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Vážení spoluobčané,
i po tom nepříliš vydařeném jaru 

jsme dokončili komunikaci a chodník na 
Novinkách, doufám, že ke spokojenosti 
tam bydlících občanů. Před dokončením 
je plocha na stavební odpad a začala re-
konstrukce zdravotního střediska. Stále 
se nám nedaří prosadit odkanalizování 
Nechor, kde narážíme na odpor krajských 
úředník i Ministerstva životního prostře-
dí. To jenom pro dokreslení, jak nám 
byla nebo i je lidová strana nakloněna. V 
rámci Mikroregionu Hodonínsko byl vy-
pracován generel cyklostezek, prioritou 
je cyklostezka z Prušánek do Josefova, 
aby byla především ošetřena bezpečnost 
žáků dojíždějících do naší školy.

Podle prvních jednání s vlastníky  po-
zemků si můžeme o cyklostezce nechat 
jen zdát. Je to obrovská škoda nevyužít 
prostředky  z EU, ale tak je to i s pozemky 
pro vybudování parkoviště, infocentra a 
sociálního zařízení  u Nechor, s pozemky 
pro výstavbu inženýrských sítí a násle-
dovně stavby rodinných domů. Jenom 
pro zajímavost- na obecním úřadě máme 
takřka padesát žádostí o stavební pozem-

ky. Proto se nelze divit, že zaostáváme v 
rozvoji naší obce vůči okolním obcím. 
Zkrátka, pokud v daných lokalitách ne-
jsou obecní pozemky, je naivní si myslet, 
že obec bude budovat inženýrské sítě, 
na to nemůže přistoupit žádné zastupi-
telstvo obce. Dne 22. června navštívila 
naši obec hodnotitelská komise soutěže 
Vesnice roku 2006. Děkuji všem našim 
občanům, kteří přispívají svou prací k 
pěknému vzhledu i čistotě naší obce. 

Vyjadřuji také poděkování a hlubo-
kou úctu našim seniorkám při sčítání 
drůbeže a ptactva obce v souvislosti s vý-
skytem  ptačí chřipky v Kosticích . 

V sobotu 5. srpna se uskuteční soutěž 
hasičských sborů  o Pohár starosty obce. 
Věřím, že se této soutěže zúčastníme v co 
největším počtu, naši hasiči si ji rozhodně 
zaslouží. Pak už budou následovat hody 
a po té slavnosti spojené s vinobraním i s 
mezinárodní účastí. Závěrem přeji dětem 
krásné slunečné a bezstarostné prázdni-
ny a nám dospělým pěknou dovolenou k 
načerpání nových sil.       

    Váš starosta
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Vážení občané
Mnoho lidí se neustále ptá, cože 

se to buduje na bývalém „smeťáku“.  
Proto bych rád ve svém příspěvku ně-
kolika větami uvedl, oč se jedná. Jde o  
recyklační plochu na stavební suť. 

Tato panelová plocha obehnaná 
hliněným valem a nahoře s oplocením 
má rozměry 

42,5 x 64 m a bude sloužit k naváže-
ní stavební suti. Za stanovený poplatek 
mohou na skládku vyvážet stavební suť 
nejen občané z Prušánek, ale i  občané 
z okolních obcí. Čím bude stavební suť 
čistší, tzn. bez zeminy, tím bude popla-
tek nižší. Skládka bude otevřena jen v 
určené dny a to pod dohledem pověře-
ného pracovníka.  

Jakmile dosáhne uložená suť mi-
nimálně 1000 tun, bude objedná-
na smluvně mobilní drtička, která ji 
zpracuje  na recyklát. Peníze získané 
za uloženou suť budou použity na 
úhradu provozu této drtičky. 1000 tun 
představuje zhruba  navážení během 
1 roku. Náklad na vybudování recyk-
lační plochy je asi 6500 tis. Kč. (bez 
DPH). Z toho činí dotace z EU 3 550 
tis. Kč, z fondu Životního prostředí 
Jihomoravského kraje činí 704 tis. Kč. 
Zbytek peněz musíme zajistit z obec-
ního rozpočtu.

Práce provádí VHS plus, Veselí nad 
Moravou a měly by být dokončeny v 
srpnu 2006.

