1861 si P. Pinkalský stěžuje na špatný 
stav fary. Popisuje, jak na něj padala mal-
ta ze stropu, dírami smetí z hůry a jak se 
musel vystěhovat do chléva.  Starosta Mi-
chal Seják byl názoru, že se dá fara ještě 
opravit. Bylo to v době sociální a hospo-
dářské krize a v obecní pokladně nebyly 
peníze. Farář Sedlák se nemínil spokojit 
se stanoviskem starosty a  intervenoval 
u vyšších míst. Stavba byla nakonec i přes 
velký odpor některých občanů rozhod-
nuta. Spor fara versus radnice, respektive 
farář versus starosta, zcela ovládl celou 
obec. Obecní kronikář tuto událost uza-

rem k nepříteli. „Co to tam ten pitomec 
dělá?“, lámali si hlavu muži na obou 
stranách a  s napětím sledovali, jak se 
vyhrocená situace vyvine. Už už se zdá-
lo, že padnou první výstřely, když se ten 
muž konečně zastavil – a co to – začal 
zpívat. Nejprve slabě a bojácně, ale s ka-
ždou notou jeho hlas sílil a do mrazivé 
noci znělo vítězné „Narodil se Kristus 
Pán, veselme se!“ Po chvíli píseň do-
zněla a nastalo opět ticho – neozval se 
ani hlásek, nepadl ani výstřel, ale pře-
ce jen se stalo něco úžasného: Pohnu-
la se ztvrdlá lidská srdce a  v takovém 
případě na sebe další události nedají 
dlouho čekat. Vzápětí se z německého 
zákopu ozvala stejná píseň v němčině 
a ke zpěvu se pozvolna přidávali muži 
na obou stranách, až celá bitevní linie 
zněla mocným, slavnostním chorálem. 

vírá slovy: „Narazili na sebe tvrdohlavci, kteří byli jeden 
vůči druhému neústupní, a kteří neznali zlaté střední cesty 
dorozuměti se.“ Fara prošla od té doby už mnohými opra-
vami. Farní stáje byly přebudovány na garáž, bylo zavedeno 
ústřední topení, plyn, vodovod. Poslední opravou bylo za-
teplení fary a nová fasáda. Co je ale nejdůležitější, aby měla 
fara do budoucna komu sloužit.

(zdroj farní a obecní kronika)
Jitka Omelková

Bitva se zlem a smrtí byla odstartová-
na – nebylo však vítězů ani poražených 
– všichni cítili, že zde zvítězil Pán Ježíš! 
Ten, který se narodil pro všechny lidi, 
tedy i pro vojáky obou válčících stran 
a který je aspoň na pár hodin dokázal 
zbavit jejich zloby a nenávisti.

Někdo musí začít – tak jako ten 
francouzský voják – a  potom se mo-
hou věci dát do pohybu. Nemůžeme 
jen pasivně čekat, ale máme nechat 
roztát svá ztvrdlá srdce, usilovat o  to 
mít pokoj v  sobě, vylézt ze „zákopu“ 
a šířit ho pak kolem sebe (v rodině, ve 
škole, v  práci). Pak bude na jednom 
místě světa o něco krásněji a bude se 
nám lépe žít.

Vánoce (a nejen Vánoce) prožité ve 
vzájemné lásce a pokoji přeje 

Vít Hába, farář
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V sobotu 5. 1. 2019 proběhne v naší 
obci tradiční Tříkrálová sbírka. Koled-
níci budou chodit dopoledne od 9.00 
do 11.00 hodin. Navrhněte prosím 
svým dětem, zda by neměly zájem se za-
pojit. Chápu, že je otravné vstávat v so-
botu brzy ráno do mrazu, ale zkuste jim 
vysvětlit podstatu věci, tj. udělat něco 
pro lidi, kteří neměli tolik štěstí jako 
ony. Stále máme nedostatek dětí, takže 
se stává, že místo tří králů chodí dvě 
královny. S sebou ať si nezapomenou 
vzít igelitku na cukroví, které si vykole-
dují. V roce 2018 se v naší obci vybralo 
68 164 Kč. Výtěžek tříkrálové sbírky šel 
např. na vozidlo pro pečovatelskou služ-

Tříkrálová sbírka
bu, rozvoj domácí péče nebo pořízení 
elektrických lůžek a invalidních vozíků. 
Více informací naleznete na webových 
stránkách Charity Hodonín. Až tedy 

u  vás zazvoní tři králové, otevřete jim 
nejen dveře, ale i svá srdce, tak jak jste 
již činili minulé roky.

