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

podzim zaklepal na dveře, je tady čas 
vinobraní. Vinařský rok nezačal úplně 
šťastně, všichni pamatujeme ta tři mra-
zivá rána na jaře a výrazné poškození ra-
šící révy. Naštěstí ale další vývoj počasí a 
podmínek přispěl k tomu, že se nakonec 
můžeme těšit na velmi kvalitní produkty 
našich vinařů, podpořené překrásnými 
slunečními dny babího léta v září. 

Dovolte mi malé ohlédnutí a shrnutí 
toho, co se v naší obci událo za uplynulé 
tři měsíce. Dokončili jsme rekonstrukci 
návsi a vyzkoušeli si tradiční hody pod no-
vou konstrukcí zeleného. Povedlo se to a 
rád bych poděkoval stárkům, celé chase a 
všem pracovníkům obce za aktivní pomoc 
při této, pro všechny premiérové, akci. 
Nová konstrukce se osvědčila, v současné 
době je již ošetřena žárovým zinkováním, 
uložena v novém regálu a připravena pro 
použití v příštím roce.

Další dvě velké investiční akce probíha-
jí v Nechorách. Je to rekonstrukce uličky 
„Nová“ a budování nové cyklostezky tzv. 
hlubokou cestou do Nechor. Ulička Nová 

se podařila zprovoznit do slavnosti vino-
braní, detaily budou dokončeny do konce 
září. Cyklostezka bude dokončena do kon-
ce října. Chci poděkovat všem občanům 
za trpělivost a pochopení, protože se práce 
provádějí za plného provozu a jsou s nimi 
spojena mnohdy poměrně značná omeze-
ní.

„Ale nejen prací živ je člověk“. Užili 
jsme si také spoustu zábavy. Byla to Svato-
jánská noc, noční závody hasičů, tradiční 
hody, rozloučení s prázdninami s letním 
kinem, zarážání hory, dětské rybářské zá-
vody a slavnost vinobraní v Nechorách. 
Více informací najdete v článcích uvnitř 
Zpravodaje. Všem organizátorům patří 
velké poděkování, všechny tyto kulturní 
události měly moc hezké odezvy od ná-
vštěvníků.

Milí přátelé, přeji Vám krásné podzim-
ní dny ať už strávené prací na vinicích, ve 
sklepech či zahradách, a nebo na výletech 
překrásně probarvenou podzimní příro-
dou. 

Ing. Lubomír Zahradník,
starosta obce

Slovo starosty 

Odpadové hospodářství
Vážení občané,
v dnešním příspěvku bych vás rád se-

známil s novinkami, které připravujeme 
na příští rok v oblasti odpadového hospo-
dářství a to s nakládáním s bioodpady.

Naším prvotním záměrem bylo vybu-
dovat na našem území kompostárnu. Toto 
naše snažení bylo zastaveno krajským 
úřadem, protože bychom nesplnili limit v 
množství uloženého bioodpadu, pro který 
Jihomoravský kraj dává kladné stanovis-
ko při získávání evropských dotací právě 
na vybudování a pořízení techniky kom-
postáren. Proto jsme museli hledat jiné 
řešení.

V současné době jsou vyhlášeny výzvy 
jednak na pořízení popelnic pro bioodpad 
a také na pořízení kompostérů do každé 
domácnosti. Pro příští rok jsme zvolili 
nejdříve variantu kompostérů. Budeme 
podávat žádost o dotaci na pořízení 600 
kusů kompostérů o objemu 1000 litrů, o 
které si pak zdarma může požádat každá 

rodina. Na pořízení kompostérů jsou do-
tace ve výši 85% nákladů. Navíc po obci 
vytvoříme centrální hnízda na ukládání 
trávy a větví, aby občané nebyli odkázáni 
pouze na kontejner na bioodpad ve sběr-
ném dvoře. 

Po tomto kroku chceme zrušit skládku 
trávy a větví na bývalém hnojišti za kos-
telem, kam někteří občané vyváží i věci, 
které patří do komunálního odpadu. Jest-
liže by i pak byl problém, kam s biomasou, 
teprve potom bychom přistoupili k poří-
zení hnědých popelnic, ale s tím souvisí  
i úprava ceny za vývoz a vyhlášení nové 
veřejné soutěže na svoz těchto odpadů. To 
všechno ale ukáže čas.

Závěrem vám všem přeji krásné počasí 
při podzimních pracích a věřím, že i nadá-
le se budete jako doposud věnovat třídění 
domovního odpadu, abychom udržovali 
čisté a zdravé prostředí, kde všichni žije-
me.

Jan Nosek, místostarosta
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Informace obecního úřadu
Oznámení o době a místě konání voleb
do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva krajů

Poplatky

Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do za-
stupitelstva krajů se uskuteční:

v pátek 7. října 2016 od 14.00 hod – 22.00 hod
v sobotu 8. října 2016 od   8.00 hod – 14.00 hod

Místem konání voleb jsou volební okrsky č. 1 a č. 2, a 
sídlo volebních místností těchto okrsků je přísálí Kulturní-
ho domu v Prušánkách.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky a úda-
je o oprávněnosti hlasovat v uvedeném volebním okrsku. 
Totožnost a státní občanství prokáže volič platným ob-
čanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. 

Žádáme občany, kteří ještě nestihli 
zaplatit vodné a stočné v Nechorách, aby 
tak učinili co nejdříve, platební období 
končí 30. listopadu 2016. Můžete také 
platit přes účet, stačí nám zavolat a na-
hlásit aktuální stav vodoměru ve vašem 
sklepě a my vám hned sdělíme, jakou 
částku za vodné a stočné máte uhradit.

Neprokáže-li uvedené skutečnosti zákonem stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič může také 
volit na voličský průkaz. Bližší informace k voličským prů-
kazům jsou uvedeny na stránkách www.obecprusanky.cz 
na úřední desce. Voličům budou dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič 
hlasuje osobně, zastoupení je nepřípustné.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
dne 14. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 15. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Ing. Lubomír Zahradník,
starosta obce 

Opět připomínáme, že pokud 
došlo během roku k jakékoli změně, 
která se týká platby za TKO (narození 
dítěte, dlouhodobý pobyt v zahraničí 
nebo jeho ukončení, nabytí průkazu 
ZTP/P…) a platby za psa (nahlášení 
nového psa od tří měsíců jeho věku, 
nebo jeho úhyn) jste podle zákona 

povinni tuto změnu nahlásit do pat-
nácti dnů od této změny. Předejdete 
tak některým nedorozuměním, ze-
jména pak při platbách v příštím roce.

Děkujeme vám tímto za součin-
nost při výběru zákonných místních 
poplatků.

JK

Z naší knihovny
Vážení návštěvníci knihovny,
léto uběhlo jako voda, máme podzim a děti nastoupily 

opět do školy. A u školáků i zůstaneme. Naše knihovna se 
přihlásila do projektu „Jižní Morava čte“. Téma soutěže je 
Legendy a mýty mého kraje. Této soutěže se zúčastní 2. a 
5. třída ZŠ. Děti budou kreslit nebo psát povídky, pohádky, 
eseje nebo básničky na motivy skutečných, nebo vymyšle-
ných legend a pověstí. Jelikož jsme v Prušánkách, tak se za-
měříme na Nechory. Z každé třídy vyhodnotíme jednoho 
vítěze, který dostane vstupenku do VIDA centra v Brně a 
do divadla Polárka na divadelní představení.

Do soutěže se zapojí i naši předškoláci, kteří vyrábějí 
papírové Nechory i s postavičkami. 
Všechny práce dětí pak uvidíte i vy, ro-
diče, buď v knihovně nebo na chodbě 
OÚ. Program je vyvěšený na dveřích 
knihovny a taktéž na www.prusanky.
knihovna.cz.

A začali jsme hned v úterý 13.9. Na 
besedu přišla 2. třída s paní učitelkou 
Konečnou. Nejdříve se děti seznámily 

s obecnými pojmy, co to je mýtus a pověst. Podívaly se na 
epizodu o praotci Čechovi ze Starých pověstí českých – a 
pak přišla do knihovny Polednice…

Zatímco pan starosta četl dětem – „pojď si proň, ty Po-
lednice, pojď, vem si ho, zlostníka!“, ve dveřích se objevila 
„malá, hnědá, tváře divé, pod plachetkou osoba“. Ochotníci 
z řad zaměstnanců obce sehráli pro děti představení „Po-
lednice“ a asi se to dětem líbilo, protože po jeho skončení 
volaly – ještěěěě! Fotografi e najdete na webových stránkách 
knihovny – fotogalerie 2016. Omluvte prosím sníženou 
kvalitu fotek, fotilo se v přítmí při svíčkách.

Na jaře uspořádáme další burzu knih. Někteří z vás už 
se ptají a knihy nosí. Pokud se chystáte 
nějaké knihy vyhodit, zkuste je nabíd-
nout do knihovny. Knihy by neměly 
být plesnivé nebo špinavé, největší zá-
jem byl o učebnice, naučnou literaturu 
a knihy pro děti. Naopak nejméně šla 
na odbyt beletrie pro dospělé. Všem 
předem děkuji.

 Milena Hromková
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Z činnosti ZŠ
Začátek školního roku

Setkání prvňáčků 2016 -2017

Prázdninové počasí nám přálo a 
tak se ani nezdálo, že dny tak rychle 
plynou. Pro většinu dětí je to čas tábo-
rů, dovolených s rodiči, pobytů u ba-
biček a dědečků… Než jsme se nadáli, 
byl tu konec srpna a s ním příprava 
na školu. Pro nás učitele to byl nástup 
na přípravný týden – připravit třídy i 
sebe na další školní rok, tentokrát už 
2016/2017.

Ve škole – jako každým rokem – 
probíhala řada oprav a údržbových 
prací. Kromě výmalby tříd a dalších 
prostor to byla rekonstrukce fyzikální 
učebny, doplnění přírodovědné učeb-
ny skříněmi a další úpravy prostor pro 
výuku. Pravidelně každé prázdniny 
pokračují opravy odpadních potrubí 
a také částí otopného systému. Pro-
stupy přes stropy byly při předchozích 
velkých opravách řešeny jen napojo-
váním nových částí potrubí na staré. 
Teď se objevují zkorodované a pro-
pouštějící segmenty, kvůli kterým je 
nutno opravovat i okolní zdivo. Prostě 

A je to tu. Poslední srpnová sobota - to je ten pravý čas 
našeho setkávání s novými prvňáky. Tak jako vždy i letos 
je setkání inspirováno příběhem nebo pohádkou. Letos 
jsem sáhla po klasice – pohádce O perníkové chaloupce.

S příchodem prvních dětí a jejich rodičů bylo cítit na-
pětí a obavy, co je tady čeká. Více ze strany rodičů než 
dětí. Ty se hned zapojily do práce. A protože perníková 
chaloupka je z perníku, i ony si nazdobily svoji chaloup-
ku bílkovou polevou a pestrým zdobením. A pak už jen 
dokazovaly, co všechno ví o lese, zvířátkách a rostlinách, 
které tu jsou. Taky dokázaly, že umí překonávat různé 

do Prahy na prestižní anglickou školu. 
Ostatní pedagogové zůstávají a pouze 
se změnilo třídnictví – v I. třídě Mgr. 
Radka Šupová a v VI. třídě je třídní 
učitelkou  Mgr. Vanda Bušková. V nej-
bližší době nás čeká výlet pro V. třídu 
jako vítěze v soutěži třídění odpadů. 
Spolu s nimi pojede i náš ekotým. 
V polovině října pojedeme do Hrušek 
na štafetový běh Boba Zháňala – tak 
nám držte palce!

V mateřské škole nám ke stávající-
mu učitelskému sboru přibyly dvě asi-
stentky pedagoga – paní Jana Flajžíko-
vá a paní Alena Maršálková. Na úseku 
školní družiny není žádná změna, ve 
školní jídelně nám od října na částečný 
úvazek nastoupí paní Irena Ryšková. 

Další významné změny se připra-
vují na úseku vedení školy od dalšího 
školního roku 2017/2018.

Všem přeji hezké podzimní dny, 
úspěšné sklizení úrody a pohodu těla 
i duše.

