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Krátce 
z obsahu Vážení a milí spoluobčané, 

milí přátelé,
nastává opět sváteční čas, období, kte-

ré pro většinu z nás patří k nejkrásnějším 
v  roce. Jsou to dny adventu, ohlašující 
vánoční svátky. Čas klidu a  pokoje, čas 
sladce vonícího cukroví, čas nazdobe-
ných vánočních stromků, splněných přá-
ní, rozzářených dětských očí, čas dárků, 
radosti a pohody. Ale Vánoce to nejsou 
jen dárečky a překvapení, ale především 
zamyšlení, radost, porozumění a  štěstí. 
Štěstí v tom, že máme své blízké, svou ro-
dinu, přátele. Štěstí v tom, že jsme zdra-
ví, že žijeme v době a podmínkách, které 
nemají obdoby, že se prostě máme dobře. 
Ne všichni kolem nás ale takové štěstí 
mají. Je řada lidí opuštěných, nemoc-
ných, kteří se ocitli v těžké životní situaci. 
Vzpomeňme prosím i na ně a snažme se 
každý pomoci jakoukoliv formou. I třeba 
jen návštěvou a  vlídným slovem. Věřte, 
že tím uděláte obrovskou radost a že ale-
spoň na chvíli dáte těmto lidem zapome-
nout na jejich trápení. 

Že jsou Vánoce skutečně za dveřmi 
jsme si připomněli 1. prosince slavnost-
ním rozsvícením našeho vánočního stro-
mu. V  dalších dnech to bude vánoční 
besídka naší umělecké školy HTVŠ, kde 

budeme mít znovu možnost potěšit se 
z uměleckých pokroků našich dětí. Ne-
bude samozřejmě chybět ani tradiční vá-
noční koncert, na který se nám podařilo 
zajistit známý a  oblíbený soubor Ond-
ráš, jehož vystoupení nám jistě poskyt-
ne nevšední umělecký zážitek. No a na 
Štědrý den si popřejeme krásné svátky 
a zazpíváme společně koledy na našem 
tradičním vánočním  koledování.

Všichni se také těšíme na těch ně-
kolik dní volna mezi Štědrým dnem 
a koncem roku, které obvykle využívá-
me k návštěvám svých příbuzných, blíz-
kých a  přátel. Určitě také zbyde trocha 
času na odpočinek a na ohlédnutí se za 
uplynulým rokem, na bilancování toho, 
co se nám podařilo a co jsme prožili jak 
v profesním, tak v soukromém životě. 

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 
radostný a veselý Silvestr, úspěšné vykro-
čení do nového roku a především zdravý, 
přátelský  a bezpečný rok 2020.

Přeji vám z celého srdce ty nejkrás-
nější Vánoce.

   Váš starosta

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
blíží se nám opět konec roku a v tom-

to článku bych vám, občanům, chtěl 
nejdříve poděkovat za přístup k třídění 
odpadů. Jsme rádi za to, že hlavně u bio-
odpadu se osvědčily domácí kompostéry 
a přistavené kontejnery na konci Prušá-
nek a u recyklační plochy. Až na výjim-
ky, kdy někteří občané tam nahází trávu 
i s igelitovými pytli a asi si myslí, že tráva 
sama „vyskáče“, tak o tento bioodpad se 
výrazně ponížila váha komunálního od-
padu, jehož uložení na skládku je každý 
rok dražší a dražší. Do roku 2030 by měl 
veškerý odpad skončit ve spalovnách 
a skládky komunálního odpadu, včetně 

skládky Mutěnice, kam ukládáme i my, 
by se měli zrušit. Tomu odpovídá i cena 
ukládaného odpadu. Za třičtvrtě roku 
jsme uložili 401,24 tun komunálního 
odpadu a za tento zaplatili 407 258,- Kč 
bez DPH. To vychází 1 015,- Kč za jed-
nu tunu a k  tomu je třeba přičíst také 
cenu za dopravu. Cena za uložení se už 
během roku zvedala o 10 % a příští rok 
se bude zvedat opět, včetně příplatku 
za překladiště komunálního odpadu do 
spalovny v Brně. Z příjmů a výdajů nám 
vychází, že po několika letech budeme 
muset přikročit ke zvýšení poplatku za 
sběr a  svoz komunálního odpadu na 
rok 2020, a  to 450,- Kč na osobu. Bo-
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hužel na další roky se i  tato částka 
bude asi zvyšovat. Proto i nadále na 
vás občany apeluji, třiďte odpad, aby 
uložené tuny komunálního odpadu 
byly co nejmenší.

V  další části článku, bych vás 
rád informoval o  tom, proč jsme 
byly nuceni pokácet smuteční vrbu 
v parčíku na ulici Hlavní. Tato vrba 
byla jedna z  dominantních stromů 
v Prušánkách, ale ani zde nejde za-
stavit čas. Už v  létě při silném vět-
ru došlo k ulomení velké větve. Na 
základě této události jsme si nechali 
zpracovat dendrologický posudek 
o  zdravotním stavu tohoto stromu 
a bylo nám doporučeno neprodleně 
vrbu pokácet, než se při dalším sil-
nějším větru zlomí sama. Celý strom 
byl napadený a vykotlaný dřevokaz-
nými houbami a  bylo jen otázkou 
času, kdy spadne třeba do vozovky 
a způsobí nějakou škodu. Jak vypa-
dal vnitřek stromu je zachyceno na 
přiložené fotografi i. Z tohoto důvo-
du jsme také přesunuli lavičku pod 
další dominantní strom, a  to jerlín. 

Informace odpadového hospodářství

Stočné pro rok 2020

Na základě kalkulace bylo sta-
noveno stočné pro rok 2020  ve výši 
810,- Kč. Pokud kalkulaci a  výše 
zmiňovanou cenu za stočné Zastu-
pitelstvo obce Prušánky na svém 
zasedání 12. 12. 2019 schválí, bude 
tato cena platná od 1. ledna 2020. 
Ceník bude vyvěšen na úřední des-
ce před budovou obecního úřadu, 
vyhlášen místním rozhlasem a zve-
řejněn na internetových stránkách 
www. obecprusanky.cz

Stočné bude vybíráno od osob 
s  trvalým bydlištěm v  obci Pru-
šánky (pokud neprokáží pobyt jin-
de) a osob žijících v obci Prušánky 
(i  když zde nemají trvalý pobyt). 
V  této souvislosti vyzýváme obča-
ny, aby nezatajovali osoby žijící ve 

společné domácnosti a řádně za ně 
platili. Tyto osoby, i  když nemají 
v obci trvalý pobyt, využívají k běž-
nému životu vodu, vytváří vody od-
padní a  tudíž vytváří i  náklady na 
jejich čištění. Rovněž apelujeme na 
ty majitele domů, kteří pronajímají 
své nemovitosti, aby tuto skuteč-
nost nahlásili na obecním úřadě.

Zaplatit za stočné můžete buď 
jednorázově nebo pololetně. Splat-
nost prvního pololetí je do konce 
června, druhého pololetí do konce 
listopadu. Splácení jiným způso-
bem je povoleno pouze po před-
chozí domluvě.

Platbu za stočné je možné učinit 
buď v hotovosti na obecním úřadě 
v  kanceláři č. 12 nebo převodem 
z bankovního účtu.

Pokud máte zájem o  provedení 
platby bankovním převodem, po-
třebné údaje jsou zde:

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

Vyzýváme občany, kteří ještě ne-
mají uhrazeno stočné za rok 2019, 
případně starších let, aby tak ne-
prodleně učinili.

Dále vyzýváme občany, kte-
ří v  roce 2019 nepodepsali novou 
smlouvu na stočné, aby se dostavili 
na obecní úřad do 1. patra, dveře č. 
12.

Na závěr přejeme všem obča-
nům příjemné prožití Vánoc a  jen 
to dobré v novém roce 2020.

Jan Nosek, Lucie Přikrylová
      PRUTES

Dnes už je na místě původní vrby 
zasazená nová lípa a  jejího stínu si 
budou užívat mladší generace.

Vážení občané, přeji vám krásné 
a pohodové prožití vánočních svát-
ků, každý pod stromečkem ať najde 
to, co si nejvíce přeje a  do nového 
roku vám přeji hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

 Nosek Jan
 místostarosta
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Poplatky za rok 2020 se začnou vybírat v  pondělí 
6. 1. 2020. Nevyžadujte prosím platby dříve, není to tech-
nicky možné. Platby přes banku však můžete provádět už 
od 1. 1. 2020 (ne dříve). Děkujeme za pochopení.

TKO: 
450,- Kč/osoba/rok, platí se najednou za všechny osoby 

žijící v jednom domě (pod jedním  číslem popisným) bez 
výjimky.  

PSI: 
poplatek 100,- Kč/pes/rok, podle vyhlášky má poplat-

ník ohlašovací povinnost, která říká, že poplatník je povi-
nen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povin-
nosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, 
nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 
30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povin-
nosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

Poplatky

Rozpočet Obce Prušánky 

na rok 2020
Rozpočet Obce Prušánky, IČ:00285226, na rok 2020

PŘÍJMY 2020

text schválený rozpočet 2019 očekávané plnění 2019 návrh rozpočtu 2020
Daňové příjmy celkem 36 104 800 37 407 300 35 381 400
Dotace celkem 970 000 3 161 600 4 245 000
Podnikání a restrukturizace  v zem. a potr. 560 000 600 000 620 000
Vnitřní obchod 36 000 36 000 36 000
Pitná voda 248 300 257 300 268 300
Ovádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 030 000 1 030 000 1 200 000
Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině 3 000 3 000 3 000
Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené - 
HTVŠ 250 000 250 000 260 000

Činnosti knihovnické 4 000 4 000 4 000
Ostatní záležitosti kultury 220 000 220 000 180 000
Sdělovací prostředky 30 000 30 000 25 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 12 000 12 000 10 000
Všeobecná ambulantní péče 65 300 65 300 138 300
Bytové hsospodářství 73 000 73 000 73 000
Pohřebnictví 65 900 65 900 63 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 45 000 45 000 50 000
Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděný odpad 345 000 375 000 375 000
Ostatní nakládání s odpady -suť 100 000 130 000 150 000
Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti 4 000 000 4 000 000 3 000 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 000 60 000 60 000
Osobní asistence, pečovatelská služba 107 500 107 500 122 000

HŘBITOV: 
Komu v roce 2019 vyprší smlouva na nájem hrobové-

ho místa, obdrží v červnu výzvu k jeho uhrazení. 

NECHORY:
Vodné, poplatek za vodoměr a stočné se platí od 

dubna 2020. 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.

Řádný termín svozu popelnic vychází na státní 
svátek 1. 1. 2020, proto bude svoz přesunut na čtvr-
tek 2.1.2020. Tento den proběhne také svoz tříděného 
odpadu.
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Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - obědy 20 000 20 000 25 000
Bezpečnost a veřejný pořádek 20 000 60 000
Činnost místní správy 62 000 62 000 77 000
příjmy celkem 44 411 800 48 034 900 46 426
fi nncování 7 628 200 13 935 000 14 127 000
Příjmy celkem 52 040 000 61 969 900 60 653 000

VÝDAJE 2020
text schválený rozpočet 2019 očekávané plnění 2019 návrh rozpočtu 2020
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 390 800 1 790 800 410 000
Vnitřní obchod 12 000 12 000 15 000
silnice 10 000 000 17 503 000 3 000 000
Provoz veřejné silniční dopravy IDS 111 000 111 000 111 600
Pitná voda 320 000 320 000 305 400
Odvádění a čištění odpadních vod 350 000 475 000 4 600 000
Záležitosti vodních toků - kalůža 345 000 345 000 345 000
Mateřské školy 1 140 000 1 744 500 500 000
Základní školy 3 295 000 4 240 000 6 415 000
Školní stravování 450 000 450 000 950 000
Záležitosti zájmového vzdělávání 1 100 000 1 100 000 1 175 000
Činnosti knihovnické 127 000 127 000 127 000
Ostatní záležitosti kultury 3 540 000 4 360 000 1 065 000
Ostatní záležitosti ochrany památek 30 000 30 000
Činnosti registrovaných církví a náboženských 
společností 500 000 500 000

Rozhlas a televize 22 000 22 000 22 000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 110 000 110 000 140 000
Ostatní tělovýchvná činnost - projekt sportovní areál 3 000 000 0 10 300 000
Využití volného času dětí a mládeže RD 183 953 000
Ambulantní péče 276 000 276 000 2 069 000
Rozvoj bydlení a bytového hospodářství 1 863 000 1 323 000 5 625 000
veřejné osvětlení 810 000 810 000 760 000
Pohřebnictví 47 000 87 000 61 000
Komunální služby a územní rozvoj 736 400 736 500 439 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000 50 000 50 000
Sběr a svoz komunálních odpadů 970 000 970 000 1 250 000
Sběr a svoz ostatních odpadů - tříděný 672 000 702 000 683 000
Ostatní nakládání s odpady - suť 300 000 300 000 350 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 731 000 5 164 000 5 965 000
Osobní asistence, pečovatelská služba 754 500 1 598 500 545 000
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - rozvoz 
obědů 33 000 33 000 33 000

Ochrana obyvatelstva 1 000 1 000 1 000
Bezpečnost a veřejný pořádek 2 900 000 2 900 000 1 276 000
Požární ochrana 880 000 880 000 560 000
Zastupitelské orgány 2 094 000 2 094 000 1 951 000
Volby do Evropského parlamentu 0 58 000 0
Regionální a místní správa 7 599 000 6 546 800 5 773 000
Ostatní fi nanční operace 1 870 300 3 581 600 2 200 000
Finanční vypořádání minulých let 8 200 8 000
Ostatní činnosti 610 000 610 000 620 000
VÝDAJE CELKEM 52 040 000 61 969 900 60 653 000
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Informace Obecní policie
Ještě nestihl ani pořádně zežloutnout papír na před-

chozím čtvrtletníku obecního Zpravodaje a  máme tu 
nejkrásnější období v roce. Blíží se nám advent, svát-
ky vánoční a  s nimi spousta oslav, rodinných setkání 
a  také poslední obecní Zpravodaj roku 2019 a v něm 
sloupek obecní policie. 

