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Vinobraní - čtení Horenského práva
foto Mira Šimek

Přivítání nové p. faráře
foto Petr Omelka

Výlet oddlílu Cor Dare na Macochu

Začátek školního roku v MŠ

Tábor Polnička 2013

Skautský týden v Taizé, Francie
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Občanské vzděláváníObčanské vzdělávání

InzerceInzerce

Sdělení OÚ
Povinnost dbát o stav svého pozemku vyplývá z principů, na kterých je za-

loženo vlastnické právo. Tato odpovědnost za předměty vlastnictví má i svoje 
ústavněprávní zakotvení, když Listina základních práv a svobod v čl. 11 odst. 3 
stanoví, že „vlastnictví zavazuje“, tj. nesmí být zneužito na újmu práv druhých 
anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy a jeho výkon nesmí 
poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou záko-
nem.

§ 415 občanského zákoníku tuto zásadu dále rozvádí, když zakotvuje tzv. 
obecnou prevenční povinnost, podle níž je každý povinen počínat si tak, aby 

Krátce z obsahuKrátce z obsahu Slovo starostySlovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas prázdnin a dovolených je za námi. Letošní počasí nám přálo, takže hlavně 

děti si léta v plné míře užily. Většinu z nás teď čeká vinobraní a jako každým ro-
kem v tuto dobu, alespoň prozatím, je počasí jako na houpačce, ale jak říkali strýc 
Vašek Ořech „eště sa nestauo, aby sa nepoděuauo“. 

V současné době probíhá rekonstrukce komunikace v ulici Polní a také vý-
stavba nového chodníku. Tato stavba bude dokončena do konce měsíce září. Za-
čátkem října začne rekonstrukce komunikace Nechorská, na kterou naváže cyk-
lostezka Nechory. Největší investiční akcí v letošním roce je zateplení kulturního 
domu. Mrzí mě negativní odezva několika občanů upozorňující na barevnost 
fasády, a velmi nerad se vyjadřuji k tomu, proč jsou vrata od hasičské zbrojnice 
červenobílá. Dokonce i naše děti v MŠ ví, jaké barvy má hasičské auto. Ještě co 
se týče ornamentů. Plochy, v nichž byly ornamenty umístěny, se musely zateplit, 
jinak by zateplování nemělo žádný význam. A to, co mnozí z vás označují jako 
„slovácké ornamenty“, nemá s tradiční ornamentální výzdobou v naší oblasti nic 
společného. 

V  půli září se uskutečnilo výběrové řízení na zakoupení zametacího vozu, 
které muselo být zrušeno, protože přišla pouze jedna nabídka. Dne 18. července 
na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Prušánky byl z funkce místostarosty 
odvolán pan Václav Polách, do funkce místostarosty byl zvolen všemi hlasy za-
stupitelstva pan Karel Polách. 

Hody se nám vydařily, a proto využiji této příležitosti k poděkování chase i 
pracovníkům obecního úřadu za příkladný přístup ke stavění zeleného, úklidu a 
následnému odstranění konstrukcí. Rovněž díky vinařům za slavnost „Zarážání 
hory“, která proběhla za pěkného počasí v důstojném prostředí a později i vese-
lém při hojné účasti občanů. 

Slavnost vinobraní se uskutečnila za proměnlivého počasí, ale za velké účasti 
návštěvníků, kteří byli velmi spokojeni. Je vidět, že tradiční slavnost vinobraní 
získává stále větší popularitu i za hranicemi naší obce. Děkuji všem, jak účinku-
jícím, tak organizátorům a hlavně zaměstnancům OÚ, kteří odvedli velký kus 
práce. 

Setkání seniorů se letos uskuteční dne 18. října v rámci oslav Mezinárodního 
dne seniorů.  Ve dnech 25. a 26. října proběhnou volby do poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, doufám, že se naši občané těchto voleb v co největším počtu 
zúčastní. Volební okrsky budou dva a volit se bude jako pokaždé na kulturním 
domě. 

Do nového školního roku přeji našim učitelům i žákům hodně úspěchů a 
nám ostatním bohatou úrodu, více pohody, spokojenosti a pevné zdraví. 

Jan Prčík, starosta obce
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Z činnosti ZŠ
Školní rok s výročím…

nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a 
životním prostředí, přičemž dle § 420 odst. 1 téhož zákona 
každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením práv-
ní povinnosti, tj. i této obecné prevenční povinnosti. Ještě 
konkrétněji tuto povinnost specifi kuje již zmíněný zákon o 
rostlinolékařské péči (§ 3 odst. 1 písm. a), tj. ve spojení s § 
420 občanského zákoníku vlastník pozemku odpovídá za 
škodu, kterou způsobí porušením tohoto ustanovení.

Povinnost udržovat čistotu a pořádek na svém pozemku 
vyplývá také z následujících zákonů:

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

Dle tohoto zákona musí hospodařit na zemědělském 
půdním fondu vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby ne-
znečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody 
škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a 
existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky 
a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy 
a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů 
pozemkových úprav.

Zákon č.40/1964 Sb., § 127, Občanský zákoník v platném 
znění.

(1) Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru 
přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně 
ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit 

sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo 
úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil do-
statečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí 
nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, 
prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými 
a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí ne-
chat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetr-
ně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy 
kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na 
jeho pozemek. 

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, § 58 odst. 2. Podle něho 
může obec uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč právnické a 
fyzické osobě, která je podnikatelem, která neudržuje čistotu 
a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní tak, že na-
ruší vzhled obce.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 47b, odst. 1. 
Přestupku se dopustí ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek 
na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled 
obce. Za přestupek podle odst. 1 může obec uložit pokutu až 
do výše 10.000,- Kč.

Všichni občané by tedy svůj pozemek měli trvale udr-
žovat v přijatelném stavu.  Podle zákona totiž s vlastníkem 
pozemku, který si tyto povinnosti neplní, může být zahá-
jeno přestupkové řízení a udělena pokuta na základě výše 
zmíněných zákonů.

Ani se to nezdá a už můžeme opět 
slavit – letos nastupují do školy děti 
v Prušánkách už po DVĚSTĚČTYŘI-
CÁTÉ! Ano, je to už 240 let od zaháje-
ní působení školy v Prušánkách. Také 
minulá školní budova měla své výročí 
s  trojkou na konci – 1893 a naše ak-
tuální školní budova už slaví zralých 
40! Naše výročí bychom chtěli oslavit 
školní akademií 7. prosince a pozvá-
ním do školy k prohlídce – Otevřená 
škola – 8. prosince. Zde bude možno 
podívat se na naše novinky ve vybave-
ní školy – nábytek, pomůcky, výzdoba 
atd. Jste srdečně zváni již teď!

A jak to vyhlíží v právě zahájeném 
školním roce? Malinko nás přibylo ve 
škole, v  mateřince jsme na stejném 
počtu. V  personálním obsazení pro-
běhlo nejvíce změn ve školní jídelně. 
Na zasloužený odpočinek odešla po 
věrné a dlouholeté službě paní Zdeň-
ka Hlaváčová, ještě jednou jí děkuji 
za spolupráci a přeju, aby si důchodu 
ve zdraví dlouho užila. Na její místo 

přešla zkušená vedoucí kuchařka paní 
Ludmila Malhocká. Vedoucí kuchař-
kou je paní Květoslava Dvořáčková. 
Na zástup za rodičovskou dovolenou 
za paní Barboru Kroupovou nastoupi-
la paní kuchařka Pavlína Krejčiříková. 
Zbývající paní kuchařky zůstávají – 
Monika Mikušová, Jarmila Rohrová a 
Božena Švastová.

V „mateřince“ je personální obsa-
zení beze změn, třídu na školní druži-
ně letos vede paní učitelka Alexandra 
Nesvadbová, na hlavní budově MŠ 
pracují paní Radka Šůrková - zástup-
ce ředitelky pro předškolní a zájmové 
vzdělávání, paní Irena Málková, Marie 
Řehánková, Milada Polachová a Mgr.
Lucie Drejčková.

U nás na „základce“ je učitelský 
sbor beze změn, třídnictví se měnilo 
pouze v  1. třídě – tam je letos Mgr. 
Blanka Čechová a v  6. třídě je Mgr. 
Vladimír Wagner. Ostatní třídní se 
posunuli o „příčku dále“. 

K dalším novinkám patří i moder-

nizace vybavení školy. Změnou, která 
asi nejvíc „padne do oka“ už při vstupu 
do školy, jsou šatny. V prostorách ša-
ten máme od začátku nového školního 
roku šatní skříňky. Každý žák má svoji 
uzamykatelnou skříňku, kterou dostá-
vá propůjčenu na dobu školního roku. 
V dalším školním roce se bude přidě-
lovat znovu. Je to z  toho důvodu, že 
máme skříňky z prostorových důvodů 
vždy dvě nad sebou a spodní skříň-
ky mají menší děti, starší mají horní 
skříňky. Každý obdržel jeden klíč, 
který si musí opatrovat a skříňku si za-
mykat. Náhradní sadu má pan školník 
a další paní uklízečky, které jedenkrát 
týdně skříňky vytírají. O pořádek ve 
skříňce se musí postarat samotní žáci, 
rodiče jim budou skříňky kontrolovat 
např. při třídních schůzkách. Při ztrátě 
klíče je nutné oznámit ztrátu ve škole, 
pan školník nechá vyhotovit duplikát 
za cca 50,-Kč. Protože se skříňky bu-
dou každý rok měnit, není možné si 
nechat udělat klíče do rezervy. Přehled 
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Prvňáci
Cože? Je sobota, ještě jsou prázdniny a do školy míří od-

poledne děti a rodiče. Že by se všichni spletli? Ba ne, to jsou 
budoucí prvňáčci, kteří se již tradičně u nás ve škole v před-
stihu školního roku chodí seznámit se svou budoucí paní 
učitelkou, svými spolužáky a jejich rodiči. Při té příležitosti 
si prohlédnou svoji třídu a školu.

Tématem letošního setkání byl Rákosníček. Děti mu 
vyčistily rybníček od věcí, které lidé naházeli do 
vody, za pomoci rodičů si vyrobily rybičky, vy-
zkoušely si Rákosníčkovu překážkovou dráhu 
v tělocvičně, ulovily si rybičku a naučily se novou 
písničku.

Také rodiče si trochu zahráli, navzájem se se-
známili a informovali se o základních pravidlech 
chodu školy, se kterými je seznámila paní ředitelka.

Na závěr byli všichni za svou snahu sladce od-
měněni a děti si kromě zážitků odnesly medaile a 
náramky.

