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Krátce Krátce 
z obsahuz obsahu Vážení a milí spoluobčané,

před čtyřmi lety jsem na tomto mís-
tě psal své první „Slovo starosty“ v našem 
Zpravodaji a  vyjádřil v  něm své potěšení 
nad tím, že celé nové zastupitelstvo má chuť 
táhnout za jeden provaz a spolupracovat na 
rozvoji Prušánek jako tým. Mám-li se dnes 
ohlédnout a hodnotit, zda se nám to poda-
řilo, tak s radostí konstatuji, že ano. Práce 
Zastupitelstva a Rady obce byla profesionál-
ní, s věcnými argumenty a vždy s maximál-
ní snahou rozhodovat v souladu s potřeba-
mi naší obce a Vás, našich spoluobčanů. Za 
tento přístup bych chtěl všem zastupitelům 
upřímně poděkovat a  popřát jim hodně 
štěstí jak v profesním, tak v soukromém ži-
votě.

Před čtyřmi lety jsme si také stanovili 
plán rozvoje obce 2014-2018. Jeho naplnění 
je věnován vnitřní obrazový dvojlist tohoto 
Zpravodaje. Je na něm vidět všechno to, co 

se podařilo v obci vybudovat, zorganizovat 
či změnit, co už mnohé dnes považujeme za 
samozřejmé a co je dobré si připomenout.

V současné době v oblasti za kostelem 
ještě stále probíhají práce na budování 
slavnostního areálu, parku a  rekonstruk-
ci chodníků na hřbitově. Chci Vám všem 
poděkovat za trpělivost a shovívavost. Do-
končení se blíží! Za několik týdnů nám 
bude odměnou krásné místo se spoustou 
nové zeleně a  stovkami vysazených keřů 
a  stromů. Jeden z  nich, lípu, jako „Strom 
svobody“, zasadíme společně na konci října 
v rámci oslav stého výročí vzniku samostat-
ného Československa.

Milí spoluobčané, děkuji Vám za tu čest 
mít možnost pro Vás pracovat a přeji Vám 
krásné podzimní dny okořeněné veselou 
a přátelskou náladou.

Lubomír Zahradník,
starosta

Slovo starosty

Informace odpadového 

hospodářství
Vážení spoluobčané,
k akci „Kompostéry“ bych se rád ještě 

jednou a snad už naposled vrátil. Minulý 
týden nám na dotaci, kterou jsme získali 
na nákup kompostérů (cca 1,5 milionů 
Kč), byla provedena kontrola z  minister-
stva fi nancí na výběrové řízení, nakládání 
s fi nančními prostředky a způsobu rozdě-
lování těchto kompostérů. Po celodenní 
kontrole bylo konstatováno, že vše pro-
bíhalo bez závad. Jsme rádi, že vše dobře 
dopadlo a doufám, že kompostéry budou 
skvěle plnit funkci, ke které byly pořízeny.

Po pořízení kompostérů, osazení hně-
dých popelnic do hnízd na tříděný odpad 
a dvou velkoobjemových kontejnerů na za-
čátku Prušánek a recyklační plochy nám už 
nikde nevznikají černé skládky s bioodpa-
dem, a také ubylo pálení zbytků ze zahrad. 
Za to bych chtěl Vám občanům moc podě-
kovat. Myslím si, že těmito kroky se nám 
podařilo problém s  bioodpadem vyřešit 
a nebude potřeba přistupovat k pořizování 
malých hnědých popelnic do domů. Tím 
nám všem šetříme peníze, které bychom 
museli dát za vývozy těchto popelnic.

Ještě krátce bych se rád vyjádřil k po-
pelnicím u vjezdu do Nechor. Nechory se 
na jedné straně snažíme zkrášlit, aby se 
návštěvníkům líbili, a  tito se rádi vrace-
li, a na druhé straně si to kazíme tím, že 
není žádný pěkný pohled na přetékající 
a  zapáchající popelnice. Tímto bych rád 
apeloval hlavně na občany, kteří poskytu-
jí ubytovací služby, aby si vybavili sklepy 
nádobami na tříděný odpad a návštěvní-
ky řádně poučili, jak s  odpadem naklá-
dat. Roztřídit odpad by si ale měli všichni 
majitelé sklepů a  případně si ho odvést 
domů do popelnice nebo na sběrný dvůr, 
jestliže jsou kontejnery plné. Zvyšovat 
četnost odvozů odpadu rozhodně nebu-
deme. Jestliže se stav nebude zlepšovat, 
rada obce rozhodla, že budou přemístěny 
k recyklační ploše.

Závěrem bych Vám občanům popřál 
ještě mnoho krásných a  slunečných dnů 
ke sběru letošního velkého množství révy 
vinné. Jinak přece probíhá vinobraní, když 
svítí sluníčko a jinak, když „teče do ruká-
vů“.

Jan Nosek, místostarosta
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Oznámení 
o době a místě konání volby 

do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:

v pátek 5. října 2018 od 14.00 hod – 22.00 hod 
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hod – 14.00 hod 

Místem konání voleb jsou volební okrsky č. 1 a č. 2, sídlo volebních místností těchto okrsků je přísálí Kulturního 
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 

občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti zákonem stano-
venými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 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 osob-
ně, zastoupení je nepřípustné. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním 

obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou.

Vážení spoluobčané,
máme podzim a dětem začaly školní povinnosti. A prá-

vě u dětí, konkrétně páté třídy, se zastavím. Již potřetí je pro 
knihovny vyhlášen projekt „Jižní Morava čte“. Předloni se ho 
zúčastnili letošní čtvrťáci, letos to bude pátá třída s paní uči-
telkou Nesvadbovou a taktéž malé děti z výtvarného krouž-
ku paní učitelky Řehánkové. Téma na tento rok je „Moje 
obec – moje město – můj kraj před 100 lety a nyní.“ 

V září proběhne veřejné čtení v knihovně, číst budeme 
úryvky z  prušánecké kroniky, děti se dozvědí, co se dělo 
v Prušánkách v roce 1917 – 1918. Domlouvá se taky beseda 
se spisovatelem a malířem Pavlem Čechem. Výsledky snaže-
ní dětí uvidíte na chodbě OÚ v průběhu listopadu.

V prázdninových měsících opět proběhlo vyřazování sta-
rých a opotřebovaných knih, úklid knihovny a taky letos jen 

Z naší knihovny
„ lehké“ přehazování knih. Jelikož se hodně lidí ptá na sever-
ské autory detektivek, tak je najdou zvlášť na regálech, tak-
též české detektivky a klasickou anglickou detektivku. Jsou 
taky vytříděné časopisy, na stole u počítače máme jen ročník 
2018, starší jsou vzadu v regálech.

V dětském oddělení jsou posunuty knihy o regál níže, aby 
na ně děti pohodlně dosáhly. Knihy jsou dále rozděleny na 
autory jako Verne, Štorch, Karel May a westerny, Foglar, mají 
zvlášť pár knížek ve slovenštině. Obec taky nakoupila dvacet 
nových podsedáků na besedy s dětmi, staré se již rozpadaly.

Mnozí z vás zajisté zaregistrovali novinku na autobusové 
zastávce – malý regál s knížkami a bedničku s časopisy. Ne-
čekejte samozřejmě žádnou hlubokomyslnou literaturu, jed-
ná se o lehké čtení jak obsahově, tak gramážově, aby se vám 
bez problému vlezlo do kabelky a zpříjemnilo cestu vlakem 

Státního občana jiného členského 
státu EU lze zapsat do dodatku stálého 
seznamu pro účely voleb do zastupi-
telstev obcí, jestliže o  to sám požádá 
a splňuje podmínky pro výkon práva 
volit ve volbách do zastupitelstev obcí 
na území ČR. 

Zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů může obecní úřad na základě 
žádosti občana jiného členského státu 

EU provést kdykoli do uzavření do-
datku, ke kterému dochází 2 dny přede 
dnem voleb v 16.00 hodin. 

Zápis do dodatku může obecní 
úřad provést, pokud žadatel splňuje 
všechny stanovené podmínky pro ten-
to zápis:
- státní občanství jiného členského 

státu EU
- dosažení věku 18 let (do dodatku 

stálého seznamu voličů je možné 
zapsat i voliče, který v době podání 
žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, 
avšak dosáhne tohoto věku nejpoz-
ději ve druhý den voleb)

- Povolení k  trvalému pobytu 
nebo Přechodný pobyt na území 
ČR s  platným dokladem proka-
zujícím oprávněnost pobytu na 
území ČR

Informace pro občany jiných členských států EU, kteří jsou v obci 
Prušánky přihlášeni k pobytu
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nebo autobusem. Jsou zde i nějaké knihy pro děti a dokonce 
stará leporela pro nejmenší. Knihy si půjčujte, vracejte, nebo 
vyměňujte za jiné. Na webových stránkách knihovny probí-
há anketa, zajímaly by mně vaše ohlasy a připomínky. Přijďte 
mi je říct i do knihovny.

V září nebo říjnu začnou besedy s předškoláky. Minulý 
školní rok bylo tématem lidské tělo, tento rok to budou po-
věsti našeho kraje.

Na podzim chystám besedu se slovenskou lektorkou ob-
ličejové gymnastiky. Jednoduchými cviky a grimasami mů-
žeme zpevnit obličej, vytvarovat kontury a předejít dvojité 
bradě. Zkusím taky domluvit trénování paměti, ale obě tyto 
věci ponecháme až na pozdní podzim po proběhnutí všech 
polních prací.

Přeji příjemný podzim a na shledanou v knihovně.
Milena Hromková

Září. Měsíc ve znamení podzimní rovnodennosti, 
sklizně všeho druhu a státního svátku, který letos (pán-
bů zaplať) vychází na pátek. A hlavně ve znamení za-
čátku nového školního roku. Z pohledu prvňáčka spoje-
ného s příjemným očekáváním, u některých pubescentů 
jde spíš o pocit nejryzejšího znechucení.

Tak jako tak je jasné, že není školního roku, aby ne-
přinesl škole alespoň něco málo nového. Nové učitele 
a žáky, nové vybavení, nové plány a podobně. A nejinak 
je to i u nás. Učitelský tým na základce v novém škol-
ním roce doplnila Táňa Vařachová na chemii a cizí jazy-
ky a Eva Bednářová jako nová třídní ve 3. ročníku. Eva 
Martinková s  Terezou Gazdíkovou pak posílily mateř-
skou školu. Na pozici zástupce ředitele působí nově Jana 
Kolaciová, na pozice zástupce pro předškolní vzdělávání 
Lucie Drejčková.

A jak se sama budova základky připravovala na nový 
školní rok během prázdnin? Kromě standardních oprav 
proběhla nová výmalba horního patra učebního pavilo-
nu, které ožilo díky nápaditým a někdy i vtipným moti-
vům. Postupně by měly v podobném duchu ožít i zbý-
vající společné prostory školy. Během přestávky mohou 
děti vydechnout u stolního fotbálku a také na nových se-
dacích prvcích. Dokoupily se další knihy do naší sdílené 
knihovny. Všechny tyto prvky byly pořízeny za fi nance, 
které si děti vyběhaly při akci v  loňském školním roce 

Z činnosti ZŠ
a díky sponzorským darům. 

Od tohoto školního roku chceme u dětí více rozvíjet 
například podnikatelského ducha. S tím bude spojena 
školní kavárna, kterou povedou sedmáci jako vlastní 
celoroční projekt se vším, co k  podnikání patří, navíc 
s podtitulem Fair trade. Děti čeká lyžařský kurz v Jesení-
kách, chybět nebude tradiční ples pod taktovkou deváťá-
ků, den otevřených dveří a další akce, o kterých budeme 
průběžně informovat. 

I mateřská škola žije v duchu nových věcí. V zahra-
dě se pomalu schyluje k  úpravám, které zpříjemní její 
prostranství a  povedou děti více k  ekologické výchově 
a k přírodě obecně. Přibude nová výsadba, hmyzí dom-
ky, záhony, broukoviště, hmatová stezka a další zajímavé 
prvky. V rámci vzdělávání v oblasti ICT může mateřská 
škola využívat svoji první interaktivní tabuli. Pro zvýšení 
bezpečnosti byl zaveden nový vstupní systém do budovy 
školky. Děti v MŠ mají v  tomto školním roce možnost 
navštěvovat taneční kroužek, kroužek dětské jógy, vý-
tvarný kroužek nebo kroužek angličtiny s rodilou mluv-
čí. Děti čeká také výcvik plavání na krytém koupališti 
v Hodoníně a spousta dalších akcí.

Přeji všem klidné podzimní dny a učitelskému týmu 
elán a nadšení až do konce.

Jakub Horňák, ředitel ZŠ a MŠ

Poslední prázdninová sobota patří 
ve škole těm nejmenším, kteří poprvé 
usednou do školních lavic. Už několik 
let se v sobotu odpoledne schází děti, 
rodiče a  jejich budoucí paní učitelka, 

která jim spolu se svými kolegyněmi 
připravuje zábavné odpoledne, kde 
si můžou vyzkoušet, jaké to je praco-
vat spolu s ostatními dětmi při plnění 
úkolů.

Z pohádky do pohádky

Letošní téma bylo Z pohádky do 
pohádky. Děti poznávaly kouzelné 
věci z pohádek, vyráběly perníčky na 
perníkovou chaloupku, třídily stej-
ně jako Popelka. Vyzkoušely si, jak 
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musel být obratný Kocour v  botách, 
co může schovávat Ubrousek, prostři 
se…. Zkrátka, podle toho, jak se děti 
do všech úkolů pouštěly, si to oprav-
du užily. Skoro jako v pohádce.Rodi-
če děti nejenom bedlivě sledovali, ale 
také měli možnost si chvíli hrát a po-
bavit se. Po přestávce získali první dů-
ležité informace o chodu školy.