V průběhu podzimu se v naší obci uskutečnilo ně-
kolik frekventovanějších společenských akcí, u  kte-
rých byla přítomnost OP žádoucí ať už čistě dozorová, 
či z  důvodu usměrnění provozu a  dohledu nad větší 
koncentrací lidí. Jistě netřeba zmiňovat, že v  Necho-
rách proběhla akce K Nechorám do sklepa za mladým 
vínem či zde zakončil burčákový pochod. Přímo v obci 
se uskutečnil osmý ročník Gulášfestu a další akce. Ne-
jednou došlo i na stížnosti kvůli pálení, které k podzi-
mu na vesnici patří, ale může se stát, že v ohništi ne-
skočí jen souší a dým pak může obtěžovat klidně celou 
obec. Stejně tak jako v podzimně pošmourném počasí 
často vídané zablácené silnice od zemědělské techniky. 
I toto jsme několikrát řešili, vždy však postačilo upo-
zornit a komunikaci si dotyční uklidili. 

Z preventivních a vzdělávacích činností se ve spo-
lupráci s  místní MŠ a  Obecní knihovnou uskutečni-
la beseda s dětmi o bezpečnosti provozu a pohybu na 
komunikaci. Vyzkoušeli jsme si přejít po přechodu, 
děti se seznámily s  tím, jaké mohou očekávat signály 
od strážníka či policisty nebo jakou máme mít výbavu 
při jízdě na kole. Pochopitelně největší zájem sklidilo 
služební auto a majáky se sirénou. 

Bohužel, ani takový krásný solitér jako naše vrba 
na ulici Hlavní tu nemůže být věčně, a tak čas a poryv 
větru dokonaly o víkendu, právě při akci K Nechorám 
za mladým vínem, své. Naštěstí se nikomu nic nestalo 
a  o  úklid následků se postarali naši hasiči a  technic-
ké služby. Po dobu odklízení bylo na nezbytně nutnou 
dobu usměrnit provoz. Že byla stará vrba již notně 
„unavená“ si může kdokoliv prohlédnout na pařezu 
(anebo na přiložených fotkách).

V  nedávné době došlo k  dokončení dopravního 
značení v Nechorách. Upraven je tak provoz v celé lo-
kalitě Spodních Nechor, kde je od poloviny listopadu 
rychlost omezena do 30 km/h a stání či vjezd nad 3,5 t 
podmíněn povolením OÚ. Chtěl bych proto připome-
nout, aby si vlastníci sklepů (kteří tak dosud neučinili) 
vyzvedli povolení stání v Nechorách na OÚ ve dveřích 
č. 12, I. patro. Tuto kartičku s povolením je nutno mít 
viditelně umístěnu v  zaparkovaném vozidle, ideálně 
na palubní desce za čelním sklem. Na ulici U koupa-
liště a  v  lokalitě Vrchních Nechor bylo nově osazeno 
značení začátku a konce naší obce, které ve směru na 
Poddvorov dosud chybělo. 

Blížící se konec roku mnoho z  nás prožívá hek-
tické období plné stresu. Přitom původně šlo o dobu 

klidu, míru a  pohody trávenou v  kruhu 
blízkých. Proto zvolněte tempo dnešní 
uspěchané doby a užijte si krásný advent 
a  svátky vánoční, prostoupené pohodou 
a klidem v rodinném kruhu. 

To vám za Obecní policii Prušánky přeje 
Adam Hellinger
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Z naší knihovny
Milí čtenáři
máme před sebou zimu, vhodné to 

období na čtení. Nové knihy stále cho-
dí, další půjdu ještě v prosinci nakou-
pit, takže číst co bude. Co se dále udá-
lo – skončili jsme soutěž Jižní Morava 
čte, práce je odeslaná do MZK v Brně, 
výstavu jste mohli vidět v  říjnu na 
chodbě OÚ. Tímto děkuji vstřícnému 
jednání naší družiny. Pokud zmiňuji 
družinu, začali jsme dělat sérii deseti 
besed na téma „Vývoj písma“. Zatím se 
uskutečnily dvě, v první jsme probrali 
piktogramy, jeskynní malby a tajemné 
písmo Inků – kipu, v druhé hieroglyfy 
starých Egypťanů. Děti mají na kaž-
dou hodinu pracovní listy, ze kterých 
pak na konci budou mít zmapované 

všechno od počátku až po tisk dneš-
ních knih. Dál pokračujeme v  bese-
dách s předškoláky a školou.

Blíží se Vánoce a k nim patří i dár-
ky. A  jeden takový máme nyní u  za-
stávky autobusů na točně. Určitě jste 
zaznamenali novou knihobudku, kte-
rou pro Prušánky vyrobili žáci ISŠ, Li-
pová alej z Hodonína. A jak to fungu-
je? Knihobudka slouží k bezplatnému 
půjčování a výměně knih. Pokud máte 
doma knihu, kterou máte již přečte-
nou a  je vám ji líto vyhodit, přineste 
ji do knihobudky a vyměňte za jinou. 
Nebo ji tam prostě jen tak nechte, ať si 
ji může přečíst někdo jiný.  Přeji vám 
příjemné prožití vánočních svátků. 

Milena Hromková

Naši vaši zastupitelé

Pavel Přikryl

Pavel Přikryl (38) žije v Prušánkách 12 let. Se svou 
manželkou Lucií mají dvě děti Elišku (11) a  Pavlíka 
(9). Vystudoval Střední průmyslovou školu v Hodoní-
ně, obor pozemní stavby. Po opuštění vysoké školy si 
udělal autorizaci na pozemní a vodohospodářské stav-
by. Nyní dělá výrobního ředitele a  věnuje se oběma 
sekcím. Své zkušenosti a  znalosti využívá v prospěch 
naší obce ve stavební komisi. 

Co stálo za tím, že jste se s  manželkou rozhodli 
založit rodinu v Prušánkách?

Věděli jsme, že nechceme bydlet ve velkoměstě, ta-
kový způsob života by nám nevyhovoval. Prušánky nám 
připadaly strategicky výhodné, protože leží mezi dvěma 
většími městy a je to obec s dobrou občanskou vybave-
ností.  Znal jsem to zde z předchozího zaměstnání a líbi-
lo se mi tady. Na Vánoce v roce 2007 jsme se přistěhovali 
a  ukázalo se, že to bylo velmi dobré rozhodnutí. Lidé 
tady jsou srdeční a mají k sobě blízko. Mile nás překva-
pilo, jak jsme byli rychle a přátelsky přijati.  

Dnes první část série rozhovorů 
s členy Obecního zastupitelstva.
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Jaké jsou tvoje zájmy? 
Jsem aktivním členem sportovního klubu 

Podlužan Prušánky, který si mě získal svou atmosfé-
rou a dobrými lidmi. Působím zde jako zástupce mlá-
deže ve výkonném výboru. Tuto funkci jsem si zvolil 
sám. Myslím, že je důležité dělat osvětu mezi dětmi 
a  snažit se jim sport přiblížit. Dále patřím do sku-
piny, která tady hraje aktivně fotbal. Říkáme si Staří 
páni, i když věkem to není tak úplně pravda. Míváme 
v sezóně každý týden tréninky a pořádáme přátelská 
utkání zde na sportovním hřišti. Kromě toho se věnu-
ju myslivosti. Působím v Lovčicích, což má vazbu na 
mé zaměstnání. Navíc chovám plemeno psů, kterému 
více vyhovuje lesní honitba. 

Mým tajným přáním je založit myslivecký kroužek. 
Tento nápad mi leží na srdci už dlouho. Chci prohlu-
bovat vztah dětí k přírodě. Je důležité, aby věděly, jak 
se starat o faunu a floru, která nás obklopuje, a hlavně 
aby chápaly její principy. Myslivost totiž vnímám jako 
sepětí s neživou i  živou přírodou.  Byl bych vděčný, 
kdyby se ke mně nějaký zkušenější myslivec přidal 
a společně bychom v dětech dokázali probudit zápal.

Co tě vedlo k tomu kandidovat do zastupitelstva 
obce? 

Toto rozhodnutí jde v  ruku v  ruce s  tím, že mi 
není jedno, kde žiju. Cítil jsem potřebu se aktivně 
podílet na dění v obci. Chtěl jsem pomoct nejenom 
na poli sportovním nebo využíváním svých zkuše-
ností ze stavebnictví, ale celkově. Chci, aby se nám 
tady všem žilo dobře. Snažím se pomáhat druhým, 
vnímat jejich poznatky a postřehy a poté je prosazo-
vat v  zastupitelstvu. Tímto bych chtěl apelovat i  na 
ostatní občany, že se na mě a mé kolegy mohou kdy-
koli obrátit.

Přijal bys v budoucnu funkci starosty?
Nad tímhle jsem nikdy neuvažoval vzhledem 

k tomu, že tu žiju krátce. Myslím, že by starosta měl 
být člověk vážený a zkušený. Je potřeba mít nadhled 
při řízení obce naší velikosti, která si myslím není 
úplně malá. Máme tady spoustu věcí ke spravování 
jako je vlastní čistička odpadních vod, technické služ-
by, odpadové hospodářství a další jiné věci k řešení, 
které vyžadují životní zkušenosti. Já sám si nemyslím, 
že by mé zkušenosti byly tak bohaté, naopak je ješ-
tě sbírám. Ale nepopírám, že kdybych cítil podporu 
lidí kolem sebe, že bych takovou funkci neodmítl. Mé 
ambice však takové zatím nebyly, proto jsem v kandi-
dátce ani nebyl na vrchních příčkách. 

Máš děti. Jak jsi spokojený s místním školstvím? 
Jak ve školce tak i  ve škole jsem byl dosud vždy 

spokojený. Sice je pořád co zlepšovat, ale při srovnání 
s mým předchozím bydlištěm je úroveň stejná, ne-li 
vyšší. Vidím zde snahu se neustále někam posouvat, 

například ze strany pana ředitele, kterého vnímám 
jako nový náboj. Na místní školství i  ve svém okolí 
slýchám dobré ohlasy. 

Jaké místo máš v Prušánkách máš nejraději? 
Takových míst je spoustu, ale mojí největší srdeč-

ní záležitostí jsou vinohrady a  jejich okolí v  jarních 
měsících. 

Na procházkách se psy a rodinou na takových mís-
tech čerpám energii. Je to pro mě něco úžasného, když 
se kolem sebe rozhlédnu, cítím, že jsem tady rád. 

Na jaké akci jsi byl v Prušánkách poprvé, a je ně-
jaká kterou nikdy nevynecháš? 

Vzhledem k tomu, že jsme se přistěhovali na Vá-
noce, tak úplně první akce, které jsme se zúčastnili, 
bylo zpívání u obce – koledování. 

Jinak všechny akce hodnotím jako výborné, proto-
že se vždy vedou v dobré zábavě. Ale jestli mám vy-
brat nějakou, kterou jsme nikdy nevynechali, jsou to 
nejspíš hody a beseda u cimbálu.

Co bys vzkázal čtenářům Zpravodaje?
Chtěl bych v  tento předvánoční čas všem popřát 

klidné svátky vánoční a do nového roku, abychom ty 
přátelské Prušánky udržovali a dále rozvíjeli i do dal-
ších let.

Markéta Husková
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Z činnosti ZŠ

Předvánoční pozdrav ze školy

Advent pomalu ale jistě bere za 
kliku vrátek, která po otevření pro 
mnohé znamenají Black Friday, pře-
plněné obchodní domy, záruku doru-
čení zboží do Štědrého dne nebo do-
jemné vánoční reklamy na Coca-colu. 
Pokud tento čas pro vás znamená ještě 
trošku více, je to v  pořádku. Já vám 
přeji, ať je pro vás v tomto čase hlav-
ním synonymem slovo pohoda. 

Říkáte si, proč začínám od kon-
ce a  já vlastně ani sám nevím. Kaž-
dopádně rok už je pomalu u  konce 
a u nás ve škole se toho zase mnoho 
událo a vlastně pořád děje. Prvňáčci 
už přečtou svoje první řádky v knize, 
o čemž se mohli rodiče přesvědčit na 
Dnu otevřených dveří začátkem lis-
topadu, „Kavárna U sedmičky“ roz-
jela provoz pod taktovkou letošních 
sedmáků, aby opět podpořili dobrou 
věc. Tak jako to udělali ti loňští, když 
věnovali výdělek z  toho projektu 

dennímu stacionáři Vlaštovka v Ho-
doníně, což od nich bylo moc hezké. 

Velkým tématem pro nás bylo 
výročí 30 let sametové revoluce, při 
kterém jsme se všichni dozvěděli, co 
to byly rajóny nebo Občanské fórum, 
jak fungovali pionýři nebo co to byla 
cenzura. Děti si připravily v  rámci 
svých tříd krátké výstupy na zvolená 
témata, která pak předvedly ostat-
ním. Projekt trval tři dny a věřím, že 
si z něj děti odnesly mnoho informa-
cí z novodobé historie. 

Při druhém ročníku soutěže Pru-
šánky mají talenty byly opět k vidění 
skvělé výkony z oblasti sportu, hud-
by, výtvarného umění nebo třeba 
tance. Všem zúčastněným patří palec 
nahoru za odvahu. No zkrátka, opět 
jsme zjistili, že Prušánky fakt mají 
talent!:-) A nejen to! Prušánky, tedy 
přesně řečeno, jejich děti, umí i  va-
řit, což skvěle dokazují v  celoškolní 

kuchařské soutěži nazvané Uvař to! 
Vítězné týmy z každé třídy se utkají 
ve velkém fi nále těsně před Vánoci. 
Zatím jsme měli možnost ochutnat 
skvělé pochoutky, tak uvidíme, kdo 
zlatou vařečku nakonec získá.