Milena Hromková

Ohlédnutí za kulturou a ostatními akcemi

Setkání seniorů

12. 10. bylo každoroční setkání 
s  našimi seniory v  kulturním domě. 
Tuto akci organizují společnými sila-
mi obecní úřad a naše mladé seniorky. 
Stejně jako v předchozích letech čekalo 

na naše spoluobčany občerstvení, vý-
borné koláčky napekla „koláčová četa“ 
ve školní jídelně, kde nám také paní ku-
chařky pomohly s přípravou občerstve-
ní. Nechyběl kulturní program v podá-

ní dětí ze školky a Nechoránku, kytička 
pro ženy, tombola, ochutnávka vín… 
K tanci a  poslechu zahrály harmoni-
kářky Jarabinky z Podivína.

JK, foto Lucie Přikrylová
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Gulášfest

Sbírka ke dni válečných veteránů

27. 10. se konal už VII. ročník! 
Zúčastnilo se jedenáct družstev, guláše 
byly výborné, přesto museli být vybrá-
ni ti nejlepší. Odborná porota nejvíce 
body ocenila tato tři družstva:

1. Myslivci Prušánky
2. Kanci (Prušánky)
3. Pekelníci (Moravská Nová ves)

Prušánky se letos poprvé zapojily do veřejné sbírky 
ke Dni válečných veteránů, který se slaví na celém světě 
11. listopadu. Sbírku pořádala společnost Post Bellum, která 
spravuje Paměť národa, největší veřejnosti přístupná pamět-
nická sbírka v Evropě. Prvních deset listopadových dnů jste 
si mohli koupit vlčí mák v pokladničce v knihovně nebo na 
obecním úřadu. Naše pokladnička byla jedna ze tří stovek, 
které byly po celé republice. Zájem byl velký a do Prahy jsme 
vraceli plnou pokladnu. Koupí vlčího máku jste přispěli Pa-
měti národa na další nahrávání vzpomínek válečných vete-
ránů a účastníků druhého a třetího odboje. Protože obsahy 
pokladniček ještě nejsou spočítané, nebylo možné do uzá-
věrky tohoto Zpravodaje zjistit konečnou částku vybranou 
v Prušánkách. Částka bude po sečtení zveřejněna na inter-
netových stránkách obce. Do sbírky Paměti národa přibyly 
v posledních měsících také vzpomínky z Prušánek a blízkého 
okolí. Pokud byste věděli o zajímavém pamětníkovi ve vašem 

A chuťové buňky návštěvníků, kteří 
hlasovali pro nejlepší guláš vhozením 
lístku do sklenic na pódiu, byly skoro 
stejné, protože podle nich byly nejlepší 
guláše těchto družstev:

1. Kanci
2. Myslivci Prušánky
3. Myslivci z Beskyd

okolí, můžete napsat na helena.hajkova@postbellum.cz.
Helena Hájková

Všechna vítězná družstva dosta-
la dárkový balíček a  velkou dřevěnou 
cenu, kterou vyřezal Honza Rohr. 
K tanci a  poslechu hrál Nechorbend. 
A přestože začalo po jedné hodině od-
polední pršet, návštěvníkům Gulášfes-
tu to nevadilo a zpívali a tančili i v dešti.