Alena Kristová, ředitelka školy

nikdy nekončící řetězec oprav. Ve spo-
lupráci se zřizovatelem byly opraveny 
chodníky kolem školní budovy, scho-
dy a vstupy, které byly vlivem pohybu 
podloží popraskány. Část oprav nás 
ještě čeká – např. opravy parapetů 
na pavilonu šaten a tělocvičny, kte-
ré mají obrácený spád, a tím zatéká k 
oknům. Ošetření střechy na tělocvič-
ně proběhlo tak, jako již asi třikrát v 
minulosti. Vždycky nám to na nějaký 
čas pomůže. Celková úprava střechy je 
již plánována naším zřizovatelem.Už 
poslední sobotu v srpnu proběhlo se-
tkání s nastávajícími prvňáčky a jejich 
rodiči u nás ve škole. O tomto setká-
ní se více dočtete v článku paní třídní 
učitelky I. třídy – Mgr. Radky Šupové. 

V učitelském sboru došlo k někte-
rým změnám. Do Brna se přestěho-
vala naše angličtinářka Mgr. Žaneta 
Častulíková. Na její místo na výuku 
angličtiny i jako třídní současné VIII. 
třídy nastoupila Mgr. Lenka Frídlová z 
Hodonína. Mgr. Martin Novák odešel 

překážky a svůj strach. K tomu jsme využili naši lanovou 
pyramidu a nářadí z tělocvičny. 

Také rodiče si zahráli jednoduché hry, aby se poznali. 
Počáteční strach z nich spadl a celkem příjemně jsme se 
pobavili a zasmáli. Dostali základní informace o škole a 
také vyjádřili své obavy a představy a očekávání. 

Ani jsme se nenadáli a byl tu konec našeho setkání. 
Děti si domů odnášely sladké perníčky a rodiče odcházeli 
s klidnější myslí. A děti se začaly těšit na svůj velký den - 
1. září.

Text a foto Radka Šupová
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Týmečky - tentokrát s legendou o krysaři
Původně německá legenda o krysaři, kterou v našem 

literárním prostředí zachytil spisovatel Viktor Dyk a jež 
nečekaně po stránce historické má pravděpodobně vztah 
k českému prostředí, se stala námětem šesťáckých Týmeč-
ků. Lepší počasí jsme si nemohli přát, když jsme 14. září 
odjížděli. Na již téměř domovské základně Littner jsme 
měli k dispozici bazén, asfaltové i pískové hřiště na volej-
bal, tzv. Konírnu – místnost, kde shromažďujeme techni-
ku i veškeré pomůcky, převleky, tyčky, lana a vůbec vše, 
co potřebujeme k tomu, aby si děti tři dny užily  a moh-
ly prožít krásné i poučné hry a aktivity. To píšu zejména 
proto, že si plně uvědomuji, že takovýto “luxus“ dokona-
lého zázemí a zároveň komornosti bychom málokde měli. 
To samé se týká dovozu materiálu na Littner. Jsem velmi 
vděčná – děti by měly být také, že tento servis nám již tra-
dičně zajišťuje pan P. Zálešák. Nic není jen tak samozřej-
mé a spousta věcí záleží na dobré vůli druhých lidí a měli 
bychom to i dětem říkat. Prožili jsme krásné letní dny, 
ve kterých děti prožily příběh dětí, které se záhadných 

okolností ztratily ze středověkého města, musely se o sebe 
postarat, obstarat si oheň, postavit most přes bažinu, po 
kterém převážely písek. Holky a kluci se setkali s postavou 
krysaře, který dle pověstí vyháněl z města krysy. Krysu si 
ušili z látky. S krysařovou píšťalou se setkali ještě na stezce 
v noci v lese, kde na ni pískali. Melodie z muzikálu Krysař 
jim byla námětem k tanci. Vytvořili dva klipy, ve kterých 
každá skupina po svém dotvářela příběh, co se asi stalo se 
ztracenými dětmi. Měli za úkol předstoupit v příslušném 
oblečení před konšele města a přesvědčit je, proč by právě 
oni měli získat povolení, aby se jim brány města otevřely. 
Užili jsme si krásné chvíle v prosluněném vonícím boro-
vém lese, u Žilkova dubu, kde jsme leželi a, světe div se, 
děcka dokázala poslouchat šumění lesa. Byly to pěkné tři 
dny a byly o námaze, o legraci, o vztahu k přírodě, o vzta-
hu člověka k sobě i druhým. Velké poděkování dobrým 
lidem, kteří pomohli, a p. uč. Kurkové i super instruktor-
kám K. Svobodové, B. Svobodové a V. Poláchové.

Za Týmečky V. Bušková

Z činnosti SRPDŠ
Poslední čtvrtletí je „nejrychlejší“

Začal nám nový školní rok, jaký 
bude, se dá jen těžko říct. Co se týká 
činnosti SRPDŠ, tak i v tomto školním 
roce budeme podporovat stejné akti-
vity jako v roce předchozím. S hospo-
dařením SRPDŠ se můžete seznámit 
na stránkách školy, kde jsou založeny 
i aktuální stanovy. Mimo jiné bychom 

sovou a dále pak s psychologem PhDr. 
Janem Svobodou o vlivu rodičovské 
výchovy na správný vývoj chování dětí 
a také o tom, jaké jsou limity a mož-
nosti rozvoje dětí. Na přelomu polole-
tí nás čeká tradiční ples, který zpestří 
svým programem žáci deváté třídy.

Lenka Tlachová

rádi podpořili pravidelnou návštěvu 
dětí z MŠ v solné jeskyni. Příspěvek 
pro tento školní rok zůstává stejný, 
tedy 150,- Kč za dítě. Třetí a další pla-
tící dítě v rodině 100,- Kč. Plánujeme 
taky dvě přednášky pro rodiče. Jedna 
z nich by měla být na téma Šikana a 
Kyberšikana s Mgr. Helenou Adamu-
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Hudební, taneční a výtvarná škola
Hudební, taneční a výtvarná škola 

Prušánky vstoupila po prázdninách 
do nového školního roku 2016/2017 
s počtem osmdesát čtyři žáků. Jsme 
velice potěšeni vzrůstajícím zájmem 
ve všech oborech, které HTVŠ nabízí, 
a vynasnažíme se, aby byli s výukou 
spokojeni jak žáci tak i jejich rodiče. 

O letních prázdninách proběhlo 
několik změn a to jak ze strany organi-
zace, tak i personálního obsazení, kdy 
k nám přišli nový učitelé - Filip Frodl 
(klavír) a Jana Dvořáková, která pře-
vzala hudební nauku a bude učit také 
zpěv. Jedna z hlavních změn je pře-
chod na elektronickou třídní knihu a 
žákovskou knížku IZUŠ, kde můžete 
kontrolovat průběh výuky a hodno-

cení svých dětí. S tímto přechodem 
byla spojena i věc dodatečných vy-
plňování přihlášek pro stávající žáky 
HTVŠ, kvůli množství informací po-
třebných k zanesení žáka do systému. 
Tímto chci také poděkovat rodičům 
za jejich trpělivost a vstřícnost k těmto 
krokům. Další změna se týkala formy 
plateb, kde jsme přikročili pouze k 
bezkontaktní variantě, a to platbě pře-
vodem na účet. Číslo účtu pro platby, 
ceník, podmínky výuky a kontakty na 
všechny pedagogy HTVŠ naleznete na 
webu obce - sekce školství - HTVŠ.

Pro první pololetí plánujeme dvě 
besídky na kulturním domě, které 
proběhnou 7.12. a 15.12., a pravidel-
né měsíční přehrávky v budově ZŠ, o 

jejichž konání budete informováni v 
průběhu roku na webu HTVŠ. Pláno-
vanou novinkou pro první pololetí je 
i otevření dramatického oboru, který 
povede paní Iva Letochová. V případě 
zájmu o tento obor prosím neváhejte 
kontaktovat vedení HTVŠ nebo přímo 
paní Letochovou. Pro zbytek školního 
roku plánujeme četná vystoupení, be-
sídky a také zkoušky z dalších úrovní 
ABRSM. 

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem pedagogům a pracovníkům 
HTVŠ za jejich práci a nasazení, a také 
obecnímu úřadu a všem, kteří se podí-
lí na podpoře naší školy.  

Za celý tým HTVŠ 
Vít Němeček

Z naší školičky
Vítr se ve větvičkách pohoupává a potichoučku šumí tráva.
Nebe je plné obláčků a třída zase školáčků.
Stromy už odkládají letní šat, teď budou dlouho, dlouho spát.
Tak dobrou noc jim popřejem a za kamny se ohřejem.

Začátek školního roku je už zase tady. Scházíme se po 
prázdninách, některé děti odešly do školy a místo nich při-
šly mezi nás nové. V tomto školním roce je zapsáno de-
vadesát tři dětí, takže máme zase plně obsazeno všech pět 
tříd. Ze všeho nejdřív pomáháme novým dětem s adaptací, 
seznámí se s novými kamarády, učitelkami a zaměstnanci 
školky. Učí se zklidnit, zaposlouchat se do básničky, písnič-
ky, zapojit se do pohybové aktivity, zkrátka zorientovat se v 
režimu dne naší školky. „Těšíme se do školky, na kluky a na 
holky. Ať je léto, nebo zima, ve školce je vždycky prima.“  

A co nás tedy během celého školního roku čeká? Shléd-
neme hodně divadelních představení, dokonce přijede i 
kouzelník. Samozřejmě nesmí chybět „Dýňobraní“, miku-
lášské tvoření spolu s rodiči a vánoční besídka, návštěva jes-
liček po novém roce v našem kostele, masopustní karneval 
a rej čarodějnic. Jakmile se přiblíží Den matek, všichni se 
těší na besídku pro maminky, no a potom už oslavíme Den 
dětí a předškoláci absolvují výlet a už je tu další loučení. 
Předškoláci budou mít celý rok trošku náročnější než ostat-
ní. Budou vystupovat na setkání seniorů a to nejen v Pru-
šánkách, ale i v Josefově, celý rok budou navštěvovat naši 
knihovnu, zúčastní se programů v Ekocentru Hodonín a 
Trkmanka, samozřejmě je čeká zápis do 1. třídy, návštěva 
1. třídy a družiny, aby věděli, co na ně od nového školního 
roku čeká. Myslím, že se ani nenadějeme a budou tu další 
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prázdniny. Ale teď jsme teprve na začátku školního roku a 
my všichni doufáme, že si děti odnesou dostatek poznatků, 
hezkých zážitků a vzpomínek. „Prázdniny skončily, děti se 
vrátily. Tak a je to… Čeká nás babí léto?“

Úsměvy podzimu. 
*Viktorka: „Děcka, vy tu po prázdninách plácáte koše s 

baňama.“ 
*Vítek si chtěl přidat kakao: „Paní učitelko, prosím další 

várku kakaa.“ 
*Tomášek H. „Paní učitelko, když si mamka s taťků dě-

lají legraci, tak já jim říkám Vítku a Yveto.“ 
*Vítek: „Paní učitelko, já mám dvě babičky.“ 
Tomášek: „A já mám tři babičky.“ 
Vítek: „Jasně Tome, ty mosíš mět vždycky něco extra.“
*Tobiášek M. „Paní učitelko já už si umím vytírat zadek, 

akorát maminka vždycky musí zkontrolovat, jestli je to čis-
tá práce.“

text a foto Radka Šůrková

Zdravíme vás všechny v čase, kdy 
už máme hrozny téměř dosbírané, 
plavky ukládáme hluboko do skříní, 
vytahujeme pláštěnky a chystáme 
si za dveře létající draky.  Zkrátka – 
ahoj, léto – vitaj, podzime.

Naše „nechoránkovské“ léto bývá 
v červenci plné volna a v srpnu plné 
práce.  Pilujeme už tradičně na hody 
pod zelené - na besedu u cimbálu. 
Letos jsme měli připraveno pásmo s 
názvem „Hádala sa babka s dědkem“.  
Snad každý z nás zažil situaci „jedna 
paní povídala“ a právě z toho jsme si 
tak trošku dělali srandu. Ženské se 
potkají na ulici a chlapi si je dobírají. 
A když se k tomu přidá mazurka – je 
nové vystoupení na světě.  Jen je velká 
škoda, že večer neměl zrovna dobré 

ozvučení. Už první průpovídky na-
šich malých komiků Martina Košuta 
a Pavlíka Přikryla tak slyšeli jen nej-
bližší diváci. Ale nevadí, zvládli jsme 
to, zazpívali, zatančili, rychle jsme se 
převlékli a … hurá na kolotoče!