Letos jsme se sešli v hojném počtu, takže doufám, že se 
rodičům i dětem odpoledne líbilo a přeji nám všem, aby nám 
ten příjemný pocit, se kterým jsme odcházeli, vydržel ales-
poň do konce školního roku.

Zároveň bych chtěla všem, kteří se na přípravě setkání 
podíleli, touto cestou poděkovat za pomoc.

Mgr. Blanka Čechová, učitelka 1. třídy

přidělených skříněk se bude uschová-
vat pro případ neoprávněného otevře-
ní skříňky či nějaké ztráty.

Ve třídách I. stupně jsou zrekon-
struované vestavěné skříně, doplněné 
o skříňky na pomůcky pro vyučující. 
V dalším kalendářním roce plánujeme 
dokončit tuto opravu i v ostatních tří-
dách a odborných učebnách.

Ve všech třídách byly opraveny 
žaluzie, doplňujeme rolety, které lépe 
zastíní okna při projekci na interaktiv-
ních tabulích. Těch nám také přibylo, 
protože nám fi nišuje program EU - 
peníze do škol a vybavení školy inter-
aktivní technikou bylo jednou z prio-
rit projektu.

Hned v prvním týdnu se konal pra-
videlný outdoorový kurz pro 6. třídu 
na Littneru. Od středy do pátku si tří-
da za dohledu nejen třídního učitele 
vyzkoušela spoustu činností a užila i 
spoustu zábavy. A hlavně – přálo jim 
počasí a vrátili se bez újmy na zdraví!

Ve čtvrtek pak odjela 4. třída na 
výlet do KovoSteelu do Starého Měs-
ta. Výlet byl odměnou za dobrou práci 
třídy po celý rok při třídění odpadu. 

Výhledově nás čeká závod štafet 
v Hruškách – tradiční podzimní akce. 
Musíme potrénovat něco vytrvalosti, 
té se malým závodníkům tak trochu 
nedostává. Závodu se účastní běžci 
ze 2. - 5. třídy vždy po pěti žácích (na 

každém úseku jeden), celkem dvacet 
dětí a také nějací náhradníci. Závod by 
měl proběhnout začátkem října. Uvi-
díme, kdo z velkých atletů se dostaví 
jako host letos… V minulých letech to 
byla několikrát Bára Špotáková.

V  průběhu tohoto školního roku 
nás čeká obhajoba titulu Ekoškola. 
Pokud se nám podaří obhájit (již po-
druhé), titul už nám zůstane. Tak nám 
držte palce!

Závěrem bych chtěla popřát všem 
školákům úspěšný školní rok, rodičům 
pevné nervy a rozvahu a nám pedago-
gům dostatek sil, invence a trpělivosti

text a foto: Mgr. Alena Kristová, 
ředitelka školy

Poprvé ve třídě
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Exkurze do Kovosteelu

Týmečky

Na naší škole se už stalo tradicí, 
že odměnou pro vítěznou třídu za 
celoroční snahu o  třídění odpadu 
je výlet s  ekologickým zaměřením. 
A v  loňském roce se štěstí usmálo 
právě na nás. A proto jsme nelenili 
a hned první týden v  novém škol-
ním roce jsme se vydali do Starého 
Města u Uherského Hradiště, kde 
se nachází fi rma Kovosteel. A pro-
gram byl opravdu pestrý. Určitě 

Muži v černém aneb Ufo nad Littnerem
První týden měsíce září vycestovala skupina ne-

ohrožených šesťáků na turistickou základnu Littner, 
aby čelila úskalím a úkolům, letos s cílem objevit mi-
mozemšťany, seznámit se s mimozemskou civilizací, 
objevovat hvězdy a stát se jedním z Mužů v černém.
Námětem pro letošní  šesťácké  Týmečky byly fi lmové 
předlohy Muži v černém. Během tří dnů děti absolvovaly 
aktivity, ve kterých měly prokázat své vědomosti, pozo-
rovatelský talent, schopnost orientovat se v neznámém 
prostředí ve dne i v noci; řešily situace a hry zaměřené na 
posilování spolupráce; byly podrobeny i fyzické zátěži.
Jen pár aktivit, které proběhly: po seznámení s prvním 
kosmonautem světa, Gagarinem, objevovali chlapci a 
děvčata planety naší sluneční soustavy a plnili různé, 
především fyzicky náročné disciplíny, aby získali kon-
cesi na vesmírné cesty k těmto planetám, malovali muže 
v černém i svou představu mimozemšťanů, 
absolvovali cestu do hvězdárny ve Vese-
lí nad Moravou, kde si prohlédli hvězdář-
ským dalekohledem hvězdy a noční oblohu 
a vraceli se pěšky na Littner  nočním lesem. 
Vytvořili si z krycích igelitových folií mimo-
zemské obleky, ve kterých si zatančili tanec, 
který sami vytvořili na hudbu ze seriálu Ná-
vštěvníci. Samozřejmě natočili tři nové kli-
py. Snažili se nalézt rozstříhané fotografi e, 

největším zážitkem byla návštěva 
Kovozoo, kde jsme viděli a mohli si 
osahat zvířata z  kovového odpadu 
ve skutečné velikosti. Poté následo-
vala projížďka vláčkem Steelinka po 
areálu fi rmy, která se specializuje na 
výkup kovového odpadu, barevných 
kovů, nebezpečných odpadů a další 
služby. Exkurze byla dále obohacena 
o výukový program na téma Poklady 
z  naší popelnice, který byl zaměře-

které byly rozmístěny v okolí areálu, z těch pak seskládali 
celou fotografi i. Fotografi í bylo několik a jen jedna skrý-
vala místo v Bzenci přívoze, kde byl pohřben zbytek mi-
mozemšťana, který se zřítil ve svém stroji nad Littnerem. 
Děti pak samy absolvovaly cestu lesem po turistických 
značkách, aby objevily část mimozemšťana. Předtím 
byly prostřednictvím počítačové prezentace seznámeny 
s oblastí 51 v USA, kde údajně probíhal výzkum UFO.
Poselstvím těchto Týmečků byla myšlenka, že kaž-
dý nosíme svého mimozemšťana – odlišnost v  sobě 
a měli bychom si jí být vědomi, měli bychom najít 
sílu přijmout ji a také přijmout odlišnost druhého.
Počasí nám celkem přálo, úraz se nám vyhnul, děti 
byly fajn a všechny byly přijaty mezi Muže v černém .
Závěrem chceme poděkovat panu Petru Zálešákovi za 
odvoz i dovoz materiálu na Littner.

Týmečky při ZŠ

ný na pochopení smyslu recyklace. 
V  závěru nás ještě čekala návštěva 
rozhledny majáku Šrotík a lodi Na-
děje. Během dne jsme se ani chvíli 
nenudili, a proto jsme domů odjíž-
děli spokojení a plní zážitků. A v tří-
dění odpadu budeme i letos určitě 
pokračovat, protože jsme na vlastní 
oči viděli, že to má smysl.

žáci 4. třídy 
a jejich paní učitelka Mirka Konečná
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Z naší školičky
Přijetím do mateřské školy se dítěti 

kladou výhybky pro budoucnost, při-
čemž vůbec nevíme, kam budou cesty 
výchovy směřovat.“ H.H.Deissler.

Zářijová rána bývají tradičně v 
naší školce slzavým obdobím. Bo-
hužel někdy bývají z dětských slziček 
rozhozené víc maminky, pro které je 
těžké odcházet od plačícího miláčka 
- a pokud vidí, že vedle pláče ještě ně-
kolik dalších, často si myslí, že takhle 
to vypadá ve třídě celý den. Můžu je 
ubezpečit, že nevypadá. Většinou se 
za pět, deset minut uklidní a po slzách 
není ani památky. Pro tříleté „mr-
ňousky“ však nastává v jejich životě 
velká změna. Týdny a někdy i měsíce 
se kromě stesku po mamince potýkají 
se samostatným oblékáním a dalšími 
„záludnostmi“ každodenních úkonů 
v oblasti sebeobsluhy a osobní hygi-
eny. Proto je dobré připravovat své 
děti na tyto situace už doma. Mluvit 
o školce jen dobře, nestrašit je slovy 
„no počkej, ve školce ti ukážou“. Vést 
je k samostatnosti a hlavně plnit sliby 
ohledně vyzvedávání ze školky. Děti 
zvláště na začátku docházky do škol-
ky těžko chápou, že jejich momentál-
ní potřeby nemohou být uspokojo-
vány okamžitě a že se musí podřídit 
kolektivu. Proto jsou pro zvládnutí 
adaptace na fungování v MŠ pro děti 
velmi důležitá pravidla, a to nejen ve 
školce, ale také doma. Pokud dítě vy-

cítí, že postoj rodičů je nejistý, často 
zkouší, jestli by nemohlo vybojovat 
pohodlnější variantu, která neobnáší 
ranní vstávání, podřizování se autori-
tě, režimu a přizpůsobování se ostat-
ním dětem. Důležitost empatického, 
laskavého a přesto důsledného pří-
stupu učitelek netřeba zdůrazňovat.

Z praxe můžu potvrdit, že děti 
potřebují celý školní rok, aby se plně 
zapojily do fungování třídy  – přijaly 
pravidla, naučily se přátelství, pocho-
pení pro druhého, naučily se spolu-
pracovat s dospělou autoritou a roz-
vinuly kooperativní hru ve skupině s 
vrstevníky.

Do nového školního roku tedy 
přeji naší školce, aby byla stále plná 

Sport

Šachové léto v Prušánkách 2013

Šachový oddíl během léta uspořádal dva šachové tur-
naje. V  sobotu 6. července proběhl v šachové klubov-
ně turnaj v rapid šachu jednotlivců za účasti 18 hráčů 
s tímto výsledkem:
1. Teuber A. 7,5b (TJ Podlužan Prušánky)
2. Vykydal F. 7,0b (Lokomotiva Brno)
3. Blumelová Z. 6,5b (Slavia Kroměříž)

Dále proběhl v  termínu 8. - 14.7. mezinárodní turnaj 
FIDE OPEN PODLUŽÍ 2013. Turnaje se zúčastnilo 23 
hráčů z ČR, Německa, Slovenska a Ruska. Hrálo se v hos-

veselých a zdravých dětí, které postu-
pem času zjistí, že mít kamaráda je 
prima a čím je jich víc, tím je to lepší.

Radka Šůrková
zástupce ředitelky pro MŠ

Dobré ráno, hola, hola,
školka na nás zase volá.

S čím si budem dneska hrát?
Postavíme z kostek hrad.