JK, Foto Jana Hunkařová

Myslivci Prušánky Myslivci Prušánky 

PekelníciPekelníci

KanciKanci

Myslivci z Beskyd   Myslivci z Beskyd   
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28. říjen 1918 na Moravě, zasazení lípy

Sté výročí vzniku samostatné Čes-
koslovenské republiky prolínalo celým 
rokem 2018. V Prušánkách jsme si toto 
výročí připomněli přesně 28. října, kdy 
jsme se nejdříve sešli ve Slavnostním 
areálu za kostelem, kde za poměrně 

velké účasti našich občanů byla zasa-
zena lípa, která bude toto výročí při-
pomínat. Českou a  slovenskou hym-
nu, a poté i „moravskou hymnu“ Jsem 
Moravan zazpíval mužský a  ženský 
sbor Slováckého krúžku, vyslechli jsme 

krátké proslovy vedení obce a ředitele 
ZŠ. Milým překvapením byla aktivita 
skautského oddílu Cor Dare, kteří při-
pravili trikolórové stužky a připínali je 
návštěvníkům akce.

Poté začalo v kulturním domě pro-
mítání fi lmu „28. říjen na Moravě“, 
který vznikl na námět historika Doc. 
PhDr. Jiří Pernese, Ph.D. Tento doku-
mentární fi lm rekonstruuje historické 
události, spojené s rozpadem Rakous-
ko-uherské monarchie na Moravě. 
Věnuje se podrobně konkrétním udá-
lostem kolem vzniku Československé 
republiky na území Moravy. Přínos 
fi lmu spočíval především v tom, že do-
posud žádný dokument tohoto druhu 
vytvořen nebyl.

Film s pomocí dobových fi lmových 
záběrů a současných rekonstrukcí teh-
dejších událostí dnešnímu divákovi 
přiblížil poslední dny existence habs-
burské monarchie a průběh jejího roz-
padu na Moravě. Seznámil diváka se 
vznikem Moravského národního výbo-
ru, který 29. října 1918 vyhlásil připo-
jení Moravy k nově vznikajícímu Čes-
koslovensku, jeho činností a představil 
hlavní aktéry tohoto dějinného pohy-
bu, jako byli Adolf a Jaroslav Stránský, 
Jaroslav Budínský či Jan Černý. S po-
mocí historiků a  využitím archivních 
dokumentů, stejně jako muzejních 
exponátů, přiblížil dnešnímu divákovi 
pohnutou dobu před 100 lety na Mora-
vě a boj o převzetí správy moravských 
měst do českých rukou.

Během promítání fi lmu nám k ně-
kterým událostem podal bližší vysvět-
lení producent fi lmu a  režisér Martin 
Mišík, stejně jako nám odpovídal na 
otázky po skončení fi lmu.

Myslím, že pro nás diváky to byl 
fi lm velmi zajímavý a poučný, protože 
většinou o  roku 1918 víme jenom to 
málo, co jsme se kdysi učili ve škole. 
Reakce diváků byly veskrze pozitivní 
a  určitě to mnohé z  nich inspirovalo 
k tomu, aby se o dobu před sto lety za-
čali zajímat ještě podrobněji. 

Jana Kamenská
Zdroj: http://1918morava.cz/

Foto Jana Hunkařová
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Divadlo a rozsvícení vánočního stromku 2.12.

Tentokrát jsme si pozvali Dětské kočovné divadlo z Ky-
jova a měli jsme při výběru šťastnou ruku, protože ta děcka 
byla skvělá. Já osobně jsem se tak dlouho nepobavila a za-
tím veškeré ohlasy zúčastněných diváků byly stejně nadšené. 
Dětští herci nám zahráli a zazpívali tři pohádky: Perníkovou 
chaloupku, P(r)opletenou pohádku a Ubrousku, prostři se. 
Bylo to veselé, nápadité, vtipné, děti byly spontánní, uvolně-
né, pohodové, stejně jako celé představení. Super bylo také 
to, že je doprovázela živá hudba. Jejich principál Pavel Růžič-
ka nám vyprávěl o tom, jak v létě jezdí „se zpěvem a rámu-
sem na dvou koňských povozech“, aby lidem zahráli a zazpí-
vali. No, myslím, že si je zase pozveme, co říkáte?