Taky moc oceňujeme pondělní 
hodové sólo pro děcka. Je to bezva, 
tancovat společně s chasou. A když 
vám k tomu šohaj naleje pohárek 
dětského šampusu, tak už jsme skoro 
jako velcí. Jednou zase třeba budeme 
nalévat do pohárků my. 

No, a sotva odezní hodové zvuky, 
pomalu chystáme nejen školní ak-
tovky, ale také vystoupení na místní 
slavnost Vinobraní. Naším hlavním 
hnacím motorem v průvodu je vidi-
na smaženého řízku po vystoupení. 

Ani tentokrát 
organizátoři ne-
zklamali. Letos 
jsme nechali 
prostor k první-
mu vystoupení 
chase. Dva předchozí roky jsme to-
tiž řešili, jak se soustředit na výkon 
a přitom nespadnout do jámy, která 
je na pódiu připravena pro májku.  
Takto jsme věděli, že u májky mu-
síme zkrátka zastavit. Ani naši dva 
„hodoví“ komici nezklamali. I když 
často myslí na tisíc jiných věcí, před 
mikrofonem ale duchapřítomně 
poupravili hodový text tak, jak byl 
pro vinobraní připraven. A kouzlo 
okamžiku pak rozesmálo všechny 
kolem.

Nechoránek v novém školním roce
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I ostatní kluci a holky už zvládají 
rychle na jevišti reagovat, pokud třeba 
doprovodná cimbálová muzika hra-
je trochu jinak. Léta praxe se začínají 
zúročovat. To se ostatně potvrdilo při 

vystoupení v Hodoníně v domě senio-
rů Na Pískách.  Tady jsme účinkovali v 
sobotu 3. září na Dni otevřených dveří. 
S cimbálovou muzikou Mládí z Čejče 
jsme neměli kvůli jejich vytíženosti 

ani jednu zkoušku. A přesto jsme to 
zvládli na výbornou. Babičky a dědové 
tleskali, fotografové fotili a my jsme si 
oddechli, že to dobře dopadlo. Uf!

30. září jsme potěšili také prušá-
necké seniory. Ti se potkávají pravi-
delně začátkem podzimu ve zdejším 
kulturním domě. A protože už mnozí 
do Nechor na Vinobraní nechodívají, 
představili jim také pásmo „Hádala sa 
babka s dědkem“.  

No, a teď už pomalu začneme pilo-
vat nové koledy, nové písničky a nové 
tance, ať se zase máte nač těšit 

Holky a kluci z Nechoránku
a jejich vedoucí

foto Helena Hosajová a Petr Omelka

P.S. : 
Pokud by vaše děti chtěly mezi nás, 

zkoušíme vždy ve středu od 17 hodin 
ve zdejší škole – v pohodovně nebo 
v družině.

Letní prázdniny skončily a je tu zase podzim. Klub 
maminek fungoval i o prázdninách, ale jen v omezeném 
provozu. Přes léto nám totiž do Klubu přibyla tři čerstvá 
miminka. Ale od září už zase fungujeme naplno a těšíme 
se na další nové maminky, tatínky a babičky. 

Scházíme se stále ve čtvrtek dopoledne cca mezi 9:00 a 
11:00 v domečku na ulici Úzká (pod zrcadlem), č.p. 183. 
Plánujeme také odpolední setkání, třeba i pro starší děti, 
které už chodí do školky. Rádi mezi sebou přivítáme děti 
jakéhokoliv věku – od miminek po školáky.

V posledním Zpravodaji jsme vás informovali o tom, 
že se přesouváme do zmiňovaného domku pod zrcadlem. 
A slibovali jsme, že vás pozveme. Důvodem našeho mlče-
ní bylo očekávání nových přírůstků, ale především fakt, 

Vzpomínáte na své dětství? Na to, 
jak jsme nosili oblečení po našich se-
střenicích a bratrancích? Oblečení se 
v rodinách předávalo a absolvovalo 
cestu od „nedělního“ po „na dvůr“. 
A věřím, že jste taky zažili zábavné 
módní přehlídky, kdy se zkoušelo, co 
komu ještě je, nebo není. Neexisto-
valy levné obchodní řetězce, neměli 

že domek jsme dostali bez jakéhokoliv nábytku. Nemáte 
si tedy zatím kde a u čeho sednout.  Kdyby vám doma 
stál nějaký starší kuchyňský stůl a židle, rádi využijeme. 
Představení domku plánujeme někdy začátkem listopa-
du, po vinobraní a pracích na polích.

A co plánujeme na letošní podzim? V první řadě je 
to už tradiční burza dětského oblečení a obuvi, tentokrát 
zaměřená na podzimní a zimní věci. Burza proběhne ve 
dnech 21. a 22. 10. 2016 v kulturním domě. Věnujeme 
se jí v dalším článku. Určitě vymyslíme i něco dalšího, 
ale s novými rodinnými přírůstky a dalšími událostmi 
budeme rádi, když se stabilizujeme. Naše aktivity můžete 
sledovat na veřejné stránce Maminky Prušánky.

Za Klub maminek Martina Vašíčková a Helena Hájková

Klub maminek 
Podzimní Klub maminek

Zveme na burzu dětského oblečení 
jsme skříně nacpané oblečením, které 
se brzy roztrhá, žmolkuje, vybledne 
nebo se praním smrskne.

Touto vzpomínkou bych vás ráda 
pozvala na naši burzu, kde maminky 
nabízí kvalitní a pěkné zboží po svých 
dětech. Můžete tak získat kvalitu za 
rozumnou cenu a to není málo. Tyto 
vesnické burzy mají mnoho výhod. 

Nákupem podporujete konkrétní 
maminku, která zboží na burzu při-
nesla. Podporujete také Klub mami-
nek v Prušánkách, protože výtěžek 
půjde na další vybavení herny klubu. 
Výhodou je, že neplatíte drahé poš-
tovné, neutrácíte za benzin. Přijdete, 
nakoupíte a zboží si hned odnesete. 
A můžete si doma udělat malou pod-
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zimní módní přehlídku. Na jaře jsme obnovili 
sobotní prodej. Maminky přišly a v klidu si vy-
braly spoustu zboží. Tuto výhodu chceme za-
chovat i letos. Prodejní doba bude tedy dva dny: 
v pátek 21. října od devíti ráno do šesti večer, v 
sobotu 22. října od půl deváté do desíti dopo-
ledne.

Co si můžete koupit? Podzimní a zimní dět-
ské oblečení, bundy, vesty, kalhoty, kabáty, kom-
binézy, sportovní oblečení, sukně a šaty, pyžama 
a župany. Nebudeme tentokrát nabízet k prodeji 
dámské oblečení. Protože nás ale čeká burza se 
zimním objemným šatstvem, plánujeme roz-
šíření prodejní plochy. Nechejte se překvapit a 
přijďte.

Dětský koutek se stal už samozřejmostí, vzít 
můžete i své děti. Pokud přicházíte s miminky, 
ideální je vzít je do autosedačky. Kočárky nám 
nevadí, ale věřme, že nebude moc pršet. Posled-
ně se sešla velká spousta věcí „zdarma“. Nebojte 
se přinést to, co už nechcete, nebo se nehodí z 
různého důvodu k prodeji. Je stále spousta ma-
minek, které ocení i tyto věci. Po poslední burze 
nezůstal ani jeden kousek. Pokud ještě váháte se 
zapojením do prodeje, rozmyslete se včas a za-
volejte si o číslo prodejce na telefon 721 846 789. 

Burzu pořádá Klub maminek s podporou 
Obecního úřadu v Prušánkách. Více informací 
najdete na facebookové stránce Burza Prušánky. 
Těšíme se na viděnou.

Helena Hájková za Klub maminek

Z činnosti skautu

Letošní tábor na Vysočině

Letošní tábor na Vysočině u vesnice Polnička 
se nesl v duchu závodním. Celotáborová hra měla 
název „Z Dakaru do Káhiry trabantem“. Děti byly 
rozděleny do několika závodních týmů, na začát-
ku „celotáborovky“ si vyrobily dřevěnou maketu 
trabantu, se kterým projížděly celkem dvanáct 
stanovišť. Na těchto zastávkách pak plnily úkoly, 
které prověřily jejich rychlost, zručnost, myšlení 
a týmového ducha. Slunné počasí, které během 
tábora pokazilo jen pár dešťů, dovolilo také dě-
tem podniknout další výlety – koupání v aqua-
parku, celodenní túru na Tisůvku nebo na Dář-
ko. Nesmím také zapomenout na to, že tábor děti 
prověří v samostatnosti, kreativitě a zodpověd-
nosti – ať už je to každodenní ranní úklid stanu 
nebo tak oblíbené „kroužlání brambor“ na oběd 
pro celý tábor. 

Za skauty Mikulčice, Majka Barbora Ivičičová
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Skautský oddíl Cor Dare Prušánky

Opět začínáme
Školní rok už je v plném prou-

du, ale náš oddíl se na zahájení další 
sezóny teprve chystá. Není to tím, že 
bychom byli líní, ale především kvůli 
tomu, že skautští vedoucí byli aktivní i 
přes prázdniny. A to především kluci, 
kteří mají za sebou desetidenní tábor v 
klasických podsadových stanech.

Jak už u chlapeckých táborů bývá 
zvykem, i letos jsme se na deset dní z 
reálného světa zcela vydali do světa re-
álné fantazie. Nejmenovaný zámožný 
podnikatel, hlásící se k Řádu Alcán-
tárských rytířů, nás požádal o pomoc 
při hledání bájného a mýty opřede-
ného předmětu, Svatého grálu. Hned 
po příjezdu na tábořiště nás ale čekal 
šok – v malém nenápadně ukrytém 
sklepě uprostřed vesnice jsme nalezli 
polomrtvého profesora historie, kte-
rý měl u sebe vlastnoručně napsaný 
deník se zápisky z pátrání po Svatém 
grálu. Deník jsme si od profesora vy-
půjčili a zavolali mu sanitku. Podle de-
níku jsme vytušili, že pan profesor byl 
nejspíš hodně blízko nalezení posvát-
ného předmětu… Nalezení polomrt-
vého člověka v tajném sklepě bohužel 
nebylo to nejhorší, co nás na cestě za 
Svatým grálem čekalo. Celou dobu 
jsme měli co do činění s cizími muži 
v černém oblečení s černými kuklami 
na hlavách. Až při závěrečném boji o 
Svatý grál jsme zjistili, že se jednalo o 
fanatické nacisty, kteří pokračovali ve 
šlépějích Heinricha Himmlera, kte-
rý během 2. světové války po Svatém 
grálu zuřivě pátral. Naštěstí jsme po 
vyčerpávajícím boji skupinu ozbroje-
ných nacistů dokázali odrazit.

Chcete-li vědět, jestli se nám Svatý 
grál podařilo najít, jestli je Svatý grál 
kalich, miska nebo deska, nebo jestli 
Svatý grál vůbec existuje, zeptejte se 
kluků, kteří s námi byli na táboře. Pro 
všechny to bylo velké dobrodružství a 
rádi vám o něm povypráví.

Tábor už je minulostí. Oddíl ale 
žije současností a hledí do budouc-
nosti. A v té nejbližší budoucnosti nás 
čeká zahájení skautské sezóny, na které 
srdečně zveme všechny děti i jejich ro-

diče – 8. října 2016 v 16:00 u klubovny. 
A opomenout nemůžeme ani Benja-
mínky – nově vznikající družinku těch 
nejmenších skautů, do které zveme 

všechny kluky ve věku od 5 do 7 let. 
Na všechny se moc těšíme a snad brzy 
na viděnou!

Libor Sukup
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Spolek Nechorští vinaři
K Nechorám do sklepa za mladým vínem již podruhé

Spolek Nechorští vinaři zve všech-
ny příznivce dobrého vína do vinařské 
vesničky Nechory na 2. ročník ochut-
návky letošních vín ročníku 2016. 
Akci pořádáme v sobotu 26. 11. 2016 v 
době od 10:00 do 19:00 hod..

Ochutnávky budou probíhat ve 
20 sklepech, kde každý vinař připra-
ví nejméně dva vzorky mladého vína 
(1B+1Č/1R), zralé víno, případně i 
jiné občerstvení dle úvahy. Prodej vína 
v jednotlivých sklepech proběhne pak 
i v neděli 27. 11. 2016 v době od 10:00 
do 12:00 hod.