Potom třídu uklidíme,
na vycházku vyrazíme.
Já a ty jsme kamarádi,

umíme si pomáhat.
Jsme tu dobří kamarádi,
Ve školce je každý rád.
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tinci U Schottlů. Nejvýše nasazenými hráči byli meziná-
rodní velmistr M. Ivanov a mezinárodní mistr A. Kireev. 
Tito hráči potvrdili své kvality a celkové pořadí tedy bylo:
1. IM A. Kireev 6,5b (Moskva / RUS)
2. GM M. Ivanov (Brjansk / RUS)
3. A. Teuber (Prušánky / GER)  

Hlavním sponzorem turnaje byla FOSFA, a.s. Závěrem 
chceme také poděkovat obecnímu úřadu za příspěvek na 
věcné ceny.

František Dryšl

Fotbal
Fotbalová sezóna 2013/14
TJ Podlužan Prušánky zastupují v probíhající fotbalové sezó-
ně ročníku 2013/14 družstva mužů, starší a mladší přípravky. 
Všechna družstva hrají na úrovni okresní soutěže a pracují 
pouze s vlastními odchovanci, což již není v dnešní době zcela 
běžné. 
Družstvo dorostu po několika aktivních letech již nebylo mož-
no do soutěží přihlásit pro nízký počet hráčů. Varianta sloučení 
družstva s okolními vesnicemi po několika jednáních nevyšla, 
proto byli hráči se zájmem o pokračování v dorostenecké kate-
gorii převedeni na hostování do Moravského Žižkova, kde jsou 
platnými členy základního kádru a rostou nám zde pro budou-
cí doplnění družstva mužů.

Družstvo mužů
pracuje v  současnosti pod vedením trenéra Lubomíra Pet-
ra a jeho asistenta Davida Herky s relativně mladým kádrem 
vlastních odchovanců. Po odehraném 7. kole, tedy polovině 
podzimní části, se tým drží uprostřed tabulky. Problémem je 
především obranná činnost mužstva s vysokým počtem obdr-
žených gólů, naproti tomu stojí nízká produktivita v útoku. 
Důvodem je zřejmě nezkušenost hráčů a nesoustředěnost na 
vlastní výkon. V našich podmínkách, bez možnosti doplnění 
kádru hotovými hráči, nám ovšem nezbývá než trpělivě praco-
vat a postupnými kroky zlepšovat celkový herní projev týmu.
Je třeba ještě připomenout, že mužstvo se v letošním roce opět 
zúčastnilo Okresního fotbalového poháru, kde v 1. kole pora-
zilo účastníka OP ze Žádovic jednoznačným výsledkem 7:3. 

Ve 2. kole pak bylo vyřazeno velice silným a zkušeným týmem 
Vnorov A po výsledku 2:4.  

Družstvo mladší a starší přípravky
pracuje již třetím rokem pod vedením trenérů Zbyňka Hrom-
ka a Josefa Řezníka s dnes již 23- členou partou kluků, která 
se nám neustále rozrůstá. V dnešní době přitáhnout a udržet 
zájem kluků o fotbal a sport vůbec je velká dřina. Jsme za tento 
zájem rádi a snažíme se vytvářet dětem co nejlepší podmínky 
pro to, aby se fotbalem bavili a žili tímto sportem naplno. 
V současnosti hraje mladší přípravka systémem 4 + 1 s hracím 
časem 2 x 20 minut (eventuálně 3 x 15 min), starší přípravka 
pak 5 + 1 s hracím časem 2 x 25 minut. Obě kategorie hrají na 
zmenšené hrací ploše s možností volného střídání hráčů kdy-
koli v průběhu hry. Snahou tohoto systému s menším počtem 
hráčů je výchova k rychlé orientaci, lepší práci s míčem a ma-
ximálnímu zapojení všech hráčů do hry.
Jako trenéři se snažíme co nejvhodněji skládat družstvo podle 
schopností a výkonnosti hráčů tak, abychom dosáhli co nej-
lepší hry i výsledků. Dost nám ovšem tuto práci mění odchody 
nejlepších hráčů, jmenovitě Filipa Mazucha a Davida Kuni-
se, do vyšších soutěží pod hlavičkou RSM Hodonín. S tím se 
ovšem musí vyrovnat všechny družstva na okrese a každé po 
svém. 
Družstvo starší přípravky prokazuje v probíhající sezóně svými 
výsledky posun ve výkonnosti a drží se po 3. kole na pěkném 3. 
místě a je zatím bez porážky. U mladší přípravky se letos z vět-
ší poloviny tvoří nový základ družstva pro další sezóny. I přes 
spoustu nováčků v týmu se nám herně i výsledkově daří, což 
nás všechny moc těší. Tabulky se v této kategorii v současnosti 
nevedou, je snahou dát prostor ke hře a rozvoji hráčů bez ohle-
du na výsledky.

Ještě bych se rád krátce zmínil o fotbalové školce. Jedná se o 
sportovní činnost těch nejmenších od 4 do 6 let, aby si pomalu 
zvykali na pohyb, hru s míčem a kolektiv. V této době nám zde 
sportuje přibližně 14 nových adeptů. Odtud pak kluci plynu-
le přecházejí k tréninkům do kategorie mladší přípravky. Tato 
cesta je náročná, ale věříme, že správná, a že povede k dalšímu 
zlepšení fotbalu v Prušánkách

text a foto:  Zbyněk Hromek
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Z činnosti skautu

Skautský tábor Polnička

Nový školní rok v skautském oddílu Cor Dare

Spaní ve stanu, loupání brambor 
pro padesát lidí, noční stezka od-
vahy, nečekaný letečák nebo zako-
paný poklad v lese... Tohle všechno 
prožíváme každý rok, když jedeme 
v červenci na skautský tábor. Blíz-
ko malé vesničky Polnička máme 
ukrytý tábor u řeky Sázavy mezi 
lesy a rybníky. Bez elektřiny a teplé 

Je tu opět nový školní rok a s ním se po prázdnino-
vém „provozu“ vrací i náš oddíl s nabídkou pro rodiče 
a především pro děti. Tento školní rok budeme mít cel-
kem čtyři družiny – vlčata, světlušky, skauty a skautky, 
a dále také roverský kmen. 

Družiny se schází pravidelně každý týden v klubov-
ně za kostelem. Náplní schůzek je vždy napínavá etapo-
vá hra, která nás provází celým rokem a při níž nejen-
že jsme mezi kamarády a zažijeme spoustu zábavy, ale 
učíme se i důležité dovednosti potřebné pro život. 

Vždy v  pátek od 17:00 do 19:00 se schází družina 
skautek, což jsou holky z druhého stupně ZŠ. Světlušky, 
jak se ve skautu říká nejmenším holkám, se schází v so-
botu odpoledne a to od 16:00 do 18:00. Tato družina je 
určena pro holky z  prvního stupně ZŠ. Pro nejmenší 
kluky je družina vlčat a jejich sobotní schůzka od 15:00 
do 17:00. A pro ty starší, skauty, je určena schůzka tak-
též v  sobotu, ovšem od 17:00 do 19:00. V  posledním 
výše zmiňovaném roverském kmeni se schází kluci a 
holky zhruba od patnácti let. Jejich schůzky probíhají 
podle domluvy jednou za měsíc. Heslem roverů a ran-
ges, jak se těmto klukům a holkám říká, je „Sloužím“ a 
podle toho se snaží řídit. Náplní jejich schůzek je tedy i 

vody si osvojujeme skautské ideá-
ly, každodenní povinnosti a ještě 
si u toho stihneme i hrát. Letošní 
„celotáborovka“ byla ve znamení 
„Cesty kolem světa a poznání“. Děti 
za účelem získání indicií tak před 
každou „etapovkou“ nastoupily do 
imaginárního letadla a ocitly se v 
Mexiku či Itálii. Plnění úkolů, hry 

a rukodělné práce byly na denním 
pořádku. A letos musíme zaklepat- 
nevyzpytatelné počasí na Vysočině 
bylo totiž na jedničku! 

Pokud bys chtěl chodit mezi 
nás, moc rádi Tě uvidíme - více na 
http://www.junakmikulcice.cz. 

Za skauty Barbora Ivičičová 
-Majka, středisko Mikulčice

pomoc a to ať již v oddíle nebo někde jinde.
Během roku kromě schůzek probíhají také výpra-

vy a mnohé další akce. Při některých z nich, například 
roznášení Betlémského světla nebo Tříkrálové sbírce, 
kde pomáháme, nás můžete potkat po celé vesnici.

Oficiální zahájení nového skautského roku proběh-
lo u klubovny v pátek 27. 9. 2013, byl zde připraven tá-
borák a hry pro děti, mohli jste se seznámit se skautin-
gem, prohlédnout klubovnu či popovídat s vedoucími. 

Pokud byste chtěli Vaše dítě přihlásit do skautu či 
měli jakékoliv dotazy, nebojte se obrátit na náš email 
cordare@email.cz nebo nás můžete kontaktovat osob-
ně, například na některé z našich schůzek. 

Marie Hlaváčková
Vedoucí oddílu

Schůzky
Pátek 17:00 – 19:00 Skautky

Sobota 16:00 – 18:00 Světlušky
Sobota 15:00 – 17:00 Vlčata
Sobota 17:00-19:00 Skauti
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Třikrát a dost? Rozhodně ne!

Ano, již je tomu potřetí, co jsme 
se vydaly na cestu do Francie, aby-
chom se zde zúčastnily Skautského 
týdne v  Taizé. Skautský týden se, 
jak je již z  názvu patrné, odehrává 
v Taizé a to na místě, kde komunita 
bratří z  Taizé založila společenství, 
kde se mohou setkávat mladí věří-
cí z celého světa a prohlubovat svůj 
vztah s Bohem a se sebou navzájem. 

Pro skautský týden to byl jubi-
lejní pátý ročník a podle slov or-
ganizátorů prozatím nejpočetnější. 
Zúčastnili se jej skauti a skautky 
z  osmi zemí – Německa, Maďar-
ska, Francie, Irska, Itálie, Slovenska, 
Egypta a České republiky. A v čem je 

skautský týden jiný než „běžný“ tý-
den v Taizé? Jako všichni ostatní se 
účastníme třikrát denně modlitby, 
která je doprovázená zpěvem písní, 
které jsou pro toto místo charakte-
ristické. Společně s  ostatními také 
nasloucháme Bible introduction, 
kde jeden z  bratrů pracuje s  růz-
nými úryvky z  Písma a následně o 
tématu diskutujeme v  malých sku-
pinkách. Skautský program přichá-
zí na řadu odpoledne a večer. Tento 
čas je naplněn hraním různých her 
z  každé země, tancováním a zpě-
vem, představováním organizací, 
poznáváním Taizé a sebe navzájem, 
vycházkou do okolí a především 

sdílením našich skautských zkuše-
ností. Odpolední program je zavr-
šen společnou prací. V Taizé je totiž 
zvykem, že každý návštěvník se po-
dílí na chodu komunity – my skauti 
máme vždy práci společně. Letos to 
byla každodenní distribuce veče-
ře téměř pěti tisícům mladých lidí, 
kteří v té době v Taizé byli. A musím 
potvrdit, že i u práce může být zá-
bava a rozdávání večeře za zpěvu a 
povídání je toho jasným příkladem.