Po skončení představení jsme všichni společně přešli 
k vánočnímu stromu u obecního úřadu, kde už na rozsvíce-
ní stromu čekala další skupinka lidí. Nejprve děti za hlasité-
ho pokřiku pomohly strom rozsvítit, potom malí koledníci 
ze školky povyprávěli o tom, jak se pečou perníčky a Necho-
ránek zahrál a zazpíval několik vánočních písní. Bylo to moc 
milé. A jako překvapení přišel Mikuláš s čertem a andělem 
(naše seniorky), měli krásné nové oblečení, které ušila paní 
Kopečková a porozdávali všem dětem malé sladkosti. 

JK

Natálie Bílíková – mistryně České republiky ve fitness

Již v  roce 2015 jsem se vám tady 
představila jako  nadějná sportovkyně. 
Ráda bych vám teď představila mou zá-
vodní sezónu 2018, která je plná dřiny. 
Čtyřikrát týdně trénink, gymnastika, 
akrobacie, vytrvalost, posilování, cho-
reografi e a složení speciálního jídelníč-
ku, tímto mě provází dva trenéři. Na 
závodech se prezentuji jako jednotlivec 
s  volnou sestavou a   porovnáváním 
těla.

První závody v  letošním roce se 
konaly v Rosicích a byly nominací na 
mistrovství České republiky, postu-
povalo celkem šest závodnic z  dané 
kategorie a  já jsem obsadila 2. místo. 
Mistrovství České republiky se konalo 
v Rakovníku a tam se mi podařilo po-
razit všechny mé soupeřky a stát se tak 
Mistryní České republiky pro rok 2018. 
Následně po těchto závodech jsem byla 
vybrána Svazem fi tness a  kulturistiky 
ČR do reprezentačního týmu České 
republiky.

Mé první mezinárodní závody se 
konaly na Slovensku v Bratislavě a bylo 
to Mistrovství světa, kterého se zúčast-
nilo třináct zemí a  já se umístila na 
15. místě. Za dva měsíce na to jsem 
již cestovala do Srbska, kde se kona-
lo v  Novém Sadu Mistrovství Evro-
py. Tady bylo celkem šest zemí a já se 
umístila na 7. místě. Za čtrnáct dní 
na to jsem se zúčastnila v  Maďarsku 
v  Budapešti Světového šampionátu, 
kde bylo zastoupeno sedm zemí a tam 
jsem obsadila 12. místo. Bohužel jsem 
na těchto závodech svou sezónu muse-
la ukončit z důvodu zranění. A tak už 
musím myslet na rok 2019 a připravo-
vat - alespoň v hlavě - novou sestavu.

Tímto bych ráda poděkovala svým 
rodičům, protože můj sport je velmi 
náročný jak časově, tak fi nančně a bez 
nich bych se sportu, který mě naplňu-
je, nemohla věnovat. Dále bych ráda 
poděkovala trenérům Zdence Veselé 
a Milanu Jakešovi, kteří mě celou letoš-

Pochlubte se, máte čím…

ní sezónu připravovali a  neměli to se 
mnou úplně jednoduché. 

Natálie Bílíková

Mistrovství ČR 2018Mistrovství ČR 2018
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Přijměte pozvání

24.12. Vánoční koledování, tentokrát ve Slavnostním areálu za kostelem 

26.12. Štěpánský turnaj v tělocvičně ZŠ, pořádají místní hasiči

2. 1. 2019

Tradiční novoroční ohňostroj, na který zveme všechny příznivce tohoto novoročního zážitku. Tradičně se také 
bude podávat svařené víno a čaj, tentokrát ale pod heslem „Bez plastů!“. Přineste si, prosím, vlastní hrnečky 
- třeba ty, které dostanete na štědrodenním koledování. Pro ty, kteří zapomenou, budou připraveny skleněné 
hrnky za vratnou zálohu 20,-  Kč. Plastové kelímky už nechceme! A samozřejmě - moc se na vás těšíme.