Aby se nám v  naší škole dobře 
žilo, je potřeba si její prostředí neu-
stále zpříjemňovat a vylepšovat, pro-
to se ještě letos před Vánoci pustíme 
do úprav jazykové učebny, která do-
stane úplně nový kabát a  výuka an-
gličtiny pak bude ještě větší pohoda 
než teď. Další prozradím až příště 
a vzhledem k  tomu, že jsem začínal 
s  myšlenkou na konec, nezbývá mi, 
než svým kolegům poděkovat za je-
jich práci a nasazení, s jakým se škole 
věnují, dětem splněná vánoční přání 
a  třeba i  trochu toho sněhu a  vám 
všem ostatním především klid a po-
hodu v předvánočním čase.

 Jakub Horňák, ředitel školy

Prvňáčci v říši vědy
Také prvňáčci z  Prušánek využili zajímavou 

nabídku zúčastnit se projektu Prvňáčci v říši vědy, 
techniky a historie, který byl připraven pro všechny 
prvňáky v  jihomoravském kraji. První školní den 
tohoto roku obdržely všechny děti tzv. kupónovou 
knížku, v níž co stránka, to nabídka na zajímavou 
návštěvu. My jsme si vybrali Hvězdárnu a  pla-
netárium a  také VIDA! science centrum  v Brně. 
V sále digitálního planetária jsme s údivem pozo-
rovali hvězdnou oblohu, seznámili jsme se s  nej-
známějšími souhvězdími a návštěvu jsme zakončili 
pořadem Lucie – tajemství padajících hvězd.

Ve VIDA! science centru nás čekala spousta in-
teraktivních exponátů, které pomáhají objevovat, 
jak funguje svět kolem nás. Zažili jsme větrnou 
bouři, vyzkoušeli masáž srdce, zahráli si na obří 
piano nebo prozkoumali mořské vlny v  láhvi… 
A nejlepší byly jízdy dlouhým toboganem. Jen ško-
da, že jsme měli na všechno tak málo času…. Až 
budeme starší, do VIDA! science centra se určitě 
vydáme na celodenní výlet.     

 Za 1. A a 1. B 
třídní učitelky 

M. Konečná a J. Nesvadbová
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Z naší školičky

Přírodní zahrada mateřské školy
V  listopadu 2018 začala revita-

lizace Přírodní zahrady mateřské 
školy - Prušánky, která proměnila 
stávající školní zahradu mateřské 
školy na přírodní zahradu, která by 
se měla stát podnětným místem pro 
aktivity a environmentální vzdělává-
ní a výchovu dětí předškolního věku. 
Místem, kde se děti budou setkávat 
s  přírodou, přírodními materiály, 
pěstovat rostliny, sklízet ovoce, ale 
také si budou hrát a tvořit si úkryty. 

Cílem návrhu bylo zajistit příjem-
né, tvůrčí a zajímavě architektonicky 
členěné prostředí pro hru, vzdělává-
ní i odpočinek dětí, které navštěvují 
místní mateřskou školu. Vzhledem 
k tomu, že dítě se učí hrou, je důležité 
vytvořit prostředí, které je podnětné 
a vybízí dětský mozek ke zkoumání, 
objevování a poznávání. Nejlepší hra 
je ta, kterou si děti samy zinscenují 
a ke které nepotřebují vedení dospě-
lých. V zahradě jsou instalovány růz-
norodé prvky s  různým způsobem 
využití. 

V  rámci výchovy dětí budou na 
zahradě probíhat akce a  aktivity, 

kterým bude nová přírodní zahra-
da vhodnou kulisou. Akce budou 
rozprostřeny do celého roku, zahra-
da tak bude pro environmentální 
vzdělávání využita celoročně. Cílem 
bude, aby se pořádání těchto akcí sta-
lo tradicí a aby se u některých z nich 
mohla na zahradě sejít i  celá místní 
komunita – obyvatelé obce.

Do realizace projektu byly zapoje-
ni rodiče a další aktivní občané, kteří 
provedli některé práce svépomocí. 
Největší podíl svépomocně prove-
dených prací souviselo se sadovnic-
kými úpravami a realizací některých 
jednodušších prvků. V rozpočtu pro-
jektu byly tyto položky nulové, došlo 
tím k  úspoře fi nančních prostředků 
obce. Proběhly dvě společné brigády.

Stavba byla dokončena koncem 
května 2019, další aktivity projektu 
byly realizovány do konce října 2019. 

Celkové výdaje projektu byly 832 
772,- Kč. Z  toho způsobilé výdaje 
byly 377 503,- Kč. Z dotace Státního 
fondu životního prostředí ČR po-
skytnuté prostřednictvím Národní-
ho programu Životní prostředí bude 

uhrazeno 320 878,- Kč (85% ze způ-
sobilých výdajů). Obec ze svého roz-
počtu tak uhradí 511 894 Kč.

Slavnostní otevření zahrady se 
uskutečnilo 28. září 2019 přestřih-
nutím pásky ve spolupráci s  panem 
starostou. Děti si mohly užít pohád-
ku o záchraně naší zahrady a zatančit 
si. Nechybělo ani opékání špekáčků 
v  novém ohništi nebo malování na 
obličej. Rodiče mohli využít „Kavár-
ny U  sedmičky“. I  přes zamračené 
počasí jsme se dobře bavili a věříme, 
že se na zahradě opět sejdeme při 
další příležitosti a  že zahrada bude 
dětem sloužit k jejich rozvoji a rados-
ti, jak nejlépe dovede. 

František Piliar, 
Lucie Drejčková

Zprávy ze školky
Je prosinec a vrabec prosí,

mějte lásku v duších
a listonoši klapky nosí
na promrzlých uších…  

a tak dál  zpívá Jaroslav Uhlíř ve své písničce o pro-
sinci, který je pro děti jednoznačně  nejkrásnějším měsí-
cem v roce - plným očekávání, překvapení a zážitků. Ve 
školce společně s dětmi prožíváme sv. Mikuláše, který nás 
spolu s andělem každoročně navštěvuje ve všech  třídách 
a hodným dětem přináší balíček plný dobrot. V průběhu 
prosince si s dětmi pak  připomínáme vánoční tradice, 
zvyky a zpíváme koledy. 

Ty jsme si zazpívali i při rozsvěcování vánočního stro-
mu u obecního úřadu v rámci krátkého vystoupení. A na 
Ježíška se děti ve školce mohou těšit také…zhasnou svět-
la, zacinká  zvoneček a napětí v dětských  očích je veliké. 
Pak už vidí rozzářený stromeček a pod  stromečkem dá-
rečky. V rámci vánoční atmosféry pořádáme pro rodiče 
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a prarodiče spolu  s dětmi vánoční dílničky. 
Naše zahrada se již po všech úpravách uložila k zim-

nímu spánku. Závlaha zahrady je  hotová, a tak se na jaře 
můžeme těšit na krásně zelené prostředí kolem školky.  
V předešlých měsících se děti účastnily plaveckého výcvi-
ku, který jsme tento měsíc zdárně  ukončili. Lektorky děti 
moc chválily a u dětí, které se kurzu účastnily i v loňském 
roce, byly  znát pokroky. Předškolní děti úzce spolupra-

cují s knihovnou, navštěvují ekoprogramy. Ve školce nás 
navštívil také hudební kolotoč. V  novém roce se spolu 
zase všichni ve zdraví sejdeme a s vervou se pustíme do 
dalších  aktivit.

Přeji vám lásku, pohodu, pokoj v duši a krásné prožití 
Vánoc.

Lucie Drejčková, 
zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání. 

Tak ještě pár svátečních úsměvů.

Filípek V.: „Ve školce je nuda spát, dospím se doma.“ 
Děti vystřihovaly. Eliášek K.: „Neboj, paní učitelko, já mamce neřeknu, žes mě dala nůžky.“
 Paní učitelka si s dětmi opakuje pohádku. Učitelka: „No a princezna se proměnila…?“ Filípek V.: „V prasátko Pepu.“ 
Alešek H.: „Paní učitelko, tá kočka za plotem je fakt vyčůraná.“  
Učitelka: „Filípku jaké znáš geometrické tvary?“ Filípek V.: „Já znám kruh a gulomet.“ 
Děti se vrací z tělocvičny. Učitelka: „Děti tam prší?“ Šimonek W.: „No neprší, spíš šmrdolí.“ 
Paní učitelka si dělá legraci: „Kubíčku, ty jdeš do tanečků, a kde máš sukni?“ Kubíček V.: „Paní učitelko ty si ale pople-
ta, já su psece tlut.“ 
Paní učitelka se ptá: „Děti víte, jak se jmenuje hlavní město naší republiky?“ Klárinka K.: „Slunečná.“ 
Učitelka: „Tak a dost, oba Toníčci do třídy ke stolíčku.“ Toníček K.: „Tak a máme po srandě.“

Radka Šůrková

Nechoránek

Půjdem spolu do Betléma… 
S  dalším vydáním Prušánského 

zpravodaje vás opět zdravíme. 
O čase předvánočním se říká, že je 

to období rozjímaní a klidu. Nebo by 
to tak teda mělo být. Ale jistě to sami 
dobře znáte. Většinou je to naopak. 
Hodně práce, fi nišování na konci roku 
a tak dále a tak dále. V Nechoránku je 
to zrovna tak.

Asi každý soubor, skupina nebo 
prostě jakákoliv parta, co veřejně vy-
stupuje, má právě před svátky program 
hodně nabitý. Podobně jsme na to 
i my. Sotva odvystupujeme na tradiční 
slavnosti Vinobraní v Nechorách, začí-
náme s přípravou vánoční.

Letošní pásmo je o putování malých 
koledníků, a  to z  Prušánek přímo do 
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Betléma. Děvčata, co si spolu hrávají, 
zaslechnou písničku o  právě naroze-
ném miminku v  Betlémě. Rozhodnou 
se, že mu samy přinesou nějaké dárky. 
Jenomže, jsou to všechno děvčata ne-
majetná a tak si dárky musí vykoledo-
vat. Proto s písničkou a prosbou obchází 
dědinu. Společně se pak s malým raneč-
kem a  lucernou vydávají na dlouhou 
cestu. Nakonec Ježíška najdou a všech-
ny vykoledované dárky mu předají. Le-
tos  máme hned několik novinek. Paní 
Věra Kučerová nám ušila zbrusu nové 
zimní jupky, v těch se bude vystupovat! 
Také se poprvé veřejně představí naše 

Nenechte nás dlúho státi
Nenechte nás dlúho státi, ozime 

nás prsty, paty,
nestojíme na peřině, stojíme na 

velkej zimě.
Nenechte nás dlúho státi, ozime 

nás prsty, paty,
stojíme na sněhu, ledu, došli jsme 

k vám na koledu.

U Betléma dnes Maria
U Betléma dnes Maria přečistá,
porodila spasitele nám Krista.
/: Chvála na nebi Bohu, chvála 

na nebi Bohu,
pokoj nám na zemi :/.

Anděl z oblak pastuškám se 
zjevuje,

a veselou novinu nám zvěstuje.
/: Chvála na nebi Bohu, chvála 

na nebi Bohu,
pokoj nám na zemi :/.

Přispěchali pastuškové k betlému,
hráli skočnou děťátkovi malému.
/: Chvála na nebi Bohu, chvála 

na nebi Bohu,
pokoj nám na zemi :/.

stálá členka Verunka Římská, a to jako 
malá houslistka. Kluků v malé cimbálce 
přibylo a už jim to taky pěkně zní. Jejich 
doprovod nás  moc těší a  už si to bez 
nich ani neumíme představit.

Tak jako každý rok i tentokrát jsme 
do programu zařadily méně známé 
koledy. Některé vám přímo pod člán-
kem představíme. A když budete chtít, 
můžete si je spolu s námi zazpívat. Tře-
ba na Štědrý den při koledování. Vy 
u dobré slivovičky, my u šálku teplého 
čaje  Poklidné svátky a  po celý příští 
rok hlavně zdraví přeje 

Nechoránek
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Klub maminek
Podzim a zima v Klubu maminek

Od minulého vydání Zpravodaje 
uplynuly dva měsíce a Klub maminek 
se opět má čím pochlubit. V říjnu jsme 
už podruhé uspořádaly drakiádu a to 
za podpory obecního úřadu a spolku 
myslivců. Vítr foukal, draci létali, ně-
kteří opravdu hodně vysoko, každý, 
kdo přišel, si mohl opéct špekáček 
a dát si čaj nebo svařák. Asi po dvou 
hodinách pouštění byli vyhlášeni vítě-
zové ve dvou kategoriích – o  nejvýše 
letajícího draka a  o  nejhezčího doma 
vyrobeného draka, který byl na draki-
ádě pouze jeden, takže jsme měly jed-
noduchý výběr. Je to ale škoda a pevně 
věřím, že příště těch ručně vyrobených 
draků bude víc.

V  říjnu pak proběhly dva výlety 
maminek s  dětmi, jeden už tradičně 
o podzimních prázdninách do dětské 
herny Bambino v  Hodoníně a  druhý 
do minizoo Berta v Lanžhotě. Oba vý-
lety se moc podařily a děti i maminky 
si to užily.

Jak už jsem psala v minulém Zpra-
vodaji, od října opět probíhá angličtina 
pro nejmenší, a  to vždy v pondělí od 
16:00 do 17:00, děti jsou rozděleny na 
dvě skupiny tak, že v  první skupině 
jsou děti, které už do angličtiny chodi-
ly v předešlých letech a ve druhé skupi-
ně děti, které s angličtinou začaly letos. 
Mám velkou radost, že je o angličtinu 
zájem a že to děti s naší úžasnou lek-
torkou Míšou baví.

Novinkou letošního podzimu jsou 
pohybovky pro děti ve věku cca od 
dvou do čtyř let. Ty probíhají každý 
čtvrtek od 15:00 v tělocvičně místní ZŠ 
pod vedením Věrky Tomanové. Prv-
ních cca 20 minut probíhá organizo-
vané cvičení s  básničkami, říkankami 
a písničkami a poté následuje opičí drá-
ha, kde si děti mohou vše projít a vybrat 
si, která činnost a které nářadí je nejvíce 
zajímá a baví. Myslím, že se pohybovky 
celkem hezky chytily, děti s pomocí ma-
minek nebo tatínků krásně cvičí a mají 
možnost a prostor se vyblbnout. 