Dvě hodiny uběhly jako voda… 

Děti si všechno vyzkoušely a  splnily 
a za svou snahu získaly malou odmě-
nu, stejně jako rodiče. Mně nezbývá 
nic jiného, než si přát, aby se dětem ve 
škole líbilo a chodily do ní rády a rodi-
čům, aby vždycky věřili, že o jejich děti 
je u nás dobře postaráno. Tak snad to 
vyjde…

Hezký školní rok! 
Blanka Čechová, tř. uč. 1. třídy

Třídění odpadu se na naší škole stalo samozřejmostí. 
Stejně tak i odměna pro vítěze v celoroční soutěži. A díky 
tomu jsme se my, žáci 4. třídy, mohli podívat do areálu spo-
lečnosti REC Group ve Starém Městě. Po krátkém výuko-
vém programu jsme se projeli ve vláčku Steelinka po celém 
areálu a poznali jsme zpracování odpadů v prostředí, které 
není jenom JAKO, ale doopravdy. Nejzajímavější částí byla 

návštěva KOVOZOO, kde každý rok přibude mnoho no-
vých exponátů. Na závěr prohlídky jsme vystoupali na ma-
ják Šrotík a prošli se po palubě lodi Naděje. Celý den jsme 
si užili a společný výlet nás nastartoval do nového školního 
roku. I letos budeme pokračovat v třídění odpadu- a to ne-
jenom ve škole, ale i doma.

M. Konečná a žáci 4. třídy

Výlet za odměnu

Již patnáctým rokem pořádá 
naše základní škola pro žáky šestého 
a  osmého ročníku adaptační kurzy 
Týmečky. Ty slouží k  sebepoznání, 
navázání sociálních vazeb a  pozná-
vání se s   novými učiteli. Děje se to 
prostřednictvím her, aktivit, soutěží. 
Letos strávili naši šesťáci tři krás-
né, téměř letní dny, na turistické zá-
kladně Littner. Libretem kurzu bylo 
Španělsko. Děti nejdříve zjišťovaly 
znalosti o  Španělsku – samozřejmě 
za běhu. Malovaly jako Salvator Dalí 
a Pablo Picasso – ale různými částmi 
těla. Využili jsme plnými doušky ba-
zén – Kolumbovy  plachetnice Santa 

Maria a  Pinta tu bojovaly, kdo jako 
první dosáhne břehů Ameriky. Vy-
ráběli jsme španělské vějíře a mužné 
kníry, z  modelovací hmoty přívěšky 
inspirované Gaudího stavbami. Děti 
nacvičily úžasný španělský tanec. 
Cestovní kanceláře svými prospekty 
zvaly do Španělska, děti se učily špa-
nělská slovíčka, která pak vkompo-
novaly do jimi vytvořených příběhů. 
Užili jsme si španělskou loterii El Go-
rdo .Utvořili jsme stínové divadlo. Po 
vzoru Španělů jsme stavěli živé lidské 
pyramidy. Her a  činností bylo ne-
skutečné množství, rozhodně si děti 
neužily mobily či tablety, zato příro-

Ať žije Španělsko!

du, les, noc, legraci, možná i  trochu 
strachu v  nočním lese, odpovědnost 
za sebe i  druhé ve skupině, navázá-
ní kontaktu s novou třídní učitelkou 
a  ostatními učiteli. V závěru jsme si 
užili bubble bally – velké průsvitné 
míče, s nimiž je velká legrace a pra-
vou španělskou rajčatovou bitvu La 
Tomatinu. Pomáhali nám dva in-
struktoři Nicolas Netík a  Denis Ko-
vačič, odvoz materiálu zajistil pracov-
ník pana Petra Zálešáka, za což moc 
děkujeme. Třemi španělskými dny je 
provázela p. uč. Hubová, nová třídní 
učitelka L.Frídlová a já.

Vanda Bušková

Královna prováděla Královna prováděla 
děti pohádkamiděti pohádkami
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Z naší školičky
Fotopozdrav ze školky

Z činnosti skautu

Skauti Mikulčice
I letošní prázdniny se nemohly obejít bez 

největší skautské akce a  tou je letní skautský 
tábor  nedaleko vesnice Polničky na Vysočině. 
Na tomto táboře nedaleko Žďáru nad Sázavou 
se rozhodlo strávit červenec okolo sedmdesá-
ti skautů, skautek, vedoucích, vlčat a světlušek 
z Prušánek, Mikulčic a Lužic. Jen na pro před-
stavu, co všechno obsahoval program letošního 
tábora a s čím vším se musely děti na táboře tzv. 
poprat:

na začátku postavit stany, hangár, záchody, 
sprchy..., udržovat si pořádek ve stanu (úklid se 
každý den boduje), naučit se hrát špačka nebo 
se v něm zdokonalit, zvládnout tábor bez mobi-
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lu, bez elektřiny (a bez rodičů ), vybojovat zpátky 
žirafě její skvrny (celotáborovka s názvem Madagas-
kar), zdokonalit se v morseovce, ve stolních hrách, 
plavání, loupání brambor pro celý tábor, v praní prá-
dla v lavoru..., přestat se tolik bát na noční hlídce, na-
učit se nevyhazovat tolik jídla po obědě, na konci tá-
bora zbourat stany, záchody, sprchy.., ale hlavně užít 
si spoustu legrace s kamarády a zažít něco nového. 

Pomohlo nám k tomu i pěkné počasí. Takže příští 
rok znovu na tábor!  

Za skauty - středisko Mikulčice 
Barbora Ivičičová – Majka

foto Josef Kobeda a Karolína Matlovičová

Skautský oddíl Cor Dare - Cesta kolem světa

Skautský tábor se letos uskutečnil 
klasicky v  podsadových stanech ve 
Vřesovicích nedaleko Kyjova. Nesl se 
v  duchu knihy „Cesta kolem světa“, 
jejímž autorem je Jules Verne.

Kluci si jako vždy užili spoustu 
společných her více čí méně pohy-
bově zaměřených, učili se dovednos-
tem, jak přežít v přírodě a zásadám 
skautingu. Na začátku byli rozděle-
ni do tří skupinek, které nesoupeři-
li proti sobě, ale společně bojovali 
proti nástrahám jednotlivých zemí, 
přes které museli cestovat. Na cestu 
kolem světa měli kluci přesně devět 
dnů. Tuto omezenou lhůtu jim sta-
novila vybraná společnost gentlema-
nů zvaná „Diogenes club“, která se 
s  chlapci jako zástupci OSN vsadila 
o tento počin.

Každý den se tak kluci probudili 
v jiné zemi dle předem stanoveného 
plánu, který jim dal možnost proces-
tovat svět za dohodnutou dobu a vy-
hrát tak sázku.

Po požehnání na cestu od samot-
ného papeže Františka ve Vatikánu 
jsme se vydali do suché egyptské 
pouště, kde bylo našim úkolem vy-
pořádat se s  nedostatkem vody, na-
učit se šetřit s  pitnou vodou a  zá-
věrem pohřbít právě zemřelého 
faraona, který byl před našimi zraky 
mumifi kován a uložen do hrobky.

Z Egypta jsme museli cestovat 
přes Írán, kde zuřil válečný konfl ikt, 
a kluci museli na noční záchrannou 
misi. Z Íránu se kluci dostali do Rus-
ka. Tady dlouhou dobu strávili ces-

továním Transsibiřskou magistrálou 
napříč celým Ruskem, přičemž po-
slední úsek nabízel jediné cestova-
telské řešení, a to slanit skalní převis 
Himalájí, kde se ti nejstarší kluci ori-
entovali pouze pomocí azimutu.

Jak kilometry přibývaly, dorazili 
cestovatelé k čínskému pobřeží, kde 
narazili na jeden z  nejpalčivějších 
problémů dnešní doby. Bez přehá-
nění lze říci, že se museli vypořádat 
s mořem plastů, které znepříjemňuje 
žití jak mořské fauny, tak lidské po-
pulace, a pro kluky to znamenalo ne-
malé zdržení.

Další ráno jsme se vylodili v Aus-
trálii a  čekala nás zřejmě nejnároč-
nější část cesty, když naší jedinou 
možností transportu byla pěší chůze 
ve výhni australských savan, ozdo-
bena přespáním na místní zřícenině 
(Cimburk), skýtajíce překrásný vý-
hled na hvězdy, který je možný zažít 
pouze u  protinožců v  australských 
končinách. Nocleh na tomto krás-
ném místě si pak ale kluci museli 
následující den náležitě odpracovat.

Tento dvoudenní výlet byl zavr-
šen až na pobřeží Pacifi ckého oceá-
nu, kde si kluci za rekordně krátkou 
dobu postavili vory, na kterých se 
přeplavili přes celý Atlantský oceán. 
Najednou se kluci ocitli mezi indiá-
ny, kde je čekala zrada. Během odpo-
činku po náročné cestě byly klukům 
odcizeny veškeré peníze z  kreditní 
karty, které byly nezbytné pro včas-
né dokončení cesty. Nebyla tak jiná 
možnost, než peníze nějakým způ-

sobem získat zpět, 
proto jsme se vy-
pravili pokoušet 
štěstí do kasin 
v  Las Vegas. Na-
štěstí se to podařilo – peníze na zpá-
teční cestu kluci zvládli získat zpět, 
tak nasedli na nejrychlejší přímou 
linku do Evropy.

Ráno už se probudili na starém 
kontinentu, konkrétně v  Londýně, 
a  v časové tísni přesedli na spoj do 
Německa, kde už chyběl jen kousí-
ček k  návratu domů. Poslední část 
kluci však zase museli absolvovat 
téměř po svých. Nejprve museli zdo-
lat část alpského pohoří na lyžích 
spolu se střelbou na vyznačené cíle, 
což byla parafráze na v Německu ne-
smírně oblíbený sport biatlon. K sa-
motným českým hranicím byli kluci 
přiblíženi osobními auty a  vysazeni 
v  noci v  hlubokém lese, takže bylo 
rozumné na místě přespat a  až se 
svítáním pokračovat. Závěrečné me-
try ukrajovali kluci úplně sami nebo 
s  pomocí integrovaného dopravní-
ho systému Jihomoravského kraje. 
Do pravého poledne se kluci museli 
vrátit do tábořiště, aby vyhráli sáz-
ku. Nepovedlo se to všem, avšak dvě 
skupiny to zvládly a tím dokázaly, že 
v devíti dnech je možné procestovat 
svět a tím za celé OSN sázku vyhrály.

Z toho si kluci i čtenáři mohou od-
nést jednoduché poselství – nevzdá-
vejte žádnou výzvu před tím, než se 
o ni pokusíte.

Vojtěch Bůšek
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Léto v Klubu maminek se tentokrát 
neslo v duchu výletů. Jak už jsem psala 
v  minulém zpravodaji, začátkem čer-
vence jsme naplánovaly výlet do Zoo 
v Hodoníně. Někteří jeli linkovým au-
tobusem, jiní dorazili na místo autem, 
ale všichni si to náležitě užili. Koncem 
srpna jsme se pak vypravili do lano-
vého parku v  Poštorné, kde se mohly 
vyřádit děti každého věku a  přestože 
je nejmenší dráha, nazvaná „Lanáček“, 

Taneční studio N.C.O.D. vyjelo na soustředění, tento-
kráte poslední týden v srpnu. Přes obavy vedoucích ohled-
ně termínu bylo opět plno – sto patnáct tanečníků tančilo, 
tančilo a  tančilo. Od těch úplně nejmenších, kteří mívali 
denně „jen“ dva tréninky, až po ty nejstarší, jenž „trpěli“ až 
šest hodin denně. Taneční lektoři se střídali s herními ve-
doucími a děti si užily kromě tance také spoustu legrace jak 
při hrách, tak i soutěžích a nezanedbali jsme ani tvořivou 
stránku našich tanečníků, například u malování triček či 
výrobě náramků. Večer je čekal další program, kde buďto 
bojovali za tým, nebo soutěžili jako jednotlivci o  poháry 
a medaile. Doufáme, že si odvezli spoustu zážitků, získali 
nové kamarády a  tak jako my, si to pořádně užili. Počasí 
nám také přálo, i když první noci nám trochu přituhlo. Sta-
čilo však vyměnit pyžámko od maminky za tepláky a hned 
nám bylo pod duchnou tepleji .

Snad jsme se celý týden připravovali dostatečně pilně na 
novou taneční sezónu a půjde nám to jako po másle.

Pokud budete mít zájem o  otevření lekcí STREET 
DANCE PŘÍMO V PRUŠÁNKÁCH, hlaste se na tel: 723 
665 935 a jakmile se nám kapacita naplní, otevřeme lekce 
v pondělí od 17:00 do 18:00 na KD.

Za taneční studio N.C.O.D. Lenka Žůrková

Klub maminek

N.C.O.D. 

určena dětem od tří let, s přehledem ji 
zvládli i naši dvouleťáci. Výlety se tedy 
vydařily a jediné, co nás mrzí je, že se 
k nám nepřidá více místních maminek, 
přestože si myslíme, že propagace je 
dostatečná a že motivací by mohlo být 
to, že vstupné, a v případě jízdy autobu-
sem i dopravné, hradil Klub maminek. 
Myslím si, že je to velká škoda a mohu 
jenom doufat, že v  budoucnu nás na 
výlety bude jezdit víc.

Kromě výletů jsme se i  o letních 
prázdninách scházeli poměrně pra-
videlně vždy ve čtvrtek dopoledne na 
hřišti za kostelem, kde je pro děti posta-
vena nová průlezka a kde se dá alespoň 
trošku schovat před pálícím sluncem, 
kterého jsme si letos opravdu užili. 
Na hřišti se k nám několikrát připoji-
ly i  maminky s  menšími dětmi, třeba 
i takovými, které ještě nechodí ani ne-
lezou. Z toho máme velkou radost a vi-

Léto a Klub maminek

Letní taneční soustředění
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díme potenciál do dalších let fungování 
našeho Klubu. Některé maminky se 
objevily také na domku č.p. 183 na ulici 
Úzká, kde se od září opět scházíme ka-
ždý čtvrtek od 9:00 hodin.

Na stejném místě i  letos probí-
há angličtina pro nejmenší, a  to vždy 
v pondělí od 16:00 do 16:30, potom se 
obvykle zdržíme cca do 18:00, takže 
pokud si chcete s dětmi přijít pohrát i v 
pondělí odpoledne, klidně se stavte. A 
samozřejmě můžete přijít i na angličti-
nu, aktuálně nám chodí cca šest dětí ve 
věku od dvou do šesti let. Vše probíhá 
formou písniček, básniček, poznávání 
a pojmenování barev apod.

V minulém čísle zpravodaje jsem 
Vám také slíbila, že na podzim zorga-
nizujeme kromě tradiční burzy něja-
ké další akce. Srdečně Vás tedy tímto 
zveme na Drakiádu, která se uskuteční 
13. 10. 2018 od 15:00 hodin, místo ještě 
upřesníme na Facebooku a  stránkách 
obce. Přijďte se pobavit, pustit s dětmi 
draka, ať už koupeného nebo doma 
vyrobeného. Pro děti i rodiče bude při-
praveno drobné občerstvení a každý si 
určitě odnese nějaké to ocenění.