Z  Taizé jsme opět odjížděly se 
smutkem, ale také plné zážitků a 
nadšení. A doufáme, že se sem za 
rok opět vrátíme!

Marie Hlaváčková

Výtvarné odpoledne Skautský týden v Taizé, Francie

Z činnosti SDH
Noční soutěž SDH o pohár starosty obce
V sobotu 3. srpna navečer se k prušáneckému koupa-

lišti začala sjíždět zblízka i zdaleka hasičská auta se svými 
posádkami na každoroční soutěž v nočním útoku. Letos 
soutěžilo dvacet tři družstev mužů a sedm družstev žen. 
Mezi ženami vyhrály Hodějovice, okres Vyškov (L 22,06; 
P 21,98; výsledný čas 22,06). 

foto: Petr Omelka foto: Petr Omelka 
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Výsledková listina MUŽI (po desáté místo):
poř. družstvo okres L P výsledný čas
1. Hodějice VY 18,19 17,85 18,19
2. Pasohlávky BO 18,30 17,01 18,30
3. Vésky  B UH 18,33 17,76 18,33 
4. Čeložnice HO 18,25 18,60 18,60 
5. Vřesovice HO 18,94 17,59 18,94
6. Mistřín A HO 19,26 18,85 19,26
7. Sudice A BK 19,91 18,49 19,91
8. Prušánky HO 19,94 18,31 19,94
9. Vacenovice HO 19,88 20,03 20,03
10. Dubňany HO 20,45 20,52 20,52

    

Jak jde čas s Kapelou Starých Časů?
Po půl roce jsme zase tady, ve Zpra-

vodaji, a přinášíme našim milým pří-
znivcům a posluchačům pár střípků 
zajímavostí a zážitků, kterými naše ka-
pela za těch několik měsíců prošla. Asi 
nejzajímavější byla dvě naše zahraniční 
vystoupení. V tom prvním, květnovém, 
jsme vyrazili již podruhé „na Švéda“ 
(viz obr. č. 1).

Dělostřeleckou baterii jsme tento-
krát umístili na náměstí města Jőnko-
ping a bez většího odporu tak obsadili 
tamní radnici . Ale teď vážně. Ve 
Švédsku jsme, stejně jako vloni, opět 
přijali pozvání na květnové čtyřdenní 
„Setkání Čechů a Slováků žijících ve 
Skandinávii“. Tentokrát to byl už 31. 
ročník. Opět to byl pro nás neuvěři-
telně silný zážitek ještě umocněný tím, 
že jsme byli nesmírně srdečně přivítá-
ni a připadali jsme si jako doma, jako 
bychom byli ti nejbližší příbuzní. Zase 
jsme se potkali s  celou řadou zajíma-
vých lidí, například s paní Jiřinou Šiklo-
vou, se slovenským velvyslancem ve 
Stockholmu, s  českou paní velvyslan-
kyní a řadou dalších osobností, které 

jsem již zmiňoval v loňském příspěvku. 
Nejlepším důkazem našich přátelských 
vztahů je to, že jsme hned ještě před 
odjezdem byli pozváni na ročník příš-
tí, takže za rok Švédsko potřetí! Hezké 
také bylo, že nás navštívil letos na hody 
manželský pár našich švédských kama-
rádů a pobyli jsme společně na Besedě 
u cimbálu. Zažili něco takového poprvé 
a byli nadšeni.

Druhé - také čtyřdenní zahraniční 
„turné“ jsme prožili v srpnu v Němec-
ku, v blízkém okolí Frankfurtu nad Mo-
hanem (viz obrázek č. 2). Celé to zača-
lo před rokem, kdy si nás našel jeden 
manželský pár z  Německa a požádal 
nás, zdali bychom za rok (!) nezahráli 
na oslavě padesátin. Dohodli jsme se, že 
ano, i když, upřímně řečeno, jsme tomu 
příliš nevěřili. A ejhle, v únoru potvrdi-
li svůj zájem, rok s rokem se sešel a už 
jsme tam byli. No, a díky kontaktům a 
známým paní Marty Babicové a Boži-
ka Balgy jsme pak ještě měli možnost 
zahrát krajanům v  jedné restauraci a 
jednom hotelu patřícím Čechům, což 
byly také dva moc hezké večery s velmi 

milým přijetím. Na zmíněné oslavě pa-
desátin jsme pak měli obrovský úspěch 
i přesto (nebo možná právě proto), že 
jsme většinu písniček, až na pár výji-
mek, zpívali česky. Ze všech stran jsme 
pak slyšeli, jak zajímavě, až exoticky, zní 
německým uším známé melodie v češ-
tině. A tak se taky přihodilo, že jsme 
česky zpívali se stočleným německým 
sborem a vůbec nikomu nevadilo, že 
si text zpíval každý po svém. A jak už 
to tak bývá, slovo ke slovu... a už máme 
dalších několik pozvání na příští rok.

A abych pořád nebrouzdal jen za-
hraničími končinami, tak na závěr 
zmíním ještě jednu velmi milou tu-
zemskou akci. Byl to náš premiérový 
„Konec prázdnin v  pivovaru“, který 
jsme si zahráli 31. srpna v Moravském 
Žižkově, kam za námi přijeli a velkou 
radost nám udělali naše prušánské fa-
nynky a fandové. Zdá se, že by z toho 
mohla být další hezká tradice. Proč? 
No přece protože „Hrajeme pro radost 
a je to na nás znát“.

Za Kapelu starých časů
Ing. Luboš Zahradník

www.kapelastarychcasu.cz

Sběr starého šrotu
Jednou z  mnoha aktivit prušáneckých hasičů 

je sběr starého šrotu. Ten nejbližší bude v  sobotu 
26. října 2013. Staré železo vyvážejte před své domy 
až ráno, aby je někdo jiný  přes noc aktivně neodnesl 
místo nás. Těžké kusy si vyneseme sami. A ještě malá 
poznámka: lednice patří do nebezpečného odpadu, 
tudíž na sběrný dvůr, takže ty odvážet nebudeme.

Děkujeme za spolupráci.
Vaši hasiči

Kapela před radnicí města Jönkoping...Kapela před radnicí města Jönkoping... ...a ve Frankfurtu nad Mohanem...a ve Frankfurtu nad Mohanem
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Zprávičky z farnosti
V neděli 4. srpna se naše farnost rozloučila s otcem 

Slavojem Alexou, který u nás sloužil šest let. Na závěr 
emotivní mše svaté nežehnal o. Slavoj dětem, jak míval 
ve zvyku. Tentokrát děti a poté i ministranti požehnali 
křížkem na čelo otci Slavojovi na jeho kněžské cestě do 
další farnosti v Rouchovanech. 

V úterý 6. srpna hodonínský děkan Mons. Josef 
Zouhar uvedl do naší farnosti nového kněze P. Víta 
Hábu. Po mši svaté se otec Vít u dveří kostela přivítal se 
všemi farníky také osobně.

Text a foto: Ing Petr Omelka

Srdečně zdravím všechny čtenáře zpravodaje,
v polovině prázdnin nastalo v brněnské diecézi opět 

velké stěhování kněží a tentokrát se to týkalo i mne. Při-
cházím k Vám z Vysočiny, kde jsem působil 13 let ve 
farnosti Luka nad Jihlavou a širokém okolí. Ve třech far-
nostech jsem měl do roka 13 poutí. Fara byla velice stará, 

celá kamenná, studená, na místě bývalé tvrze nad řekou 
Jihlavou. Krajina kopcovitá, plná polí a lesů. Do Prušá-
nek jsem nastoupil, jak víte, zrovna na hody, což byla pro 
mne úplně nová zkušenost – krásné pestré kroje, hudba, 
zpěv, tanec... (a tak jsem si po mnoha letech i zatancoval). 
Pěkným zvykem je pondělní mše za zemřelé a vůbec krás-
ně upravené hroby a hořící svíce, které vyjadřují naději. 
Vyrůstal jsem v Brně, vystudoval střední zahradnickou a 
vysokou zemědělskou školu. Proto je mi milé neobvyklé 
zasvěcení místního kostela sv. Izidorovi, patronu rolníků. 
Kromě Prušánek mám na starost i farnost Mikulčice.

   Říká se, že život je změna. Někdo má rád změny, 
někdo ne, ale je jisté, že změny v našich životech nastá-
vají a musíme se jim přizpůsobovat. Každé stěhování je 
náročné. Je to však také obohacení, možnost poznávat 
nové kraje a nové lidi.   Těším se, že toto obohacování 
bude vzájemné.

Vít Hába, farář

foto: Petr Omelkafoto: Petr Omelka foto: Petr Omelkafoto: Petr Omelka

Vážení návštěvníci knihovny, čtenáři i všichni občané Pru-
šánek,
dovoluji si vás pozvat ve čtvrtek 21. listopadu do kulturní-
ho domu, kde se uskuteční pásmo s cestovatelem a spiso-
vatelem Jiřím Márou.  Se svým synem, který je upoután na 
invalidní vozík, jezdí po světě, píše cestopisy a dělá besedy 
po celé republice. 
Připravte se na zajímavý večer, protože vás čeká nejen po-
vídání, ale i promítání dokumentů, které pan Mára natočil 

Z knihovny
na svých cestách.
Začátek akce bude ještě upřesněn. Dozvíte se ho z kabelo-
vé televize, z hlášení místního rozhlasu a bude též vyvěšen 
na obecní vývěsce a na webových stránkách knihovny.
Doufám, že se sejdeme v hojném počtu. Podzimní práce 
na poli snad již budou ukončeny, udělejme si čas i na od-
počinek a relaxaci.

Milena Hromková, knihovnice
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Předhodová beseda u cimbálu

Prušánecké hody pod zeleným

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi

Tak jako každoročně, tak i letos 
připravil Slovácký krúžek Prušánky 
pro milovníky folkloru tradiční bese-
du u cimbálu.

Počasí nám přálo, a tak vše proběh-
lo bez problémů za početné účasti ná-
vštěvníků této oblíbené akce.