Ráda bych zde zmínila ještě jednu 
akci, kterou jsme ve spolupráci s obec-

ním úřadem pořádaly, a  to je lampi-
onový průvod. Letos proběhl přesně 
na 30. výročí sametové revoluce, tedy 
17.11.2019. Vyšlo nám krásné počasí, 
a  komu přeci jen byla zima, mohl se 
zahřát čajem nebo výborným svařá-
kem, který pro nás uvařily pracovnice 
obecního úřadu a  my jim za to moc 
děkujeme.

Nakonec bych ještě ráda připo-
mněla, že setkání Klubu maminek od 
října probíhají ve zkušebně kulturní-
ho domu každé úterý od 9:30 cca do 

11:30. Pokud je jakákoliv změna, vždy 
na to upozorníme na facebookové 
stránce Klub maminek Prušánky.

A protože Vánoce a konec roku se 
nezadržitelně blíží, ráda bych vám jmé-
nem svým i  celého Klubu maminek 
popřála krásné a  veselé Vánoce plné 
dětské radosti a do nového roku hlavně 
hodně zdraví, spokojenosti a optimis-
mu.

Za Klub maminek 
Martina Vašíčková

foto Archív Klubu maminek 
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Chasa Prušánky, z.s.
Podzim a závěr roku jsou v cha-

se spíše obdobími klidu. Chasníci 
a chasnice podzim věnují spíše od-
počinku po náročné sezoně, tráve-
ní posledních zbytků řízků a salá-
tu, kterých bylo přes léto opravdu 
požehnaně, a na některé čekají také 
studijní povinnosti. V  září však 
ještě, jistě vyváženě, kombinované 
s posledními záchvěvy letní sezo-
ny. Zejména se jedná o  poslední 
hody, na které vyrážíme ve větších 
počtech, v  Dolních Bojanovicích 
a slavnost vinobraní v Nechorách, 
na které jsme opět vystoupili se 
stejnojmenným pásmem. To jsme 
opět nacvičili pod vedením paní 

Bibiány Stávkové, které patří dík 
za její trpělivost.

Ale jak málo se toho v  chase 
dělo, o  to více se toho bude dít. 
O Vánocích, konkrétně na sv. Ště-
pána, si zvolíme nové stárky, a ješ-
tě před tím se začneme připravo-
vat na následující leden, kdy vás 
konkrétně 18. ledna velice rádi 
přivítáme na tradičním krojovém 
plese, tentokrát s  kulatým pořa-
dovým číslem dvacet. Velkým lá-
kadlem jubilejního plesu jistě bu-
dou Kumpánovi muzikanti, kteří 
nás, samozřejmě mimo mnoho 
jiného, doprovodí při předtančení 
Moravské besedy.

Závěr roku je však také obvykle 
časem bilancování a děkování a ten-
to případ nebude výjimkou. Pro 
podrobnější hodnocení hodů si vás 
dovolím odkázat na minulé číslo 
Zpravodaje, taky bude stačit, když 
je označím nálepkou podařené. Co 
bych zde ale rád vyjádřil, je velký 
dík jménem celé chasy všem, kteří 
nás v průběhu tohoto roku podpo-
řili, ať už darem do plesové tomboly, 
věnováním vína na hody i na ostatní 
akce nebo jen účastí a  příspěvkem 
k  dobré zábavě. Doufáme, že nám 
zachováte přízeň a budeme se na vás 
těšit i v dalším roce.

Václav Pecúch

Z činnosti skautu
Oddíl Cor dare

Vánoce 1914
Štědrý večer v  roce 1914 pro 

spoustu lidí na světě nebyl časem 
radosti, klidu a míru. První světová 
válka zasáhla Evropu, Asii i Afriku. 
Bojovalo se bez přestání na každém 
místě, každý voják musel být neu-
stále ve střehu.

Na jedné z  válečných front po 
nelítostném krvavém boji válečná 
vřava večer konečně utichla. Na 
dohled od sebe byl na jedné straně 
válečného území zákop německých 
vojáků, na straně druhé zákop brit-
ských vojáků. Teprve až utichl zvuk 
zbraní a lidského křiku, došlo vojá-
kům, co je za den. Unavení a smut-
ní se posadili ve svých zákopech na 
zem a  vzpomínali na své blízké, 
které nechali daleko od tohoto pek-
la.

Jedním z  vojáků v  britském zá-
kopu byl i dvacetiletý Jim. Od váleč-
ného zprávaře právě převzal dárek 
od své budoucí ženy. Poslala mu 
dopis, svoji fotku a  malou tabulku 
čokolády. Jim se usmál a  cítil, jak 
mu srdce zaplavuje radost a  štěstí. 
Začal polohlasně zpívat Silent night 

(Tichá noc). Ostatní britští vojáci se 
k němu postupně přidali.

V  tu chvíli ale na druhé straně 
bitevního pole v  německém zákopu 
otvíral krabičku s jídlem devatenác-
tiletý Otto. I on vzpomínal na svou 
rodinu. Na tátu, který mu vlastno-
ručně udělal tuto plechovou krabič-
ku, na mámu, která mu do ní vždy 
napekla buchty, a na mladší souro-
zence, kteří se mu na ni podepsa-
li. I  on pocítil v  srdci radost. Začal 
pomalu a nejistě zpívat Stille Nacht 
(Tichá noc). Všichni němečtí vojáci 
se k němu pomalu přidávali.

Na jednou bylo nad bitevním po-
lem slyšet vánoční píseň Tichá noc 
ve dvou různých jazycích, které zně-
ly, jako by k sobě od pradávna pat-
řily a byly určené k tomu, aby spolu 
zpívaly tuto píseň. Byla to tak silná 
chvíle, že to Jim nevydržel, zvedl 
ruce nad hlavu a  začal stoupat po 
žebříku nahoru ze zákopu. Když to 
němečtí vojáci spatřili, tak se chopili 
zbraní a  začali na Jima mířit. Ten 
šel pořád výš a výš, nezastavoval se. 
Němečtí vojáci se už chystali zmačk-
nout spoušť, když na ně najedou za-

křičel Otto: „Přestaňte! Vždyť není 
ozbrojený!“ A sám začal stoupat ze 
zákopu nahoru.

Jim a Otto se k sobě pomalu blíži-
li s rukami nad hlavou. Když k sobě 
přišli blíž, nejistě si podali ruce a je-
den druhému se představili. Začali si 
povídat. Když to viděli ostatní vojáci, 
tak také začali pomalu opouštět zá-
kop a  šli se pozdravit s  cizími vojá-
ky. Jim ukázal Ottovi dárek od své 
přítelkyně a Otto na oplátku ukázal 
svou plechovou krabičku.

Britští i  němečtí vojáci společně 
zapálil velký oheň, podělili se o jídlo, 
zpívali a hráli různé hry. A i když byla 
zima, tak vojáci sundali kabáty, pro-
tože oheň je dostatečně zahřál a navíc 
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jim stejně překážel při všemožných 
hrách. Od ohně se celou noc ozýval 
zpěv, smích a hlasité povídání.

Z této zázračné noci je vytrhla až 
rána z děla, která se ozvala nad rá-
nem kdesi v dálce. Tento nepříjemný 
zvuk jim opět připomněl, proč tam 
jsou a  jaké jsou jejich povinnost. 
Oheň dohasl, vojáci se oblékli a za-
čali odcházet do svých zákopů. Jim 
podával kabát Ottovi a  Otta zase 
Jimovi. Podali si ruce se slovy: Me-
rry Christmas. Frohe Weihnachten. 
(Šťastné a veselé Vánoce).

Otto byl ve svém zákopu a  při-
pravoval se opět na boj. V kapse své-
ho kabátu ale ucítil neznámý tvar. 

Strčil ruku do kapsy a když ji vytáhl, 
tak měl úsměv na tváři. Z kapsy vy-
táhl malou tabulku čokolády.

Jim seděl ve svém zákopu, čistil si 
zbraň a chtěl si z kapsy svého kabátu 
vytáhnout kapesník. Místo kapesní-
ku však v kapse nahmatal cosi hra-
natého a plechového…

Za celý oddíl vám ze srdce pře-
jeme, ať Vánoce strávíte v  kruhu 
svých blízkých, ať zapomenete ale-
spoň na chvíli na všechna trápení, 
starosti a problémy, a místo toho ať 
se vaše srdce naplnění radostí, štěs-
tím a klidem.

Libor Sukup

Naši senioři
Naše čtvrté Martinské posezení

tak jsme zase oslavili naše Martinské hody. Děvčata 
opět napekla koláčky, některé přispěly svými cukrář-
skými výrobky, pracovníci obecního úřadu nachystali 
sál, který byl moc pěkný – bílé ubrusy, na nich kytičky 
a talíře s koláčky a zákusky.

Zahájení se ujal pan starosta Zahradník a vedou-
cí seniorů paní Kopečková. Po nich paní Zdenička 
Hromková přednesla své vtipné „Postřehy z  Prušá-
nek“, které máte možnost si přečíst pod tímto člán-
kem. Pod vedením paní učitelky Hubové mělo hezké 
vystoupení čtrnáct děvčátek z  místní základní školy. 
Každý rok nám hraje malá cimbálka a my vidíme, jaké 
pokroky kluci dělají. jen tak dál! Velká pochvala pat-
ří Ondrovi Humplíkovi, který si odvážně stoupl před 
obecenstvo a  s  kuráží zazpíval dvě písničky. Zlatým 
hřebem večera bylo vystoupení Neonek z  Moravské 
Nové Vsi s taneční pásmem „Mrazík“, se kterým zví-
tězily a získaly první místo na Mistrovství světa junio-
rů. Bylo to moc pěkné a děvčata sklidila velký aplaus. 
Poté vystoupili naši sportovci s bojovým uměním. Pan 
Josef Osička, který se tomuto sportu věnuje a trénuje 
zájemce o  tento sport od malých dětí až po dospělé 
a odvádí opravdu dobrou práci. A jako vždy – tečkou 
na závěr programu byli naši mužáci. Zazpívali pět pís-
niček a v sále to jenom dunělo!

A co by to bylo za hody bez vína? Velké poděkování 
patří Nechorským vinařům, kteří se opět na akci podí-
leli. Zároveň moc děkujeme Kapele starých časů, která 
svými písničkami přispěla k dobré náladě.

Večer si naše chasa pozvala cimbálovou muziku Lá-

šar, hráli moc pěkně a všichni si s nimi s chutí zazpívali. 
Těšili jsme se, že tentokrát přijde hodně místních, 

ale opak byl pravdou. Stejně tak bychom byli rádi, kdy-
by na toto podzimní hodové posezení příště přišlo víc 
mladých lidí – my na jejich akce chodíme (tedy pokud 
to není zrovna diskotéka ). To, že tuto akci organizují 
seniorky, neznamená, že je to pro „důchodce“. Doufá-
me, že ti, kteří přišli posedět, pobavit se a zazpívat, od-
cházeli spokojeni. 

A  samozřejmě děkujeme všem, kteří se zasloužili 
o zdárný průběh akce.

Protože nezahálíme, chceme vás pozvat ještě na jednu 
akci, kterou teď aktuálně připravujeme a to na „Vánoční 
výstavu s babiččiným porcelánem“. Opět to bude výstava 
betlémů, vánočního pečiva, ručních prací a všeho, co si 
doma k Vánocům vyrobíte. A k tomu navíc staré hrníč-
ky, talířky, sošky, vázičky a podobně. Věříme, že s vaší 
pomocí se nám podaří výstavu zrealizovat. Svůj koutek 
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tady budou mít děti z HTVŠ, kde se pochlubí svými vý-
tvory. V přísálí budou dílničky, kde si děti budou moci 
vyrobit malé dárečky. Poprosila bych vás, abyste věci na 
výstavu přinesli do KD v  pátek 13. 12. 2019 v  čase od 
8:00 do17:00 hodin. Výstava pak bude otevřena v sobotu 
14. 12. od 8:00 do 17:00 hodin a v neděli 15. 12. od 8:00 
do 16:00 hodin. Touto výstavou bychom rádi přispěli 
k navození pěkné předvánoční nálady.

Za nás – seniory - přeji všem občanům hezké prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti po celý 
příští rok.

Květa Kopečková

Postřehy z Prušánek
Rok utekl jako voda,

 po roce jsme tady znova.
Život rychle utíká, 

nech na Martina vybaví se nám hezká vzpomínka.
Vzpomeneme doby, jaké bývaly martinské hody:
když listopad už byl tady, husičky sa krmívaly,

husky pěkně oškubané, 
péříčko po večerách do duchenky bylo drané.

Tihle v nohách a žehličky zhřívaly nám naše nožičky.
Hospodyňka aj přes plot skočila pro pírka, 

by naplnila sa duchenka.
Dnes jen otočíme kohútkem, 

nech plynaři sa urvú smíchem.
Teploučko je v celém domě 

a husičky v obchodě nakoupíme v každé době.
Letos počasí se s náma hrálo, 

hned pršalo a za patama sluníčko se smálo,
také trošku zima, hned z nás byli pacienti 

a nastala nám rýma.
Ordinace plná je, tak postojíme na chodbě,

lavička by se tam hodila, od nemocných oddělila,
koho bolá nožičky, hledá jenom lavičky.

Dědinka naša hezky vypadá, 
jenom – zdá se – zeleň trošku upadá,

stromečky dnes nejsů jisté, kůrovec ví o nich jistě,
když rýč vezme každý z nás, výsadba pak půjde snáz.
S humenkem byl také kříž, myšičky v něm majú skrýš,

nebójá sa ani trošku, třeba kočka číhá v rožku.

Dnes kočičky sú paničky, majú svoje pelíšky 
a svačinku jinačí, granulky jim postačí.

Pro nás je to dobrá zpráva, nech sa spolem kamaráďá.
Humenko je samá díra, kočka na myš sa jen dívá,

pro myšičky utratíme, 
když u Marcelky v drogerii nakúpíme.