Od 15:00 hodin bude ve vytápě-
ném stanu v centru hrát Kapela sta-
rých časů. Zde budou zorganizovány 
i soutěže pro účastníky, které se vloni 
setkaly s pozitivním ohlasem. Za své 

výkony budou nejlepší soutěžící po-
chopitelně odměněni. Podrobné infor-
mace o připravovaném programu bu-
deme postupně zveřejňovat na webu 
spolku, aktuality najdete i na našem 
profi lu na Facebooku.

Vstupné je opět 650,- Kč na místě, 
600,- Kč v internetovém předprodeji 
na našem webu. Pro podzimní sklepy 
jsme investovali do nové podoby on-
-line předprodeje, která je pro naše 
hosty daleko přívětivější a pro pořada-
tele jednodušší. Nákupní košík všichni 
známe z internetových obchodů.

Vstupenka obsahuje jako vždy ku-
pony 3 x 100,- Kč na nákup vína, prů-
vodce, propisku, pásek na ruku, skle-
ničku a praktickou taštičku nejen na 
skleničku. Stejně jako vloni je zařazen 

jeden volný kupón na vyprošťovací po-
lévku, který bude možno uplatnit buď 
26.11. odpoledne  nebo 27.11. dopole-
dne ve Vinných sklepech U Jeňoura. 

Věříme, že si příležitost k návštěvě 
Nechor nenechají ujít ani občané Pru-
šánek. Krátké zastavení v sobotu před 
první adventní nedělí určitě přispěje 
k navození té správné vánoční nálady. 
Těšíme se na vás.

Michaela Hradilová

Naši senioři
Doba prázdnin a dovolených je už za námi, ale přesto 

bych ráda napsala o našem pěkném výletě v olomouckém 
kraji. Nejdříve jsme přijeli na Svatý kopeček, v kostele zrovna 
začínala mše, které jsme se také zúčastnili.  Teprve po mši 
jsme si mohli kostel pořádně prohlédnout, byly zde nádher-
né obrazy, fresky a celý kostel byl bohatě zdobený. Nad hlav-
ním oltářem visel obraz „Navštívení Panny Marie“, stejně 
se jmenuje i sám kostel. Významným momentem v historii 
tohoto poutního místa byla návštěva papeže Jana Pavla II. 
ve květnu roku 1995. Tehdy papež povýšil místní kostel na 
baziliku minor. Potom jsme se přesunuli do Olomouce a na-
vštívili jsme tamní botanickou zahradu a krásné Bezručovy 
sady. Odpoledne jsme navštívili nejstarší klášter na Moravě 
– Klášter Hradisko, bývalý premonstrátský klášter, ve kterém 
se v současné době nachází vojenská nemocnice. V roce 1995 
byl Klášter Hradisko vyhlášen národní kulturní památkou.

Když jsme sem přijeli, právě zde probíhaly promoce mla-
dých lékařů, takže jsme museli chvilku čekat. Poté se nás ujal 

průvodce a provedl nás krásnou knihovnou, slavnostním 
sálem, kostelem sv. Štěpána a Andělskými schody. Byl to 
opravdu pěkný kulturní zážitek! 

A ke všemu nám přálo počasí, takže jsme všichni byli 
moc spokojení a už teď přemýšlíme, kam vyrazíme v příštím 
roce.

Taková malá poznámka pod čarou:
„Basilica minor – z latiny - menší bazilika - je od 18. sto-

letí zvláštní čestný titul, který určitým významným kostelům 
propůjčuje papež. Zejména jsou tímto titulem označeny vý-
znamné poutní kostely. Propůjčení titulu basilica minor má 
za cíl posílení vazeb jednotlivých kostelů s římským bisku-
pem a zároveň má vyzdvihnout význam tohoto kostela pro 
okolí. Basiliku minor je možné rozpoznat podle papežského 
erbu úřadujícího nebo propůjčujícího papeže nad portálem 
nebo jiném nápadném místě.“ (zdroj Wikipedia).

za seniory Květa Kopečková, foto Věra Dřevěná

Svatý KopečekSvatý Kopeček Klášterní HradiskoKlášterní Hradisko
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Z činnosti SDH a výjezdové jednotky
Jako každý rok tak i letos se naše 

soutěžní družstvo účastní koloto-
če soutěží v požárním útoku zvané 
Grand Prix okresu Hodonín. Jakmi-
le začátkem března vysvitlo sluníčko, 
začali jsme s tréninky. Jelikož se mezi 
prušáneckými kluky nenašel nikdo, 
kdo by s námi chtěl běhat, museli jsme 
hledat někde jinde. Nakonec se k nám 
přidali kluci z Břeclavi a Mikulova, 
kteří mezi nás bezvadně zapadli. Prv-
ní tréninky vypadaly dobře a tak jsme 
s mírným optimismem začali vyhlí-
žet začátek sezony. První soutěž pro-
běhla 5. května ve Vlkoši. Za cíl jsme 
si stanovili jakoukoliv osmnáctku a 
ta se nám i povedla. 18:92 sice není 
super výkon a v nabité konkurenci 
začátku sezony nám vynesla jenom 
celkově osmé místo, ale jelikož sem 
jezdí testovat formu i družstva z okol-
ních lig, která nejsou započítávána do 
naší Grand Prix, skončili jsme na tře-
tím místě a brali prvních deset bodů, 
což bylo v začátku sezony výborné.  
Za čtrnáct dní jsme se přesunuli do 
Dubňan. Zdejší trať je vcelku rychlá 
a tak byl cíl zaútočit na co nejvyšší 
celkové pořadí. Bohužel po chybě na 
koši byl čas 20:44, se kterým jsme na 
přední umístění mohli zapomenout. 
Ovšem ostatní družstva jakoby nás v 
tom nechtěla nechat a tak se po růz-
ných chybách časy pod dvacet vteřin 
daly spočítat na prstech jedné ruky. 
Nakonec jsme skončili celkově šes-
tí, ale do Grand Prix si připsali osm 
bodů za 4. místo. Další týden byla 
v programu soutěž v 
Blatnici pod Svatým 
Antonínkem, kam jsme 
odjížděli s tím, že se 
musíme vyvarovat chyb 
a zase zaútočit na čas 
kolem osmnácti vteřin, 
který se nám v tréninku 
celkem pravidelně daří. 
Drobných chyb jsme se 
sice nevyvarovali, ale 
čas 18:46 nám nakonec 
stačil na 3. místo cel-
kově a 2. místo v GP. 

Konečně se nám povedla po dlouhé 
době bedna a skvělých dvanáct bodů 
do celkového pořadí. Další soutěží 
byla ta v Ratíškovicích. Po dlouhých 
letech, kdy se běhalo na silnici před 
hasičskou zbrojnicí, se už po druhé 
soutěž uskutečnila na zdejším hřišti. 
Namlsáni úspěchem z Blatnice jsme 
pošilhávali opět po bedně, ale chy-
biček jsme se znovu nevyvarovali a 
tak čas 18:93 nám stačil jenom na 5. 
místo, za které jsme brali šest bodů. 
Po týdnu nás kalendář soutěží zavedl 
do Čeložnic. Kluci se po roční od-
mlce opět přihlásili a jejich trať patří 
mezi ty rychlé. Před startem jsme si 
řekli, že půjdeme na jistotu a nebude-
me to zbytečně honit, ale konečný čas 
18:04 byl skvělý a tak jako bychom 
si před útokem nic neřekli. Dařilo se 
ale i ostatním a nakonec jsme skon-
čili celkově pátí a v GP čtvrtí s osmi 
body. Před další soutěží v Petrově 
bylo čtrnáctidenní volno, které jsme 
využili k tréninku a drobnějším pře-
stavbám v týmu. Snažíme se soutěžit 
v sestavě, ve které jsme „seběhaní“, 
ale z různých důvodů to kolikrát ne-
jde a tak musíme umět zaskočit jeden 
za druhého. Proto nás mrzí, že mezi 
domácími není nikdo, kdo by to s 
námi zkusil. Nicméně jsme se s tímto 
problémem vypořádali a pokračova-
li soutěží v Petrově. Zdejší trať bývá 
hodně zrádná z důvodu bočního vě-
tru. Letošní rok ale jakoby si počasí 
uvědomilo, že vítr nám nesvědčí a 
bylo hezky. Na startovní čáru jsme 

se postavili s drobnými změnami v 
sestavě a tak byl stanoven cíl s časem 
co nejblíže k osmnácti vteřinám. Na-
konec oba proudaři sestříkli stejným 
časem 18:83, což bylo v pozměněné 
sestavě solidní. Na petrovské trati se 
ale dařilo soupeřům a tak jsme skon-
čili šestí s pěti body. Následovalo opět 
čtrnáctidenní volno. Abychom nevy-
padli ze soutěžního rytmu, rozhodli 
jsme se zajet si zasoutěžit a natréno-
vat do Velkých Pavlovic. Zdejší hasiči 
pořádají také noční závody, o kterých 
s oblibou říkají, že je okopírovali od 
nás. Nicméně se to s našimi pod-
mínkami nedá srovnávat, a asi také 
proto se nám vůbec nedařilo. Ani 
jeden útok nám nevyšel a odjížděli 
jsme jako poslední, ovšem brali jsme 
to hlavně jako trénink a žádné body 
nám neutekly a tak nás to vlastně na-
konec ani tak nemrzelo. Na příštím 
tréninku jsme si probrali chyby, které 
se nám podařilo vyrobit na poslední 
soutěži, a vyrazili na další štaci Grand 
Prix do Rohatce. Kluci několikrát 
museli měnit místo soutěže a letos 
jsme se sešli na fotbalovém hřišti. 
Počasí nám nepřálo a téměř po celou 
dobu soutěže dopadaly na trať dešťo-
vé kapky. I přes nepřízeň počasí byla 
trať velmi rychlá. Útok se nám povedl 
rozběhnout dobře a 18:61 bylo v dané 
situaci kvalitní. Tento výsledek nám 
stačil na 4. místo a 3. místo v GP s de-
seti body do celkové klasifi kace. Teď 
už byla na řadě naše domácí soutěž, 
kterou jsme letos museli posunout z 

důvodu konání krajské-
ho kola požárního spor-
tu. Než se ale mohly začít 
sjíždět družstva k nám do 
parku, měli jsme volný 
víkend, který jsme se roz-
hodli zpestřit tréninkem 
na soutěži v Hruškách. Čas 
sice nijak světový nebyl, 
ale 18:77 nám vynesl prv-
ní místo a tak byla nálada 
výborná. Domácí soutěž 
klasicky začíná o půl desá-
té. Letos jsme měli i vzácné 
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hosty. Krajskou starostku hasičů 
paní Zdeňku Jandovou a hejtma-
na jihomoravského kraje Michala 
Haška, který vyznamenal naše 
dva členy Josefa Polácha a Miro-
slava Pálku bronzovou medailí Ji-
homoravského kraje za obětavou 
a dlouhodobou činnost ve sbo-
ru. Po úvodních ceremoniálech 
se začalo soutěžit. První na start 
jsme se jako obvykle připravili 
my. Útok se povedl rozběhnout 
perfektně a výsledný čas 18:01 byl ve-
lice kvalitní. Konečně se nám povedlo 
zúročit všechno, co jsme dřeli a pilo-
vali na trénincích a nejvíce nás těšilo, 
že to konečně vyšlo doma. Družstva 
se na základně střídala v rychlém 
sledu a my s napětím sledovali, na 
jaké místo nám bude čas stačit. Nej-
větším konkurentům v boji o titul 
Grand Prix - Čeložnicím a Mistřínu 
- se nedařilo a tak jsme byli stále na 
prvním místě. Těsně před koncem 
se na start připravili kluci z Hodějic, 
kteří za námi jezdí pravidelně, naši 
trať znají a tak se jim povedl perfekt-
ní útok s časem 17:97, se kterým brali 
první místo. Na domácí půdě jsme 
tedy skončili druzí, ale nakonec nás 
to tak nemrzelo, protože se Hodějice 
nezapočítávají do naší Grand Prix, a 
proto jsme brali patnáct bodů do cel-
kového pořadí. Dalším zastavením v 
našem hasičském kolotoči jsou závo-
dy ve Vřesovicích. Trať je tady docela 
kvalitní, ale náběh kolem základny 
je z panelů, mezi kterými jsou spáry, 
které jsou dost nebezpečné. Z důvodu 
pracovní vytíženosti jsme ani neměli 
kompletní kádr a tak jsme si museli 
vypomoct od kluků z Vlkoše a půjčit 
si proudaře. Jelikož se nikomu moc 
nedařilo, rozběhli jsme svůj pokus na 
jistotu, ale s prostřikem na jednom 
z terčů a časem 20:60 jsme se moh-
li rozloučit s kvalitním umístěním. 
Nakonec nám zbylo sedmé místo a 
pouhé čtyři body. Následovala soutěž 
v Hrubé Vrbce. Na Horňácku se sou-
těží na rychlé trati, a proto jsme tam 
odjížděli s tím, že musíme udělat co 
nejlepší čas a dohnat ztracené body z 
minulé soutěže. Útok se nám podařil 
rozběhnout rychle a nakonec o tom 

vypovídal i výsledný čas 17:66, druhé 
místo a dvanáct bodů do celkového 
hodnocení. Poslední víkend o prázd-
ninách patří jako obvykle soutěži ve 
Velké nad Veličkou. Bohužel jsme na 
tuto soutěž neměli kompletní tým a 
museli jsme provést zásadní změny. 
Hlavní favorité z Mistřína svůj pokus 
nedokončili a povedeným pokusem 
jsme mohli jejich náskok ve vedení 
seriálu snížit. Bohužel jsme se ale se 
změnami v družstvu nedokázali vy-
pořádat a po hrubé chybě na základně 
jsme zapsali neplatný pokus. Jelikož 
před námi byla už poslední soutěž a 
náskok Mistřína byl nedostižný, zů-
stal nám pouze boj o konečné druhé 
místo s kluky z Čeložnic. 