Čteme z prušánecké kroniky
Dne 22. prosince 1918 byl s nále-

žitou úctou oslavován příjezd našeho 
prvního prezidenta T. G. Masaryka 
do osvobozené vlasti. Vánoční svátky 
roku 1918 byly velmi hlučně oslavo-
vány. Muzika hrála, chasa, vojíni na 
dovolené a bývalí zajatci se všichni ra-
dovali, že tak šťastně přetrpěli světo-
vou válku. Avšak rekvizice nepřestaly. 
Ještě čas od času přicházely průvody 
vojáků a sbíraly živobytí pro hladová 
města a pro vojsko.

Rok 1919
Koncem ledna roku 1919 uspořá-

dal znovu sestavený místní hasičský 
sbor ples. Byl to nejradostnější ples 
ze všech plesů, které byly pořádány. 
Vyzdobený sál, nádherně ustrojená 
mládež, to vše svědčilo o  bezmezné 
radosti nad vítězným koncem světové 
války. Ples byl zahájen zahráním vše-
slovanské hymny „Hej, Slované“.

Vzhledem k válečným událostem, 
které se staly roku 1919 v bojích proti 
Maďarům při obsazování Slovenska, 
byly fašaňkové muziky okresními po-
litickými úřady zakázány. Pouze v ne-
děli byly taneční zábavy dovoleny. 

Poznámka k boji proti Maďarům při 
obsazování Slovenska: „28. října 1918 
byl vyhlášen samostatný československý 
stát. Součástí Československa mělo být 
území Slovenska (tehdy Horních Uher), 

které dosud náleželo Maďarsku. Počát-
kem listopadu 1918 začalo docházet ke 
střetům mezi Maďary a československý-
mi vojenskými jednotkami. 2. prosince 
však francouzský podplukovník Vyx, 
který byl přednostou vojenské mise Do-
hody v Budapešti, upozornil Maďarsko, 
že československá armáda byla uznána 
za součást dohodového vojska. Též upo-
zornil na to, že Slovensko je součástí Čes-
koslovenské republiky, která má právo 
vojensky obsadit území Slovenska a Ma-
ďarsko má povinnost odtud svá vojska 
stáhnout. Tím však maďarsko-českoslo-
venské spory neskončily. V dubnu 1919 
proběhl v Maďarsku bolševický převrat, 
po němž se maďarská armáda poku-
sila dobýt Slovensko a  Sedmihradsko, 
čímž vyvolala válku s Československem 
a Rumunskem. Ve fi nální fázi války na 
obou stranách stálo více než 120 tisíc vo-
jáků. Porážka Maďarské republiky rad 
a rumunská okupace Budapešti v srpnu 
1919 ukončila válku. Rumunská vojska 
se stáhla z okupovaného území v březnu 
1920. V této válce Československo získa-
lo kontrolu nad územím Slovenska, kte-
ré před válkou bylo součástí Uherska.“ 
Zdroj Wikipedie.

Sotva se lid vzpamatoval z  útrap 
válečných, už přicházeli do vesnic 
různí agitátoři, lákajíce lid do svých 
starých i  nově založených stran. 
Všichni toho moc namluvili, každý 

sliboval všechno možné, jenom aby 
získal co nejvíc stoupenců. Mnozí 
sami nevěděli, kam se mají naklonit 
a přisvědčovali každému, kdo přišel. 
Pomalu se chystalo k  obecním vol-
bám. V Prušánkách byly založeny dvě 
strany: Domovina a Strana národních 
socialistů. Domovina měla program 
parcelace velkostatků, čímž docílila 
dosti vysokého počtu členů. Když to 
nebylo hned, jak si všichni přáli, tak 
zase počet členů v  této straně velmi 
poklesl. Národní socialisté slibovali 
zase něco jiného a tak někteří přechá-
zeli od jedné strany k druhé. Mnoho 
jich však zůstalo neutrálními.