Všecko hravě sa dozvíme,
 když televizní reklamu si pustíme.

Jenom nech je reklam víc, 
dozvíš sa, co nevíš: 

Můžem hned, nám hlásí čertík – 
připravíme sa v cuku letu,
šak to hlásí celému světu.

Soukup se vším ví si rady, bere všecko od podlahy.
Kuchař Polraich umí vařit, 

zašpiní talířek dokola
 a hned je připravená hezká obloha.

Čekárničky hezké máme, 
když zaprší, schovat sa kde máme,

kostelíček opravený, jistě bude jako nový.
Jen na hřbitově chybí zídka, 

nech dušičkám sa dobře spinká.
Z Nechor máme skoro město,

 pro cizince je tam všecko.
Kde koupaliště bylo spíš, 
parčík by tam seděl víc.

Kdo potřebuje něco vědět, 
měl by na schůzi zastupitelů sedět.

Za patama Ježiška tu máme, 
koledy si rádi zazpíváme,

vánoční strom svítí vprostřed dědiny, 
kouzlo Vánoc nese do každé rodiny.

Očička nám zazáří, když stromeček se rozzáří.
Košt vína je připravený 

a stůl s koláčkama a zákuskama nachystaný,
chybět nám nic nebude, jak na hody u nás bude,

šak starých časů muzika pro radost nám všem bude.

Zdeňka Hromková
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Spolek Nechorští vinaři

Spolek Nechorští vinaři v závěru roku bilancuje

Naše dobrovolné uskupení, je-
hož hlavním cílem je propagace vi-
nařství a vinohradnictví, jakož i po-
pularizace našich sklepních uliček 
v  Nechorách, oslaví v  lednu 2020 
páté výročí od svého založení. 

Letos jsme se poprvé scházeli 
nejen pracovně, ale vyrazili jsme 
i  na výlet.  Podívat se, jak se „to 
dělá jinde“. První květnovou sobo-
tu jsme se vypravili do rakouského 
Spitzu na tamější vyhlášené Wachau 
Wine Spring. Prožili jsme den mezi 
rakouskými vinaři v  údolí Dunaje, 
okoštovali jejich specifické Veltlíny 
a  Ryzlinky a  vůbec jim nezáviděli 
jejich svažité vinice. Ochutnali jsme 
i červená vína od vinařů z Burgen-
landu, kteří byli ve Wachau jako 
hosté. 

V červnu jsme pak pořádali jubi-
lejní 10. ročník putování K Necho-
rám do sklepa.  Prvních pět ročníků 
bylo pod hlavičkou Českého svazu 
zahrádkářů, dalších pět jsme reali-
zovali již jako samostatný spolek. 
A  že se nám daří oslovovat příz-
nivce vína z celé republiky, dokládá 
rostoucí počet návštěvníků. Připo-
mínám, že v červnu jich bylo 1225. 

A protože je naším dlouhodobým 
cílem propagace vinařství ve všech 
ročních obdobích, zařadili jsme do 
naší činnosti novou akci, kterou 
jsme nazvali S  vinařem u  Nechor. 

Po dobu deseti prázdninových týd-
nů nacházeli návštěvníci v  naší vi-
nařské vesničce každý den nejméně 
dva otevřené sklepy. Využívali toho 
jak turisté a cykloturisté, tak ubyto-
vaní v  Nechorách. Ti si chválili, že 
konečně zde mají v  podvečer kam 
vyrazit. Přestože do konce červen-
ce byly podmínky nelehké, a to jak 
pro turisty, tak pro vinaře samotné, 
vyhodnotili jsme akci jako úspěš-
nou a  již máme nachystaný rozpis 
služeb na rok 2020. Na našem webu 
se můžete podívat do seznamu vi-
nařů, kdo kdy otevírá. Kolik bylo ve 
sklepech celkem návštěvníků, přes-
ně nevíme, ale polepšíme se a v pro-
sinci 2020 vám přineseme i  tento 
údaj.

Na konci čer-
vence jsme se bo-
hužel rozloučili 
s  milým přítelem, 
s  jedním ze zaklá-
dajících členů na-
šeho spolku, s  pa-
nem Františkem 
Hromkem. Srdce 
mu dotlouklo, 
odešly síly, světlo 
věčné mu ale jistě 
svítí na cestu.

Na konci listo-
padu na 5. ročník 
K  Nechorám do 

sklepa za mladým vínem přijelo nebo 
přišlo do Nechor 1083 hostů. Zazna-
menali jsme meziroční nárůst 250 ná-
vštěvníků a  jsme na to právem hrdí. 
Po celý den je v Nechorách provázel 
velmi čerstvý vítr, který nám vinařům 
působil značné problémy. Ne vždy 
mu odolaly i ukotvené předměty. Ale 
hosté byli spokojení, ve sklepech se 
vinaři nezastavili, bylo tam rušno po 
celý den a v mnohých i večer. Rovněž 
z pestré nabídky občerstvení si každý 
vybral. Příznivci vína se zúčastnili 
tradičních soutěží a do pozdních ve-
černích hodin vydrželi zpívat a tančit 
s Kapelou starých časů.

K  poradám o  naší činnosti se 
scházíme pravidelně v  pondělí ve 
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sklepě u  kolegy D. Melchrta podle 
potřeby, obvykle jednou měsíčně. 
Snažíme se, aby jednání byla věc-
ná a  pokud možno rychlá. To víte, 
všichni máme málo času. Na jed-
nom z  posledních letošních setká-
ní jsme do spolku přijali dva nové 
vinaře. Tak snad přinesou nějaké 
nové, neotřelé nápady, které oboha-
tí naši činnost.  

Ještě jednou opakujeme výzvu 
pro místní provozovatele ubyto-
vacích zařízení v  Nechorách nebo 
v  obci. Když nám pošlete základní 
údaje o  svém ubytování s  adresou 
vaší webové stránky, rádi tyto in-
formace v sekci Ubytování zveřejní-
me na našem hojně navštěvovaném 

webu. Můžete tam nahlédnout, jak 
prezentace funguje. Informace po-
sílejte na info@nechorstivinari.cz.

Na závěr děkujeme všem, kdo 
nás v naší činnosti pravidelně pod-
porují. Obci Prušánky, pracov-
níkům obecního úřadu, členkám 
klubu důchodců, Jihomoravské-
mu kraji a  Vinařskému fondu. No 
a v neposlední řadě našim rodinám 
a přátelům, bez nichž by to nešlo.

Všem čtenářům přejeme klidné 
prožití adventního času, vánočních 
svátků a  šťastný vstup do nového 
roku. A těšíme se na vás v Nechorách.

Michaela Hradilová
foto Martina Nešporová, 

Firma Pixelhouse

A trochu poezie…

Občas...

Občas s velkou grácií
piji u Tří Grácií.

Při tom jejich studu, tanci,
ve víně hledám eleganci.
Pobýt s nima bývá fajn,
říkával už Lichtenštein.

Že umění je dávat,
 přijímat i vrátit,
než si život krátit.
A tak díky historii,

zítra s nima opět piji.

Pigi z Nechorských bylin

Z činnosti SDH
Letošní rok u  výjezdové jednotky 

místních hasičů byl opět velmi pest-
rý. Celkem jsme vyjížděli ke dvaceti 
událostem, kde je celoročně největším 
podílem zastoupena technická pomoc 
od odstraňování stromů až po likvi-
daci nebezpečného hmyzu. V  letním 
období se vyjíždí hlavně k  požárům. 
I když v zimě jsou požáry také časté, 
jelikož lidé zanedbávají čištění komí-
nů a návštěvu kominíka. Taková byla 
i  příčina požáru rodinného domu 
v  Moravské Nové Vsi, kde jsme za-
sahovali v  dýchací technice. Letošní 
rok jsme se také zúčastnili taktického 
cvičení v okolí obce Vracov, kde jsme 
pátrali po pohřešované osobě. 

I  když naše jednotka není před-
určena na dopravní nehody, práce ve 

výškách a nad volnou hloubkou nebo 
na chemické havárie, je šíře výjezdů 
rozmanitá a každý zásah svým způso-
bem jedinečný. 

Soutěžní družstvo se loňskou se-
zonu přihlásilo mimo Grand-Prix 
Hodonín i  do Břeclavské hasič-
ské ligy, a  tak nás tedy čekal boj na 
dvou frontách. První soutěž GP se 
jako vždy koná na začátku května 
ve Vlkoši, zde jsme se z důvodů ne-
moci nezúčastnili. Další týden jsme 
byli připraveni vyrazit na první kolo 
Břeclavské ligy do Pasohlávek. Bo-
hužel jsme zde chybovali a  náš útok 
nedokončili. Další víkend nás čekalo 
okresní kolo v Ratíškovicích, bohužel 
i zde jsme udělali chyby a po prostři-
ku na jednom z terčů stačil čas 20:37 

na sedmé místo. Po 
tomto špatném začátku 
nám ještě vypověděla službu mašina, 
a tak jsme se zúčastnili další soutěže 
až koncem června ve Tvrdonicích. 
Bez tréninku ale v tomto sportu nelze 
čekat dobré výsledky a  tak nám čas 
20:55 zajistil pouze osmé místo. Další 
víkendové zastavení nás zavedlo do 
Moutnice. Zdejší soutěž je na takzvané 
nástřikové terče, který se sepne až po 
naplnění deseti litry vody, a tak záleží 
hlavně na proudařích, jak dlouho jím 
nástřik trvá. Útok jsme rozběhli dobře 
a právě nástřik nás stál bednu. Jeden 
z proudařů měl nastříkáno v krásném 
čase 23:20, bohužel ten druhý měl čas 
28:94 a tak jsme skončili šestí. Násle-
dovaly v  rychlém sledu další soutěže 
v  Petrově, Rohatci a  Lanžhotě. Ani 
na jedné soutěži se nám nedařilo. Nic 
jsme nechtěli vzdávat, i  když bodové 
manko v obou ligách na čelo už bylo 
značné. Rozhodli jsme se pro upřed-
nostnění Břeclavské ligy a Grand-Prix 
budeme brát jako takový závodní tré-
nink. Koncem července byla noční 
soutěž ve Vracově, tady jsme konečně 
předvedli, že něco umíme a v nároč-
ných podmínkách urvali třetí místo 
a konečně bednu, která nám vlila tro-
chu optimismu do žil. Další víkend 
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jsme zamířili do Kobylí a  na rychlé 
trati brali zase bednu časem 18:35 
a  třetí místo. Poté byla soutěž v Ho-
voranech, které jako my letos soutěží 
v obou ligách. Bohužel jsme zde do-
platili na nepřízeň počasí a v silném 
protivětru oba proudaři prostříkali 
a čas 21:54 stačil na konečné jedenác-
té místo. A  to už jsme se dostali na 
začátek srpna a  domácí soutěž. Cel-
kem se u  nás zúčastnilo dvacet šest 
družstev. Útok jsme předvedli solidní 

a  s  časem 19:00 čekali, jak zareagují 
soupeři. Nakonec nám tento čas sta-
čil a měli jsme třetí místo. Do konce 
sezóny už zbývalo už posledních pár 
soutěží a  jedna z nich byla v Poštor-
né. Trať byla rychlá a  padaly pěkné 
časy. Náš útok, jak tomu bylo téměř 
celou sezonu, nebyl bez chyb a  čas 
19:00 stačil na páté místo. Poslední 
soutěží z ligy, které jsme se zúčastni-
li, byla ta v Hrubé Vrbce. Tady jsme 
dopadli  na samé dno a skončili pat-

náctí. Celkově jsme na Grand-Prix 
Hodonín obsadili ne moc lichotivé 
osmé místo s  celkovým počtem čty-
řicet osm bodů. O trochu lepší umís-
tění jsme urvali v Břeclavské hasičské 
lize a  to páté s  třiceti devíti body. 
Příští rok se opět do tohoto cirkusu 
soutěží dáme s novým elánem a snad 
se posuneme na lepší příčky. Kdyby 
s námi chtěl někdo tento sport zkusit, 
tak bude vítán. 

Vaši hasiči

Ze sportu

Fotbalový oddíl

SK SLÁVIE Praha  0 : 3  
SK PODLUŽAN Prušánky

Zasloužené body pro naše fotba-
lové kluky i  holky na stadionu SK 
SLÁVIE jsou doma.  Do Prahy jsme 
vyrazili v  počtu čtyřicet pět hráčů 
a  čtyřicet dva fanoušků, a  tak sou-
peři raději vzali nohy na ramena 
a  dopřáli nám pokochat se krás-
ným stadionem, zázemím a historií 
v muzeu. 

Po prohlídce stadionu jsme měli 
zajištěný oběd v  blízké restauraci 
„Stará Kotelna“, kde jsme zanecha-
li další stopu našeho vítězství – dres 
SK Podlužan Prušánky- vlastnoručně 
podepsaný našimi hráči . Majite-
lem nám bylo přislíbeno, že bude vy-

věšen na zdi slávy. Pokud někdo poje-
dete kolem, tak to raději zkontrolujte.

Počasí nám přálo a  na zpáteční 
cestě k  vlakovému nádraží jsme se 
prošli Staroměstským a  Václavským 
náměstím.

Chtěl bych poděkovat všem, kte-
ří se podíleli na organizaci krásného 
výletu.

OHL – zimní sezóna
Od listopadu do března hraje-

me okresní halovou soutěž, na které 
máme přihlášeny mužstva:
- Mladší přípravka
- Starší přípravka A – ročník 09
- Starší přípravka B – ročník 10
- Mladší žáci

Přejeme našim sportovcům co 
nejvíce vstřelených branek, žádné 
zranění a hodně nových zkušeností.

Reprezentace výběru Hodonínska
Koncem listopadu pořádal Okres-

ní fotbalový svaz Hodonín výběrový 
trénink hráčů ročníku 2009 pro repre-
zentaci na halovou soutěž „ O pohár 
předsedy MěFS v Brně Bohunicích.

Z našeho klubu byli vybráni Vik-
tor Nešpor a Lukáš Váňa, kteří v so-
botu 30. 11. 2019 reprezentovali okres 
Hodonín na halovém turnaji v Brně. 
Tímto bych jim chtěl moc poděkovat 
za předvedené fotbalové výkony.