V programu se představily domácí 
sbory a sólisté. Mužský sbor, tak jako 
obvykle, sobotní večer zahájil. Po něm 
jsme uvítali začínající domácí dětský 
folklorní kroužek Nechoránek. Bylo 
to jeho první vystoupení s cimbálovou 
muzikou, které děti zvládly na jednič-

Prosluněné ráno druhé srpnové 
neděle krásně zahájilo všemi oblí-
bené prušánecké hody. Nelze po-
minout, že jim předcházely dlouhé 
a důkladné přípravy pod vedením 
místních stárků a stárek. Tyto pří-
pravy však byly u konce a už se moh-
lo vesele hodovat. Hody se nesly v 
tradičním duchu, kdy v neděli jsme 
navštívili průvodem pana starostu 
a taky pozdravili nového pana fa-
ráře. Kolem páté hodiny odpolední 
přijížděli první 
přespolní šohaji 
a za doprovodu 
dechové hud-
by Skaličané se 
představili svým 
verbuňkem. Pon-
dělí a úterý už 
zněly křídlovky 
dechové hudby 
Legrúti. V pon-
dělí večer nám 
sice příliš ne-
přálo počasí, o 
zábavu se však 
postarali místní 
muzikanti v při-
lehlém hospod-
ském stanu. Ne-

ku. I když tam sehrála svou roli obava, 
jak to dopadne, vše bylo v pořádku. A že 
tam byly nějaké malé nedostatky? Tak 
to snad nikomu ani nevadilo. Od tako-
vých „dětiček“ to bylo milé a úsměvné.
Hostem večera byli i malí zpěváčci a 
verbíři ze Starého a Nového Poddvo-
rova, kteří už mají za sebou nejednu 
soutěž, v nichž se umístili jako vítězo-
vé. Kromě nich přítomné diváky svým 
zpěvem potěšila ještě řada přespolních 
sólistů a mužský sbor z Ladné.

Příjemným překvapením byl 
Folklorní soubor Hrozen z  Velkých 

vydařený pondělní večer ale velmi 
kvalitně vykompenzovalo úterý, kte-
ré svou návštěvností a z toho vyplý-
vající nevázanou zábavou patřičně 
ukončilo letošní hody. Nezbývá než 

Bílovic, který nás svými tanci provázel 
celý večer. Jejich taneční prvky byly na 
vysoké úrovni, což hosté patřičně oce-
nili potleskem. 

Předhodovou  besedu u cimbálu 
uváděl Zdeněk Böhm, o hudební do-
provod se postarala cimbálová muzi-
ka Vojara z Velkých Bílovic. Ozvučení 
provedlo Tonstudio Rajchman z Dol-
ních Bojanovic.

Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na organizaci a přípravách tohoto ve-
čera.     

za Slovácký krúžek Vlasta Trechová

poděkovat chase, stárkům, stárkám 
a obecnímu úřadu za kvalitně prove-
denou práci a v neposlední řadě také 
rodičům za přípravu krojů a lidem 
za jejich podporu a účast.

Stárci: Petr Nerad, Stanislav Stanec, Zdeněk Forman
Stárky: Marie Neradová, Markéta Redková
Kaštánci: Vojtěch Bůšek, Jan Kotlařík, Ondřej Salajka
Kaštánky: Eliška Novotná, Radka Kotásková   

Zbyněk Němeček
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Z hostirie prušáneckých hodů pod zeleným

Na základě požadavku mládeže v  roce 1978 na 
změnu hodů martinských v  listopadu na letní v  srpnu 
v době prázdnin, proběhlo hlasování občanů Prušánek 
o této změně – odevzdáno 269 hlasovacích lístků, z toho 
219 pro letní hody, 50 hlasů proti termínu. První „letní 

hody“ pod zeleným se konaly 16. a 17. srpna 1981. Ten 
první rok se na máju nezaznamenávaly ani počty domá-
cích šohajů a děvčat, ani „přespolňáků“. A tady – jen tak 
pro zajímavost – přehled těchto počtů za celou dobu let-
ních hodů.

Rok šohaji domácí děvčata přespolní
1981 o počtu krojovaných není záznam
1982 28 25 125
1983 29 26 113  
1984 30 28 99
1985 29 18 77
1986 26 17 není záznam
1987 29 22 152    
1988 není záznam není záznam 111
1989 32 23 106
1990 40 31 147
1991 39 34 121
1992 27 37 169
1993 31 29 111
1994 32 33 168
1995 31 32 196
1996 24 32 173
1997 27 29 159
1998 28 31 248
1999 29 24 225
2000 27 16 218
2001 18 22 194
2002 25 28 déšť
2003 27 27 170
2004 25 28 177
2005 25 32 161
2006 30 30 216
2007 25 33 189
2008 31 26 221
2009 29 19 218

2010 27 17 201
2011 28 17 166
2012 30 13 183
2013 30 13 141

Archivní materiál: Oldřich Hřebačka

Zarážání hory

První sobotu v  září se při západu slunce 
konalo zarážání hory ve Vrchních i Spodních 
Nechorách. Ve Vrchních Nechorách je zarážání 
hory trochu komornější, přesto má svoje kouz-
lo a pravidelní návštěvníci na ni nedají dopus-
tit. Ve Spodních Nechorách se vždycky sejde 
více lidí, hraje cimbálová muzika - letos to byli 
Galáni z Podluží, ale průběh je obřadu je stej-
ný. Po něm někteří zůstávají venku, zazpívají si 
s muzikou, popovídají s přáteli, někteří odchází 
do sklepů pokoštovat, co ještě v bečkách zůsta-
lo. Bývá to u Nechor vždycky hezký večer…

jk
foto: Mira Šimekfoto: Mira Šimek
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Přijměte pozvání…
Datum název akce místo konání pořadatel

5.10.2013 Pochod slováckými vinohrady Nechory      Klub turistů Hodonín 
a OÚ Prušánky 

18.10.2013 Beseda se seniory KD OÚ a Senioři
  2.11.2013 Gulášfest náves Bar U Sávy a OÚ
  8.11.2013 Divadlo Svatopluk Hodonín – Popel a pálenka KD OÚ
15.11.2013 Lampionový průvod náves OÚ
21.11.2013 Beseda s cestovatelem Jiřím Márou KD OÚ - knihovna 
24.11.2013 Předvánoční jarmark KD OÚ
  7.12.2013 Školní akademie KD ZŠ a MŠ
13.12.2013 Adventní koncert obřadní síň OÚ OÚ
14.12.2013 Předvánoční výstavka KD Senioři a OÚ
22.12.2013 Vánoční vystoupení KD Slovácký krúžek a OÚ
24.12.2013 Vánoční koledování na návsi  náves OÚ

Jak jste si jistě všimli, jsou tu určité změny, které nejsou zaznamenané v kalendáři Regionu Podluží. Některé akce 
jsme přidali, např. divadlo, besedu s cestovatelem, předvánoční jarmark, adventní koncert, výstavku pečiva před 
Vánocemi. Některé akce byly posunuty z důvodu opravy kulturního domu, například školní akademie, která 
bývá většinou ke konci školního roku. Přesunula se také každoroční beseda s našimi seniory, kterým tímto vzka-
zujeme, že jsme na ně opravdu nezapomněli a u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který se slaví 1. října, se 
tato beseda bude konat 18. října na KD. V nejbližších dnech obdržíte osobní pozvánku na tuto akci.  Z důvodu 
voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsme museli zrušit podzimní výstavu, která byla na tento termín 
naplánována. Posunuli jsme také o jeden den lampionový průvod – ze soboty 16.11. na pátek 15.11.
Ještě připomínám, že nejpozději v listopadu bude na OÚ k dostání kniha fotografa Vladimíra Židlického „Kroje 
Hodonínska“, cena bude asi 980,-. Myslím, že to bude moc hezký dárek k Vánocům. Samozřejmě, že informaci o 
prodeji vyhlásíme rozhlasem a vyvěsíme na KT.

Vinobraní

Na letošní slavnost vinobraní se sje-
lo tolik návštěvníků jako nikdy před-
tím, a to i přes to, že předpověď poča-
sí na sobotu 21. září nevypadala nijak 
nadějně. Už po jedné hodině odpoled-
ní se u „tancplacu“ v Nechorách začali 
scházet první hosté. Aby se vyplnil čas 
do příchodu krojovaného průvodu, 
vyhrávala pro ně cimbálová muzika 
Galán z  Podluží. Příchod průvodu se 
poněkud zpozdil, protože i když u Ne-
chor svítilo sluníčko, v  Prušánkách u 
kulturáku pršelo tak, že krojovaní prý 
uvažovali o tom, že nikam nepůjdou. 
Všechny návštěvníky nejdříve přivítal 
prušánecký starosta. Program zahájil 
prušánecký ženský sbor, poté krojova-
ná chasa spolu s  hotaři Mirkem Hře-
bačkou a Milanem Vašíčkem odvedla 
skvělé představení tradičního pásma a 
program zakončil mužský sbor Slovác-
kého krúžku. Než začali hrát Bojané, 
bavil obecenstvo lidový vypravěč Karel 
Kopřiva. Bohužel kolem sedmé hodiny 

večer přišla krátká přeháňka, ale i ta 
stačila k tomu, že Bojané museli uklidit 
svoji aparaturu a chvíli vypadalo to tak, 
že se sbalí úplně. Počasí se ale umoud-
řilo, noc byla relativně teplá, lidé, kteří 
před deštěm utekli do sklepů, se začali 
vracet a nakonec dechovka hrála až do 
půlnoci. Ve stanu u Expozice hráli celý 
večer Galáni a měli co dělat, aby po půl-

noci přesvědčili všechny své fanoušky, 
že sbalené nástroje opravdu znamenají, 
že je konec a že jdou domů. No a my 
z obecního úřadu jsme byli rádi, že se 
tam lidem líbilo. Tedy – aspoň to tak 
vypadalo. Naše díky patří všem, kteří 
se na úspěchu tradičního krojovaného 
vinobraní podíleli.

dr. Jana Kamenská

foto: Petr Omelkafoto: Petr Omelka
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37. ročník Pochodu slováckými vinohrady 5.10.2013

Gulášový festival Prušánky

Místo: Hodonín - Dolní Bojanovice - Josefov - Starý 
Poddvorov - Nový Poddvorov – Prušánky 
Cíl v Prušánkách otevřen od 14 do 17 hodin.
Pořádá: Klub českých turistů Hodonín,

Pochod slováckým vinohradem – stánkový prodej
OÚ požádal všechny vinaře, kteří si budou chtít otevřít 

u Nechor před svým sklepem stánek s jídlem při Pochodu 
slováckými vinohrady, aby to nahlásili do 26.9.2013. Chtěli 
jsme mít přehled, kolik lidí se aktivně této akce zúčastní, 
aby zásobení jídlem bylo dostatečné. Do 26.9. se ozvalo jen 
třináct prušáneckých prodejců a my si nejsme jisti, zda to 
bude stačit. Hlásili se nám cizí prodejci a my jsme je do 
tohoto data odmítali. Ovšem v  obavě z  nedostatečného 
množství jídla budeme muset několik cizích prodejců jídla 
povolit. 
Podmínky stánkového prodeje:
* Každému vlastníku sklepa bude umožněno prodávat 

víno a burčák ze sklepa, těm, kteří se nahlásili k prodeji 
jídla, bude umožněn jeho prodej

* Veřejné prostranství v lokalitě Nechory bude pronajato 
sedmi cizím prodejcům jídla, a to podle pořadí, ve kte-
rém se přihlásí, pronájem místa je možné dohodnout 
na telefonním čísle 724 937 005 nejpozději do čtvrtka 
3.10.2013, na pozdější přihlášky nebude brán zřetel

* vlastníci sklepů budou prodávat pouze před svým vlast-
ním sklepem, zelené plochy a ostatní zpevněné plochy 
zůstanou volné. Vlastník sklepů nesmí veřejné pro-

Srdečně Vás zveme na 2. ročník „Gulášového festivalu“ a to 
v sobotu 2.11.2013. Ofi ciální zahájení pro soutěžící je v 8 hod. 