Po uvedení do provozu by okolí bý-
valého „smeťáku“ mělo být upraveno a 
urovnáno. 

Tím by měl vzniknout areál, který 
by nám mohli v širokém okolí závidět. 
Potom už bude na občanech, aby si 
uvědomili, že tato skládka  již nebude 
sloužit  k vývozu všeho, co doma pře-
káží. Věříme, že to všichni pochopí, 

a nebudou zde vznikat černé skládky 
jako doposud.

Podmínkou získání dotace z EU 
bylo zajistit také osvětu obyvatel v ob-
lasti třídění odpadů. 

K tomuto účelu jsme nechali zpra-
covat brožurku jak nakládat s odpa-
dem, která bude doručena do každého 
domu. Věříme, že tato investice zdárně 
přispěje ke zlepšení životního prostře-
dí naší obce.          

Jan Nosek, místostarosta obce

Informace místostarosty

Volby 2006

Ve dnech 2. a 3. června proběhly v České republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V naší obci se 
dostavilo k volbám 1115 voličů, což je 65,2 % voličů ze stálého a zvláštního seznamu, v němž bylo zapsáno celkem 1711 
voličů.    

Výsledky voleb v obci Prušánky

1. ČSSD  400  hlasů 35,97 %
2. ODS  265  hlasů 23,83 %
3. KDU-ČSL 198  hlasů 17,81 %
4. KSČM  137  hlasů 12,32 %       
5. Str. zelených           42  hlasů   3,78 %

O zbývající procenta se dělí ostatní strany. 

Voleb se také zúčastnila naše nejstarší občanka paní Julie Vašíčková.
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Ze základní školy

Trochu nečekaně začalo léto jako-
by rovnou po dlouhé zimě a tu jsme 
si uvědomili, že se nám přiblížil ko-
nec školního roku a dětem vytoužené 
prázdniny.

   Během posledních několika mě-
síců náš školní život nabíral na obrát-
kách podle obvyklých i méně obvyk-
lých událostí.

Mezi obvyklé jistě patří přijímací 
řízení vycházejících žáků. Kromě na-
šich deváťáků se na zkoušky chystali 
i 3 uchazeči o víceleté gymnázium z 
5.ročníku. Většina žáků devátých tříd 
absolvovala pouze přijímací pohovor 
nebo byla přijata na základě průmě-
rů známek za poslední 2 ročníky. 
Žáci 5.ročníku byli velmi úspěšní ve 
zkouškách na víceleté gymnázium,  

2 se umístili v pořadí, které zaru-
čovalo přímé přijetí  a 1 žákyně se 
umístila v pořadí, které dávalo maxi-
mální šanci v odvolacím řízení. Přes-
to se děti (jistě po poradě se svými ro-
diči) rozhodly tak, že na gymnázium 
odejde 1 chlapec a zbývající 2 dívky 
zůstanou na naší škole.

Z žáků devátých tříd se museli po 
jiné škole, než kam se původně hlási-
li, poohlédnout pouze 3 žáci, ale i ti 
byli vzápětí přijati. Teď jen záleží na 
jejich zodpovědnosti, zda nevypustí 
učení ke konci roku tak, aby si nezpů-
sobili starosti na prázdniny, či zda si 
nepokazí závěrečné vysvědčení a tím 
i svůj na další školu. Držte nám všem 
palce.

   Prožívali jsme docela hektické 
období, jak jistě řada rodičů postřeh-
la. Celý učitelský sbor se nadále in-
tenzivně vzdělává a připravuje nejen 
školní vzdělávací program, ale také se 
orientuje na další tolik potřebné ob-
lasti. Dokončili jsme přípravu v rámci 
prevence šikany a nyní nás čeká spo-
lupráce s odborníkem – pracovnicí 
SVP Brno, která jezdí na nejrůznější 
školy nejen našeho okresu radit a po-
máhat řešit složitější situace. U nás 
bude spolupracovat na dokončení 

preventivního programu a doškolení 
několika zbývajících členů pedago-
gického sboru (včetně MŠ).