Další akcí, kterou letos zorganizuje 
Klub maminek, je listopadový lam-

Ať chceme nebo ne, lidé dnes spoustu času tráví na in-
ternetu a sociálních sítích. Tam se setkávají, diskutují, předá-
vají si informace. Už více než tři roky funguje na Facebooku 
stránka Maminky Prušánky, která funguje na základě „ma-
minky sobě“. Předáváme si informace ze školy a školky, upo-
zorňujeme na zajímavé akce pro maminky v obci i v širším 
okolí. Maminky si na toto místo zvykly chodit. Myslím, že 
je dobrá příležitost pro přistěhované maminky najít to, co 
potřebují.

Hned při vzniku stránky Maminky Prušánky bylo uve-
deno, že půjde o prostor informativní. Přesto se ukázala stále 
větší potřeba a poptávka po místě, kde by se dalo inzerovat. 
Samozřejmě, že na internetu existuje nespočet bazarů a ba-

pionový průvod, který se tentokrát 
uskuteční v pátek 16. 11. 2018 od 17:00 
hodin, vycházet se bude nově od „tan-
cplacu“ a na konci průvodu bude opět 
na všechny čekat drobné občerstvení. 
Na obou akcích se na Vás budeme těšit 
a doufáme, že účast bude hojná.

Nakonec bych ráda zmínila už 
tradiční podzimní burzu, která letos 
proběhla ve dnech 21. - 22. 9. 2018. V 
první řadě bych chtěla poděkovat za-
městnancům obecního úřadu za po-
moc při přípravě burzy a  samozřejmě 
taky maminkám, které nám přišly po-
moci třídit přijaté oblečení. Ráda bych 
také poprosila všechny maminky, které 
mají zájem prodávat na kterékoliv naší 
burze, ozývejte se mi dřív než tři dny 
před burzou. Naše burza už je poměr-
ně vyhlášená i v okolních obcích a na 
prodej se hlásí spousta „cizích“ mami-
nek. My bychom velmi rády daly před-
nost Vám, maminkám z Prušánek, ale 
také chceme zajistit určitou rozmani-
tost a musíme si být jisté, že prodáva-
jících bude dostatek. Nemůžeme tedy 
spoléhat na to, že Vy chcete prodávat. 
Proto vždy avizujeme, že je registrace 
NUTNÁ, a to i pro ty, které prodávají 
pravidelně. Stačí zavolat nebo napsat 

zárků, ale někdy je jednodušší prodat určitou věc „přes plot“ 
než přes pět dědin   Místo, kde je možné inzerovat, prodá-
vat, kupovat, nabízet brigády je zcela otevřené a není určené 
pouze maminkám. Adresa je jednoduchá: Inzerce Prušánky: 
koupím, prodám, daruji, nabízím.

A to ještě není všechno. Mezi maminkami je stále ve vět-
ší oblibě společné sportování a různé aktivity. Proto vznikla 
facebooková stránka Sportík Prušánky. Zatím ji využívají 
maminky spíše menších dětí a zvou na společné výlety, na 
kolo nebo na procházky. Věříme, že se skupina postupně 
rozroste a budeme se potkávat na kolech, bruslích nebo při 
jiném sportu. Skupina je veřejná.

Helena Hájková

zprávu, že chcete opět prodávat a není 
problém. Když se ale ozvete těsně před 
burzou, je pravděpodobné, že kapacita 
prodávajících je již zaplněna a  já Vás 
musím odmítnout, protože kulturní 
dům není nafukovací… Přitom tato 
burza by měla být největším přínosem 
pro místní maminky, aby měly mož-
nost jak nakoupit, tak prodat. Proto Vás 
ještě jednou prosím, ozývejte se dřív. 
Termín jarní burzy dáme vědět s dosta-
tečným předstihem a budu věřit, že na 
Vás všechny, které máte zájem prodá-
vat, zbyde místo.

Za Klub maminek Martina Vašíčková
foto Jana Mrkvová

Maminky na síti
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Každá voda

Každá voda i ta z Dyje,
co protekla mojí krajinou,
jakoby protekla i mnou.

Ve všech řekách
tu vodu potkávám.

A cítím, že už jednou
byla se mnou.

Když do ní vstoupím,
potkávám sám sebe.

Po hladině plují obrazy,
co kdysi napadaly do vody.

Ze sbírky Nechorské byliny Pigi

A trochu 

poezie…

Spolek Nechorští vinaři zve všech-
ny příznivce dobrého vína do vinařské 
vesničky Nechory na 4. ročník ochut-
návky mladých vín ročníku 2018. 
Akci pořádáme v sobotu 24. 11. 2018 
v době od 10:00 do 19:00 h.

Ochutnávky budou probíhat ve 
více než dvaceti sklepech, kde každý 
vinař připraví nejméně dva vzorky 
mladého vína (1B+1Č/1R), vína z mi-
nulých ročníků, případně i jiné občer-
stvení dle úvahy. Od 16:00 hodin bude 
ve vytápěném stanu v centru hrát Ka-
pela starých časů. Zde budou zorgani-
zovány i soutěže pro účastníky. Za své 
výkony budou nejlepší soutěžící jako 
vždy odměněni. Podrobné informace 
o  připravovaném programu budeme 
postupně zveřejňovat na webu spolku, 
aktuality najdete i na našem profi lu na 
Facebooku.

Vstupné je stejně jako v  létě 800,- 
Kč na místě, 700,- Kč v on-line před-
prodeji na našem webu. Předprodej 
jsme letos zahájili v  pondělí 10. září. 
Předplacené vstupenky si návštěv-
níci, kteří budou chtít, mohou, jako 

Spolek Nechorští vinaři

již tradičně, odebrat před akcí v  pá-
tek 23. 11. 2018 v  podvečer. A v  so-
botu ráno, bez velkého zdržování, 
budou moci vyrazit mezi sklepy. 
Vstupenka obsahuje kupóny 4 x 100,- 
Kč na nákup lahvového vína, průvod-
ce, propisku, pásek na ruku, skleničku 
a  praktickou taštičku nejen na skle-
ničku. Opět bude zařazen jeden volný 
kupón na vyprošťovací polévku. Po-
drobnosti k jejímu odběru zveřejníme 
včas na našem webu.

Doufáme, že si příležitost k  ná-
vštěvě Nechor nenecháte ujít ani vy, 
občané Prušánek. Krátké adventní 
zastavení určitě přispěje k navození té 
správné předvánoční nálady. 

Váháte? Pak se podívejte na video, 
které zachycuje atmosféru v  Necho-
rách na otevřených sklepech letos 
v  červnu. Pohled z  ptačí perspekti-
vy i  záběry spokojených návštěvníků 
vás určitě přesvědčí. Na našem webu 
www.nechorstivinari.cz ho najdete 
hned na titulní stránce spolu s  celou 
řadou fotek i  s videem z  listopadu 
2017. A zároveň si tam můžete objed-

K Nechorám do sklepa… za mladým vínem 

nat zvýhodněnou vstupenku.
Přijďte v  sobotu 24. listopadu do 

Nechor, sami uvidíte!
Michaela Hradilová
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Ještě než nám - jako našim školákům - začaly prázdniny, 
jeli jsme se opět koupat do Dunajské Stredy. Říkáme tomu 
letní koupání. Je velmi příjemné, když sluníčko hřeje a my 
střídáme bazény, procházíme se v plavkách mezi stánky, ve 
kterých nabízí spoustu dobrot a různého zboží. Domů jede-
me vždycky pozdě odpoledne a vždycky se zpěvem.

Již popáté jsme měli společné setkání s našimi kamarády 
z Mikulčic, tentokrát to na jejich přání bylo ve Vinných skle-
pech U Jeňoura. Z Mikulčic přijelo dvacet tři mužů a žen, 
domácích se sešlo dvacet sedm. Bylo to velmi příjemné se-
tkání, kdy jsme si nejen popovídali, ale i zazpívali.

Co nás ještě čeká? V měsíci září budeme obcházet naše 
seniory starší sedmdesáti let s pozvánkou na tradiční  „Se-
tkání seniorů“, které připravujeme ve spolupráci s obecním 
úřadem. Na tuto akci pak pomůžeme péct koláčky ve školní 
kuchyni a na samotném setkání se pak budeme o naše seni-
ory starat.

Výjezdová jednotka v letošním roce 
moc zásahů neměla. Zasahovali jsme 
celkem u šesti událostí, z toho byl čtyři-
krát požár a dvakrát technická pomoc. 
V březnu jsme absolvovali výcvik v ply-
novém polygonu v Tišnově a totéž nás 
bude čekat ještě koncem roku v Brně. 
Také nás letos přišli zkontrolovat z Ha-
sičského Záchranného Sboru, jestli má 
jednotka všechny prostředky v pořád-
ku a  vše je dle zákona. Nějaké chyby 
nalezeny byly, ale jinak byla jednotka 
vyhodnocena jako velmi kvalitní. Ne-
dílnou součástí jednotky je také školení 
a výcvik. Bohužel nám byla zamítnuta 
dotace na stavbu garáže pro Avii a další 

Naši senioři

Z činnosti SDH

V listopadu připravujeme „Martinské posezení“ v kultur-
ním domě, na které vás tímto všechny srdečně zveme.

Za seniory Květa Kopečková
foto Věra Dřevěná

Co nového u našich seniorů

Z činnosti SDH a výjezdové jednotky

technické prostředky, ale příští rok to 
zkusíme zase znovu.

Soutěžní družstvo v  letošním roce 
startovalo ve složení: na koši Dan Ko-
liba, na savicích se střídali Vojta Hef-
ka a  Martin Salajka, strojník, vedoucí 
družstva a  nenahraditelný člen Pepa 
Polách. Začátek sezony na „béčkách“ 
běhal Vašek Šůrek, na konci sezony se 
ovšem zranil a  tak zaskakoval Michal 
Pálka. Rozdělovač Jakub Valuch, na 
proudech se střídali Pavel Bravenec, 
Radim Polách a Martin Ondráček. Celý 
tento cirkus pak trénoval a  držel na 
uzdě Jožka Polách st. Jako vždy jsme se 
zúčastnili Grand Prix okresu Hodonín. 

Začátek byl na soutěži ve Vlkoši, ale 
z důvodu zranění jsme museli sestavu 
upravit, a tak se vyskytly chyby a útok 
jsme nedokončili. Následovala Blatnice 
pod sv. Antonínkem, kde jsme brali pět 
bodů za šesté místo. Dále Ratíškovice 
třetí místo, Čeložnice třetí místo, Pet-
rov sedmé místo, Rohatec třetí místo, 
na domácí soutěži jsme brali druhé 
místo, ale po problémech s časomírou 
rada Grand Prix rozhodla, že se naše 
soutěž nebude bodovat. Po tomto jako 
by se od nás štěstí odvrátilo a do konce 
sezony jsme ze zbylých čtyř soutěží brali 
pouze sedm bodů. S celkovým počtem 
čtyřicet devět bodů jsme tedy skončili 
na nelichotivém sedmém místě. Sezo-
nu jsme jeli zakončit na Blanensko do 
Sudic. Kluci jezdí na soutěž k nám a tak 
jim jedeme účast oplatit. Jako kolektiv 
se také zúčastňujeme závodu dračích 
lodí v Břeclavi, kde jsme letos obsadili 
na dvě stě metrů jedenáctou pozici a na 
kilometru čtrnáctou. Letošní sezona 
je tedy za námi a tak budeme vyhlížet 
další.

Jakub Valuch
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ŠKOLA BOJOVÝCH UMĚNÍ PRUŠÁNKY
Dobrý den. Chtěli bychom pro-

střednictvím tohoto zpravodaje nabíd-
nout spoluobčanům možnost zacvičit si 
v naší škole. Přestože zde v Prušánkách 
trénujeme již více jak deset let, tak zá-
jem z řad dospělých je spíše z okolních 
měst a  obcí. Byli bychom velmi rádi, 
kdybyste právě Vy, muži a ženy z Pru-
šánek, přišli na naše tréninky. V naší 
škole si každý cvičí podle svého vlast-
ního tempa a možností. Nejsme žádný 
soutěžní oddíl, ale chceme se přiblížit 
co nejvíce běžným a  slušným lidem. 
Jsme si vědomi toho, že ne všichni se 
věnují sportovním aktivitám. Skuteč-
ností ale je, že v současné době agresi-
vita lidí stále roste a možnost fyzického 
napadení je poměrně velká. Každý den 
jsme obklopeni zprávami a  informa-
cemi o agresivním chování lidí v naší 
společnosti. Nejde přeci jen o  obranu 
vlastní osoby, ale taky o to, umět brá-
nit své blízké. Agresivní člověk ve svém 
jednání nepřemýšlí. Neuvědomuje si ve 
svém afektu právní dopad svého jed-
nání, ani jak moc může druhému člo-
věku ublížit fyzicky. Proto velmi často 
ve zprávách slyšíme a čteme, jak někdo 
někomu ublížil tak, že skončil na mno-
ho dní v péči lékařů. Ve většině případů 
lidé z okolí jen přihlíží nebo dělají, že to 
vůbec nevidí. V mnoha případech ne-
jsou schopni ani zavolat policii. Proto 
je na každém člověku ke zvážení, jestli 
chce být potencionální obětí a  kolem 
konfl iktů chodit s  hlavou sklopenou, 
nebo se připraví takové situaci sebevě-
domě čelit. 

V naší škole Vás naučíme techniky, 
které se samostatně nacházejí v  kara-
te, judu, aikidu nebo kickboxu.  Není 
naším cílem pouze výuka technik ur-
čených pro sebeobranu, ale naše ško-
la se snaží mít taktéž určitý výchovný 
charakter. Snažíme se žáky vést k mo-
rálním zásadám etiky bojového umění, 
slušnosti, k vzájemné úctě a dodržová-
ní právních zásad nutné obrany. 

Důležité je taktéž poděkovat vedení 
ZŠ Prušánky a taktéž zástupcům obce 
za dobrou spolupráci. V tomto roce 
byly z  dotací obce dokoupeny další 
kusy žíněnek, boxovací pytel a  další 
tréninkové nářadí, které bude aktivně 
využité v tréninku.