Prodej gulášů od 12 hod. Stánek s nápoji a grilovanými 
specialitami s hudební produkcí od 10 hodin. Ochutnáte gu-
láše na mnoho způsobů a to např.: hovězí, vepřový, z divočiny, 
zabijačkový, fazolový, nebo taky bramborový. Guláše do přine-
sených nádob se budou prodávat až od 13 hod.

Po celou dobu ochutnávek, nám bude hrát míst-
ní Kapela Starých Časů, DJ Trcala a kapela Slap Off .
Na své si přijdou i milovníci zlatého moku a při nepřízni po-
časí bude i svařáček a štamprlička. K dispozici budou i velké 
stany s posezením.

Máte-li tedy chuť utvořit soutěžní družstvo, ozvěte se nej-
později do 20.10.2013 na tel.774 123 738 - Šimek.

Startovné i vstupné zdarma. 
Těší se na Vás“ Bar U Sávy a OÚ Prušánky.

Informace pro případné soutěžící:
Vařit se budou všechny druhy gulášů, každý dle svého vý-

běru. Družstva si zajistí kotel a všechny ingredience, které jim 
budou proplaceny, maximálně však 800kč na uvařených 25 

stranství před svým sklepem pronajat ani jinak poskyt-
nout jinému prodejci.

* na všech přístupových cestách k Nechorám je podle trž-
ního řádu obce Prušánky zakázán jakýkoli prodej
Na přístupových cestách k  Nechorám budou umístě-

ny letecké snímky Nechor, aby turisté zřetelně viděli, že 
Nechory nejsou jen ta jedna hlavní cesta po asfaltové sil-
nici, a šli se podívat po celé lokalitě. Můžete také vhodně 
umístit poutače, které turisty nasměrují do vaší uličky k 
vašemu stánku, pak je ale nezapomeňte odstranit. Mělo by 
také platit, že jestliže si u vás turista něco koupí, ať už jíd-
lo či víno, a požádá vás o vstup na toaletu (i když v areálu 
Nechor budou umístěny TOI TOI), měli byste mu vyhovět. 
Pokud by vás napadlo cokoli, co by mohlo pomoci lepší-
mu průběhu této akce, rádi si vaše nápady poslechneme.
OÚ se bude snažit zajistit všechny přístupové cesty k 
Nechorám na katastru obce Prušánky, aby nedošlo k nájez-
dům cizích prodejců burčáku a vína. Pokud byste přece jen 
v průběhu akce zahlédli nějakou nepravost, volejte (nejlépe 
hned) na číslo 724 937 005.

Pokud některý z vinařů má zájem o půjčení stolů a lavic, 
ať to nahlásí nejpozději do středy na OÚ, můžete i volat na 
výše uvedené číslo. Letos se tyto sady nebudou k Nechorám 
navážet, každý vinař si je vyzvedne sám, a to ve čtvrtek od 
15:30 do 18:00 hodin na sběrném dvoře.

Celé znění tržního řádu najdete na: http://www.obecpru-
sanky.cz/obecni-urad/vyhlasky/2013-1-trzni-rad.pdf

jk

litrů guláše.
Pořadatel dodá dřevo, chléb, misky, naběračky, lžíce, 

ubrousky, vodu a popř. elektřinu. Vše ostatní už záleží na ku-
chařských mistrech.

PRAVIDLA SOUTĚŽE :
1. Nahlásit název družstva, počet a jména  členů  nejpozdě-

ji do 20.10.2013  na email: simkova-zdenka@seznam.cz , 
nebo na mobil - Šimek 774 123 738.

 Příklad:  Název týmu: Gulašfestclub 2020,  
 Soutěžící: Petr Král, Martina Králová, Josef Král, Veronika 

Králová. Město: Prušánky
2. V družstvu může soutěžit 4 až 6 členů, ale celkový po-

čet členů družstva je libovolný (mají funkci pomocní-
ků). K dispozici bude prostor o rozměrech cca 4x3m.                                                                        
Každý člen soutěžícího týmu bude zapsán do seznamu 
soutěžících a bude mu přiděleno číslo družstva, za které 
soutěží. Toto označení si umístí viditelně.

3. Startovné ZDARMA! 
4. Tým má za úkol uvařit guláš v kotli o minimálním objemu 

25 l. 
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5. Družstvo musí mít společný oděv, šátek, čepice, zástěry 

nebo jiný doplněk, který je bude označovat za členy týmu! 
6. Čas na uvaření guláše je stanoven na dobu od 8.00 do 12.00 

hod. 
7. Hodnotí se také vzhled soutěžního místa, styl vaření, způ-

sob servírování, show. 
8. Každý tým může využít z vlastních zdrojů vlastní občerst-

vení a to pouze doplňkové, jako kávu, punč, svařené víno, 
rohlíky, moučníky apod. 

9. Na prodej může tým využít prodej alkoholických a nealko-
holických nápojů, mimo piva.

10. Hotové jídlo může být servírováno zájemcům od 12.00 
hod. za odevzdaný kupón, který si návštěvník festivalu za-
koupí na pokladně zřízené na místě.

11. Jídlo může být zájemcům servírováno jak do misek pro 
přímou konzumaci, tak i do vlastních jídlonosičů (1 miska 
0,25 l = 1 kupón - 25 Kč). Do přinesených nádob se bude 
vydávat až po 13 hod.

Předvánoční jarmark

Výstavka vánočního pečiva

Půjčovna krojů?

Vloni poprvé zorganizovala paní Věra Kučerová s paní Boženou Maděryčovou předvánoční prodejní trhy na kulturním 
domě, a protože se vám to líbilo, pokusíme se o to letos znovu. Takže v neděli 24. listopadu po obědě půjdete na procházku, 
ale nezapomenete si vzít s sebou peněženku, protože na KD bude spousta prodejců se svými výrobky, kterými určitě uděláte  
v době vánoční velkou radost svým blízkým.

Svaz seniorů v Prušánkách chystá ve dnech 14. – 15. prosince 2013 výstavu vánočního pečiva a různých vlastních výrob-
ků k době vánoční. Obracíme se zároveň i na mladé hospodyňky, které, jak všichni víme, jsou velice šikovné, a byla by škoda 
pro nás pro všechny, aby se nepochlubily tím, co umí. I my starší se rádi přiučíme něčemu novému.  

Vaše seniorky

Na Slovácku každý opatruje svůj 
dospělý kroj jako rodinné stříbro, kte-
ré zůstává jen v rodině, což je pocho-
pitelné nejen kvůli tomu, že některé 
části kroje jsou po našich předcích, 
nebo třeba proto, že fěrtoch vlastno-
ručně vyšívala prababička, ale proto, 
že pořizovací cena kroje je stále vyšší. 
Určitě jste ale slyšeli o tom, že v někte-
rých vesnicích i městech – a to nejen 
na jižní Moravě – existují a fungují 
půjčovny lidových krojů pro děti i do-
spělé. Je to často v místech, kde v do-
bách minulých folklorní zvyklosti za-
padly, kroje se přestaly nosit a tudíž i 
vyrábět. Potom přišlo několik nadšen-
ců, kteří se staré zvyky a kroje snažili 
znovu vzkřísit. Sama jsem viděla, jak 
se v nejmenovaném městě konaly po 
mnoha letech hody. Lidé se s  vervou 
pustili do jejich příprav, a nebylo to 

jednoduché. Obcházeli starousedlíky 
a tahali z nich rozumy, nutili je, aby si 
ohledně dřívějších hodových zvyklostí 
vzpomněli na to či ono. Potom zjistili, 
že jen hodně málo obyvatel má doma  
původní místní kroj, ukrytý většinou 
na půdě v  zaprášených truhlicích. 
Takže na prvních hodech to vypadalo 
jako na folklorním festivalu, protože 
lidé měli oblečené, co sehnali – od slo-
venského kroje, přes valašský, kyjov-
ský, podlužácký, až po čepce s českými 
holubičkami. Až postupně si někteří 
podle starých fotografi í a obrazů začali 
pořizovat nové-staré kroje.

Toto nám v  Prušánkách nehrozí. 
Snažíme se zachovávat čistotu kroje, 
čímž nemyslím, že je vypraný. Když se 
to někomu nepovede, tetičky nám hned 
na hodech nebo na krojovaném plesu 
dají vědět, co jsme pokazili. Snadno se 

to však může stát u dětského kroje. I ten 
má své tradice a pravidla, ale ta nejsou 
dost často dodržována a kroj tím trpí. 
Na druhou stranu je třeba říct, že na 
některé dětské kroje je radost pohledět. 
Děti však rychle rostou, a to, co jim bylo 
dobré loni, nemusí být dobré příští rok. 
Chození v kroji je baví, ale vy vidíte dal-
ší nemalé výdaje za kroj, který bude ob-
lékat třeba jen dva tři roky a zase z něho 
vyroste. Nebylo by lepší si ten dětský 
kroj vždycky někde půjčit? S  touto 
myšlenkou přišla na OÚ paní Milena 
Horká. Chtěla po nás jen místnost, ve 
které by dětské kroje byly uskladněny 
a kde by je mohla půjčovat. Místnost 
už máme, chybí jen ty kroje. Věříme, 
že někteří máte doma po svých dětech 
tu kasaničku, tu rukávce, sukni, mašle, 
lajblík, třaslavice nebo vyšívanou košili. 
Nikdo to už nenosí, děti jsou dospělé a 

12. Družstvo s nejlepší gulášem vyhodnotí „odborná“  degus-
tační  komise, bude hodnotit jak barvu, chuť, konzistenci, 
uvařenost, hustotu a objem, tak celkový dojem. A ve 14:00 
hod. vyhlásí výsledky soutěže a odmění vítěze. 