Na vyvrcholení sezona jsme se 
vydali do Vacenovic. Zdejší hasičský 
areál je na vysoké úrovni, však se tady 
také dlouhá léta konala Extraliga Čes-
ké republiky. Na start jsme se tentokrát 
vydali v plné síle a s vidinou útoku na 
celkové druhé místo jsme do pokusu 
dali všechno. Základna a rozběh byl 
perfektní. Bohužel ale jakoby se k nám 
na konci sezony otočilo štěstí zády. 
Právě při výstřiku z proudnic přišel 
poryv větru, který foukl proti klukům 
a na terči se díky tomu z roztříštěné 
vody stal opar, přes který nebylo vidět, 
jestli stříká přesně na klapku. Nakonec 
nám čas 21:46 stačil na sedmě místo, a 
my jsme si zapsali poslední čtyři body. 
Sezónu jsme tedy ukončily v celkovém 
pořadí na 3. místě s devadesáti pěti 
body za prvním Mistřínem a druhými 
Čeložnicemi. Na začátku sezóny jsme 
si nepomysleli, že budeme bojovat tak 
vysoko v celkovém pořadí a tak jsme 
s třetím místem spokojeni. Než zavře-
me defi nitivně dveře za letošní sezo-

nou, čekají nás ještě dvě soutěže. 
Pojedeme oplatit účast klukům do 
Sudic, kteří k nám jezdí pravidelně 
každý rok. Vyvrcholením sezóny 
bude soutěž O slovácký džbánek, 
na který se kvalifi kuje vždy nejlep-
ších pět družstev z okresů Břeclav, 
Hodonín a Uherské Hradiště. Na-
konec nás čeká slavnostní ukonče-
ní a vyhlášení výsledků Grand Prix 
na galavečeru, který bude letos v 
Hovoranech. 
Tímto bych chtěl všem lidem ko-

lem soutěžního družstva moc po-
děkovat za to, že s námi drželi celou 
sezonu. Hlavně přespolním klukům, 
kteří z daleka jezdili na tréninky i 
soutěže. Třeba někdo z domácích 
přijde a bude to s námi chtít zkusit a 
zjistí, že požární sport je krásný. Snad 
bude i příští sezona tak úspěšná a po-
daří se nám zopakovat nebo ještě vy-
lepšit výsledky z té letošní. 

Výjezdová jednotka v letošním 
roce zasahovala už u dvaceti událostí. 
Od technických pomocí při likvidaci 
hmyzu až po složité zásahy. Začát-
kem března jsme byli na stáži na sta-
nici v Břeclavi, kde jsme měli výjezd 
na požár v kuchyni nemocnice. Zde 
jsme zasahovali v dýchací technice. 
Mezi složitější zásahy patřil požár 
ropné nádrže v areálu MND smě-
rem na Nový Poddvorov. Na místě 
jsme ochlazovali okolní nádrže, po-
máhali s pokládkou těžké pěny a po 
ukončení zásahu prováděli požární 
dozor. Další složitý zásah byl při větr-
né smršti v Moravské Nové Vsi. Tady 
jsme si opravdu „mákli“ při opravách 
poškozených střech, rozebírání po-
škozených konstrukcí, popadaných 
větví a ostatních následků. Posledním 
větším zásahem byl na začátku září 
požár auta a střechy rodinného domu 
v Moravské Nové Vsi, kde jsme zasa-
hovali v dýchací technice, při haseb-
ních pracích, rozebírání konstrukcí. 
Tak jako každý rok je samozřejmostí 
výcvik jak s technikou, tak i s veške-
rými prostředky, které máme ve vý-
bavě a také školení. Nikdy nemůžeme 
vědět, co se může stát a tak musíme 
být připraveni téměř na všechno.

Jakub Valuch
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Ze sportu

V sobotu 2.7. proběhl za velmi teplého počasí, kdy stup-
nice na  teploměru ukazovala 32°C, už 6. ročník Turnaje ulic 
„Pouličky“ . Zahájení se ujal starosta obce, který popřál všem 
účastníkům hodně sportovních úspěchů, štěstí a zdaru. Dále 
manažerka turnaje Lucka Křiváková všechny seznámila s 
průběhem a pravidly turnaje.

Letošního ročníku se zúčastnily tyto týmy: AC Hodonín-
ská, FC Savica, Novinky, Old Boys, Papas, Školní a Vsisko.

V přípravné fázi turnaje po poradě kapitánů bylo rozhod-
nuto s přihlédnutím k počtu týmů o novém modelu hrací-
ho systému a to tak, že hrál každý s každým a za každého 
registrovaného hráče byl v celkovém součtu odečten týmu 
jeden bod. Tímto se víceméně vyrovnaly síly všech účastníků 
turnaje.

Po urputném boji a nasazení všech zúčastněných se nám 
kolem 18.00 hodiny podařilo turnaj dohrát a následovalo 
slavnostní vyhlášení. Vítězem letošního ročníku se staly No-
vinky, těsně před týmem Old Boys, které získalo stejný po-
čet bodů, ale prohrálo ve vzájemném zápase. Na 3. místě se 
umístilo Vsisko.

Letošní ročník jsme zhodnotili po ohlasech hráčů a di-
váků jako velmi úspěšný z pohledu organizace a celkového 
průběhu turnaje. Na závěr bych chtěl poděkovat všem spon-
zorům, organizátorům, výčepním, grilařům, rozhodčím a 
všem členům klubu, kteří se na této akci podíleli.

za SK Podlužan Jan Váňa
foto Petr Omelka

Stejně jako vloni se i během letošních prázdnin v týdnu od 23. do 26.8. konal fotbalový kemp  pro kategorii mladší 
přípravky a fotbalové školičky. SK Podlužan Prušánky děkuje kuchařkám ZŠ za zajištění obědů pro naše fotbalové na-
děje. foto David Bílík

FOTBAL - Pouličky

Fotbalový kemp

2. místo Old Boys2. místo Old Boys

3. místo Vsisko3. místo Vsisko
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Výkonný výbor (VV) oddílu fotba-
lu zveřejňuje informaci, která vyplývá 
z nového Přestupního řádu Fotbalo-
vé asociace České republiky (FAČR), 
platného od 1.6.2016.

Za hráče, který dovrší dvanáct let 
a bude mít zájem přestoupit do jiného 
klubu, může mateřský klub (ve kterém 
je registrován) požadovat úhradu od-
stupného - viz tabulka níže.

Uvádíme příklad: Hráč 12 let, 
mateřský klub FK Dolní Bojanovice, 
hrával na základě hostování (dnes již 
hostování neexistuje) za naše mládež-
nické oddíly tři roky. Hráč chce v nové 
sezóně pokračovat za náš klub, ale 
mateřský klub (FK Dolní Bojanovice) 
požaduje za přestup 5000,- Kč (dle ta-
bulky -výchovné). Zde se dostáváme k 
jádru problému. Náš klub nedisponuje 
fi nančními prostředky k hrazení pře-
stupů hráčů, tak následují varianty:
1) hráč může hrát v mateřském klubu 

(kde je registrovaný, pokud mají 
oddíl v jeho věkové kategorii)

2) hráč (rodiče, sponzor atd.) uhradí 
přestup – odstupné

3) hráč nehraje nikde (v klubu, kde se 
registroval, hrát nechce a v novém 
nemůže, protože není uhrazeno 
odstupné)

Nicméně s některými kluby máme 
velmi dobré vztahy (je to samozřejmě 
o momentálním personálním obsaze-
ní) a nacházíme soulad bez fi nančních 
kompenzací.

V žádném případě nechceme a 
nebudeme nikomu bránit v jeho ka-
riérním postupu a prosazování se ve 
vyšších soutěžích, jenom vám tou-
to formou chceme sdělit, že návrat 
domů, kde hrávají kamarádi a spolu-
žáci, nemusí být vždy bezproblémový.

Je vhodné stanovit si priority při 
přípravě dětí a mládeže, jakýkoliv 
aspekt k přístupům tréninku dětí 
a mládeže přináší náročné úkoly vý-
chovně-vzdělávacího procesu, které 
jsou schopni řešit pouze erudova-
ní trenéři s adekvátním přispěním 
školy, rodiny, klubu a popř. dalších 
institucí.

Informace z nového Přestupního řádu FAČR

Mezi základní priority výchovy a 
přípravy našeho sportovního klubu 
patří: 
1. Nepoškodit děti – tato zásada vy-

padá na první pohled téměř ab-
surdně, ale často se ve sportu se-
tkáváme s tím, že trenéři zatěžují 
děti velmi nevhodným způsobem, 
bez ohledu na následky, jaké by to 
mohlo mít pro jejich další vývoj. 
Poškození mohou mít podobu fy-
zickou i psychickou. 

2. Vytvořit u dětí vztah ke sportu 
jako k celoživotní aktivitě – jde 
o to, že je velmi  mnoho dětí, kte-
ré pravidelně sportují, ale jen vel-
mi málo z nich má předpoklady 
pro to, aby se staly vrcholovými 
sportovci a jen opravdu minimál-
ní počet dětí se v dospělosti ve vr-
cholovém sportu opravdu prosadí. 
Pro ostatní bude dětství strávené v 
oddílech kopané, atletiky či jiného 
sportu jen určitou startovní pozi-
cí pro vytvoření vztahu k pohybu 
jako k jedné z důležitých součástí 
života moderního člověka.

3. Vytvořit základy pro pozdější tré-
nink – je jasné, že desetileté dítě 

nemůže přeskočit laťku ve výšce 
230 cm nebo uběhnout maratón 
za dvě hodiny. Jeho limity vyplý-
vají především z nedostatečné síly, 
rychlosti a vytrvalosti. Proto by se 
měl trénink v dětství zaměřit pře-
devším na základní požadavky v 
oblasti techniky pohybu, které je 
dítě schopno zvládat.