Pokud hledáte sportovní aktivitu, 
která by pro Vás byla i  prakticky uži-
tečná, tak neváhejte a přijďte se za námi 
podívat. Jsme si vědomi okolních kon-
kurenčních oddílů, jejichž trenéři se 
snaží přilákat žáky na nové moderní 
styly. U nás Vás lákat na nic nového ne-
budeme, nejsme žádní nováčci ve svém 
oboru. Cvičíme bojové umění jiu jitsu, 
které má svou historii, je účinné a pro-
věřené staletími.  Hlavním trenérem 
oddílu je Bc. Josef Osička. Jako bývalý 
příslušník výsadkových jednotek bri-
gády rychlého nasazení, dále příslušník 
jednotek SFOR v pozici válečného ve-
terána a taktéž bývalý příslušník Policie 
ČR včetně zásahové skupiny má dvace-
tiletou praxi z mnoha konfl iktů. Proto 
samotný trénink prokládá zkušenostmi 
z praxe se zaměřením na současné re-
álné prostředí, ve kterém všichni žije-

me. Bojovému umění 
se věnuje více jak 35 
let, má 4. Dan Jiu Jitsu, je absolventem 
Musado MCS 2. stupně a trenérem li-
cence 2. tř. UK FTVS. Pomocným tre-
nérem je v naší škole pan Pavel Blecha 
s mnohaletými soutěžními zkušenost-
mi v Judu, dále držitel 1. Danu Jiu Jit-
su a trenér 3. třídy. Tréninky probíhají 
v  tělocvičně Základní školy v Prušán-
kách dvakrát týdně, a to v úterý a pátek 
vždy od 16:30 hod. do 18:00 hod. 

Techniky a informace, které se vyu-
čují na naší škole, jsou zpracované i ve 
dvou samostatných knihách JIU JITSU 
(1. a 2. díl).

za oddíl Josef Osička



strana 13Číslo 3/2018

Prušánský zpravodaj

Ze sportu

Kuželkářský oddíl letos pořádal už 
9. ročník Memoriálu Stanislava Zále-
šáka. Tento rok si na turnaj z  řad re-
gistrovaných i  amatérů přijelo zahrát 
neskutečných 288 hráčů. Je to zatím 
největší  účast ze všech ročníků. Turnaj 
už má svou tradici a vždy se těšíme na 
návštěvy kuželkářských kamarádů jak 
od nás, tak i ze Slovenska a Rakouska. 
Musíme s radostí konstatovat, že k nám 
jezdí hodně rádi a těší se znovu na další 
ročník. Nejlepší dvojicí mezi registro-
vanými se stala dvojice - hájící barvy 
interligových Husovic - Dušan Ryba 
a Libor Škoula výkonem 1043 kuželek. 
Nejlepším hráčem mezi muži byl opět 
Dušan Ryba ze Sokola Husovice skvě-
lým číslem 549 kuželek. Mezi ženami 
zvítězila hráčka Eva Wendl z  rakous-
kého družstva SK Neunkirchen, která 
shodila 491 kuželek. Nejlepším doros-
tencem se stal domácí Filip Benada 
výkonem 455 kuželek. Z řad amatérů 
zvítězila dvojice Příborský Josef a Čupr 
Jirka s 894 kuželkami. V jednotlivcích 
mezi muži dosáhl prvního místa Ma-
leňák Michal (461 kuželek) a v ženách 
Zálešáková Ilona 446 kuželek.

Tak tu máme další sezónu 2018-
2019. A družstvo začíná už svoji šestou 
štaci v 3. lize stále na čtyřdráhové ku-
želně ve Valticích. Po nejlepší sezóně, 
kdy jsme skončili na skvělém druhém 
místě, máme tedy na co navazovat. 
Soutěž se letos zase trochu zkvalitnila. 
Sice z naší soutěže  postoupila do 2. ligy 
velmi kvalitní Kamenice nad Lipou, 
ale byl k  nám přeřazen ze severomo-
ravské soutěže  Zlín, s  jejich nevyzpy-
tatelnou a opravdu těžkou kuželnou. Z  
dojezdových vzdáleností  je to pro tuto 
sezónu zase oproti  loňsku horší. Sice 
nám vypadla Nová Bystřice, ale přibyl 
už zmiňovaný Zlín a  k tomu Jihlava. 
A pak výlety směr jižní Čechy - Ži-
rovnice, Slavonice, Dačice a bonbónek  
České Budějovice. Tak jako loni u nás 
budou zase hostovat Hlavinka Lukáš 
z KK Blansko a juniorský reprezentant 
Novák Vojta z  SKK Dubňany. Věřím, 

SK Podlužan Prušánky oddíl kuželek sezóna 2018-2019
že oběma klukům to půjde tak skvěle 
jako loňskou sezónu a  družstvo bude 
s nimi šlapat a zase hrát o ty nevyšší po-
zice. I letos máme jedno z nejmladších 
družstev ve 3. lize, věkový průměr je 
30 let a budeme hrát v sestavě: Zálešák 
Zdeněk, Esterka Standa ml., Hlavinka 
Lukáš, Zálešák Honza, Fojtík Dominik 
a Novák Vojta. Na hostování před no-
vou sezónou odešli do Dubňan bratři 
Šerákovi Tomáš a  Jarek a do Mistřína 
Standa Zálešák. 

U béčka a  céčka došlo tento rok 
k  velké a  docela radikální změně. Na 
oddílové schůzi před novou sezónou 
si hráči mezi sebou odhlasovali návrh 
Tondy Pihára na změnu u obou druž-
stev. Vybrali se nejlepší hráči a ti budou 
nastupovat za B družstvo a  zbytek za 
céčko. Důvod je prostý, postup béčka 
o  stupínek výše a  to do Jihomoravské 
divize. Věřím, že tahle změna bude mít 
kýžený úspěch v podobě postupu a ne-
podepíše se negativně na hře C druž-
stva. Nechme se tedy překvapit, jestli 
tuhle náročnou sezónu obě družstva 

zvládnou, tak jak si naplánovali. 
Béčko bude hrát ve složení: Flamík 

Pavel, Novotný Jiří, Kristová Alena, 
Pálka Michal, Tesařík Martin, Šimek 
Michal, Zálešáková Sára a Šimková Ji-
tka. C družstvo:  Hosaja Zdeněk, Lauko 
Jiří, Vališ Ladislav, Šimek Milan, Pihár 
Tonda, Kuja Libor, Benada Filip, Slížek 
Tomáš a nováček Kankia Michal. 

I u  dorostu máme docela zásadní 
změny. K dospělým přešel věkem Filip 
Benada, hraní ukončil Moučka Tomáš 
a  ze základu tedy zbyl jen Tomáš Slí-
žek. Nově příchozí do dorosteneckého 
družstva jsou Tesařík Radim, Laca Li-
bor a Štrokay Martin. Novým klukům  
přeji, ať se jim líbí v novém kolektivu 
a hlavně ať si užijí první kuželkářskou 
sezónu. 

V nadcházející sezóně přeji všem co 
nejvíce vítězných zápasů, skvělé výkony 
a trochu i té zábavy, který tento  sport  
nabízí . 

Za kuželkářský oddíl Zdeněk Zálešák
Další informace o našem oddíle na 

www.kuzelkyprusanky.cz 

Vítězové 9. ročníku Memoriálu Stanislava Zálešáka hráči Sokola Husovice, 
zleva Dušan Ryba a Libor Škoula.
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Začínám tím, co mě nejvíce trápí a to je A mužstvo od-
dílu fotbalu.

Po rezignaci předsedy fotbalového oddílu Marka Vajdí-
ka byla svolána členská schůze, na které byl odvolán stávající 
výkonný výbor (VV) a zvolen nový. Členové VV se mezi 
sebou nedohodli na zvolení svého předsedy oddílu. VV 
pracuje jako funkční celek a zajišťuje bezproblémový chod 
mládežnických družstev ve všech soutěžích. 

Hráči dorosteneckého věku nám hrají okresní přebor za 
TJ Starý Poddvorov a to: Matěj Polášek, Nikolas Netík, Petr 
Řehánek, Tadeáš Rataj, Tomáš Osička, Jan Zálešák a Denis 
Kovačič.

Další dorostenci Vít Ostřížek a David Kunis hrají I. třídu 
dorostu za FK Dolní Bojanovice.

Martin Rybár šel hrát do TJ Velké Bílovice.
Kateřina Hosajová přestoupila do FK Nesyt Hodonín.
A mužstvo do soutěžního ročníku 2018/2019 přihlášeno 

nebylo z důvodu nízkého počtu hráčů. Nicméně jsme hráče, 
kteří měli zájem ve fotbalové kariéře pokračovat, uvolnili do 
30. 6. 2019 do jiných týmů (po tomto datu začíná příprava 
na novou sezónu).
1. A třída Lednice David Nosek
1. A třída Rakvice Marek Budín
OP Hrušky Tomáš Hrubý, David Herka, 
  Stanislav Horváth
OP  Mor. Žižkov Zdeněk Forman, Libor Krátký
OS  FC Nesyt Hodonín Aleš Štyglic

VV oddílu fotbalu i VV SK Podlužan Prušánky vyvíjí 
veškeré úsilí, aby se naše A mužstvo do dalšího ročníku při-
hlásilo a reprezentovalo naši obec. Tímto se na Vás, na příz-
nivce fotbalu, obracím se žádostí, zda by se mezi Vámi našel 
nadšenec, který by nám s tímto nelehkým úkolem dokázal 
pomoci. Jakékoliv náměty a nápady jsou vítány.

O pohár starosty si tento rok zasoutěžilo okolo sedmde-
sáti amatérských nadšenců.  Z vítězství se nakonec radovala 
dvojice Šimáčková Věra - Mrákava Ivan výkonem 534 ku-
želek, na druhém místě skončili Zálešáková Ilona a Zálešák 
Petr 533 kuželek a třetí místo obsadila dvojice Polách Josef 
st. – Polách Josef ml. výkonem 524 kuželek. V jednotlivcích 
si mezi muži nejlépe vedl opět Mrákava Ivan, který shodil 
284 kuželek, na druhém místě stejným výkonem, ale o horší 
dorážkou skončil Polách Josef ml. a  třetí byl Zálešák Petr 
s 278 kuželkami. Prvenství v ženách získala Zálešáková Ilo-
na, když shodila krásných 294 kuželek, druhá byla Tesaříko-
vá Růžena 264 a třetí Šimková Jitka 256 kuželek. 

Všem medailistům gratulujeme k  pěkným výsledkům 
a  cenám, které jim byly předány na celkovém vyhlášení 
z rukou starosty obce Luboše Zahradníka.  

SK Podlužan Prušánky oddíl fotbalu
Starosti a radosti sportovního klubu

9. ročník O pohár starosty obce v kuželkách 

Určitě si nikdo z nás nepřeje, aby se i u nás začal psát 
smutný příběh.

https://seznamzpravy.seznamnative.cz/amatersky-fot-
bal-skomira/?utm_source=Seznam&utm_medium=HPna-
tiv

https://www.stream.cz/stream-extra/10027417-jakub-
-kohak-konec-fotbalu-v-dolnich-zalupech

Byl jsem se s kamarády podívat na fotbalový zápas OP 
v blízké vesnici. Kabiny ve velmi neutěšeném stavu, na tri-
buně visela cedule „vstup na vlastní nebezpečí“, dřevěné des-
ky již mají svá nejlepší léta za sebou, provizorní výčep s pi-
vem nevalné chuti. Celou situaci dokreslila hláška místního 
fanouška: „Konečně někoho napadlo, aby se tady čepovalo 
pivo a nealko“. Poslední a nejdůležitější skutečnost byla, že 
na hřišti proti sobě hrálo šest Prušaňáků. Tak se zamýšlím, 
kde je problém a jak tuto situaci vyřešit? Můžu zodpovědně 
říct, že zázemí a podmínky, jaké dnes hráči ve fotbalovém 
oddíle mají, tady nikdy nebyly a v okolí je jen těžko najdete. 
Za tím vším je nadšení našich trenérů, hospodáře a ostat-
ních členů VV a v neposlední řadě podpora OÚ Prušánky.

Co mě naopak velmi těší je, že oddíly šachu a kuželek naši 
obec skvěle reprezentují a do svých řad přijímají stále větší 
množství dětí a mládeže. Zde máme taktéž nadšené a kvalifi -
kované trenéry, díky kterým tyto sporty u nás vzkvétají.

VV SK Podlužan Prušánky ve spolupráci s naší obcí pra-
cuje na realizaci přípravy nového sportoviště. Naší priori-
tou je jeho část S2. To je realizace nové kuželny, kterou si 
družstvo oddílu jednoznačně zaslouží. Reprezentace obce 
je tady na výborné úrovni. Pokud přihlédnu i k amatérské 
lize, tak se jedná o nejvíce zastoupenou sportovní aktivitu 
v naší obci.

Všem přeji mnoho zdraví a sportovních úspěchů.
Jan Váňa, předseda VV SK Podlužan Prušánky

Vyhlášení výsledků 
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Nové centrum obce s konstrukcí „pod zeleným“ a autobusovou zastávkou

Parkovací plochy u školky a v centru obce

Přechody pro chodce

Co se v Prušánkách podařilo 

v letech 2014-2018:
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Cyklostezka “Nechory“

Cyklotrasy k rozhledně a Babušinému křížu

Zpevněné ulice Prádelní a za Slunečnou
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Uličky u Nechor

Slavnostní areál za kostelem, rekonstrukce chodníků na hřbitově a hřbitovní zeď s kolumbáriem (dokončení 10/2018)

Opravy sakrálních památek
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Venkovní herní prvky a zahradní učebna ve škole

Umělecká škola HTVŠ

Studny, retenční nádrž a domácí kompostéry ...a mnoho dalšího.
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Nová fotbalová sezóna 2018/2019 
se nám již pomaličku rozjíždí a  SK 
Podlužan Prušánky do této sezóny 
vstupuje v juniorských kategoriích opět 
s týmy mini-přípravky, mladší příprav-
ky, starší přípravky a  mladších žáků. 
Tým mladší přípravky se v tomto roč-

Jelikož jsme kvůli nedostatku hráčů 
nebyli schopni v  rámci SK Podlužan 
Prušánky z.s. sami sestavit mužstvo 
dorostu, byl zahájen projekt společné-
ho týmu s TJ Starý Poddvorov, kterého 

Dne 30. 6. 2018 jsme se zúčastnili mezinárodního fotba-
lového turnaje v Prietržke - Memoriálu Vladimíra Hatalu. 
Turnaj zahájil starosta Prietržky Peter Flamík a starosta Pru-
šánek Lubomír Zahradník. Hrálo se na víceúčelovém hřišti 
za účasti dvou domácích týmů a dalších mužstev ze Sloven-
ska. Hrací systém byl 5 + 1, hrálo se 2 x 10 minut, střídalo se 
hokejovým způsobem.