13. Pro větší  fair - play soutěže bude možné hodnotit nejlepší 
guláš i prostřednictvím laické komise. Vítěz bude oceněn 
Cenou veřejnosti.  

Zdeňka a Luboš Šimkovi, Bar U Sávy
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Čteme z prušánecké kroniky

Bylo 11. srpna roku 1868 na hodonský jarmark, které-
mu se říká vavřinský, právě na poledne, když se v Cacar-
dově strhl zoufalý pokřik: „Hoří!“ Právě vál divoký jižní 
vítr, který tento požár příšerně podporoval. Oheň vznikl 
u Krchnivého a u Sýkory, a že panovala mezi těmito sou-
sedy nenávist, tak vzniklo podezření, že to zapálil některý 
z  nich. Za malou chvíli, jsa podporován velkým větrem, 
přeletěl tento živel na sedlácké stodoly a odtud se rychle 
šířil na vše strany po stodolách, stozích slámy, a než se kdo 
nadál, už zachvátil maštale a obytné budovy na pravém 
řádku. Stromy v humnech nemohly tento rozpoutaný živel 
ani dost málo zastavit. Oheň byl z části přenesen větrem a 
z části hořícími ploty v humnech. Nezastavil se však tento 
běs.  Široká ulice k Josefovu mu nebyla žádnou překážkou, 
avšak divoký vítr letními parny vyschlé doškové střechy 
byly tomuto zhoubci vítanou podporou. Celé chumáče 
ohně přeletovaly na druhou stranu, kdež opět byly divo-
kou rychlostí zachvacovány děsným ničitelem domky, stá-
je, stodoly atd.

Ani studně „obecnice“ nebyla ušetřena. Následkem ne-
snesitelného žáru ohořelo dřevo, pomocí kterého se tahá 
voda ze studny.

Byl bleskovou rychlostí učiněn poplach, mlatci a všich-
ni ostatní, kteří byli u oběda, rychle se vzchopili a zachra-
ňovali, co mohli. Šílená hrůza a zmatek zachvátil kdekoho.

Co napřed? Oheň šlehal bránícím se nad hlavami, du-
sivý kouř znemožňoval orientaci v tomto zmatku. Matky 
s malými dětmi utíkaly ven do polí, větší děti se rozběh-
ly, kam mohly. Dobytek byl narychlo vyháněn mnohde 
už z  hořících chlévů. Drůbež létala, jsouc kouřem du-
sena, hromadně hynula. Na hašení nebylo pomyšlení. 
Strojních stříkaček nebylo. Postřikovalo se jen malými 
ručními stříkači. Obilí bylo až na ovsy všechno svezeno a 
shořelo buď v komorách vymlácené, anebo bylo ve stodo-
lách ještě mlátit. Miklicovi shořelo sto měřic rži nafuka-

rované, z kteréž nebylo možno nic zachránit. Dobytek byl 
vyhnán k  rybníku, anebo se rozběhl po polích. Cupalova 
žena, které hrozila smrt udušením, jen stěží se i s maličkým 
ditětem zachránila. Schovala se do turkyně na Dílách od 
Těšicka. Kouř vysoko se vznášející byl viděti až v hodon-
ském trhovisku. Bilovští, žižkovští, prušánští a josefovští, 
kterí byli na jarmarku, rychle posedali na voze a mnozí 
jen na koních úprkem se hnali ke svým domovům. Když 
však přijížděli blíže a seznali, že to hoří v Prušánkách, tak 
propůjčili z jiných vesnic občané svoje koně a vozy neštěs-
tím postiženým Prušaňákům. Zálešák Jan, č.5, který rov-
něž byl v Hodoníně, ujížděl s Bílovčákem a snad byl jed-
ním z prvních přijetý z Hodonína. Přijel ku svému domu 
a ten byl celý v  plamenech. „Ježiš Marja, třista rýnských 
mám za obrázkem“, zaúpěl. „Prosim vás, pomožte mně.“
Nemeškal, namočil si ve vodě kacabaju, hodil si ji na hlavu a 
vrhl se do hořícího domku chtíc zachránit tři sta rýnských, 
což bylo tehdy moc peněz. Jen po paměti proběhl síní do 
jizby naplněné kouřem, nahmatal ještě nehořící obrázek a 
přímo šíleně hmátl po penězích, které tam měl jako papí-
rové bankovky uschovány. Lidé venku trnuli nad zoufalou 
odvahou jmenovaného, a když se dlouho neobjevoval, tak 
ho měli za ztraceného. Tento strčil peníze za ňadra, skočil 
k  oknu, dveřmi nemohl, protože už všechno kolem něho 
hořelo. Vlezl půl tělem přes okno, zavolal o pomoc, ale dále 
nemohl, jsa napolo udušen. Ihned mu přiskočili někteří na 
pomoc, jej vytáhli a za ním se sesypala hořící střecha i se 
stropem.  Jan Zálešák se za chvíli vzpamatoval, oddechl si a 
povídá: „A nech to shoří, jenom když mám peníze“.

Bilance tohoto požáru byla hrozná. Přes sto domů vy-
hořelo i s maštalemi, a o něco méně stodol. Kráva uhořela 
jen jedna, ale vepřového dobytka a drůbeže bezpočtu. Ško-
da byla ohromná, kterou nemohl nikdy ani přesně zjistit. 
Ovocné stromy v  humnech byly velmi ohořelé a plody 
z  nich opadaly, avšak zanedlouho po ohni mnohé z  nich 

V minulém čísle jsem ve stručném vzpomínání kronikáře pana Ivičiče popsala události v Prušánkách od roku 1860 do 
roku 1908. V jeho vzpomínkách je zmíněn i požár z roku 1868. Musela to být velká událost, protože, jak jsem zjistila, se 
k ní vrací ještě ve druhém díle prušánecké kroniky v roce 1933.

vnuky to nebaví, zabírá to místo, je vám 
líto něco vyhodit, protože…  co kdyby? 
Mohli byste tedy tyto věci buď věno-
vat, nebo za mírný poplatek prodat do 
této půjčovny. Paní Horká říká, že bude 
kroje prát, škrobit, spravovat, doplňo-
vat a všechno, co bude potřeba. A vy si 
potom před akcí, jako jsou třeba hody, 
kroj jenom zamluvíte a budete mít šo-

haja nebo děvčátko krásně krojované a 
nemusíte se nervovat, jestli to ještě le-
tos s tou velikostí vyjde. Přemýšlejte o 
tom…

A jestli doma něco ke kroji máte a 
jste ochotní to věnovat, přineste to na 
OÚ, dveře č.3. Já to potom předám do 
správných rukou. Třeba je to dobrý 
krok k tomu, jak dále udržovat tradice, 

zvyky a hlavně náš krásný kroj pro bu-
doucí generace, protože k tomu všemu 
potřebujeme ty mladé, kteří přijdou 
po nás a budou se snažit v našich tra-
dicích pokračovat, i když my tu dávno 
nebudeme. Ať to někdy v  budoucnu 
nemají tak těžké jako v onom nejme-
novaném městě.

dr. Jana Kamenská

Velký požár v Prušánkách
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Sraz šedesátníků

13. července jsme měli v Prušánkách v baru Tafraporte setká-
ní spolužáků „šedesátníků“ - ročník 1952 - 1953, my, co jsme 

Sraz sedmdesátníků

70 let – doba krátká – uplynula v životě a my jsme se také 
sešli tuto dobu hodnotit.

Sešli jsme se na „výboře“, připili si šampáňo, 
pan starosta mluvil z duše, že i nás to dojalo. 
Holkám kytky, klukům díky a teď k „Šotlům“ adié! 
Nebyli jsme všichni, pár nás tu i chybělo.

rozkvetly jako na jaře, užitku ovšem nepřinesly.
Ohořelé dřevo doutnalo několik dnů a u jednoho hos-

podáře hořel hnůj ještě za týden.
Smutně, velmi smutně to vypadalo v Prušánkách po 

tomto strašném ohni. Takřka půl dědiny bylo uvedeno na 
mizinu. Pomáhal si každý, jak mohl. Pomáhaly všechny 
okolní vesnice. Prosilo se, ptalo se a žebralo se. Pomalu, 

velmi pomalu se opravovaly zničené domky a hospodářské 
budovy. Úspor nebylo a úvěru nebylo možno dostati, nanej-
výše u židů na vysoký úrok. Spravoval, jak kdo mohl a ještě 
na hody byly některé domky neopravené. Postižení se zadlu-
žili tak, že se mnozí z toho nevzpamatovali vůbec a přišli na 
mizinu…

Z prušánecké kroniky přepsala Dr. Jana Kamenská

ukončili školní docházku v roce 1968. Chtěli bychom tímto 
poděkovat zaměstnancům obecního úřadu, především panu 
starostovi, za pěkné přijetí včetně projevu, za květiny a malý 
dárek na památku. 
Sešlo se nás opravdu hodně, měli jsme u fotek na co vzpomí-
nat. Je to setkání radostí, starostí, lásek, přátelství, veselých 
i napínavých historek, kdy je zase všechno zpátky, pořídili 
jsme nové fotografi e pro další setkání, která asi s přibývají-
cím věkem bude muset být častější, než za pět nebo více let. 
Jenom nás mrzí, že někteří naši spolužáci z Prušánek si ne-
najdou na toto sobotní odpoledne čas a většinou se setkáme 
jenom přespolní. Asi se vidí spolu tak často, že jim to s ostat-
ními, co se rádi přijdou podívat, co je v rodné dědině nového, 
není už vzácné. 
Takže my, co na sraz chodíváme, zas třeba za dva roky (?) na 
shledanou při hezkých vzpomínkách…

Dana Janelová a Marie Polínková

V roce 1968V roce 1968
9.A9.A

V roce 1968V roce 1968
9.B9.B

V roce 2013V roce 2013

Co to bylo vzpomínání, co to bylo halasu, 
chvíli radost, chvíli zase do žalu. 
Ale co na tom, že mnohde chybí vlas i zub
 a přibývá nějaký ten tuk. 
A tak neptejme se, co bude s námi, 
vždyť víme, jak je to s člověkem a jeho vteřinami. 
Ať nám všeckým zdraví slůží,
 abysme sa zasej sejít v brzku mohli.
Sedmdesát – je akorát. 1943 – 2013 

Marie Grebeníčková
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Úmrtí:
Zdenka Kurková
Otto Šimek
Marie Tesaříková
Josef Král
Antonín Maděryč
Jaroslav Chrenka
Pavel Vašíček
Terezie Hřebačková

Sňatky:
Štěpán Zigáček a Karolína Skwarlová 
Ondřej Mazuch a Lenka Holáková
Lubomír Šimek a Zdeňka Glodiaková
Zdeněk Římský a Jarmila Brnková

Společenská kronika

Na školním dvoře. Kolik nám bylo?Na školním dvoře. Kolik nám bylo? … tady to víme přesně: sedmdesát.… tady to víme přesně: sedmdesát.