Základní podmínkou rozvoje na-
šeho sportovního klubu je koncepč-
ní, soustavná náročná příprava mladé 
fotbalové generace, od vstupu chlapců 
do přípravek přes žákovskou a doros-
teneckou kategorii, příprava, která nic 
nezanedbává a optimálně respektuje 
věkové  zvláštnosti hráčů. Všechny 
výše uvedené priority jsou uplatňo-
vány při výchově a přípravě dětí a 
mládeže v našem klubu, a proto se 
domníváme, že dětem a mládeži po-
skytujeme vše potřebné s ohledem na 
výše popsané. Prosíme rodiče našich 
fotbalových nadějí o důkladné zvážení 
případných přestupů do jiných klubů.     

za SK Podlužan Prušánky Jan Váňa, 
předseda VV a Pavel Přikryl, 

zástupce nezletilých členů, člen VV

PŘESTUPNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ 
ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
platný od 1.6.2016
Výše stanoveného odstupného za přestup v kategoriích žáků a dorostenců.
Stanovené odstupné se platí v případech přestupu hráče v kategoriích žáků a 
dorostenců v následující výši:
 Soutěže U12-U13 U14-U15 U16-U17 U18-U19

I. I. LIGA 30 000 40 000 60 000 80 000

II. II. LIGA 20 000 30 000 40 000 60 000

III. ČFL, MSFL 15 000 20 000 30 000 40 000

IV. DIVIZE 12 500 15 000 25 000 30 000

V. KRAJSKÝ PŘEBOR 10 000 12 500 20 000 25 000

VI. I.A TŘÍDA 8 000 10 000 16 000 20 000

VII. I. B TŘÍDA 6 500 8 000 13 000 16 000

VIII. OKRESNÍ PŘEBOR 5000 6 500 10 000 13 000

IX. III. TŘÍDA 4000 5 000 8 000 10 000

X. IV. TŘÍDA 3000 4 000 6 000 8 000
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Letos jsme pořádali už 7. ročník Memoriálu Stanislava 
Zálešáka. Tento rok se turnaje zúčastnilo 252 kuželkářů, re-
gistrovaných i amatérů. Jako vloni k nám zavítali kamarádi 
kuželkáři ze Slovenska a Rakouska. Už teď můžeme říct, že 
k nám jezdí hodně a hlavně 
rádi a těší se znovu na další 
ročník. Ve dvojicích mezi 
registrovanými získala prv-
ní místo česká dvojice hájící 
barvy rakouských družstev 
- Pavel Petrů, KSC Schenne-
gattern a Dvořák Jiří, Polizei 
SV Wels výkonem 995 ku-
želek. Nejlepším hráčem 
mezi muži byl taky Pavel 
Petrů výkonem 519 kuže-
lek. Mezi  ženami  zvítězila 
hráčka  družstva SK Wessely 
z Neunkirchenu  Eva Wendl  

Sportovní klub uspořádal v pátek 
9.9. a v sobotu 10.9.2016 ve spolupráci 
s obecním úřadem už druhou letošní 
brigádu svých členů. V pátek odpoled-
ne jsme vytahali a naskládali na palety 
starou dlažbu pod venkovním pose-
zením u hospůdky Kuželna. Velký dík 
patří starším žákům fotbalového oddí-
lu, kteří nás mile překvapili svou účastí. 
Díky nim jsme vytvořili řetěz a dlažba 
byla za necelou hodinu na paletách. V 
sobotu jsme navezli a stáhli podsypo-
vou drť, dále se plocha vyspádovala a 
mohla začít pokládka zámkové dlaž-
by, kterou nám věnoval OÚ, za což mu 
ještě jednou děkujeme. V 18.00 hodin 
bylo dílo dokonáno, včetně dořezání 

SK Podlužan Prušánky, ODDÍL KUŽELEK

Brigáda SK Podlužan

s 496 kuželkami. Z řad amatérů zvítězila dvojice Zálešák Petr 
a Zálešáková Ilona - 905 kuželek. V jednotlivcích mezi muži 
dosáhl prvního místa Čech Lubomír 477 kuželek a v ženách 
Zálešáková Ilona 446 kuželek.

Začala nám další sezóna 2016-
2017. U A družstva došlo před 
sezónou k menším změnám. 
Hráčskou kariéru ukončil Zdeněk 
Klečka a stálým hráčem se stal do-
rostenec Dominik Fojtík.  Věřím, 
že zase budeme hrát v horní polo-
vině tabulky a potvrdíme tak kva-
litní loňské  4. místo. Určitě zase 
budeme zkoušet  a dávat možnost, 
aby si s námi zahráli i hráči z B a C 
družstva. Jinak bych chtěl za oddíl 
kuželek Zdeňkovi moc poděkovat 
za jeho úspěšné roky strávené v na-
šem oddíle.

dlažby a zasypání spár. Položili jsme 
76 m2 dlažby.  Za velmi teplého počasí, 
které nás provázelo po oba dny, mohlo 

Tým Old Boys z Prušánek se zúčastnil v sobotu 30.7.2016 
tradičního fotbalového turnaje v Josefově. Jako soupeři se 
jim postavilo mužstvo Josefova, Dolních Bojanovic a sloven-
ských sousedů ze Smolinského. V prvním zápase jsme pora-
zili po velkém boji Dolní Bojanovice 2:1 a ve fi nále kluky ze 
Smolinského 4:1.

Tímto jsme se stali vítězi letošního ročníku. Cenu za nej-
lepšího střelce získal Zdeněk Štěpanovský a nejlepším bran-
kářem turnaje se stal Jan Váňa.

Jan Váňa 
Foto Luboš Petr

Tradiční fotbalový turnaj – Josefov

začít vyhlášení turnaje v kuželkách O 
pohár starosty obce. 

Jan Váňa

Vítězové mezi amatéryVítězové mezi amatéry
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Po roční odmlce se uskutečnil 
7. ročník turnaje amatérských kuželká-
řů. O poháry si zasoutěžilo 114 amatér-
ských kuželkářů. Vítězství  ve dvojicích 
získalo duo Čupr Jirka – Příborský Jo-
sef výkonem  541 kuželek, na druhém 
místě skončili Zálešák Petr a Zálešáko-
vá Ilona 538 a třetí byla ženská dvojice 
Mazuchová Mirka – Rohrová Jarka 537 
kuželek. V jednotlivcích si mezi muži 
nejlépe vedl Kloboučník Pavel, který 
shodil  290 kuželek, na druhém mís-
tě skončil Čupr Jirka 284, třetí Šůrek 
Václav 277 kuželek. Prvenství v ženách 
získala Mazuchová Mirka, když shodila 
275 kuželek, druhá byla Zálešáková Ilo-
na 267 kuželek, třetí Maleňáková Dáša 
264 kuželek. Všem medailistům pak 
předal ceny na závěrečném vyhlášení 
turnaje starosta Lubomír Zahradník.  

Přes léto se šachisté Podlužanu Prušánky poctivě připra-
vují na novou sezónu, ať už individuálně nebo na rozmani-
tých turnajích jednotlivců (Jeseník, Brno, Staré Město…). 

Jen připomenu, že v nadcházející sezóně (začíná řádově 
počátkem října) bude hrát naše B mužstvo o soutěž výše, než 

7. ročník O pohár starosty obce v kuželkách 

Oddíl šachu SK Podlužan Prušánky, z.s. před sezónou 2016/2017

U béčka a céčka došlo k reorganizaci soutěže, kdy byl po-
čet družstev snížen ze čtrnácti na deset. Tím došlo ke zkva-
litnění soutěže. U béčka skončil Tonda Pihár a na hostování 
do druholigového ženského družstva do Ratíškovic odešla 
Sára Zálešáková. V C družstvu je jen jedna změna, kdy do 
stejné soutěže jak Sára, ale do družstva Vracova, odešla na 
hostování Jitka Šimková.  Přeji holkám v novém prostředí co 
nejlepší úspěchy.

U dorostu jsme loni začali se dvěma družstvy „holky – 
kluci“ . Tento rok jsme museli přihlásit jen jedno. Někteří za-
čali za školou dojíždět a někteří zase mají náročnější vyučo-
vání a nestíhali tréninky, tak jsme přistoupili k téhle variantě. 

Přeji všem do nové sezóny co nejvíce vítězných zápasů. 
Za kuželkářský oddíl Zálešák Zdeněk 

Další informace o našem oddíle na 
www.kuzelkyprusanky.cz

Vyhlášení turnaje O pohár starosty obceVyhlášení turnaje O pohár starosty obce

v předchozí sezóně – a to krajský přebor I. třídy. Co se týká 
ambicí, tak A družstvo se pokusí hrát v klidném středu ta-
bulky 2. Ligy E, B družstvo má jako nováček za cíl setrvání 
v soutěži, naopak C mužstvo v okresním přeboru I. třídy by 
mělo hrát o mety nejvyšší. Co bude ovšem realita, se teprve 
uvidí.

Novinkou je, že v rámci rozvoje žáků jsme taktéž přihlá-
sili družstvo Prušánky D do nejnižší okresní soutěže, kde by 
měli dostávat příležitost registrovaní žáci Štěpán Omelka a 
David Hnátek. Doufáme, že v budoucnu dorostou další.

Nicméně, co je potřeba ještě zdůraznit – od 20. září 2016 
začal opět fungovat šachový kroužek (každé úterý od 15:00 
v klubovně pod DPS). Všichni zájemci z řad dětí a mládeže 
jsou srdečně zváni.

Na závěr se sluší poděkovat obci Prušánky za podporu 
šachového dění.  

František Dryšl

Na fotografi i druhý zprava je Omelka Štěpán, který byl 
celkově třetí na okresním přeboru mládeže 2015, vítěz kate-
gorie do třinácti let.
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K zamyšlení

Pouť do Žarošic

Jsou často objektem fi lmových 
dokumentů, čteme o nich, učíme se 
o nich ve škole. Koho mám na mysli? 
Velké lidi, kteří se přičinili o to, že dnes 
jako lidstvo můžeme používat přívlas-
tek „vyspělí.“ Jejich vliv a přínos pro 
umění a vědu byl obrovský. Dodnes 
tvoří základ dalšího lidského pokroku 
ve všech oblastech. 

Méně často se však už dozvídá-
me o duchovním zázemí těchto lidí. 
Mnozí z velkých géniů byli lidé, kteří 
vyznávali živou víru v Boha. Hvězdář 
Mikoláš Koperník po jedné přednáš-
ce pokorně odmítl chválu posluchačů 
slovy: „Ne můj systém, ale Boží pořá-
dek chvalte!“

Anglický fyzik, matematik a hvěz-
dář Isaac Newton, objevitel tří záko-
nů termodynamiky, řekl: „Zázračné 
vytvoření slunce, hvězd a komet se 
mohlo uskutečnit jen podle plánu 
vševědoucí a všemohoucí bytosti a je 
jejím řízením. Z toho vyplývá, že Bůh 
je skutečně živým, všemohoucím a 
vševědoucím Bohem, že je nekonečně 
dokonalou bytostí, která stojí vysoko 
nad vesmírem…to, co známe, je jen 
kapka; toho, co nevíme, je celý oceán.“

Jan Maedler, německý hvězdář, 
známý svým výzkumem měsíce, řekl: 
„Skutečný vědec nemůže být nevěří-

Součástí křesťanského života bývají také návštěvy pout-
ních míst. Lidé tak jezdí načerpat do míst, která jsou ně-
jakým zvláštním způsobem nabitá energií (v křesťanské 
terminologii bych napsala omilostněna). V naší farnosti se 
tradičně už po mnoho let jezdí na Svatý Hostýn. Tradicí 
bývala také pouť do Žarošic. Několik posledních let se však 
tato pouť nekonala. Letos se zrodil nápad pouť do Žarošic 
obnovit. Také proto, že v letošním roce milosrdenství je i v 
Žarošicích možnost projít branou milosrdenství (křesťané 
vědí, co to znamená). Pět se nás odhodlalo vyrazit na pouť 
pěšky, tak jako za starých časů (cca před dvaceti lety jsme 
to přece v pohodě ušli). Namazali jsme nohy (aj „ksichty“, 
neboť předpověď byla jasná) a v 8 hodin jsme vyrazili. Po 
cestě se k nám přidal ještě jeden bývalý prušánecký farník, 

Zprávičky z farnosti

cím člověkem, protože kdo se dívá do 
Boží dílny a má příležitost obdivovat 
věčnou moudrost, ten si musí před 
všemohoucí nejvyšší bytostí pokorně 
kleknout.“

Fyzik a matematik, Francouz An-
dre Ampére, známý objevitel zákonů 
elektrodynamiky, po kterém se jmenu-
je jednotka elektrického proudu „am-
pér,“ se i při práci modlil.

Německý badatel a fyzik Max Plan-
ck řekl, že věda a náboženství mají 
stejný cíl. Náboženství od Boha začíná 
a věda k Bohu směřuje.

Vynálezce a badatel Th omas A. 
Edison, vynálezce fonografu, gramo-
fonu, elektrické žárovky a celé řady 
dalších zařízení, napsal do zlaté knihy 
v Paříži slova: „Panu Eifelovi, inžený-
rovi, slavnému staviteli tohoto ohrom-
ného a zvláštního uměleckého díla, 
věnuje tato slova muž, který má vel-
kou úctu ke všem inženýrům na světě 
a který je obdivuje, ale nejvíc „nejvyš-
šího inženýra“ – Boha.

Objevitel rentgenových paprsků 
Wilhelm Roentgen byl člověkem hlu-
boké víry a zbožnosti.

Švédský badatel, zakladatel botani-
ky Carl von Linné ve všech svých pra-
cích obdivuje Stvořitele.