Hřiště bylo opatřeno mantinely, které byly součástí hry. 

Všichni naši mladí fotbalisté měli možnosti připravit se 
do nové sezóny na fotbalovém kempu, který se uskutečnil 
poslední srpnový týden na hřišti SK Podlužan Prušánky. 
Této přípravy se zúčastnilo celkem dvacet osm dětí a to jak 
kluků, tak i dívek. Příprava probíhala pod dohledem kvalifi -
kovaných trenérů a to nejen fotbalových. Děti měli možnost 
rozvíjet své dovednosti pod dohledem profesionálů, kterým 
bychom touto cestou chtěli jménem celého SK Podlužan 
Prušánky jmenovitě poděkovat: Natálie Bílíková, Lenka 

Mladší žáci a přípravky

Dorost

Sedm statečných

Fotbalový kemp

níků účastní soutěže okresního přeboru 
tak jako i  tým starší přípravky. Mladší 
žáci budou hrát tuto sezónu v okresní 
soutěži. Ve všech těchto juniorských ka-
tegoriích aktuálně sdružujeme více jak 
čtyřicet aktivních členů. Příprava pro 
novou sezónu je sice již v plném prou-

se účastní šest borců z Prušánek, z toho 
pět odchovanců SK. I když bylo původ-
ně v plánu, že naši borci budou pozvol-
na sbírat zkušenosti v pro ně náročnější 
věkové kategorii, tak opak je pravdou. 

To byla pro nás nová věc, kdo je na takové podmínky zvyklý, 
využívá mantinel jako dalšího hráče. Nám toto určitě nebylo 
výhodou zejména v prvním zápase, který jsme sehráli s do-
mácím týmem ŠK Prietržka a remizovali 5:5.

Organizátoři turnaje se postarali o vynikající občerstvení, 
každý hráč měl možnost volby mezi gulášem nebo cigánskou 
pečienkou, taktéž organizace celého fotbalového odpoledne 
byla na vysoké úrovni.

Humplíková, Petr Tlach, Stanislav Schwarz (FAČR). Záro-
veň bychom chtěli poděkovat i našim sponzorům, bez kte-
rých by se tento kemp nemohl uskutečnit:  OÚ Prušánky, ZŠ 
Prušánky, tým kuchařek ZŠ Prušánky, Vinařství Košut, SK 
Podlužan Prušánky. 

Do nové sezóny našim fotbalovým nadějím přejeme 
hodně sportovních úspěch. Rodičům a  trenérům přejeme 
hodně trpělivosti. 

Marek Čupr, foto Jan Váňa

du, ale i tak bychom rádi rozšířili naše 
řady o nové členy a to jak o kluky, tak i o 
dívky, kteří by si rádi přišli zasportovat. 
Na všech trénincích se snažíme rozvíjet 
především pohybové dovednosti dětí 
a tak na hřišti velice rádi uvítáme všech-
ny děti, které chtějí sportovat. 

Kluci jsou nominování do základní se-
stavy a sbírají zkušenosti naplno a svým 
nasazením a výkonem rozhodně nedě-
lají ostudu prušáneckému fotbalu.

Josef Polášek, trenér dorostu

Fotbalový kempFotbalový kemp Maminky proti dětemMaminky proti dětem



strana 20 Číslo 3/2018

Prušánský zpravodaj

Šachový oddíl Prušánky uspořádal 
v hostinci u Schottlů v sobotu 24. čer-
vence 2018 šachový turnaj OPEN Pod-
luží v rapid šachu. Celkem se zúčastnilo 
24 hráčů. Po zajímavých bojích na ša-
chovnicích nakonec zvítězil F. Vrána ze 
Starého Města, druhý skončil P. Trávní-
ček z Hodonína a třetí S. Messerschmi-
dt z Ořechova.

V Rychnově nad Kněžnou proběhlo 
v termínů 28. 7. - 5. 8. 2018 mistrovství 
seniorů v šachu. Z našich hráčů se nej-
výrazněji prosadil pan Jiří Marek v ka-
tegorii 60+, kde obsadil hezké 14. mís-
to – nutno podotknout, že celý turnaj 
bojoval na čelních šachovnicích, ovšem 
poslední kola nevyšla dle představ.

Letního šachového tábora v srpnu 2018 se zúčastnili tito žáci z Prušánek – 
Lukáš Váňa, Patrik Šimčík, Ondřej Koller a Štěpán Omelka. Tábor nebyl jenom 
o hraní a trénování šachů, nicméně v táborovém turnaji obsadil Štěpán Omelka 
vynikající 2. místo.

Šachový kroužek zahájil opět svou 
činnost. Kroužek se koná každé úterý 
15:00 - 16:30 v klubovně pod domem 
s pečovatelskou službou. Chtěli by-
chom tímto požádat rodiče, aby poslali 
své děti do kroužku – další zájemci jsou 
srdečně zváni.

František Dryšl 

SK Podlužan Prušánky oddíl šachu před sezónou 2018/19
Rapid turnaj - Prušánky

MČR seniorů – Rychnov 
nad Kněžnou

Letní tábor dětí – Vřesovice

Šachový kroužek – 
zahájení činnosti

Soupeři přijeli na turnaj v počtu deset až dvanáct hráčů, 
takový počet umožní průběžné střídání a rozložení sil až do 
konce turnaje. Bohužel, Prušánky přijelo reprezentovat pou-
ze sedm hráčů, kteří takové přesile nedokázali dlouho odo-
lávat. Poslední zápas, ve kterém jsme ještě mohli zamíchat 
s konečným pořadím, jsme sehráli s mužstvem Bellay Boys. 
Po celou dobu zápasu nám fandili místní i přespolní fanouš-
ci, kteří ocenili náš handicap. Dlouho byl stav zápasu neroz-
hodný, ale bohužel jsme v poslední minutě dostali gól a tak 
prohráli 2:1. Na prvním místě se umístil právě náš poslední 
soupeř. Naše mužstvo, které mohlo střídat pouze jednoho 
hráče, se umístilo na pátém místě.

Děkuji všem sedmi statečným za neskutečné nasazení 
v  zápasech a  reprezentaci naší obce. Byli to: Michal Váňa, 
Pavel Přikryl, Zdeněk Štěpanovský, Zdeněk Forman, Rudolf 
Bílek, Michal Šimek, Jan Váňa.

Autor: Jan Váňa, foto: Jan Nosek
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Zprávičky z farnosti
Kněží vynálezci

Máte dojem, že kněží nic neudělali 
pro vědu a pro pokrok?

Jeden univerzitní profesor se zálibou 
mluvil o církvi a kněžích jako o tmářích, 
kteří brzdí pokrok, těmito slovy končí-
val svoje přednášky. Jeden bystrý poslu-
chač měl už dost těchto urážek, proto se 
rozhodl, že pana profesora navštíví.

Pane profesore, - začal zdvořile, pro-
sím Vás o  vysvětlení některých mých 
pochybností.

Prosím, mladý příteli, sedněte si.
Především, pane profesore, bych 

byl zvědavý, jakým způsobem se nám 
zachovaly spisy starých klasiků. Komu 
můžeme děkovat, že se neztratily v těch 
dobách spisy Homérovy, Tacitovy a  ji-
ných starých klasiků, když přicházelo 
barbarství?

Je známé, odpovídá profesor, že 
mniši opisovali klasiky, a tak zachránili 
jejich díla před zpustošením.

Jakže, mniši?! A nebyli oni brzdou 
pro pokrok? Proč opisovali ty knihy?

No, hlavně benediktíni.
To je úžasné, tedy řeholníci zachrá-

nili kodexy? To byla vskutku namáhavá 
práce.

Jistě, mnozí dostali až souchotiny od 
toho množství prachu v knihovnách.

Bylo to v  těch dobách, kdy mnozí 
panovníci se nedovedli ani podepsat, 
a mniši opisovali knihy pro další poko-
lení. Tak se nám zachoval Cézar, Cicero, 
Virginius, Tribun, Ovidius atd. Sku-
tečně to množství starostlivě opsaných 
kodexů – že by byla práce řeholníků 
marná, pane profesore? Vždyť písmena 
jsou tak krásně vymalovaná a  ty inici-
álky jsou skutečně umělecká díla. Pane 
profesore, je to pravda, že bychom bez 
kněží neměli ani Kolumba a  Vascu de 
Gama? Říká se, že mnich Framan v toce 
1450 nakreslil pověstnou mapu, která 
vzbudila v Kolumbovi myšlenku vypra-
vit se na cestu okolo světa.

To je pravda, odpovídal profesor 
trochu nervózně, ale nezapomeňte, že 
tu mapu by mohl nakreslit i některý jiný 
člověk, nejen kněz.

Vzpomínám si, že kterýsi papež 

zavedl do aritmetiky arabské číslice na-
místo nevhodných číslic římských.

Ano, byl to papež Silvestr I., ale mohl 
to udělat i někdo jiný.

Jenže udělali to kněží. Také jsem sly-
šel, že kněz vynalezl dalekohled a první 
drobnohled. Je to pravda, pane profe-
sore: že by to pocházelo od kněží, kteří 
jsou brzdou pokroku?

Ano, je to fakt. Dalekohled vynalezl 
františkán Roger Bacon a  pozname-
návám, že Bacon byl velmi moderní 
mnich, říká profesor.

Ještě bych se chtěl něco zeptat: Ga-
lileo přece nebyl první, který tvrdil, že 
Země se točí okolo Slunce.

Prý to už učil Koperník.
Zase kněz? No slyšel jsem, že ani 

Koperník nebyl první. Sto let předtím 
řezenský biskup Regio Montanus už učil 
o tomto problému. Ještě prosím o trochu 
trpělivosti, pane profesore. Proč ta doba, 
ve které věda, umění a literatura kvetly, 
se jmenuje „Zlatou dobou Lva X.“?

Protože Lev X. byl velkým podporo-
vatelem učenců, umělců a spisovatelů.

Jak to je možné, vždyť Lev X. byl pře-
ce papež a faráři, biskupově a papežové 
byli brzdou pokroku.

Příteli, vybuchl rozčílený profesor, 
mně se zdá, že jste přišel jen proto…

Jen proto, abych rozptýlil vaše po-
chybnosti, rušivé názory, - odpověděl 
uctivě student. – Směl bych Vám položit 
ještě několik otázek? Je to pravda, pane 
profesore, že první lidové školy založil 
Jan de la Salle?

Ano, byl to Francouz.
Je to pravda, že to byl kněz, prohláše-

ný za svatého, pane profesore?
Mně to nezajímá.
A víte o tom, že mnich Bertold vyna-

lezl střelný prach? Aresto Quido, pane 
profesore, že vynalezl noty, jistý bavor-
ský mnich malbu na skle a jezuita Seschi 
z  Itálie vynalezl spektroanalýzu? Víte 
o tom, pane profesore?

Příteli, chcete mě nahněvat?
Ale kdeže, pane profesore. Ale je to 

pravda, že hromosvod nevynalezl vlast-
ně Franklin, ale před ním si už postavil 

hromosvod premonstrátský kněz Pro-
kop Diviš?

Člověče, že se vám jazyk nezastaví.
Vidíte, jazyk. Největší odborník na 

cizí jazyky naší doby je kardinál Mezo-
fanti. Ovládá víc než 70 řečí. O fi lologii 
se začal zajímat už jako mladý kněz. 
Když měl vyzpovídat polského raněné-
ho vojáka, za jednu noc se naučil polsky. 
No a nejzaoastalejším člověkem by byl 
asi kardinál Mack, který odhalil světu 
tajemství palimpsestu - písma na perga-
menu, ze kterého už bylo něco setřené 
a vymazané.

Dost, dost, člověče, kam chcete jít?
Kam, kterým směrem? No to bych 

se musel zeptat Amal Fickeho de Gjoja, 
který asi v roce 1500 vynalezl kompas, 
víte o  tom, pane profesore, že to byl 
kněz?

Příteli, rozhodl jste se.
Proti ohni by byla dobrá stříkačka, 

jenže první stříkačku vynalezli opět 
kněží, cisterciáci, pane profesore. V Pa-
říži byli až do 17. století hasiči kapucíni.

Kdybyste tak duchaplně nemluvil, 
vyhodil bych vás.

Ale, pane profesore, kam? Vzpomí-
nám si na balón, Říká se, že bratři Mon-
gofl ierové poprvé vzlétli, jenže předstihl 
je mnich, který v roce 1720 za přítom-
nosti celého královského dvora vznesl 
se do vzduchu. Vy si utíráte brýle, pane 
profesore? No to je též kněžský vyná-
lez. Brýle vynalezl dominikán, Alexan-
dr Spinóza. Díváte se na hodinky, pane 
profesore. Hodinky jsou též vynálezem 
kněží. První hodiny sestrojil Casiodo-
rus. Ale pozoruji, že jsem se vám stal ne-
pohodlným. Už jdu. Venku nám už svítí 
pouliční lampy. Víte, že svítiplyn objevili 
jezuité? Ale už opravdu jdu. Vidím, že 
máte nádhernou motorku. Motorku vy-
nalezl kněz Pancio a už v roce 1845 se 
na ní vozil. Dobrou noc, pane profesore.

  Po tomto výčtu by asi nikdo neřekl, 
že kněží jsou brzdou pokroku. Je neuvě-
řitelné, co všechno vynalezli.