Poděkování
Určitě si vzpomínáte na letošní záplavy v jižních Čechách, na zaplavené vesnice a měs-

ta, a hlavně na lidi, kteří při těchto záplavách přišli o svůj majetek. Vy jste se tehdy roz-
hodli pomoci některé malé vesnici, o které se pořád nepíše v novinách a nemluví v televi-
zi. Nakonec byla vybrána malá vesnička Kvíčovice blízko Holýšova, která má v současné 
době 120 domů a 340  obyvatel. Krásná suma sedmdesát pět tisíc, kterou jsme poslali 
tamnímu obecnímu úřadu, se jim rozhodně hodila. Posuďte sami:

Vážený pane starosto, 
rád bych Vám a Vašim občanům za naši obec co nejsrdečněji poděkoval za fi nanční dar, 

který jste poskytli naší obci na odstranění následků povodňových škod vzniklých v červnu 
roku 2013. 

Vaší pomoci si nesmírně vážíme a vzhledem k velikosti naší obce a výši našeho rozpočtu 
se jedná o částku, která nám skutečně pomůže při likvidaci těchto škod. Z prostředků Vámi 
darovaných budeme částečně hradit opravu poničené lávky pro pěší.

Ještě jednou mnohokráte děkuji a doufám, že příroda k nám všem bude do budoucna 
milosrdnější a nebude již těchto darů a oprav zapotřebí.

V Kvíčovicích 16.7.2013 Ing. Jan Bostl, starosta obce
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Víte, že …

je 1.říjen Mezinárodní den seniorů?
Zásady Organizace spojených národů pro seniory byly 

přijaty Valným shromážděním OSN dne 16. prosince 
1991. Tehdy OSN také vyhlásila 1. říjen Mezinárodním 
dnem seniorů. Hlavní myšlenkou tohoto dne je, že dlou-
hověkost s sebou nenese jen nemoci, nemohoucnost a 
problémy, ale hlavně velký potenciál - znalosti, zkušenos-
ti, a také přesvědčení, že staří lidé mohou společnosti ještě 
v mnohém přispět. 

Rok 1999 byl dokonce vyhlášen Mezinárodním rokem 
seniorů. Ten rok přednesl tehdejší generální tajemník 
OSN Kofi  Annan velmi pozoruhodný projev:

„Žijeme v době, které se přisuzují nejrůznější ozna-
čení: éra po studené válce, post-industriální věk, věk in-
ternetu, doba globalizace. Naše doba je však také dobou 
dlouhověkosti.

V druhé polovině dvacátého století se zvýšila průměr-
ná délka života o celých 20 let. Během následujících tři-
ceti let bude přibližně jedna třetina obyvatelstva vyspělé-
ho světa starší než 60 let. O celém světě se předpokládá, 
že toto bude platit někdy kolem roku 2150. Stárne však i 
starší obyvatelstvo, generace seniorů. Dnes je asi 10 pro-
cent populace nad šedesát let starší než osmdesát. Toto 
číslo vzroste do roku 2050 na plných 25 procent.

Tyto trendy mají podíl na změnách ve struktuře rodin. 

Tradiční věková pyramida, ve které mladí značně převlá-
dají nad staršími se postupně mění v opak: dnes je typic-
kým obrázkem jedno dítě, dva rodiče, čtyři prarodiče a 
jeden i více praprarodičů.

Dalším zaznamenáníhodným faktorem u staršího 
obyvatelstva je rozdíl mezi pohlavími. Téměř na celém 
světě se ženy průměrně dožívají vyššího věku než muži. 
Existuje u nich tedy i vyšší riziko chudoby ve stáří. U žen 
je také větší pravděpodobnost onemocnění chronickými 
nemocemi či zdravotní postižení, diskriminace a margi-
nalizace, čili, že se mohou dostat na samý okraj společ-
nosti. Často se navíc zapomíná, že ženy během svého ži-
vota dávají až trojí péči, péči o děti, péči o starší, a také 
péči samy sobě.

Dalo by se říci, že nyní procházíme určitou "tichou re-
volucí". Ta jde za demografi cké hranice, protože s sebou 
nese významné ekonomické, sociální, kulturní, psycholo-
gické a duchovní implikace. Týká se navíc zejména rozvo-
jového světa, a to nejen proto, že většina staršího obyva-
telstva žije v rozvojových zemích, ale také proto, že tempo 
stárnutí obyvatelstva ve třetím světě je daleko rychlejší 
než ve světě vyspělém. Vyspělé země se navíc již určitou 
dobu s problematikou stárnutí obyvatelstva potýkají, tu 
lépe, tu hůře. V rozvojovém světě je však téma starších lidí 

mnohem akutnější.“
… naším mottem by měla být… 

"za společnost pro všechny věkové ka-
tegorie". Taková společnost by neměla 
zobrazovat starší občany jako pacienty 
nebo penzisty. Měla by je naopak vi-
dět jako ty, kteří zároveň přispívají k 
rozvoji a mají z něho také prospěch. 
Společnost pro všechny věkové katego-
rie je zavázána vytvořit podmínky ke 
zdravému životnímu stylu pro všech-
ny.“

zdroj: http://www.osn.cz/zpravodaj-
stvi/zpravy/zprava.php?id=584 

A já jen dodávám, nezapomínej-
me na naše seniory. Zastavme se na 
chvilku v tento den a vzpomeňme si na 
všechny svoje blízké – rodiče, babič-
ky, dědečky. Pozvěme je na kávu nebo 
k nim jen tak zajděme na kus řeči. 

PS. Nezapomeňte, je dnou budeme 
všichni staří…

JK
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DĚTSKÝ BAZÁREK 
a OUTLET U KASINA

kočárky – 3trojkombinace, sporťáky, golfáky, jídel-
ní židličky, chodítka, přebalovací pulty …

obuv, oděvy, spací pytle, fusaky …

kojenecké body  …………. od 29,-
džíny …………………..od 89,-

overaly …………….. od 40,-
vyteplené kalhoty …… od 69,- 
trička ……………….. od 40,-

bundy ………………..  od 130,-
tepláky …………….. od 40,-

kombinézy …………  od 139,-
legíny ………………. od 40,-

kabáty ……………….. od 160,-
mikiny …………….. od 59,-
čepice, šály ……….. od 50,-
pyžama …………… od 59,-

župany ……………… od 109,-
velikosti od 0 měsíců do XL velikostí

sekáč, nové, komisní zboží
Nová adresa: U Tržiště

(průchod k úřadu práce),  Břeclav

PORADNA 
VE FINANČNÍ KRIZI

Nestíháte splácet? Máte exekuce?
Zbavte se dluhů oddlužením a ne další půjčkou!

Hodonín, Dolní Valy 1 /pěší zóna/
Tel.: 733 106 802

INZERCENIKAM NECHOĎTE. 
OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

PŘIJDE ZA VÁMI!
Svět se dynamicky vyvíjí 

a technický pokrok pronikl 
i do oblasti vzdělávání. Ak-
tuálním trendem je úspora 
času za cestování a dostup-
nost vzdělávání v  místě a 
čase, které Vám vyhovují. Za 
kurzy tak již nemusíte cesto-

vat. Můžete si je spustit na internetu, kdekoli a kdykoli.
Již delší dobu se na poli vzdělávání objevuje tzv. e-lear-

ning a můžeme říct, že si tam vydobyl své pevné místo. E-
-learning si můžeme představit jako předem připravené 
vzdělávací materiály v elektronické podobě, které si účast-
ník prochází formou samostudia. Materiály mívají nejčas-
těji formu prezentace s multimediálními či interaktivními 
prvky (těmi mohou být např. různá videa, zvukové soubo-
ry, testy či úkoly). Kurz si můžete spustit v jakoukoli denní 
dobu a kdekoli, ať už jste právě doma, v práci či na dovolené. 
Výuku můžete také přerušit a neomezeně se k ní vracet.

Novější formou vzdělávání přes internet jsou pak on-
line kurzy, někdy nazývané také webináře. Jedná se o vý-
uku v reálném čase s živým lektorem. Účastník se přihlásí 
v předem určený čas na svém počítači do virtuální třídy, kde 
má možnost vidět i slyšet lektora, sledovat jeho prezentaci 
či zapojovat se do diskusí s ostatními účastníky. Tato forma 
výuky si tedy zachovává výhodu interaktivity, komunikace 
s lektorem a účastníky, přitom ale kurz můžete sledovat z ja-
kéhokoli počítače s internetem. Lektor tedy „přijde se svým 
školením až za vámi“.

Obě výše zmíněné metody využívá také projekt zaměře-
ný na občanské vzdělávání, který s ústředním mottem „Ne-
buď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství“ přináší 
návod, jak se účinně zapojit do občanského života. Projekt 
se zaměřuje na pět témat: Aktivní občanství a participace 
občanů na veřejném dění, Odpovědný přístupu k životnímu 
prostředí Odpovědný přístupu k fi nancím, Multikulturalis-
mus a prevence extremismu a Dobrovolnictví.

Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a srozumitelnou 
formou s  důrazem na praktické pojetí a využití. Pokud si 
tedy chcete vyzkoušet zdarma moderní výukové metody 
v praxi a přiučit se občanským dovednostem, navštivte pro-
jektové stránky www.nebudovcan.cz, kde najdete termíny i 
detailní informace.

Celý název projektu: „Podpora, stimulace a propagace 
dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obec-
ných kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206. Projekt 
je fi nancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České 
republiky.
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Ženský sbor...
foto: Petr Omelka

Průvod na vinobraní
foto: Petr Omelka

Hodové pondělí

... a mužský sbor Slováckého krůžku
foto: Petr Omelka

Vinobraní
foto: Petr Omelka

Hodové úterý
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Začátek nového školního roku 2013-2014 v mateřské škole

Prvňáčci se svými rodiči Týmečky
(foto: Pavel Kurtin)

Čtvrťáci v KovoZOO

Z čá k éh šk l íh k ř ké šk l

k

Příprava před závodem
(foto: Petr Omelka)
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