Kdybyste si přečetli zápisky někte-

který putoval sám z Moravské Nové Vsi. Naší náplní, jako 
správných poutníků, byla samozřejmě modlitba. Cesta je 
dlouhá (cca 35 km), takže jsme se stačili pomodlit všechny 
4 růžence, které nám byly velkou pomocí, abychom vždyc-
ky ušli kus cesty a nemysleli na to, co nás bolí. Důležité byly 
zastávky ve stínu, protože celou cestu na nás pražilo slunko. 
Bylo potřeba také vyrovnávat duchovní prožitky s něčím 
přirozeným. V Čejkovicích jsme se posilnili medovinou, 
na Čejči nechybělo pivo a v Násedlovicích  nám místní 
hoši nabízeli slivovici nebo studenou vodu. Protože ta naše 
voda už po cestě pěkně zteplala, byli jsme vděční spíše za 
tu osvěžující vodu.  Do Žarošic jsme dorazili v 16 hodin  
za zpěvu starobylé písně „ Chválu vzdejme, ó křesťané..“, a 
zrovna v tu dobu nás míjel  autobus s poutníky z Prušánek, 

rých velkých vědců, jakými byli na-
příklad Newton, Kepler, Koperník či 
Pascal, našli byste v nich stopy hlubo-
ké víry v Boha a úžasnou pokoru před 
Stvořitelem.

A co umělci? Jen málo lidí ví, že 
Vincent Van Gogh, nejznámější ho-
landský malíř, se původně chtěl stát 
kazatelem. Také další holandský malíř, 
Rembrandt, byl hluboce věřící. Ně-
mecký básník J. W. Goethe, řekl: „Víru 
v Boží lásku, která před několika sta-
letími putovala na kousku země pod 
jménem Ježíš, považuji za jediný dů-
vod své blaženosti.“

O skladatelích G. F. Handlovi (au-
torovi překrásného oratoria Mesiáš) 
a J. S. Bachovi (tvůrci stovek skladeb 
chrámové hudby) je všeobecně zná-
mo, že byli hluboce věřícími lidmi.  
Není už tak známo, že i Vivaldi byl 
velice zbožný. Rakouský hudební skla-
datel Joseph Haydn při jedné příleži-
tosti vyznal: „Když myslím na Boha, v 
srdci mám takovou radost, že mi noty 
z pera samy vyskakují.“

Co může být krásnějším svědec-
tvím o našem Bohu a pobídkou k ná-
sledování, než odvolávání se na víru 
těch, kteří se nesmazatelné zapsali 
svým přínosem do lidských dějin?  

Vít Hába, farář
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doplněný o poutníky z Hodonína, Lužic a Mikul-
čic. Jak se této poutní sobotě říká „ zlatá“, tak tomu 
tak díky slunečnému počasí opravdu bylo. Po mši 
svaté, kterou sloužil pomocný českobudějovický 
biskup Pavel Posád, se konal tradiční průvod. Vět-
šinou krojovaná mládež nesla sochu Panny Marie 
patřící jejich farnosti. Tato tradice je stará již 300 
let a jak řekl místní farář, který připomněl celou 
historii poutního místa, do této tradice je vepsá-
na duše moravského a slovenského lidu. Bylo zde i 
mnoho poutníků ze Slovenska. Nikdo z nás pěších 
nelitoval, že jsme tuto cestu obětovali, ale s radostí 
jsme se vrátili domů autobusem. Poděkování patří 
Luďkovi Sukupovi, který s námi podnikl cestu po 
půlce okresu, aby nás rozvezl do našich domovů. 
Ještě tři dny jsme pak cítili všechny svaly, ale určitě 
to stálo za to. 

Za poutníky Jitka Omelková

Možná si někteří ještě vzpomínáte 
na článek ve Zpravodaji, ve kterém se 
psalo o mažoretkách z Prušánek, které 
trénují v Moravské Nové Vsi - Natálce 
Pálkové a Evičce Ratajové.

Za ty roky získaly spoustu medailí, 
ale tato sezona patří k nejlepším v celé 
historii Neonek. Nebudeme vypisovat 
všechny jejich úspěchy na soutěžích 
této sezóny, ve kterých získaly před-

ní umístnění, ať už to bylo v kategorii 
baton, show nebo v mini formacích, ve 
kterých holky soutěžily. Zmíníme pou-
ze ty nej! Na Mistrovství Evropy získa-
ly v kategorii baton - s hůlkou čtvrté 
místo. Více se jim ale dařilo v kategorii 
show. Na Mistrovství České republiky 
vyhrály místo třetí. Na Mistrovství Ev-
ropy místo druhé. A 24.8. 2016 v Praze 
přišlo vyvrcholení celé sezony - Mist-
rovství světa. S hrdostí vám oznamuje-
me, že i dvě slečny z Prušánek mají po-
díl na tom, že Neonky vybojovaly titul 
první vicemistr světa - druhé místo na 
Mistrovství světa!

Pokud chcete vědět o Neonkách 
více, můžete navštívit jejich faceboo-
kové stránky „Neonky Moravská Nová 
Ves, z.s.“ Nebo můžete zadat do vy-
hledávače „Mažoretky Neonky“. Mají 
spoustu videí i na youtube.

Neonky děkují obci Prušánky za 
podporu. A Natálka a Evička navíc 
všem, kdo je vozí na tréninky. No, a 
kdyby se někdo chtěl stát sponzorem 
Neonek, určitě je to všechny moc po-
těší, protože každá ,,sranda“ něco sto-
jí a Neonky už jsou na světové úrovni. 

Vendula Pálková 
a Lenka Pálková

Pochlubte se, máte čím

Evička a Natálka Evička a Natálka Neonky na Mistrovství světa v PrazeNeonky na Mistrovství světa v Praze
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Předhodový večer patřil již tradičně besedě u 
cimbálu, kterou pořádal Slovácký krúžek ve spolu-
práci s Obcí Prušánky.  Za pěkného a teplého poča-
sí se v programu představili mužáci  a ženy z Prušá-
nek, domácí sólisté a samozřejmě nechyběl ani FK 
Nechoránek, který je již po několik let pravidelným 
účastníkem této kulturní akce. Svým milým a vtip-
ným pásmem naše děti všechny přítomné určitě 
pobavily.

Pozvání po mnoha letech přijal i mužský sbor z 
Moravské Nové Vsi, který svým pěveckým proje-
vem potěšil, stejné tak jako dívčí duo Nikol Stávko-
vá a Soňa Vacenovská z Hodonína. 

Dalším hostem byl folklorní soubor z Ořecho-
va u Uherského Hradiště. Mladí tanečníci se před-
stavili pásmem tanců z Kopanic, Boršic, Strání a 
Korytné. Jejich tance byly svižné a tím dodávaly 
celému večeru na dobré náladě. Pěkným bodem 
programu bylo i připomenutí 80. narozenin pana 
Františka Hromka, které oslavil letos na jaře. 

Účinkující provázela cimbálová muzika Guráš z 
Velkých Bílovic s primášem Janem Omastou. Prů-
vodního slova, okořeněného vtipem, se ujal konfe-
renciér František Čech z Týnce.

Můžeme říct, že celý program proběhl v pořád-
ku. Musíme si však přiznat, že stinnou stránkou ve-
čera byla špatná kvalita ozvučení. Věříme, že se to 
již nebude opakovat a příští beseda u cimbálu bude 
pro všechny pěkným kulturním zážitkem.

Závěrem děkujeme všem, kteří se na přípravě 
celého večera podíleli.

Za SK Vlasta Trechová
foto Josef Hromek

Všichni jsme si již zvykli na to, že se 
nedaleko Prušánek nacházejí dva tzv. 
poldry, ze kterých se staly hezké vod-
ní plochy. Zvláště ten obci bližší se pro 
mnohé stal cílem vycházek do přírody, 
kde může trpělivý a opatrný pozorova-
tel spatřit mnoho zajímavého jak z říše 
rostlinné, tak živočišné. A zadívá-li se 
pozorně na zdánlivě klidnou hladinu, 
dříve či později uvidí proplout nebo s 
hlasitým plácnutím vyskočit i nějakou 
tu rybu. Celé léto jsme také měli mož-
nost vidět u „Kalůže“ skupinky dětí po-
koušející se lovit ryby způsobem „chyť 

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi
Beseda u cimbálu

Dětské rybářské závody
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Na hody pod zeleným byli letos zvědaví nejen Prušaňá-
ci, ale i přespolní. Vědělo se totiž, že hody budou „v novém“. 
Nejen že byla dokončena rekonstrukce celé návsi včetně 
nového „tancplacu“, ale obecní úřad pořídil novou kovovou 
konstrukci na „zelené“. Napoprvé byla jeho stavba trochu 
časově náročnější, zaměstnanci fi rmy všechno přeměřovali 
a dolaďovali na místě, samozřejmě za asistence našich šoha-
jů, protože příště už budou konstrukci podle návodu stavět 
sami. Je nutno říci, že všem hodařům se konstrukce líbila, 

Hody

a pusť“ a zdokonalující tak své rybářské 
dovednosti. Zájem o rybaření byl tedy 
zřejmý a tak už byl jen krůček k nápa-
du uspořádat pro děti rybářské závody 
a zároveň se tak přesvědčit o tom, jaká 
tajemství se skrývají pod hladinou této 
naší vodní nádrže.

A pak už přišla sobota 10. září. Bylo 
krásné počasí a zúčastnilo se 19 dětí sa-
mozřejmě v doprovodu maminek, ta-

tínků, babiček či dědečků, kteří dětem 
předávali své letité rybářské dovednosti 
a zkušenosti. Na vše dohlíželi, o vzor-
nou organizaci a občerstvení se posta-
rali pracovníci Obecního úřadu a pru-
šánecký rybářský kroužek. Soutěžilo se 
ve dvou kategoriích. O největší rybu a 
o největší celkovou délku nachytaných 
ryb. Největší rybu, kapra 63 centimetry, 
chytil Jakub Remeš a s nejvíce nalove-

nými centimetry, neuvěřitelnými 230, 
se pochlubil Michal Kachyňa. V obou 
kategoriích byla oceněna první tři mís-
ta a děti obdržely věcné ceny.

Akce to byla vydařená, všichni se 
skvěle bavili a myslím, že příští rok ji 
určitě zopakujeme.

S rybářským pozdravem „Petrův 
Zdar“

Lubomír Zahradník

celé hody se moc pěkně vydařily včetně počasí. V neděli hrá-
la DH Legrúti, v pondělí a v úterý DH Lanžhočanka. 

JK, foto Petr Omelka
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Tak první, co mě napadá, je napsat 
„moje nervy“!!! Celý týden sledujete 
Aladina, Meteosat, Slunečno.cz a jiné, 
a všichni vám hlásí takovou sobotní 
předpověď počasí, kterou opravdu, ale 
opravdu nechcete slyšet. A tak celou 
dobu prosebně obracíte oči k nebi a v 
duchu moc pěkně prosíte. Pak v sobo-
tu dopoledne, když vaříte oběd, začne 
pršet a vy se téměř zhroutíte.  Do toho 
telefonáty typu: „Tož, co to počasí?“, A 
bude to dneskaj?“, „Nezrušíte to?“ No, 
tak ty mně taky moc nepomohly.  

A nakonec z toho byla moc vydaře-
ná akce s příjemným počasím a mno-
ha spokojenými návštěvníky. Na jejím 
úspěchu se podílelo hodně lidí: prušá-
necká chasa, mužský a ženský sbor na-
šeho Slováckého krúžku, šikovné děti z 
Nechoránku, cimbálová muzika Galán, 
která doprovázela všechna vystoupení a 
potom hrála ve stanu u Expozice až do 
půlnoci a stejně je ani potom nechtěli 
pustit domů, dechová hudba Bojané, 
která by také mohla hrát až do rána a 
pořád by byl plný „tancplac“, všichni 
pracovníci obecního úřadu a naše věr-
né seniorky v pokladnách. Všem patří 
velké díky.

Jana Kamenská, foto Jitka Omelková

Vinobraní 

Dne 28. října 1918 je vyhlášena čes-
koslovenská samostatnost. Tímto his-
torickým a památným dnem byla přer-
vána pouta, která nás vázala k rakouské 
říši a Habsburské dynastii. Svoboden je 
český lev!