Dobrodružnou cestu za poznáním 
v novém školním roce přeje 

Vít Hába, farář
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Pouť do Žarošic
Už třetím rokem se nás pár nadšenců vydalo na pěší pouť 

do Žarošic. Sešli jsme se u kostela a otec Hába nám dal po-
žehnání na cestu. Je zvykem, že námahu, kterou člověk při 
putování vynaloží, obětuje na nějaký úmysl. Letos jsme toho 
měli naloženo opravdu hodně. Opět jsme se spojili s poutní-
ky z Moravské Nové Vsi a vyrazili. Počasí bylo ideální. Ten-
tokrát jsme si udělali přestávku v Sonnentoru v Čejkovicích 
a pak tradičně na Čejči, kde jsme si pochutnali na dobrém 
obědě. Uhasili jsme žízeň a vydali se na druhou těžší část 
cesty, protože naše některé údy už začínaly trpět a  únava 
stoupala. Do Žarošic jsme tentokrát dorazili později než au-
tobus, ale alespoň nás mohli přivítat i s transparentem. (viz 
foto). Pak už následovalo procesí s ozdobenou sochou P. Ma-
rie do žarošského kostela. Cestou jsme se prodírali davem 
mezi stánky a zpívali z plna hrdla mariánské písně. Pak už si 
prožil pouť každý tak nějak po svém. Tentokrát sloužil hlavní 
poutní mši kardinál Dominik Duka. V evangeliu se předčítal 
celý Ježíšův rodokmen a jedna z myšlenek, která při promlu-
vě zazněla, byla, že je důležité, aby člověk věděl, kdo je a kam 
patří. Po světelném průvodu a závěrečném požehnání ukon-

čeném zazpíváním české a slovenské hymny, protože pouti 
se tradičně účastní hodně Slováků, jsme se už oddali jízdě 
autobusem a unavení, ale spokojení se vrátili domů. Těch 30 
km někdo cítil v nohách ještě několik dnů.

Za poutníky Jitka Omelková

Ohlédnutí za kulturou a ostatními akcemi

Předhodová beseda u cimbálu

Je vlahý sobotní podvečer a prušá-
neckou návsí se nese melodie podlu-
žácké písničky „Eště byly štyry týd-
ně do hodú“. Ta v  podání domácího 
mužského sboru vítala milovníky 
folkloru na 36. ročníku předhodové 
besedy u  cimbálu v  Prušánkách. Na 
návsi „pod zeleným“ se poté předsta-
vily naše folklorní naděje, tedy děti 
z  mladšího i  staršího souboru Ne-
choránek a  to za doprovodu dětské 

cimbálové muziky při HTVŠ Prušán-
ky. Je jen dobře, že malí muzikanti už 
hudebně natolik „vyrostli“, že zvládají 
doprovázet taneční vystoupení svých 
vrstevníků. Po jejich pásma se na 
scénu vrátila cimbálová muzika Slo-
vácko s  primášem Petrem Maradou, 
aby mohla doprovodit ostatní domácí 
i  přespolní účinkující. A nebylo jich 
málo. V pestré skladbě programu se 
postupně vystřídali domácí pěvečtí 

sólisté – a tak jak ti mladší (Simonka 
Hnátková, Veronika Klímová a  Ven-
dulka Tlachová), tak i  ti pěvecky již 
ostřílení (Jaroslav Čech, Josef Ševčík, 
Josef a František Imrichovi a Jan Kož-
nar). Chybět pochopitelně nemohl ani 
domácí mužský a  ženský sbor. Ti si 
jako své přespolní hosty pozvali mu-
žáky z Ladné a ženský sbor z Bulhar. 
Pěknými podlužáckými písničkami 
se předvedla i  děvčata Kristýna Po-
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Krojované hody

Každoroční vrcholnou akcí naší krojované chasy jsou 
tradiční krojované hody pod zeleným. Ty letos proběhly 
v termínu od 12. do 14. srpna. 

Jakkoli se může zdát konání hodů samozřejmé, předchá-
zí jím náročná příprava. Rád bych proto touto cestou chtěl 
především poděkovat lidem, bez nichž by se hody sotva 
uskutečnili. Jsou to zejména všichni krojovaní, kteří se po-
díleli na předhodovních pracích a obětovali jim velkou část 
svého volného čas. Vzhledem k tomu, že konstrukce pro ko-
nání hodů je rozsáhlá a každým rokem se staví tzv. od píky, 
jsou tyto práce časově náročnější než v okolních obcích a je 
potřeba s nimi začít již asi tři týdny před hody. V této souvis-
losti patří poděkování p. Bízovi z Mutěnic za stavbu a sklád-
ku máje, p. Bílkovi z Velkých Bílovic za spojování máje, p. 
Brandejsovi – stavbyvedoucímu konstrukce, p. Salajkovi 
z Dolních Bojanovic za poskytnutí máje a zeleného a p. Pál-
kovi z Prušánek za odvoz máje a zeleného. Také díky ochotě 
těchto lidí se i letos povedlo vše nachystat do požadovaného 
termínu, byť celé přípravy probíhaly v období extrémních 
veder, které panovaly takřka po celé léto. 

Co se týče samotného průběhu hodů, jsme rádi, že se 
prušánecké hody stále těší velké oblibě přespolních krojo-
vaných. V neděli jich bylo na máji zapsáno celkem 287, za 
což děkujeme. Z velké části tomu nahrává i termín (nekoli-
dující s žádnými hody v okolních obcích), stejně jako horké 
srpnové počasí. K dobré atmosféře přispěly osvědčené de-
chové hudby Legrúti (neděle, pondělí) a Skaličané (úterý). 
V pondělí si na své přišla také krojovaná omladina při dět-
ském sóle a jejich starší kolegové při sóle mužáckém. Ne-
chybělo ani pasování šohajů. Letos si svou premiéru v kroji 
odbyli Natálie Mrlíková, Veronika Kotlaříková, Michael 
Turek a Vojtěch Nerad. Na úterý si děvčata převlékla chla-
pecké kroje, připravila si tematickou píseň o průběhu hodů, 
nachystala půlnoční sólo a spolu se všemi účastníky se pro-
tančili až do středečního rána, čímž celé hody završily. 

Věříme, že se Vám letošní hody líbily. Na naší chase nyní 
je, aby příští hody byli stejně povedené jako ty letošní, pří-
padně ještě lepší, protože stále je na čem pracovat. 

Za chasu Prušánky Zdeněk Forman

dešvová z  Dolních Bojanovic a  Bar-
bora Sůkalová z Nového Poddvorova. 
Každoročně se taky snažíme na be-
sedě u  cimbálu představit některého 
z podlužáckých verbířů, resp. některé-
ho ze stárků Podluží. Letos padla volba 
na zkušeného Martina Kobzíka z Týn-
ce, který se v posledních letech umís-
ťuje mezi pěti nejlepšími verbíři i  na 
festivalu ve Strážnici, přičemž v  roce 
2012 tuto soutěž vyhrál. Milou zajíma-
vostí je, že v Prušánkách tak měl mož-
nost naposledy vystoupit jako svobod-
ný mládenec. Při výběru tanečního 

souboru jsme se tentokrát rozhodli 
ukázat takový folklorní region, který 
se v naší obci doposud neprezentoval 
– tedy z oblasti Valašska. Pozvání na-
konec přijal národopisný soubor Klo-
bučan z Valašských Klobouk. Soubor, 
který vznikl už v roce 1981 a nyní pra-
cuje pod vedením paní H. Tarabusové, 
u  nás předvedl část svého bohatého 
repertoáru zahrnující fi gurální tance, 
cechovní tance, klobuckou točenou 
a starou uherskou z oblasti Valašsko-
klobucka a představil se i v typickém 
„závršském“ kroji z  bílého a  hřebíč-

kového sukna. Zpestřením večera 
v podobě malé divadelní scénky bylo 
i  vystoupení dvou „dryáčnic“ z  Dol-
ních Bojanovic. K příjemnému prožití 
sobotního večera přispělo i průvodní 
slovo konferenciérky Heleny Hájkové.

Tradičním pořadatelem besedy 
u  cimbálu byl Slovácký krúžek Pru-
šánky, který tímto děkuje vedení Obce 
Prušánky a všem dobrovolníkům, kteří 
nám pomohli s přípravou a organizací 
této akce.

Josef Hromek - předseda Slováckého 
krúžku Prušánky
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Rozloučení s prázdninami 24. srpna

Zarážání hory  

Vinobraní po Nechory 15.9.

Tak to byla akce, kdy nám po-
časí opět překazilo naše plány. Měli 
jsme pro děti nachystány různé hry 
a soutěže, malý a velký skákací hrad, 
přijelo hasičské a  policejní auto, sa-
nitka fi rmy DONERA, na hřišti stá-
li připravení psovodi se svými psy 
z  kynologického klubu z  Josefova, 
na cestě do Prušánek byl pán, který 
nám pravidelně na této akci promí-
tá pohádky. Čtyřicet pět minut po 

Hora sa mosí zarazit…
září proběhlo ve spodních i hor-

ních Nechorách tradiční zarážání 
hory.  Letos byl tento tradiční vi-
nařský rituál výrazně ovlivněn mi-
mořádně nepříznivým počasím, ale 
jak už stojí v nadpisu tohoto článku, 
„hora sa prostě zarazit mosí“. Ani 
pamětníci si přesně nedokázali vy-
bavit, kdy by na horu byl podobný 
nečas. Nakonec tam přece jen kdo-
si vylovil vzpomínku starou desít-
ky let: „Tož bylo to kdysi tak před 

Prušánecká chasa, Nechoránek s  cimbálovou muzi-
kou, tanečníky a sólistkami, ženský a mužský sbor Slovác-
kého krúžku, cimbálová muzika Galán, dechová hudba 
Bojané, spousta lidí a skvělá zábava – to jsou atributy, kte-
ré charakterizují naše „Tradiční vinobraní pod Nechory“. 
A když se vydaří počasí jako třeba letos – je z toho jedna 
krásná akce! 

Lidé se nedočkavě scházeli už před 
polednem - i když Galáni vždycky za-
čínají vyhrávat až od 14 hodin – a ne-
trpělivě očekávali příchod krojova-
ného průvodu. Ten šel od kulturního 
domu vedený našimi hotaři Mirkem 
Hřebačkou a Milanem Vašíčkem a do 
pochodu jim vyhrávali Bojané. Po vy-
dařeném programu začala volná zába-
va, kdy obě kapely hrály až do půlnoci. 
Škoda, že nemáme fotografi i, abyste 
mohli vidět, že ještě tehdy byl úplně 
plný parket tančících a dobře se baví-
cích lidí.

Děkujeme všem účinkujícím, na-
šim věrným důchodkyním, které nám 

zahájení akce začalo pršet. V dešti 
jsme museli všechno rychle posklízet, 
poslat telefonicky promítače do kul-
turního domu, kam mu jedna ochot-
ná dobrovolnice odvezla klíče, aby si 
tam mohl nachystat plátno a promí-
tačku, převézt občerstvení pro děti do 
KD, zajet na obecní úřad, abychom 
vyhlásili začátek promítání pohádky 
na 18:45… Tento čas byl stanoven 
zejména s ohledem na děti a  rodiče, 

třiceti, čtyřiceti rokama, co to zará-
žali  ale v  pěti ludoch, Štefi n, Cyra, 
Pavlík…bůchli to tam a  zalézli do 
sklepa“. Kdo by čekal, že to letos 
proběhlo podobně, byl by na omylu. 
I přes opravdu špatné podmínky se 
sešlo poměrně dost vinařek a vinařů 
a všechny předepsané úkony byly se 
ctí provedeny. Díky moc, Vám všem 
srdcařům, kteří dbáte na dodržování 
vinařských tradic. 

Přemek Vašíček
foto Martina Vašíčková

pomáhaly na pokladnách a všem pracovníkům obecního 
úřadu, kteří se podíleli na přípravě akce a jejím zdárném 
průběhu. Poděkování patří také Vinařskému fondu, za je-
hož fi nanční podpory akce proběhla.

Jana Kamenská
foto Jana Hunkařová

kteří byli v parku a hned, jak začalo 
pršet, se do kulturáku přesunuli. Ti, 
kteří se chystali přijít až na pohád-
ku, určitě po začátku deště čekali jen 
na vyhlášení času promítání, takže 
všichni, kteří chtěli pohádku opravdu 
vidět, tam byli.  Promítali jsme novou 
pohádku Zdeňka Trošky „Čertoviny“ 
a potlesk na konci fi lmu nás přesvěd-
čil o tom, že se pohádka líbila.

Jana Kamenská
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Přijměte pozvání
5. - 6. 10. Komunální volby 2018, KD

12. 10. Setkání seniorů

13.10. Drakiáda

27.10. Gulášfest na návsi

28.10.

Zasazení lípy ve slavnostním areálu za koste-
lem ke stému výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu, potom bude následovat 
přednáška historika a  promítání fi lmu Jiřího 
Pernese „28. říjen 1918 na Moravě“ v kultur-
ním domě v 17 hod 

10.11. Martinské posezení

16.11. Lampionový průvod

24.11. K Nechorám za mladým vínem 

 2.12. Rozsvícení vánočního stromku u OÚ, divadlo 
pro děti v KD

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás informoval o  reprezentaci Vaší 

obce na mezinárodní soutěži zdravotnických záchranných 
služeb Rallye Rejvíz. Jedná se o velmi prestižní soutěž, které 
se účastní přes osmdesát posádek z celého světa. 

Jen v Jihomoravském kraji probíhá krajské předkolo, kte-
rého se účastní cca čtrnáct posádek, ze kterých vzejdou ty 
nejlepší postupové.

Společnost DONERA soutěžila ve třech kategoriích. 
Konkrétně v posádce s lékařem (čtyřčlenný tým) a v posádce 
bez lékaře (tříčlenný tým), přičemž jeden záchranář z týmu 
bez lékaře se účastní ještě soutěže operátorů.

Celá akce je organizačně i fi nančně velmi náročná. Jen 
startovné se pohybuje v řádech desítek tisíc. Naše společnost 
si hradí veškeré náklady sama a nežádáme ani o žádnou do-
taci. Tyto informace uvádím jen pro dokreslení, kdy dostat 
se na start takové akce má mnoho úskalí. 

Největším úskalím však je, sestavit kvalitní tým, který 
v takové konkurenci obstojí.

S radostí Vám mohu oznámit, že tým RLP DONERA 
Prušánky obsadil 1. místo a tým RZP DONERA Prušánky 
obsadil 2. místo. V soutěži operátorů jsme se umístili na 5. 
místě.

Pochlubte se, máte čím…

Pokud je pro Vás tato informace zajímavá, přikládám ně-
kolik málo odkazů. 