Mira Váňa – 
trenér starší přípravky

SLAVIE - střídačkaSLAVIE - střídačka

METRO - přesun na stadionMETRO - přesun na stadionMETRO - přesun na stadionMETRO - přesun na stadion SLAVIE - rozhovory s hráčiSLAVIE - rozhovory s hráči
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Zamyšlení nad situací v našem fotbalovém oddíle

Ve fotbalovém oddílu nám dělají 
největší radost mládežnické oddíly, 
které se účastní organizovaných 
soutěžích. Mladší a  starší příprav-
ka hraje okresní soutěž, mladší žáci 
jsou spojeni S FK Dolní Bojanovice 
a  hrají okresní přebor. Při těchto 
oddílech organizujeme i  fotbalo-
vou školičku, ve které trénují děti 
od pěti let pro plynulé doplnění 
jednotlivých kategorií.

Mládežnické kategorie nám vel-
mi dobře fungují díky práci našich 
trenérů, kterými jsou František 
Mazuch, David Bílík, Marek Čupr, 
Miroslav Váňa, Josef Polášek, Mi-
chal Křivák a Petr Chytil.

Oddíl dorostu jsme pro nedo-
statek hráčů do soutěže nepřihlá-
sili. Naši chlapci hrají ve sdruže-
ném družstvu Dubňany/Mutěnice 
Krajský přebor dorost mladší - Vít 
Ostřížek a  David Kunis, a  ve Sta-
rém Poddvorovu Okresní přebor 
- Petr Řehánek, Nikolas Netík, 
Denis Kovačič, Matěj Polášek, 
Tomáš Osička a Tomáš Morbacher.

V  současné době máme spous-
tu našich odchovaných fotbalistů 
v  FK Hodonín, kde mají možnost 
hrát ve svých věkových kategoriích. 
Dává nám to smysl, pokud kluci 
nebo holky hrají vyšší soutěže, na-
příklad 1. žákovskou ligu, kde se 
fotbalově posunují dál. Pokud hra-
jí stejnou soutěž jako naše oddíly, 
popřípadě sedí na střídačce nebo 
hrají soutěže, ve kterých vyhrávají 
nebo prohrávají 10:0, tak tam je to 
na zamyšlenou! Tohle vše se děje 
v souladu s  tím, že musí chodit na 
sportovní školu, kde mají na jedné 
straně super podmínky ke sportov-
nímu rozvoji, ale na straně druhé 
jsou vytrženi z kolektivu svých pru-
šáneckých spolužáků a spoluhráčů. 
Po několika málo letech nadměr-
ného zatěžování organismu (není 
problém, aby byli šestkrát týdně na 
hřišti), skončí v  trychtýři se svými 
dalšími spoluhráči a  nemají další 
uplatnění ve své věkové kategorii.

A tady se nám nabízí jeden z dů-
vodů, proč nám nefunguje A  muž-
stvo. Naši fotbalový krajánci zjistí, 
že se nemají kam vrátit, jsou vytr-
ženi z  běžného života, fotbalu obě-
tovali spoustu času, nebyl čas na 
studia a vzdělávání. Nastane období 
totálního vyhoření z  nenaplněných 
plánů a  cílů a  následuje ukončení 
fotbalové kariéry třeba ve dvaceti 
letech.

Tihle chlapci měli být kostrou 
našeho A mužstva, zúročit své zku-
šenosti, posunout své spolužáky ze 
základky fotbalově dál a bavit touh-
le hrou sebe a naše fanoušky.

Následuje další skupina a  tady je 
to asi největší průšvih. Jedná se opět 
o to, že se hráč již nedostane dál do 
své kategorie, ale nevrátí se domů, 
kde vyrůstal. Tohle je asi nejhorší 
případ pro náš prušánecký fotbal, 
tady je to o  hlavě, lidské ješitnosti 
a nejspíš o ambici rodičů, nevrátit se 
z principu.

A  mužstvo se nepodařilo dopl-
nit o nové hráče, tak po velmi dlou-
hé době máme již druhým rokem 
víkendy v  naší obci bez fotbalo-
vých klání. Velmi nás tato situace 
mrzí, protože jsme zde vytvořili 
velmi hezké zázemí. Na informativ-
ní schůzku k přihlášení A mužstva 
do soutěžního ročníku 2019/2020 
přišlo šest hráčů!! Vynakládáme 
veškeré úsilí na to, abychom mohli 
oddíl A mužstva do následující se-
zóny 2020/2021 přihlásit. 

Pokud by měl někdo z  vás chuť 
se proběhnout po kvalitním tráv-
níku a  pomoci nám s  obnovením 
fotbalové tradice, bude vřele vítán 
jako hráč nebo technická podpora.

Za naší sportovní kariéry bývala 
čest a  hrdost hrát a  reprezentovat 
naši obec v jakémkoliv sportu.

Uvádíme úryvek z ročenky k 50. 
výročí založení fotbalu a  sportu 
v Prušánkách:

„Skláníme se s láskou a úctou při 
vzpomínce na více než pět generací 

hráčů a  funkcionářů, kteří bojovali 
za čest a slávu prušánecké kopané“.

Za čtyři roky budeme vzpomí-
nat již 90. výročí a  bylo by moc 
hezké, aby fotbal v Prušánkách měl 
opět svou stopu a sílu. Historicky se 
tradovalo, že soupeř prohrával 1 : 0 
už v Josefově.

Myslíme si, že za uplynulých 
dvacet let se v  našem oddíle díky 
spolupráci s  obcí a  dalšími part-
nery podařilo vytvořit skutečně 
odpovídající podmínky pro spor-
tovní činnost a všichni lidé, kteří se 
zde tomu za ta léta věnovali a  vě-
nují, jsou dostatečnou jistotou, že 
je o  hráče velmi dobře postaráno, 
a  množství odtrénovaných hodin, 
odehraných utkání a turnajů to jen 
dokazují. Všichni to dělají s velkým 
úsilím a  chutí a  to proto, že jim 
to přináší radost a  chtějí zde něco 
dokázat a  zanechat pro budouc-
nost. Zkusme jim tímto vyjít vstříc 
a zamysleme se nad tím, jak každý 
sám za sebe může přispět k dalšímu 
směřování a činnosti našeho fotba-
lu. Je přece fajn, přijít se pravidel-
ně podívat na místní hřiště a vidět 
radost z pohybu svých dětí, rodin-
ných příslušníků, přátel a  kamará-
dů, anebo si sám zasportovat!

Jan Váňa
Zbyněk Hromek

Zdeněk Peřina
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SK Podlužan Prušánky oddíl kuželek
Tak máme za sebou podzim sezóny 2019/2020 a  je 

stále co zlepšovat a hlavně dotáhnout na jaře vše do zdár-
ného konce.

A družstvu začátek sezóny ve 3. lize zatím vyšel skvě-
le, ale mohlo být i lépe. Z jedenácti zápasů osm výher, tři 
prohry a  první místo v  půli soutěže, ale ... Velká škoda 
posledního zápasu doma na valtické kuželně, který nám 
proti Dačicím B vůbec nevyšel, zbytečná ztráta dvou bodů. 
I když ve stavu, v  jakém se naše mužstvo ocitlo po zdra-
votní stránce v  posledních zápasech, tak první místo je 
dobrý vklad do jarní části. Tedy jestli se dáme na začátek 
roku zdravotně do kupy, začínáme 18. ledna doma proti 
Husovicím. Sestava Áčka: Zálešák Zdeněk, Zálešák Stani-
slav, Esterka Stanislav, Tesařík Martin, Zálešák Jan a Fojtík 
Dominik. Na hostování jsou u nás stejně jak loni Hlavinka 
Lukáš z Blanska a Novák Vojta z Dubňan. Z béčka v někte-
rých zápasech pomáhal Slížek Tomáš. 

B družstvo loňskou sezónu začalo v  novém složení 
a u toho zůstalo v krajském přeboru skupiny 1. i letos. Sice 
v  oslabení o  dva klíčové hráče - Martina Tesaříka, který 
hraje za první mužstvo a Jitku Šimkovou, která odešla hrát 
do rakouského Kremsu. Tento rok to nevypadá na atak 
prvního místa, ale na umístění okolo bronzové příčky by 
to mohlo vyjít. Škoda ztráty jednoho bodu doma proti Li-
tenčicím, ale dvě výhry z venkovních kuželen (Ratíškovice 
a Dubňany) se počítají dvakrát. Na jaře je více těžších zá-
pasů doma se soupeři z horní poloviny tabulky, tak nevyu-
žít domácího prostředí by byl hřích. Béčko hraje v sestavě: 
Flamík Pavel, Kristová Alena, Novotný Jiří, Pálka Michal, 
Zálešáková Sára, Šimek Michal a Slížek Tomáš, který hrává 
ještě navíc dorosteneckou ligu ve Valticích.

Céčko tento rok zahájilo sezónu v  nižší soutěži a  to 

v krajském přeboru sk. 2, který se hraje jen ve čtyřech hrá-
čích. K tomu kroku se sáhlo z důvodu zdravotního stavu 
některých hráčů, ale nedopadlo to tak, jak jsme chtěli. 
Céčko je zatím v půli soutěže na pěkném třetím místě se 
ztrátou čtyř bodů na první Vyškov. Snad to tak nevypadá, 
ale pořád se dá postoupit zpět do KP1. Mrzí mě, že hráči, 
kteří jsou zdravotně na tom špatně, musí hrát, místo toho, 
aby se dali jak se říká do kupy. A ti, kteří jsou zdraví,  hrát 
nechtějí a takzvaně je hodili přes palubu. Napsal bych to 
i jinak, ale to je na svědomí těch, co nechtějí hrát a do svě-
domí není vidět. Za Céčko teď momentálně hrají: Pihár 
Tonda, Lauko Jiří, Šimek Milan, Kuja Libor a Benada Filip. 
Jednou už musel pomáhat z dorostu i patnáctiletý Kryštof 
Čech, aby se zápas vůbec dohrál. Klobouk dolů před těmi, 
kteří jsou na tom zdravotně špatně a přesto hrají.

Dorostenci začali tuto sezónu v  úplně novém složení 
a jde jim to dle mého názoru moc dobře. Už máme za se-
bou i první vítězství na domácí kuželně a získané body za 
remízu na kuželnách v  Blansku a  Dubňanech. Děcka se 
lepší zápas od zápasu. Jde na nich vidět, že se snaží jak na 
domácí půdě, tak i  venku, i když se hraje na jiném mate-
riálu, než který je u nás. Zatím nastupují v sestavě: Čech 
Kryštof, Poláchová Anička a  sourozenci Sedláčkovi Pav-
lína a Patrik.

Za kuželkářský oddíl bych vás rád pozval na 12. ku-
želkářský Diskoples, který se uskuteční v sobotu 25. ledna 
2020. K poslechu bude hrát stejně jak loni DJ Mike Cze. 
A na konec bych chtěl popřát příjemné prožití svátků vá-
nočních všem kuželkářům a  našim věrným fanouškům 
a hodně zdraví do nového roku 2020.

Za kuželkářský oddíl  Zdeněk Zálešák 
další informace o oddílu na www.kuzelkyprusanky.cz

Tabulka družstev 3. liga

1. SK Podlužan Prušánky 11 8 0 3 58.0 : 30.0 149.5 : 114.5   3292 16

2. TJ Centropen Dačice C 11 7 0 4 47.0 : 41.0 129.5 : 134.5   3212 14

3. KK Slavoj Žirovnice 11 5 2 4 47.0 : 41.0 147.0 : 117.0   3218 12

4. TJ Centropen Dačice B 11 6 0 5 47.0 : 41.0 132.0 : 132.0   3194 12

5. TJ Sokol Mistřín 11 5 2 4 45.0 : 43.0 133.5 : 130.5   3247 12

6. TJ Sokol Šanov 11 5 1 5 48.0 : 40.0 147.0 : 117.0   3206 11

7. TJ Lokomotiva Valtice 11 5 1 5 46.0 : 42.0 132.5 : 131.5   3199 11

8. TJ Lokomotiva České Budějovice 11 5 1 5 44.0 : 44.0 129.5 : 134.5   3204 11

9. TJ Sokol Slavonice 11 5 0 6 43.0 : 45.0 117.5 : 146.5   3146 10

10. TJ Start Jihlava 11 5 0 6 39.0 : 49.0 122.5 : 141.5   3194 10

11. TJ Sokol Husovice C 11 4 0 7 35.0 : 53.0 125.5 : 138.5   3184 8

12. TJ Sokol Machová 11 2 1 8 29.0 : 59.0 118.0 : 146.0   3152 5
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Tabulka družstev krajský přebor sk. 1
1. KC Hodonín 11 10 0 1 62.5 : 25.5  83.5 : 48.5 2625 20
2. TJ Sokol Vážany 11 8 1 2 62.0 : 26.0  87.0 : 45.0 2618 17
3. TJ Sokol Šanov B 11 8 1 2 58.5 : 29.5  83.5 : 48.5 2579 17
4. SK Podlužan Prušánky B 11 6 1 4 46.0 : 42.0  65.0 : 67.0 2527 13
5. SK Kuželky Dubňany C 11 6 1 4 45.0 : 43.0  70.0 : 62.0 2500 13
6. KK Sokol Litenčice 11 5 2 4 49.0 : 39.0  64.5 : 67.5 2504 12
7. TJ Jiskra Kyjov 11 5 1 5 43.5 : 44.5  64.0 : 68.0 2555 11
8. TJ Sokol Mistřín C 11 4 2 5 39.5 : 48.5  61.5 : 70.5 2558 10
9. TJ Sokol Vracov B 11 4 0 7 39.5 : 48.5  63.0 : 69.0 2553 8
10. KK Jiskra Čejkovice B 11 3 0 8 29.5 : 58.5  46.0 : 86.0 2432 6
11. SK Baník Ratíškovice C 11 1 2 8 27.0 : 61.0  49.0 : 83.0 2419 4
12. TJ Lokomotiva Valtice B 11 0 1 1026.0 : 62.0 55.0 : 77.0 2454 1