Jako blesk rozletí se tato radostná 
zpráva po celé vlasti a po celé rakous-
ko-uherské armádě, která byla rozveze-
na po celé Evropě. Do Prušánek přišla 
zvěst o prohlášení Československé re-
publiky dne 29. října. Přivezl ji správce 
státního dvora Antonín Bednář z po-
litické správy z Hodonína. Křičel přes 
celou dědinu z kočáru. Lidé vybíhali ze 
dveří a vrat a uslyševši, co jest nového, 
strhli takový křik, až to v uších zaléha-
lo, a tak to šlo po celé dědině od konce 
až na „Kopeček“. Jedni nad tím krou-

tili hlavami, nechtěli tomu věřit, druzí 
radostí skákali, jiní radostí plakali, jiní 
zase zpívali. V několika minutách se 
to vědělo po celé dědině. Ihned každý 
praštil s prací a světilo se. Mužští, pokud 
byli doma, odešli to k Nechorám zapít.

Navečer po poradě se zdejším var-
haníkem Vincencem Fajkusem vybub-
noval strážník Fabián Bůšek, že večer 
bude průvod přes vesnici a po průvodu 
tábor lidu. Po tomto vybubnování vyvě-
sili občané národní prapory.

Večer se skutečně sešli všichni ob-
čané před Obecním hostincem, hudba 
hrála až radost! Varhaník Fajkus pro-
mluvil ke shromážděným občanům a 
občankám o třistaleté porobě českého 
národa, o světové válce a o znovuvzkří-
šení českého národa. Po proslovu pana 

Fajkuse prošel průvod směrem na ko-
nec. Nejradostněji si vedli dezertéři, 
kterých bylo v průvodu dosti. Střílelo 
se, zpívalo, výskalo, muzika hrála a zá-
roveň se objevilo mnoho osvětlených 
lampionů, které tento průvod zpestřo-
valy. Na konci byla zastávka, kde zase 
promluvil pan Fajkus, pak se šlo nazpět 
k faře, kde pan Fajkus opět promluvil, 
pak se šlo směrem na „kopeček“ k hos-
tinci Vrankové, kde měl opět pan Fajkus 
velmi dojemnou řeč. Nebyl sice pan Faj-
kus řečníkem z povolání, ale v tento den 
dělal přímo divy. Vždyť mluvil tak krás-
ně a dojemně, že ho bylo až radost po-
slouchat. U hostince Vrankové byla tato 
historická slavnost ukončena. Mladí šli 
spát, ale hudba hrála dlouho do noci.

Klidně spí občané a ještě klidněji 

Čteme z prušánecké kroniky 
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Vařit se budou všechny druhy gulášů, každý dle svého 
výběru. V letošním roce dochází ke změně pravidel. Tou nej-
podstatnější změnou je, že si každé družstvo zajišťuje veškeré 
suroviny samo, nic se neproplácí. Každé družstvo může uva-
řit libovolné množství guláše, jedna porce bude cca 50g masa 
za jednotnou cenu 25 Kč za porci. Kotel, stánek, pečivo, mis-
ky, lžíce a ubrousky si družstva zajišťují sami. Každé družstvo 
si zodpovídá samo za sebe, musí mít vlastní kasu s hotovostí, 
co si prodá, to je jeho tržbou.

Pořadatel dodá stoly, lavice, dřevo, naběračky, vodu. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
1. Zájemci nahlásí název družstva, název guláše a bydliště 

nejpozději do 24. 10. 2016 na email: kultura@obecpru-
sanky.cz , nebo na telefon 724 937 005 (kultura)  a  724 
055 318 (starosta). Příklad názvu družstva: Bídníci/Bídný 
guláš/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 4 x 3 m.                                                                        
Každý tým bude zapsán do seznamu soutěžících a bude 
mu přiděleno týmové číslo.                     

3. Soutěžící družstvo zaplatí startovné 200 Kč.
4. Tým má za úkol uvařit libovolný guláš v kotli o minimál-

ním objemu 25 l. 
5. Družstvo musí mít společný oděv, šátek, čepice, zástě-

ry nebo jiný doplněk, který je bude označovat za členy 
týmu! 

5. ročník Gulášového festivalu - 29. 10. 2016

chlapci dezertéři, kteří se nemusí obávat 
nočního útoku od vojska nebo četnic-
tva jako doposud. První noc spí v klidu 
pod rodnou střechou ne jako rakouští, 
ale jako českoslovenští občané…

Třebas už byla prohlášena samo-
statnost československá, přece ještě 
umírali na frontě italské a francouzské 
příslušníci tohoto nově utvořeného stá-
tu… Teprve postupem času dozvídali 
se tuto radostnou zvěst vojáci i zajatci, 
kteří prožívali dobu utrpení v nehostin-
né a daleké cizině, v zapadlých ruských 
končinách na Sibiři, Turkestánu, na Da-
lekém Východě, kde byli v mnoha pří-

padech zapřaženi do hrozných robot. 
Najednou uslyšel takový nešťastník tuto 
radostnou zprávu, že už je konec válce, 
a že je už konec jeho otrockému životu. 
Mnohý se dal nad touto zprávou do plá-
če, avšak byl to pláč radosti a byly to slzy 
štěstí. Samostatnost Československého 
státu byla vyhlášena, ale pořád nebyl 
nikdo, kdo by tu válečnou hrůzu za-
stavil. Když však bojující vojáci uslyšeli 
tuto radostnou zprávu, ihned přestali 
být rakousko-uherskými vojáky. Mno-
zí ihned opouštěli svá místa, zahazujíce 
vše nepotřebné, co měli u sebe. Italská 
armáda ovšem nemeškala a postupova-

la rychle vpřed a zajala mnoho desítek 
tisíc vojáků rakouské armády, což ko-
nečně donutilo Rakousko ke kapitulaci. 
Dne 3. listopadu roku 1918 kapitulova-
lo Rakousko-Uhersko, jsouc poraženo 
na italské frontě spojenými armádami 
– italskou, jejíž součástí byli českoslo-
venští legionáři, francouzskou a anglic-
kou. Rakouské armádě bylo nařízeno, 
aby ihned zastavila válečnou činnost na 
zemi, ve vodě a ve vzduchu. Dále pak 
bylo nadiktováno 26 bodů podmínek 
příměří. Rakousko všechno přijalo…

Z prušánecké kroniky vybrala a 
upravila Jana Kamenská

Pozvánky na akce
29.10. Gulášfest

29. – 30.10. Podzimní výstava „Ticho vinohradů“, fotografi e Stanislava a Petra Böhmových z Příbrami
26.11. K Nechorám za mladým vínem
27.11. Rozsvícení vánočního stromku u OÚ

6. Čas na uvaření guláše je stanoven na dobu od 8.00 do 
12.00 hod. Vše se připravuje až na místě – (krájení cibu-
le...). Maso může být nakrájené a naložené předem. Před-
vařený guláš je ZAKÁZÁNO podávat.

7. Hodnotí se také vzhled soutěžního místa, styl vaření, 
způsob servírování, prezentace. 

8. Každý tým může využít z vlastních zdrojů vlastní občer-
stvení, jako kávu, svařené víno, rohlíky, koláče, palačinky 
apod. Masné výrobky (párky, klobásy, hamburgery…) 
jsou zakázany! Od 18.4. 2014 musíte mít při prodeji alko-
holu nad 15% koncesi na prodej alkoholu!!!

9. Tým může prodávat alkoholické nápoje pod 15% alkoho-
lu, např. víno, svařák, a nealkoholické nápoje kromě piva.

10. Hotové jídlo může být servírováno zájemcům od 12.00 
hod. 

11. Jídlo může být zájemcům servírováno jak do misek pro 
přímou konzumaci, tak i do vlastních jídlonosičů, dle 
uvážení týmu.

12. Vyhodnocení: 
Družstvo s nejlepším gulášem vyhodnotí: 
I. Odborná degustační komise, která bude hodnotit barvu, 

chuť, konzistenci, uvařenost, hustotu a celkový dojem.
II. Anketa veřejnosti, kdy každý návštěvník bude moci 

přidělit max. 3 body ať jednotlivě, či jednomu druž-
stvu. 

12.  Vyhlášení výsledků soutěže bude  ve 14:30. Týmy na prv-
ních třech místech obdrží věcné ceny. 

DÍLČÍ ZMĚNA PRAVIDEL VYHRAZENA!
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Společenská kronika
Narození
Eliáš Koliba
Adam Kohner (maminka Martina Kohnerová – Čuprová)
Terezie Šuláková (maminka Iva Šuláková – Kristová)
Jakub Vašíček
Tobiáš Flamík

Opustili nás
Marie Bušková
Květoslava Kotásková
Jiří Janeček

Sňatky
Vítězslav Vašíček a Dana Steinbacherová
Zbyněk Němeček a Magdaléna Rutarová
Peter Čuchta a Blanka Esterková

Jubileum
70 let: Bohumila Křiváková
80 let: Božena Trechová
            František Ivičič
            Josef Polách
            Anežka Holubová
90 let: Štěpán Bůšek
95 let: Kateřina Hrazdilová

Charita

 „Hned když jsem poprvé uviděla ve 
dveřích pana H., věděla jsem, že pro-
žívá ve svém životě aktuálně nesmírně 
nelehké chvíle. Dovídám se, že má prá-
vě dva roky po rozvodu, potíže v práci, 
konfl ikty s bývalou ženou a hlavně ob-
rovskou starost o dospívající dceru. Ta 
se v důsledku šikany ve škole zhroutila, 
pokusila o sebevraždu a skončila hos-
pitalizovaná v psychiatrické léčebně. 
Situace sama o sobě pro otce nesmírně 
tíživá, znásobená o naprosto přeruše-
ný kontakt s dcerou. „Co mám dělat? 
Dceři vzali v nemocnici mobil, sestra 
na oddělení mi ji odmítla dát k telefo-
nu a prý si mám zavolat za 5 týdnů, 
prý mě k ní nepustí ani na návštěvu… 
co mám dělat? Potřebuju ji aspoň sly-
šet…“ Hned podle hlasu poznám jak 
na tom je. „Tak co mám dělat?“ říká 
zoufalý otec. Co mám klientovi nyní 
říci, jak jej uklidnit, pomoci mu? Situ-
ace není právě lehká a je třeba ji řešit 
rychle. S kolegyní vše podrobně kon-

Charitní poradna Hodonín

zultujeme.  Kontaktujeme další od-
borníky, konzultujeme s nimi situaci, 
komunikujeme opakovaně s klientem, 
s primářem oddělení s cílem umožnit 
otci tak důležitý kontakt s jeho dcerou. 
A nyní po dvou týdnech sedím v kan-
celáři a hovoříme spolu po telefonu. 
Klient je spokojený, klidný, s dcerou již 
hovořil a dokonce ji již byl navštívit. 
Za tři týdny se dcera vrací domů…“

Posláním Charitní poradny Hodo-
nín je poskytovat lidem, kteří se na 
nás obrátí v nepříznivé životní situ-
aci, nebo jsou takovou situací ohro-
žení, sociální poradenství tak, aby se 
byli schopni orientovat v sociálních a 
právních systémech a mohli rozvíjet 
své schopnosti, které jim pomohou 
samostatně nebo s podporou pra-
covníka jejich nepříznivou sociální 
situaci zmírnit nebo vyřešit. Našim 
klientům můžeme pomoci v oblasti 
sociálních dávek a služeb, dluhového 

poradenství, zdravotní péče, mezilid-
ských vztahů a mnoha dalších. Naše 
služba je poskytována zdarma a na-
šimi hlavními zásadami jsou diskrét-
nost, nestrannost a spolupráce. Na-
lézt nás můžete na ulici Wilsonova v 
Hodoníně v budově vedle vlakového 
nádraží. Pro objednání či poradenství 
můžete využít tel. 972 633 578, 731 
425 497 či nás kontaktovat na mail: 
poradna@hodonin.charita.cz.
Nemějte strach vyhledat pomoc v 
tíživé situaci a obraťte se na nás. Na 
svou starost nemusíte být sami!

„To, co děláme, je méně než kapka v 
moři. Ale bez této kapky by tady něco 
chybělo.“ 

Matka Tereza

Bc. Lucie Robková
 vedoucí služby, sociální pracovník

Eliška Štefanová, DiS. 
sociální pracovník
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Inzerce
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Ohlédnutí za prušáneckými hody

 foto Petr Omelka
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Naši hasiči

Letošní prvňáčci

Hody 2016 
foto Petr Omelka

Šesťáci na Littneru

Vítezné družstvo Pouliček 2016 - Novinky
foto Kateřina Váňová
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