Luděk Maděřič

http://rr2018.cz/vysledky-results-rr-2018/
http://rallye-rejviz.cz/rr2018/
https://olomouc.idnes.cz/jeseniky-rallye-rejviz-2018-za-

chranari-policiste-soutez-vysledky-pxz-/olomouc-zpravy.
aspx?c=A180526_403989_olomouc-zpravy_stk

https://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/letajici-motyli-
-mrtve-telo-v-koupelne-zachranarky-vyhraly-soutez-rallye-
-rejviz-20180529.html

https://www.facebook.com/udalostiolomouc.cz/video-
s/428379534255357/?hc_ref=ARRdGFMNsV8yWqGb-
ghV56dXHMvmFofiuPwHqzAnaGrOyo_YYvHSBdLl-
p46hM65qCjOI

https://www.komorazachranaru.cz/aktualita/vitezstvi-z-
-rallye-rejviz-smeruje-do-ceska-slovenska-a-kanady

https://www.facebook.com/donera.ambulance/photos/pcb.
825637657624761/825637610958099/?type=3&theater

https://www.facebook.com/RALLYEREJVIZ/

My všichni samozřejmě úspěšnému týmu DONERA 
Prušánky moc blahopřejeme.
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7. ročník Gulášového festivalu - 27.10.2018
Vařit se budou všechny druhy gulášů, každý dle své-

ho výběru. Každé družstvo si zajišťuje veškeré suroviny 
samo, nic se neproplácí. Družstvo může uvařit libovolné 
množství guláše, jedna porce bude cca 50g masa za jed-
notnou cenu 30 Kč za porci. Ke každé porci obdrží kupu-
jící jeden hlasovací lístek pro Anketu veřejnosti. Kotel, 
stánek, pečivo, misky, lžíce a ubrousky si družstva zajiš-
ťují sami. Každé družstvo zodpovídá samo za sebe a za 
své prodejní místo.

Pořadatel zajistí stoly, lavice, dřevo, naběračky, vodu 
a přívod elektřiny. 

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

liště nejpozději do 22. 10. 2018  na email: kultura@
obecprusanky.cz , nebo na telefon 724 937 005 (kultu-
ra)  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 pomoc-
níků). 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 300 Kč.
4. Tým má za úkol uvařit libovolný guláš v kotli o mini-

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

ry 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. Vše se připravuje až na místě – (krájení ci-
bule...). Maso může být nakrájené a naložené předem. 
Předvařený 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 ob-
čerstvení, jako kávu, svařené víno, rohlíky, koláče, pa-
lačinky apod. Masné výrobky (párky, klobásy, hambur-
gery…) jsou zakázany!

 Od 18. 4. 2014 musíte mít při prodeji alkoholu nad 
15% koncesi na prodej alkoholu!!!

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

10. Hotové guláše budou podávány návštěvníkům od 
12.00 hodin. Guláš může být zájemcům podáván jak 
do misek pro přímou konzumaci, tak i do vlastních jíd-
lonosičů, dle uvážení týmu.

11. Vyhodnocení: 
 Družstvo s nejlepším gulášem vyhodnotí: 

I. Odborná degustační komise, která bude hodnotit 
barvu, chuť, konzistenci, uvařenost, hustotu a cel-
kový dojem.

II. Anketa veřejnosti, kdy každý návštěvník obdrží se 
zakoupenou porcí guláše jeden bod (hlasovací lís-
tek), který přidělí družstvu, kterého guláš mu nejlé-
pe chutnal.

12. Vyhlášení výsledků soutěže bude  ve 14:30 hodin. 
Týmy na prvních třech místech obdrží věcné ceny. 

DÍLČÍ ZMĚNA PRAVIDEL VYHRAZENA!

Čteme z prušánecké kroniky
Protože jsme o  oslavách konce 1. 

světové války psali už ve Zpravoda-
ji č.3/2016, dnes si tyto události ve 
zkratce připomeneme.

Do Prušánek přišla zvěst o prohlá-
šení Československé republiky dne 29. 
října 1918. Přivezl ji správce státního 
dvora Antonín Bednář z politické sprá-
vy z Hodonína. Lidé vybíhali ze dveří, 
aby si poslechli tu radostnou zprávu. 
Oslavy začaly hned, občané vyvěsili 
národní prapory. Večer se konal prů-
vod přes vesnici a  po průvodu tábor 
lidu. Střílelo se, zpívalo, výskalo, mu-
zika hrála dlouho do noci.  A tuto noc 
spali lidé v klidu pod rodnou střechou 

ne jako rakouští, ale jako českoslovenští 
občané…

Za několik dnů po státním pře-
vratu přišlo nařízení, aby se mladí-
ci čtyř ročníků přihlásili k  vojenské 
službě. Byla utvořena Slovácká bri-
gáda, která obsazovala jižní Moravu 
– Hodonín, Břeclavsko, Mikulovsko 
a  Hustopečsko. Též z  Prušánek bylo 
do této brigády zařazeno asi dvacet 
mladíků. Velitelství bylo v Hodoníně. 
Dne 8. listopadu  roku 1918 byla svolá-
na schůze občanstva, ku které se dosta-
vil vládní komisař farář Rudolf Sedlák 
a  toho času nadporučík českosloven-
ské armády František Nosterský. Při 

této schůzi bylo projednáno, kdo má 
býti jmenován místním vojenským ve-
litelem, neboť přišlo nařízení, že na ka-
ždé obci se musí k tomu někdo pověřit. 
V Prušánkách byl na návrh vládního 
komisaře zvolen jako vojenský velitel 
bývalý poddůstojník v rakouské armá-
dě občan Maděřič Antonín. Jmenova-
ný sloužil u 11. pluku dragounů jako 
strážmistr (vachmeister) a  tuto funk-
ci za souhlasu nadporučíka Františka 
Nosterského přijal. K tomu účelu bylo 
do Prušánek dodáno několik starých 
pušek (vendlovek) i  náboje k  tomu. 
Šikovatel Maděřič Antonín měl dozor 
nad obecními hlídkami, které byly vy-
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zbrojeny puškami s jedním patronem.
4. prosince roku 1918 byl okresní po-
litickou správou v  Hodoníně zbaven 
své funkce vládního komisaře místní 
farář Rudolf Sedlák. Na jeho místo 
nastoupil bývalý starosta Martin Kur-
ka. Jmenovaný měl úřadovat až do 
prvních obecních voleb v  republice. 
Dne 5. prosince roku 1918 byla naří-
zena všeobecná mobilizace veškeré-
ho služby schopného mužstva do 36 
let. Nebyla to sice taková ohromující 
mobilizace jako roku 1914, ale jed-
ním slovem řečeno, nebyla takřka 
nikomu vhod. Mladá republika po-
třebovala armádu, aby mohla důle-
žitá místa býti obsazena a  pojištěna, 

k čemuž bylo zapotřebí hodně vojska, 
proto byla vyhlášena tato mobiliza-
ce. Znovu opouštěli svoje domovy ti, 
kteří jenom před několika dny přijeli 
z  válečné vřavy. Nebyly sice stavěny 
žádné fronty bojujících vojsk, protože 
už se nechtělo nikomu válčiti, avšak 
kvůli pořádku a pak obsazení Sloven-
ska a  Těšínska pobyli si ještě dlouho 
hoši při vojenské službě. Teprve po 
několika měsících byly nejstarší roč-
níky postupně propouštěny domů.
Tuto mobilizaci řídil v Prušánkách ši-
kovatel Maděřič Antonín. Když všech-
no zařídil, tak dostal v  lednu roku 
1919 nařízení, že má se též dostaviti 
k vojenské službě do Kroměříže. Což 

on učinil. Avšak byl ihned propuštěn 
domů, neboť patřil mezi nejstarší roč-
ník, který v  tu dobu byl propouštěn. 
Funkce vojenského velitelství v  Pru-
šánkách byla zrušena.

Při obsazování Slovenska byl pra-
porčík Čech Vojtěch v jedné bitvě ra-
něn do ruky a od Maďarů zajat. V ma-
ďarském zajetí si pobyl několik měsíců 
a pak se vrátil zdráv domů. Při obsa-
zování Těšínska byli hoši Jakub Bušek 
a Jan Tuček od Slovácké brigády zajati 
Poláky, kdež byli několik dní vězněni 
a pak zase puštěni zpět do Českoslo-
venska.

Z prušánecké kroniky vybrala 
a upravila Jana Kamenská

Napsali nám… 

Hned úvodem si dovolím poznamenat, nechť se pro-
sím shovívavý čtenář nenechá zmást titulkem mého člán-
ku, neboť nejde o žádné ekonomické či účetní téma, ale 
o pouhý můj vlastní soubor smutných žňových vzpomí-
nek tohoto léta. Tento můj zážitek je skutečně jen časově 
vzpomínkovým střípkem v mé mysli, ale svojí syrovostí 
se nesmazatelně vryl do mé paměti.

Výjimečnost velmi teplých dní, a  to už od letošních 
jarních dekád, stejně jako již ve dvou předešlých letech 
dávala tušit, že ani letos tomu nebude jinak a sklizeň ře-
pky a  ostatních obilovin se dozajista opět uspíší oproti 
svému přirozenému normálu.

A tak tedy nebylo ani žádným překvapením pro občany 
žijící v naší ulici, že za našimi humny začaly žně tolik kritizo-
vané a mnohými proklínané plodiny, jakou se v dnešní době 
bezesporu řepka olejná stala. Neodolal jsem ani já obrov-
ským mrakům prachu a doléhajícímu hřmotu strojů a tak 
mě zvědavost přitáhla až na samý konec zahrady, odkud byl 
slušný výhled na celé bitevní žňové pole, se kterým si to roz-
dalo pět technicky vyspělých sekáčů. Nedokážu identifi kovat 
jejich typové označení, ale jejich samotný pracovní výkon 
a záběr je pro mě impozantní, pro jiné – zasvěcené - možná 
standartní. Rychlost a nenasytnost žacích lišt, s jakou se za-
kusují do stojícího porostu, je skutečně obdivuhodná a dává 
mi i v duchu povel smeknout před tvůrci těchto dokonalých 
zemědělských pomocníků. A jak se tak netečně brouzdám 
v myšlenkách nad tak úžasným technickým pokrokem i v 
této oblasti, pozorujíce při tom plovoucí kombajny po lánu, 
vybavují se mi i smutné vzpomínky z mládí, kdy i ty zasta-
ralé žací stroje (zejména ve vojtěškách) dokázaly napáchat 
velké škody na srnčí populaci i drobné zvěři a citelně ochudit 
výřady podzimních honů.

Náhle mě z těchto nepěkných vzpomínek vytrhává již 
skutečný obraz a já už zcela procitávám v ještě hrozivější 
realitě, než byly tyto mé trpké vzpomínky. Až nyní rozpo-
znávám v dálce občasná hemžení zcela vyděšené a zmate-
né zvěře a plně si uvědomuji stávající dramatičnost těchto 
chvil, rozhodujících doslova o bytí či přežití obyvatel této 
lokality. Skoro až hltavě těkám pohledem po celé šíři se-
čeného obzoru a nechtěně, ale neodbytně vstřebávám jed-
notlivé hrůzné momentky.

Tam odbíhá vyplašená srna a o kus dále odskakují dvě 
opuštěná srnčata. Jinde zas vidím, jak těsně před ráhny 
kombajnů kvapem vyletuje prořídlý hrozen odrostlých ba-
žantích kuřat. Na levé straně této bitevní scény upoutávají 
moji pozornost tři odrostlí ušáci, kteří vybíhají z jednoho 
sečeného pruhu řepky a noří se ke své smůle do protější-
ho, který už bohužel hltavě kosí lišta dalšího přijíždějící-
ho kombajnu. Zajíci jsou totálně zmatení hřmotem strojů 
a zdá se, že už nedovedou svými vrozenými instinkty od-
hadnout, kde je cíl jejich spásného vysvobození. Tím je až 
nedaleký větrolam či vzadu posazený lán kukuřice. Dál 
a dál přebíhají splašené kusy drobné zvěře i nepočetný srnčí 
dorost a doslova jako v minovém poli spoléhajíce na své již 
tak otřesené smysly a velkou, velkou dávku štěstí snaží se 
vymanit z této pekelné rulety. Smutné divadlo zmaru a bez-
moci! Všímám si, že v  pruhu, který končí přímo za naší 
zahradou, je rovněž nějaký pohyb a jsem tak pln očekávání, 
co odhalí přijíždějící burácející stroj. Dychtivě těkám po-
hledem do posledních zbylých asi patnácti metrů nedose-
čeného úvratí, ale stále se mi nedaří v hustém porostu ur-
čit další nešťastníky. Až konečně nyní. Veletoč mohutných 
lopat kombajnu rozčesává již poslední proschlé řepkové 
stvoly a já ještě se zatajeným dechem sleduji překotný vzlet 

Daň
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celé bažantí familie. Avšak i tato rodinka dostává svůj nelí-
tostný podíl. Úlet před nejhorším se zdařil, ovšem skoro na 
všechny světové strany. Několik kuřat odlétá do obou stran 
podél kombajnu, pár se jich rozlétá do zahrad. Osamocená 
slepice přelétá vysokým obloukem přes naši zahradu a dům 
až někam do ulice. Nevím, kolik myslivců by si U Krpa vsa-
dilo za těchto okolností na to, že se tato rozmetaná rodinka 
dá vůbec ještě někdy do hromady. Bůh ví !? Zároveň se mi 
do podvědomí vtírá otázka, kolik kusů zvěře zde dnes ne-
mělo ani takové štěstí, jako tato bažantí rodinka. A shodou 
náhod mě o  těchto obavách přesvědčuje volání nedaleko 
bydlícího kamaráda, kde po příchodu spatřuji živý, vlastně 
mrtvý důkaz, že mé lamentování nad počty dnešních ztrát 
bylo skutečně oprávněné.

Pěkné urostlé srnče leželo bez známek života na trávě 
u plotu a dnešním dnem tak ukončilo svou kratičkou ži-
votní pouť. Snad mělo rychlou smrt a netrápilo se. Donu-
cen pracovními povinnostmi odcházím domů a ještě při 
rozloučení s kamarádem vidím za jeho zády, že i kombaj-
ny se sjíždí do jednoho místa, aby na přistavený valník 
vyvrhly svůj poslední černý výmlat. Když za sebou zaví-
rám zahradní branku a věnuji poslední pohled a myšlen-
ku všemu, co se tu dnes za necelou hodinu událo a z ne-
dalekého kostela se pojednou rozeznívá zvon umíráčku, 
oznamujícího skon jednoho z našich občanů, náhle se ve 
mně cosi láme a já se nedovedu ubránit divnému pocitu 
i dost hodně rozmazanému vidění. Nestydím se ale za to!