Tabulka družstev krajský přebor sk. 2

1. KK Vyškov F 11 10 0 1 55.0 : 11.0  60.5 : 27.5 1698 20

2. TJ Sokol Šanov C 11 8 0 3 45.5 : 20.5  56.0 : 32.0 1650 16

3. SK Podlužan Prušánky C 11 8 0 3 44.0 : 22.0  55.5 : 32.5 1658 16

4. SK STAK Domanín 11 7 0 4 38.0 : 28.0  53.5 : 34.5 1585 14

5. TJ Sokol Mistřín D 11 6 0 5 35.0 : 31.0  40.5 : 47.5 1553 12

6. TJ Jiskra Kyjov B 11 6 0 5 34.0 : 32.0  40.5 : 47.5 1585 12

7. KK Vyškov E 11 5 0 6 31.5 : 34.5  45.5 : 42.5 1560 10

8. TJ Sokol Vracov C 11 4 0 7 24.0 : 42.0  37.5 : 50.5 1554 8

9. TJ Lokomotiva Valtice C 11 3 0 8 25.0 : 41.0  35.5 : 52.5 1543 6

10. KK Vyškov D 11 3 0 8 25.0 : 41.0  35.0 : 53.0 1528 6

11. KC Hodonín B 11 3 0 8 21.0 : 45.0  33.0 : 55.0 1506 6

12. SKK Dubňany D 11 3 0 8 18.0 : 48.0  35.0 : 53.0 1501 6

Tabulka družstev krajský přebor dorost

1. KK Orel Ivančice 9 8 1 0  32.0 : 4.0    47.0 : 7.0 1291 17

2. TJ Sokol Mistřín 9 6 3 0  28.0 : 8.0    34.0 : 20.0 1192 15

3. KK Vyškov 9 4 3 2  21.0 : 15.0  31.0 : 23.0  1174 11

4. SK Baník Ratíškovice A 9 4 1 4  18.0 : 18.0  26.0 : 28.0  1139 9

5. SKK Dubňany 9 4 1 4  17.5 : 18.5  25.5 : 28.5  1105 9

6. TJ Sokol Vracov B 9 4 1 4  17.0 : 19.0  28.0 : 26.0  1079 9

7. SK Baník Ratíškovice B 9 4 1 4  17.0 : 19.0  27.0 : 27.0  1106 9

8. KK Slovan Rosice 10 2 5 3  19.0 : 21.0  30.5 : 29.5 1148 9

9. KK Blansko 9 1 3 5  10.0 : 26.0  21.0 : 33.0  1048 5

10. SK Podlužan Prušánky 9 1 2 6  12.0 : 24.0  18.0 : 36.0  1013  4

11. KK Moravská Slávia Brno 9 1 1 7  8.5 : 27.5 1   2.0 : 42.0 993 3



strana 23Číslo 4/2019

Prušánský zpravodaj

ststraranana 2233ČíČíslsloo 4/4/20201919

Pietní akt u pomníku padlých 

z I. světové války

Na starostu obce se obrátil učitel Vladimír Holík se žá-
dostí, zda by mohl se svými studenty  provést pietní akt 
u pomníku padlých v 1. světové válce. Jeho žádosti bylo 
samozřejmě vyhověno. Jako vhodný termín se ukázal pá-
tek 4. října, kdy se zhruba ve stejné době – tedy kolem 
15 hodiny - začali scházet v kulturním domě naši senioři 
na své tradiční setkání a většina z nich se pietního aktu 
zúčastnila. Mělo to atmosféru, někteří odcházeli viditelně 
dojatí…

Výběr naší vesnice nebyl náhodný. Prušánky si V. Ho-
lík vybral už do své bakalářská práce, ve  které se zamě-
řil na události první světové války a její přímé dopady na 
obce Prušánky a Dolní Bojanovice. Rozebíral v ní událos-
ti ekonomického, ale i  vojenského rázu. Hlavní myšlen-
kou jeho práce je rozbor událostí předložených v kronice 
a rozšíření povědomí o problematice života zázemí během 
války, a také přiblížení účasti obyvatel zmíněných obcí na 
frontách první světové války. Zároveň se snažil vypátrat 
příběh  Josefa Galinovského, který měl dle obecní kroniky 
padnout 24. října 1917 na italské frontě jakožto příslušník 
8. pěšího pluku, jehož je pan Holík v současné době také 
zastupujícím velitelem. 

Informace, které zjistil, jsou velmi zajímavé a  my se 
o ně s vámi – s jeho laskavým svolením – podělíme v ná-
sledujícím číslech našeho Zpravodaje. 

Občanům, kteří na pietní akt přišli, se velmi líbil pro-
slov pana Holíka. A tak jsme se rozhodli, že ho na úvod 
našeho seriálu s názvem „Dopad první světové války na 
obec Prušánky s  přihlédnutím k  Dolním Bojanovicím“, 
který nebude čerpat jen z  obecní kroniky, uveřejníme. 
Tady je:

František Hřebačka. Zabit zakázanou střelou dum-dum. 
Pohřben v masovém hrobě. Srbská fronta, červenec 1916. 

Jakub Sasín. Postřelen u Rawy-Ruske. Po patnáct minu-
tách vykrvácel. Ruská fronta, červen 1915. 

František Sasín. V nejprudší palbě vystoupal bezmyšlen-
kovitě před zákop, rozstřílen kulometem. Mrtev na místě. 
Italská fronta, říjen 1915. 

Martin Kurka. Roztrhán granátem na kusy někdy mezi 4. 
a 5. červencem, tamtéž. 

Jan Kurka. Pohřben zaživa ve své kaverně. Tělo vyproště-
no až po několika týdnech. Italská fronta, květen 1917. 

Cyril Skřivánek. Dělostřelecký granát mu utrhl hlavu. 
Italská fronta, leden 1918. 

Vážený pane starosto, vážený pane faráři, vážení oby-
vatelé obce Prušánky, milé kolegyně, milí kolegové, 

již jako malý jsem se vzhlédl v nošení uniforem starého 
habsburského mocnářství. Pamatuji se na své první po-
chodové kroky ve vojenském útvaru s maketou pušky na 

rameni. Pamatuji se též na svoji první rekonstrukci bitvy, 
při které jsem sloužil jen jako spojka. Také si pamatuji ten 
pocit, když jsem seděl poprvé v osmnácti letech v zákopech 
s nabitou puškou a pršela mi na hlavu hlína. Byla to hra. 
Vzrušující a zcela neotřelá hra na vojáčky, kterou někte-
ří odsuzovali, jiní ji adorovali. Pak přišel důležitý milník, 
tedy nástup na vysokou školu. Spolu s ním přišlo i mé po-
výšení do důstojnické hodnosti. Přestal jsem pobíhat po 
polích s puškou a začal řídit jednotku, hlídat ji, zadávat jí 
rozkazy, dbát na to, aby měla co jíst, kde spát a zejména 
dávat při našich hrách pozor na to, aby se jí nic nestalo. 

Jistě se teď ptáte, co má tento příběh malého chlapce, 
hrajícího si na vojáčky, společného s dnešním pietním ak-
tem. Překvapivě mnohé. Právě nástupem na vysokou ško-
lu a  studiem historických reálií přestal být můj koníček 
hrou a stal se životním údělem. Jakým, ptáte se?! Co může 
člověk společnosti přinést tím, že na sebe navlékne histo-
rickou uniformu a začne pobíhat po poli? 

František Hřebačka, Jakub Sasín, František Sasín, 
Martin Kurka, Jan Kurka, Cyril Skřivánek a  Josef Gali-
novský. 

Příběhy, shledání, pieta, uvědomění. To vše mohou naše 
uniformy přinést. Připomeňme si však ale, proč jsme dnes 
zde. Je to zejména kvůli těm, kteří chtěli ze všeho nejvíce 
snášet každodenní maličkosti běžného života. Jeho radosti, 
strasti, lásky i žal, který takový život přináší. To vše jim ale 
bylo sebráno a jejich příběhy odvál vítr do zapomnění. 

Stejně odvál vítr zapomnění i příběh Josefa Galinovského, 
který padl 24. října roku 1917 u obce Hoje v dnešním Slovin-
sku. I on byl tím nešťastníkem, který již nikdy nespatřil své 
nejbližší. Leží dnes pochován v nějakém bezejmenném hrobě, 
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Zprávičky z farnosti
Nejkrásnější vánoční píseň

V malé rakouské vesničce Obern-
dorf žil kněz, otec Moor. Právě udělo-
val dětem z farního sboru ponaučení, 
jak mají o Štědrém večeru zpívat. Pod 
klenbou se šířilo veselé štěbetní a chi-
chotání. „Klid, buďte zticha. Začíná-
me!“ Ale jak otec Moor zmáčkl kláve-
sy, z varhan vyšly podivné zvuky. „To 
je divné,“ kroutil hlavou mladý kněz. 
Otevřel dvířka a z varhan vyběhlo ně-
kolik myší, jako když střelí, a za nimi 
kočka. Chudák otec Moor. Co teď? 
Varhanní měch byl na několika mís-
tech prohryzaný.

„No nic, obejdeme se bez varhan,“ 
pomyslel si. Jenomže děti se vrhly za 
myší rodinou a  kočkou a  v  kostele 
nezůstala ani noha. Otec Moor byl 
smutný a  bezradný. Náhle si vzpo-
mněl na svého přítele Franze Grube-
ra, který učil v místní škole. Nejenže 
byl slušný varhaník, ale uměl dobře 
hrát i na kytaru.

  Když otec Moor zaklepal na dveře, 
Franz Gruber opravoval školní práce 
v chabém světle lucerny. „Musím vy-
myslet něco nového na půlnoční mši, 
nějakou jednoduchou písničku, při 
které bys mě doprovázel na kytaru. Už 
jsem dal dohromady text. Teď potře-
buji, abys k němu složil hudbu… Ale 
rychle, prosím tě, spěchá to!“

  Jakmile za otcem Moorem za-
padly dveře, vzal Gruber do ruky 
kytaru, prohlédl si text a  začal hle-
dat vhodnou melodii. Byla tichá noc 
a sněhové vločky jako by se zastavily 
u  jeho oken, aby si tu píseň mohly 
lépe poslechnout.

  Přesně o  půlnoci 24. prosince 
1818 byl farní kostel plný lidí. Hlav-
ní oltář zářil do tmy ve světle lam-
piček a  svíček. Otec Moor sloužil 
mši. Když slovy Lukášova evangelia 
oznámil narození Spasitele, zamířil 
s  mistrem Gruberem k  jesličkám 

a  rozechvělým hlasem zanotovali: 
„Stille Nacht, Heilige Nacht!“ (Ti-
chá noc, svatá noc). Píseň dozněla 
a  v  kostele zavládlo ticho. Ale vzá-
pětí ji s nimi opakovala ke slávě Ježí-
šově celá vesnice jako zástup andělů, 
o  kterém se píše v  evangeliu podle 
Lukáše. A  od té doby se tato píseň 
zpívá nejen v Oberndorfu, ale po ce-
lém světě.

  „Jen Boží láska, ta bdí…“ zpívá-
me. Boží láska nad námi bdí i ve chví-
lích, kdy je v  našem životě všechno 
zahaleno tmou, když vše spí. V jistotě 
Boží láskyplné přítomnosti můžeme 
jásat i uprostřed všech temnot, může-
me se hřát, i když je „stín a mráz vů-
kol nás.“

  Boží láska bdí nad každým z nás. 
Radujme se!

Požehnané Vánoce přeje 
Vít Hába,

 farář.

stovky kilometrů odsud, v cizí zemi. Jakožto následovníci his-
torického 8. pěšího pluku, ve kterém sloužil, přinášíme zemi, 
na které vykrvácel, zpět do jeho domova. Aspoň symbolicky 
se tak jeho odkaz vrací zpět do Prušánek. Vrací se, aby vy-
právěl dalším generacím příběh o tom, kam může vést lidská 
nenávist a kolik utrpení jsme schopni si napáchat. Jeho odkaz 
je o  to důležitější, protože jsme se z historie stále nepoučili 
a slepě jí opakujeme v uzavřených kruzích. 

František Hřebačka, Jakub Sasín, František Sasín, 
Martin Kurka, Jan Kurka, Cyril Skřivánek, Josef Galinov-
ský a mnozí, mnozí další. 

Symbolicky dnes uzavíráme jejich příběhy, protože se 
nedostali domů, aby je mohli vyprávět a  varovat před 
svým osudem ostatní. Uzavíráme příběhy těch, kteří ni-
kdy nespatřili své děti, své manželky a  kamarády. Těch, 
kteří již nikdy nemohli políbit své milé. Bylo jich přes je-
den a půl milionu. Těch bezejmenných z císařské armády, 
kteří bojovali za svoji domovinu, byť se s ní mnohdy ne-
museli dokázat ztotožnit. Přes 230 tisíc se jich ale domů 
už nikdy nevrátilo. Hrozivá čísla, která stojí kdesi v pozadí 
za příběhy legionářů, které tehdejší, ale i  dnešní repub-
lika neustále staví jako příklad absolutního vlastenectví 
a hrdinství. Je to však správně? Nejnovější výzkumy začí-
nají tvrdit opak. Můžeme tak s napětím očekávat, kdy se 
dostane všem padlým z první světové války stejných poct, 
stejně okázalých pietních aktů a stejné pozornosti. Ve smr-

ti jsme si totiž všichni rovni, jak měl prohlásit Seneca. 
Vážený pane starosto, vážený pane faráři, vážení oby-

vatelé obce Prušánky, milé kolegyně, milí kolegové. Dovol-
te zakončit moji řeč rakouským národním heslem: Viribus 
Unitis, neboli Společnými silami. 

Společnými silami mějme na paměti osudy našich 
předků, starejme se o jejich odkaz, hýčkejme si ho a nosme 
ho hrdě v našich srdcích. Přivádějme jejich příběhy zpět 
k životu. Jen tak nepřijde oběť našich předků vniveč. Toto 
je mým údělem, o kterém jsem již mluvil. Svatou povin-
ností nás všech ale je, aby tyto snahy nevyšly naprázdno. 