Na jaře 1919 bylo v  celé republi-
ce všeobecné kolkování peněz. Peníze 
byly okolkovány a  jen polovička jich 
byla vrácena majiteli zpět. Menší ob-
nosy byly zanedlouho úplně vráceny. 
Větší částky byly vráceny později, avšak 
s nějakou srážkou. Zanedlouho byl po 
celé republice proveden soupis veškeré-
ho majetku, živého i mrtvého inventá-
ře, hotových peněz i dluhů. Z toho pak 
byla předepsána dávka z majetku, která 
však nebyla všude stejná. Kdo měl více 
vkladů nebo koupil po čas války něja-
ký pozemek, ten platil hodně. Kdo měl 
majetek zadlužený a měl početnou ro-
dinu, ten platil o moc méně.

Z prušánecké kronika vybrala 
a upravila Jana Kamenská
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Akce roku 2019
(změna vyhrazena)

2.1. Tradiční ohňostroj

19.1. Krojovaný ples, KD

26.1. Diskoples kuželkáři

2.2. Společenský ples SRPDŠ, KD

10.2. Dětský karneval

23.2. Čundrbál - Kapela starých časů, KD 

21.4. Velikonoční zábava, KD 

6.4. Přednáška dr. Lidmily Pekařové, téma" Základní problémy při výchově a vzdělávání ve věku 6 - 12 let", KD.

13.4. Košt vín ve Vinných sklepech U Jeňoura 

25.5. Májové zpívání v Nechorách

15.6. Turnaj ulic

21.6. Svatojánská noc

22.6. K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy

3.8. Noční soutěž SDH O pohár starosty obce

10.8. Předhodová beseda u cimbálu

11.8. Krojované hody

12.8. Krojované hody

13.8. Krojované hody

23.8. Rozloučení s prázdninami 

7.9. Zarážání hory 

21.9. Vinobraní pod Nechory

26.10. Gulášfest, Tradiční podzimní výstava 

9.11. Martinské posezení

23.11. K Nechorám za mladým vínem 

1.12. Rozsvícení vánočního stromku u OÚ

24.12. Vánoční koledování

26.12. Štěpánský turnaj v ping pongu, ZŠ,  SDH
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Společenská kronika
Sňatky
Kristýna Maděryčová
Radek Janoštík

Opustili nás
Naděžda Šiff elová

Narození
Jan Hasil
Hanka Hromková
Emily Kankiová
Elen Zrzavá
Sofi e Hnidáková
Viktorie Kurková
Vanda Okáníková
Lucie Doležalová 

Sdělení Okresního soudu v Hodoníně k řízením 
o péči o nezletilé děti

Okresní soud v Hodoníně sděluje, že od 1.9.2018 mění 
dosavadní praxi v opatrovnickém řízení, konkrétně v říze-
ních, týkajících se úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí 
a styku s nimi. Tato nová praxe je založena na spolupráci 
více institucí a vkládá důvěru v rodiče, že jsou schopni se 
v oblasti rodičovských záležitostí o svých dětech mezi se-
bou dohodnout. Cílem tohoto nového opatření je, aby si 
děti odnášely co nejméně traumat z rozpadu rodiny.

V souvislosti s tím žádá soud všechny rodiče, podávající 
k soudu návrh na úpravu těchto záležitostí, aby:
1/ V návrzích vždy uváděli telefonický kontakt (mobilní te-

lefon) na oba rodiče.
2/ Počítali s tím, že velmi záhy po podání návrhu bude soud 

oba rodiče telefonicky kontaktovat a  dohodne s  nimi 
další postup.

Respektování těchto pravidel by mělo vést ve většině 
případů k významnému zkrácení doby trvání řízení, je pro-
to i v zájmu samotných rodičů a jejich dětí. Všem rodičům 
za spolupráci soud předem děkuje.

InzerceOznámení
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foto Jana Hunkařová
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Nechoránek v Sonnentoru...

Děvčata obsluhující na Setkání seniorů Na stadionu AC Sparta Praha

MŠ - Pohádka o veliké řepě Podzim v MŠ

...a na společném bruslení