Zlomek dopadu tragické seče potvrzuje i má vycházka 
se psem hned následujícího dne. Jak procházím i s mým 
společníkem podél osy větrolamu lemujícího lán sklize-
ného pole, stále se nedovedu v  myšlenkách oprostit od 
smutných událostí, jež se tu udály s dvaceti čtyřhodino-
vým předstihem.

Frrr, frrr, frrrrr! V úleku mě z  myšlenek vytrhává 
prudký vzlet vyplašeného bažantího dorostu a foxl je ještě 
vyprovází hlasitým štěkotem. Jako by toho chudáci měli 
včera málo! A jak se tak v duchu plísním, všímám si, že 
jeden z bažantíků už frrr neudělá. Když za ním vtrhávám 
do středu větrolamu, zřetelně již vidím běžet koridorem 
vzrostlých stromů ptačího mrzáka. Utíká, co mu nožky 
stačí, ale jedno z křídel vláčené skoro po zemi, jasně sig-
nalizuje jeho osudový handicap.

Váhám, mám-li psa vypustit a ukončit tak trápení to-
hoto invalidy, ale vzápětí si uvědomuji, že i  tento smutný 
úděl vyřeší zákon přírody sám. Snažím se vyprostit i  se 
psem z objetí větví, jež mě brání dostat se znova na pra-
vý okraj větrolamu, a když už se mi to podařilo, pokouším 
se pomocí dalekohledu pátrat po okolí a zjistit více. A daří 
se. V zorném poli spatřuji hned před sebou necelých sto 
metrů v okraji stromoví srnu, a čím déle ji pozoruji, tím 
více se mi zdá její chování nepatřičné. Rád bych se dostal 
blíže, abych zjistil příčinu jejího podivného chování, ale 
temperament mého psa to zřejmě nedovolí. Pokouším se 
přiblížit alespoň o pár desítek metrů blíže, a když už od-
haduji další přiblížení za riskantní, volím raději opětovné 
ohledání dalekohledem. A skutečně, chování srny připo-

míná běžný rituál pasení, ovšem zkušenějšímu oku rozdíl 
neunikne. Z přihrblé polohy a dalekohledem stále na očích 
se pomaloučku napřimuji a  již pod dostatečným zorným 
úhlem se mi dostává odpovědí na tuto hádanku. Opravdu 
srně nešlo o vlastní nasycení, ale k mému úžasu bych toto 
její chování přirovnal k  resuscitačním pokusům. Avšak 
marné bylo její počínání. Srna s  podrážděným bekáním 
odbíhá a já i se psem stojíme po chvíli nad jejím mrtvým 
potomkem. Tělo je ještě mírně vlažné a známky masivního 
pohmoždění i  sedřené kůže na předním běhu i pleci, ale 
i vyhřezlé pravé oční bulvy jasně vypovídají o utrpení v po-
sledních hodinách života. Doufám, že náruč smrti byla pro 
toto srnče alespoň v přítomnosti jeho starostlivé a oddané 
mámy o to milosrdnější! A když se smíšenými pocity od-
cházím z tohoto místa, není mi souzeno vyhnout se ještě 
přeci jedné malé tragédii, a  abych byl upřímný, napadla 
mě v této souvislosti taková myšlenka či spíše jakýsi vnitř-
ní hlas mě vybízel, abych vše co tu i dnes zřím - žaloval 
světu! Sotva pár desítek metrů od předešlých nepěkných 
momentů napomínám psa povelem i trhnutím za napjaté 
vodítko, ale přesto se mi nedaří psa vybočit ze směru, kde 
evidentně něco upoutává jeho pozornost. Podvoluji se tedy 
jeho diktátu a následuji jeho vrozený instinkt až se dostá-
váme k většímu načechranému posadu řepky, kde už psova 
dychtivost vrcholí, ale přesto ho nepouštím. Pojednou se 
mi zazdálo, že se v posadu něco pohnulo a zároveň z toho 
místa vylétlo i několik much. Stále a stále zabodávám po-
hled do těch míst a pouze spekuluji, co za překvapení se 
tu skrývá. Věru opět to není nic pěkného, natož pro slabší 
nátury! Snad ještě do včerejšího dne to byl jistě špičkový 
sprintér, ovšem nyní se před mými udivenými zraky doslo-
va vyplazil zmrzačený odrostlý zajíc se škaredou otevřenou 
ranou na hřbetě, kde v již zaschlých ostrůvcích krve hodo-
valo stále dost masařek. Snaže se pouze pomocí předních 
běhů dostat pryč připomíná mi nějakou bizarní chlupatou 
housenku s velkýma ušima. Kolik trýznivé bolesti si musel 
vystát i  tento tvor a  navíc i  ve výjimečném úpalu tohoto 
leta!? Když mě pojednou z těchto úvah vytrhává ještě i jeho 
žalostné vřeštění, zní mi jako milostivá pobídka k jeho vy-
svobození. Stisk ruky povoluje, vodítko prudce proletí mezi 
prsty a zaječí vřeštění v dusivém chroptění utichá.

Vracíme se domů a já si znova v truchlivých myšlen-
kách uvědomuji až groteskně nerovný boj matky přírody 
se soudobým technickým pokrokem. Ale bohužel my lidé 
zcela zaslepeně zapomínáme, že všechny naše byť super-
moderní stroje, technologie i  neustálá snaha ještě toto 
všechno více zdokonalovat, vede k tomu, že ochromíme 
přírodu tak, že už nebude vůbec schopná generovat a do-
plňovat živé tvorstvo a nevyhnutně tak dojde v této apo-
kalyptické čekárně řada i na samotného strůjce – člověka! 
I samo lidstvo tak splatí svou nevyhnutnou krutou daň. 
Važme si proto každého živého tvora, který nám ještě za 
humny přežívá, abychom - když ne zastavili - tak alespoň 
co nejvíce oddálili všechna tato negativa, jež narušují a   
ohrožují samotnou podstatu naší existence.

František Schottl
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V  letošním roce tomu bude již 68 
let, co komunistický režim pod vede-
ním Gottwalda a ministra obrany Če-
pičky zneužil armádu a zřídil Vojenské 
tábory nucených prací pod názvem 
„Pomocné Technické Prapory“ určené 
na převychování těžkou prací a politic-
kým školením pro nepřátele socialis-
mu.

Byla to podivná součást armády – 
chlapci s  prvním chmýřím na bradě 
i prošedivělí otcové rodin, studenti vy-
hození ze studií i jejich učitelé, synové 
kulaků i živnostníků, kulaci i živnost-
níci, úředníci, synové úředníků, kněží, 
řeholníci i bohoslovci. Co je spojovalo, 
byl vedle lopaty, krumpáče a  sbíječky, 
které se staly jejich „služební zbraní“ 
cejch méněcennosti, jenž byl vypálen 
hlouběji, než si mysleli.

Šel s  nimi celý život po dobu ko-
munistického režimu. Ty dva, tři i čtyři 
roky vojenské služby se stále připomí-
naly při hledání zaměstnání i  tehdy, 
když syn nebo dcera chtěli studovat.

Ponížení, které se jim dostalo, ne-
bylo možné zapomenout. Žili s  námi 
jako s koulí na noze tím, že jen oni sami 
znali pravdu, na niž nebyl nikdo zvěda-
vý a kterou vyslovit bylo nebezpečné.

Pomocné Technické Prapory byly 
zřízeny dvoje. 1. září 1950 byly zřízeny 
„Lehké Pomocné Prapory“. Do těchto 
byli 5. září 1950 povoláni kněží a boho-
slovci. Příslušníci těchto útvarů praco-
vali ve vojenských lesích a  statcích, na 
stavbách letišť, muničních skladů, ka-
sáren, bytů pro důstojníky a podíleli se 
i na stavbě Vojenské nemocnice v Praze.

„Těžké pomocné Prapory“ byly 
zřízeny 1. října 1950. Do těchto byli 

posíláni zvlášť nebezpeční nepřátelé 
socialismu, které režim označil klasifi -
kací „E“. Byli nasazeni do dolů Ostrav-
sko-karvinského revíru, na Mostecku 
a  na Kladně. Účel těchto pomocných 
praporů byl, aby takzvaní nepřátelé so-
cialismu byli těžkou prací a politickým 
školením převychováni. Vznik Pomoc-
ných Technických Praporů byl jedním 
z  typických projevů počátečního bu-
dování totalitního systému, kdy vítěz-
ná KSČ se snažila izolovat, zastrašit či 
přímo likvidovat své politické odpůrce, 
ať již skutečné, potencionální anebo vy-
tvořené.

Vytvoření Pomocných Technických 
Praporů skýtalo hned několik možnos-
tí – izolace a odstranění „politicky ne-
spolehlivých“ osob od civilního života, 
jejich potrestání a pokusy o „převýcho-
vu“ i  jejich využití jako velmi levných 
pracovních sil v nejdůležitějších oblas-
tech národního hospodářství, včetně 
prací pro vojenskou správu.

Za rok 1950 až do 30. dubna 1954, 
kdy byly tyto Pomocné Technické Pra-
pory zrušeny, prošlo těmito Vojenský-
mi tábory nucených prací asi 60  000 
občanů Československé republiky.

Vojenské pracovní jednotky odved-
ly ve prospěch vojenské správy a zejmé-
na národního hospodářství obrovský 
kus práce. Jejich pomoc byla rozhodu-
jící zejména v hornictví. Zvláště na Os-
travsku a  Kladensku nesly hlavní tíhu 
při stále zvyšujících se potřebách při 
těžbě uhlí.

   Mnoho pétépáků zaplatilo pobyt 
v těchto Vojenských táborech nucených 
prací svým životem, nejvíce v  dolech. 
Časté úrazy byly i  na dalších pracovi-

Na co by se nemělo zapomenout…
štích, neboť na bezpečnost při práci 
při plnění tvrdých úkolů se nehledě-
lo. Zvlášť v  dolech byli nasazováni do 
nejnebezpečnějších úseků, kde civilní 
havíři nechtěli pracovat. Pracovalo se 
o nedělích a svátcích bez nároků na do-
volené. Byli to vlastně novodobí otroci.

Vznik a  existence Vojenských tá-
borů nucených prací – Pomocných 
Technických Praporů - je součástí his-
torie Československé armády. Nikdy se 
o  nich příliš nehovořilo a  ani dnes se 
o  nich nemluví. Představují jen „bílé“ 
místo armádního poválečného vývoje, 
ale i  jednu z temných skvrn – zneuži-
tí armády k politické represi. Budiž to 
mementem i varováním.

O tom, kdo je nepřítel socialismu 
a kdo půjde na převychování do Vojen-
ského tábora nucených prací, rozhodo-
vali tehdejší představitelé obce – členo-
vé Místního národního výboru.

Do Vojenských táborů nucených 
prací na převychování byli poslání ná-
sledující občané: Hromek Rostislav, 
Pšovský Jakub, Kurka Vojtěch, Trecha 
Jan, Zigáček Jan.

Posláni byli i občané, kteří měli vo-
jenskou službu již odslouženou a to Ka-
lužík Josef a Maděryč Josef. Byla to zlo-
vůle tehdejších představitelů obce proti 
občanům, jejichž rodiče nebo oni sami 
měli jiný názor na politické uspořádá-
ní v  zemi. Dnes již jak tehdejší před-
stavitelé obce i  příslušníci Vojenských 
Táborů nucených prací odpočívají svůj 
věčný sen. Budiž jim zem lehká.

Na ponížení, které se dostalo obča-
nům od vedoucích představitelů obce, 
by se nemělo zapomínat.

Vojtěch Sasín

Společenská kronika
Jubilea:
80 let Františka Redková
70 let Bohuslav Malík

Opustili nás:
Štěpánka Škrobová  
Ludmila Neradová
Stanislav Zigáček
Karol Šenigla
Růžena Kopaničová
Vojtěch Ištvánek
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V Prušánkách se bude 
fi lm promítat v neděli 

28. října 2018 v 17 hodin 
v KD
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Inzerce

Kontaktní adiktologické centrum Vážka působí od roku 2000 
v Hodoníně a okolních obcích. V rámci terénního programu poskytu-
jeme služby i v Prušánkách. Jsme tu pro osoby ohrožené závislostí na 
návykových látkách, tedy pro uživatele drog, a pro patologické hráče. 
Posláním Kontaktního centra je minimalizace zdravotních a  sociál-
ních rizik spojených s užíváním návykových látek a aktivizace a moti-
vace uživatelů drog ke změně životního stylu tak, aby při užívání drog 
škodili co možná nejméně sobě i svému okolí. V případě úsilí o absti-
nenci od drog rádi pomůžeme s vyřízením léčby. Rodičům a blízkým 
osobám uživatelů drog nabízíme poradenství. Naším cílem je navázat 
kontakt s uživateli návykových látek, nabídnout jim své služby, pomo-
ci jim řešit problémy, do kterých se dostávají v souvislosti s užíváním 
drog, a  předcházet šíření infekčních nemocí přenosných krví. Tím 
zároveň usilujeme o  ochranu společnosti před šířením negativních 
společenských jevů. Zajišťujeme také bezpečnou likvidaci použitého 
injekčního materiálu. V rámci terénního programu nabízíme výměnu 
injekčního materiálu (za použité injekční stříkačky vydáváme čisté), 
distribuci zdravotního materiálu, díky kterému je aplikace drogy bez-
pečnější, poradenství a informační servis, testování na infekční nemo-
ci (žloutenky, HIV) z kapilární krve, krizovou intervenci, asistenční 
službu a  základní zdravotní ošetření. V  budově kontaktního centra 
v Hodoníně nabízíme navíc hygienický a potravinový servis a prove-
dení orientačních drogových testů z moči. 

V případě potřeby se na nás můžete kdykoliv obrátit, ať už s do-
tazem či se žádostí o službu. Rádi za vámi přijedeme, zachováváme 
mlčenlivost, naše služby lze využívat anonymně a jsou zdarma.
PhDr. Táňa Faltisová, vedoucí Kontaktního adiktologického centra Vážka

kontakt: k-centrum@hodonin.charita.cz, 731 428 359

Služby Kontaktního centra v Prušánkách 
aneb Drogy tu byly, jsou a budou
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Klub maminek na výletě v ZOO

Skaut Mikulčice na táboře ve Vřesovicích Týmečky na Littneru

Čtvrťáci na výletě za odměnu FOTBAL KEMP 2018

N.C.O.D. na svém soustředění