 Děkuji.
Vladimír Holík

Pokračování příště.
                                    Jana Kamenská
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Střípky z farní historie... tentokrát o zvonech   
Zvony bývají málo vidět, ale jsou stále přítomné svými 

zvuky, a těmi  jakoby zdálky doprovází život člověka. Měly 
od pradávna  nezastupitelnou úlohu v duchovní i  časové ori-
entaci člověka. Polední, ranní a večerní zvonění nejen svolá-
valo k modlitbě, ale určovalo i rytmus dne - vstávání či dobu 
poledního jídla nebo ukončení dne. Zvon byl a je považován 
za bohoslužebný předmět, který zprostředkovával kontakt 
„mezi nebem a zemí“, pravidelně vyzýval k modlitbám nebo 
rozjímání. Už to naznačují i názvy zvonění: „Anděl Páně“ či 
„klekání“, nebo páteční zvonění ve 3 hodiny odpoledne, kdy 
se připomíná Kristova oběť.  Zvon také  chránil před nebez-
pečím -  ať už šlo o hrozbu živelnou (oheň, krupobití, bouřka, 
povodeň, požár) nebo hrozbu válečnou (vpád nepřítele). Mi-
mořádně se také hlasem zvonu oslavoval konec války nebo 
slavné výročí. Umíráčkem se oznamuje úmrtí. O prušánec-

kých zvonech víme z kroniky to, že je potkal v době válečné 
stejný osud jako mnohé jiné zvony. Zvon Sv. Jana Nepomuc-
kého  a umíráček Panny Marie byly odebrány k válečným úče-
lům už v době 1. světové války. Ty byly pak nahrazeny zvony 
novými, ale v roce 1942 je čekal stejný osud. Jediný umíráček 
P. Marie zvonil celou válku. V r. 1947 byly posvěceny tři nové 
zvony. Největší Sv. Isidor, druhý zasvěcený Božskému srdci 
Páně, třetí Sv. Martinu. Dříve se musely zvony rozezvučet me-
chanicky a často tuto funkci zvoníků zastávali varhaníci. V r. 
1950 bylo zavedeno elektrické zvonění.  

Chtěla bych popřát k vánočnímu období i do dalšího roku, 
abychom zvuk zvonů brali jako výzvu, že si máme vážit kaž-
dého dne, který můžeme prožít, než zazvoní umíráček nám.     

Za farníky
 Jitka Omelková

Pochlubte se, máte čím…

Natálie Bílíková vicemistryně ČR ve fitness

Letošní rok 2019 jsem začala pří-
pravou na letošní sezónu. Příprava 
letos obsahovala dvakrát  až tři-
krát týdně gymnastický, akrobatic-
ký a  choreografický trénink a  jed-
nou týdně trénink v  posilovně, ale 
také  speciálně vyvážený jídelníček. 
Tímto procesem mě provázeli dva 
úžasní trenéři Zdenka Veselá a Mi-
lan Jakeš, kterým tímto moc děkuji. 
Závodila jsem v  kategorii nad dva-
náct let za tým Fitness centrum hala 
Lužice. První závody této sezóny 
se konaly ve Velké Bíteši, kde jsem 
se umístila na 3. místě a  zároveň 
jsem se nominovala na mistrovsví 
ČR. Mistroství ČR se konalo popr-
vé na domácí půdě a  to v Lužicích, 

kde jsem vybojovala krásné 2. mís-
to a stala se tak vicemistryní České 
republiky pro rok 2019 a také se no-
minovala na mistroství světa a mis-
trovství Evropy. Mistroství Evropy 
se konalo v Srbsku ve městě Čačak. 
Účastnilo se celkem osm zemí a  já 
se účastnila v  kategorie dívek pat-
nácti let, kde jsem obsadila krásné 
8. místo. Z  mistrovství jsem si ne-
přivezla jenom krásné umístění, ale 
také spoustu zážitků, vzpomínek 
a zkušeností a to je daleko cennější. 
Bohužel tímto mistrostvím pro mě 
letošní sezóna skončila, protože při 
přípravě na mistrovství světa, které 
se letos konalo v Řecku, jsem si způ-
sobila na tréninku zranění kotníku. 
Tímto rokem se také loučím s dlou-
hými deseti lety fitness dětí, které 
byly plné tréninků, soutěží, smíchu, 
slz, disciplíny a dřiny, které mě obo-
hatily spoustou zkušeností a zážitků. 
V příštím roce otvírám novou etapu 
tohoto sportu ve fitness juniorkách, 
která je pro mě velkou výzvou. Na 
závěr bych ještě chtěla poděkovat 
rodičům Marii a Davidovi, bráchovi 
Deniskovi a všem, kteří jste mě pod-
porovali…DĚKUJI MOC! 

Natálie Bílíková
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Jitka Šimková

Už jako malá jsem s rodiči celkem 
pravidelně navštěvovala prušáneckou 
kuželnu, kde jsem většinu času jen po-
kukovala po ostatních hráčích a pokud 
bylo volné místo v  programu (vždy 
jsem v to pevně doufala již po přícho-
du na kuželnu), mohla jsem si zkusit 
obouruč hodit jeden či dva hody. 

Kuželky hraji přibližně od jede-
nácti let s menšími pauzami pro jiné 
sporty a plně se jim věnuji od patnác-
ti let. Velké díky patří SK Podlužan 
Prušánky za to, jak mladé kuželkáře 
podporuje, nejednou jsme se právě 
díky klubové podpoře mohli účastnit 
kuželkářských kurzů jako byla např. 
letní kuželkářská škola v Jihlavě, kte-
rá byla pro nás mladé kuželkáře vel-
kým přínosem. 

První týmové úspěchy se dosta-
vily v  dorostenecké kategorii, kdy 
jsme společnými silami s  Jankem 
Zálešákem, Sárou Zálešákovou a Pe-
trem Šopíkem získali první místo 
v  Jihomoravském krajském přeboru 
v  sezóně 2011/2012. Vzpomínám si, 
že peníze za vítězství v  soutěži jsme 
tenkrát utratili za smažák v Hostinci 
U Schottlů. 

 Pravidelně jsem reprezentovala 
jihomoravský dorostenecký výběr na 
republikovém Vánočním turnaji mlá-
deže, který se koná pravidelně každý 
rok na přelomu listopadu a prosince. 

Dorosteneckou kategorii jsem v  roce 
2014 zakončila druhým místem v jed-
notlivkyních na mistrovství Jihomo-
ravského kraje a  tak jsem se poprvé 
mohla účastnit mistrovství České re-
publiky v dorostenecké kategorii, kde 
jsem se umístila na druhém místě. 
Milejší rozloučení s  touto kategorií 
jsem si nedokázala představit.

Až do roku 2016 jsem hrála kraj-
ský přebor za Prušánky. Bylo to pře-
kvapivě náročné, jelikož je to převáž-
ně mužská soutěž, ale naučilo mě to se 
postavit silnějším protivníkům.  

V sezóně 2016/2017 jsem hostova-
la v druholigovém týmu žen ve Vraco-
vě, kde bylo skvělé kuželkářské zázemí 
a  taky to byla moje první zkušenost 
s vyšší soutěží, která mě posunula zase 
o  něco výše, byť jsme skončily před-
poslední. Další sezónu se nepodařilo 
ženský tým ve Vracově složit, proto 
jsem opět oblékla prušánecký dres. 

V  roce 2018 jsem se v  Jihlavě 
účastnila juniorského reprezentační-
ho programu, který vedli trenéři To-

máš Valík a Jan Kotyza, nicméně dala 
jsem přednost škole před juniorským 
mistrovstvím světa. K  mému štěstí 
jsem obdržela pozvánku na kontrolní 
start ženské reprezentace, který se má 
uskutečnit 11. - 12. 1. 2020 na kuželně 
ve Valašském Meziříčí.

Rok 2019 s  sebou přinesl hod-
ně hráčských nabídek a  bylo těžké 
se rozhodnout pro ten správný tým. 
Nakonec jsem se tváří v  tvář posta-
vila velké výzvě a  zároveň jednomu 
z  mých kuželkářských snů. Sezónu 
2019/2020 tedy hraji za rakouský su-
perligový ženský tým v  KSK Austria 
Krems. V  Rakousku se mi líbí, klub 
má spíše rodinnou atmosféru, což je 
příjemné. Všichni jsou tu na mě hroz-
ně milí, nebo je to možná jen tím, že 
jim zatím moc nerozumím.. 

Do nového roku 2020 přeji všem 
místním kuželkářům, a  nejen jim, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů. 

 Jitka Šimková 
SK Podlužan Prušánky/

KSK Austria Krems  

Tým žen v Austria KremsTým žen v Austria Krems



strana 27Číslo 4/2019

Prušánský zpravodaj

ststraranana 2277ČíČíslsloo 4/4/20201919

Ohlédnutí za kulturou
4.10. Beseda se seniory

Beseda se seniory se vydařila jako vždy, jen začátek 
byl trošku posunutý, protože před kulturním domem 
právě probíhal pietní vzpomínkový akt u pomníku pad-
lých v 1.  světové válce, kterého se hodně našich seniorů 
a seniorek chtělo zúčastnit. Poté už mělo setkání tradiční 
průběh, všichni se osvěžili čajem a koláčky, které napekly 
naše neuvěřitelně akční seniorky mladší, následovalo uví-
tání starostou obce, krátký proslov vedoucí seniorů paní 

Kopečkovou, seznámení občanů s novou službou „Tísňová 
péče“, přítomné dámy dostaly kytičku, následoval přípitek 
a poté očekávaná a oblíbená vystoupení našich dětí z Ne-
choránku a MŠ. Po občerstvení už čekali na pódiu manželé 
Grufíkovi z Vacenovic, kteří hráli a zpívali k  tanci a po-
slechu až do večera. Součástí programu byla samozřejmě 
bohatá tombola. Takže příští rok ve stejnou dobu!

foto Jana Hunkařová a Božena Maděryčová
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Další akce

12.11. Tak tentokrát jsme si fakt mysleli, že Divadelní sou-
bor Svatopluk bude hrát přesilovku, protože venku bylo tak 
hnusné počasí, že by psa nevyhnal. A přesto vás přišlo dost 
nato, abychom mohli mluvit o hezké návštěvnosti.

Komedie Milana Šotka se jmenovala Plejtvák (hra, jíž 
chybí sedm obrazů), režíroval ji Vladimír Jašek. Jak stálo 
v programu, je to komedie o cestě kostry plejtváka myšoka 
z norského pobřeží na pražské nábřeží a o boji o sedm obratlů 
tohoto zvířete, kdy se kostra do nevejde nově vybudovaného 
muzea a je třeba ji zkrátit právě o těch sedm ocasních obratlů.  
Jde o hru realizovaných metafor české malosti a uměleckých 
kompromisů. „Češi si postaví muzeum a nevejde se do něj 
velryba?“ je ústředním motivem celé komedie. Hra končí pís-
ní „Vítej, rybko přerostlá“

 

26.10. Gulášfest
Na Gulášfest nám vyšlo parádně počasí, účast byla rekordní – 
patnáct družstev a myslím, že v žádném kotli nezbyla ani slza 
guláše.  Guláše hodnotila odborná porota a návštěvníci:
Odborná porota
1. Kanci 267
2. Sliváci Velké Bílovice 266
3. Myslivci Prušánky 261

Návštěvnické hlasování
1. Kanci 143
2. Úžasňákovi 133
3. Záškoláci 113
Hlasování nehlasování - je nutno říct, že letos byly všechny gu-
láše velmi jedlé.
Odpoledne k lepšímu trávení vyhrával Nechorbend, kluci byli 
skvělí, ostatně jako vždy. Těšíme se na vás všechny příští rok.

MrazíkMrazík
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1.12. Pravidelný rituál rozsvícení vánočního strom-
ku začal vlastně brzy odpoledne, kdy v  kulturním domě 
ochotníci ze Strážovic zahráli pohádku – komedii na mo-
tivy všem dobře známé ruské pohádky Mrazík. Možná ně-
které děti pohádku v televizi ještě neviděli, takže to pro ně 
bylo něco úplně nového, dospělí se celou dobu bavili,  byly 
tam dost vtipné momenty a také úsměvné narážky přímo 
na Prušánky. Divadlo skončilo chvíli před 17. hodinou, 
takže jsme jenom přešli k obecnímu úřadu, kde už čeka-
la další skupinka lidí. Místostarosta si s dětmi si domluvil 
pomoc při rozsvícení stromečku, to se podařilo, vystoupily 
děti z mateřské školy, byly skvělé, lidé se usmívali, to nasa-
zení k výkonu nemělo chybu. Nechoránek už doprováze-
li jejich vlastní muzikanti, bylo to moc hezké vystoupení. 
Následovalo „překvapení“ – přišel Mikuláš s čertem a an-
dělem (naše úžasné seniorky mladší), děti dostaly nadílku 
a pak všichni spěchali domů, protože byla fakt zima.

Mimochodem – máme nejhezčí vánoční stromek široko 
daleko. Taky jste si toho všimli, že?

Jana Kamenská

Pozvání na akce
13. – 15.12. Vánoční výstava s babiččiným porcelánem
17.12. Vánoční koncert Ondráš 
24.12. Vánoční koledování 
26.12. Štěpánský turnaj v ping pongu, ZŠ,  SDH

Inzerce

Mrazík - foto archív strážovických ochotníkůMrazík - foto archív strážovických ochotníků
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Vítání občánků 12. 10. 2019
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Společenská kronika

Společenská kronika
Narození
Julie Hallová
Sára Nuzíková
Nina Ilčíková

Opustili nás
František Michalica
Josef Cabal
Anna Potůčková
Marie Zvědělíková

Blažena Imrichová
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A kdo ne? Martinské posezení může začít...

Mateřská škola Mateřská škola

SLAVIE -naši hráči Slavnostní otevření zahrady v MŠ