Dalším typem vzdělávání byla tzv. 
Spolupráce v triádě ( učitel-žák-rodič) 
se zaměřením na emoční inteligenci a 
její význam při výchově dětí i při jed-
nání mezi lidmi vůbec. Tato témata by 
byla moc zajímavá pro řadu rodičů, 
kteří mají zájem své děti vychovávat 
bez konfliktů a problémů. Pokud by 
někdo projevil zájem, máme na škole 
kontakt na vzdělávací instituci a mů-
žeme zprostředkovat dle zájmu rodi-
čů seminář či besedu na dané téma. O 
tuto problematiku měli zájem všichni 
naši učitelé, proto jsme absolvovali 
víkendový seminář v počtu 15 osob. 
Mnohým z nás pomohl i v osobních 
záležitostech.

Samozřejmě, že ve vzdělávání na-
dále budeme pokračovat ( např. Čte-
ním a psaním ke kritickému myšlení 
– RWCT) a zde je na místě poděkovat 
rodičům za pochopení při organi-
začních opatřeních jako je ředitelské 
volno či zkrácení vyučování z důvodu 
odjezdu na školení.

Mezi tradiční akce u nás patří řada 
ekologických a přírodovědných pro-
gramů, kterých se účastníme – ať už v 
podobě exkurzí se žáky nebo progra-
mu přímo u nás ve škole, který zabez-
pečí odborní pracovníci ( z Veselí n. 
Mor. , Brna či Mikulova).

Tradiční byl i plavecký výcvik, 
letos až v termínu květen-červen. 
Problematická byla doprava, ale pro 
příští školní rok už máme domluve-
nou spolupráci s dalšími školami i 
dopravcem.

Pro děti jsme připravili na konci 
školního roku výlety (1-5.ročník  do 
Milovic, na Buchlov a do Moravského 
krasu), 6.a7.ročník neměl klasický vý-
let. Pro 6.ročník je vždy organizován 
3denní pobyt na Littneru na začátku 
školního roku a 7.ročník se účastní 
lyžařského výcviku. 

V současné době (13.-16.6.) je na 
Littneru na Týmečkách  8.ročník a 
deváťáci odjeli na 3 dny do okolí Ra-
dějova a Lučiny.

O některý výše jmenovaných ak-
cích se můžete dočíst v podrobnějších 
článcích mých kolegyň.

Samozřejmě jsou součástí našich 
aktivit kromě vyučování i soutěže. 
Letos 

technická a dějepisná olympiáda, 
ze sportovních soutěží to byla kopa-
ná, vybíjená, florbal a atletika.

V tomto roce jsme také rozšířili 
možnosti dětí nahlédnout do tajů vý-
tvarného umění. V hodonínské Gale-
rii výtvarného umění je k dispozici i 
dětský ateliér, kde si žáci mohou vy-
zkoušet některé výtvarné techniky a 
následně prohlédnout aktuální výsta-
vy. Na tyto akce jsme uzavřeli s galerií 
celoroční smlouvu. K nám na vesnici 
se umění dostává trochu sporadicky, 
a tak je tato možnost určitě přínosem 
pro rozvoj estetického cítění dětí.

 Z organizačních změn, které nás v 
nejbližší době čekají, bych Vás chtěla 
informovat o úbytku 1 třídy, a tím i o 
snížení počtu vyučujících. V součas-
né době nám vyučují 2 důchodci na 
1,52 úvazku. S odchodem 2 devátých 
tříd a nástupem 1 první třídy se tedy 
sníží počet vyučujících o tyto dva 
naše pedagogy. O přesném složení 
učitelského sboru budete informová-
ni na začátku školního roku jak Zpra-
vodajem, tak na našich internetových 
stránkách.

Děkuji všem rodičům za spoluprá-
ci a mým kolegyním a kolegům za le-
tošní odvedenou práci i hodiny strá-
vené na nejrůznějších školeních.

 Ráda bych všem popřála klidné, 
bezproblémové prázdniny, dosta-
tek odpočinku, přiměřeně sluníčka a 
hodně hezkých zážitků – prostě: měj-
te se dobře.

 Alena Kristová, ředitelka školy   
 

Začalo léto…
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Z činnosti ekologického kroužku základní školy

Hluboká cesta

V rámci Dne Země jsme se vydali 
do Nechor. Nestačili jsme se divit, co 
všechno jsme našli 

v „hluboké cestě“. Našly se tam 
plastové láhve, pytle s odpadem, kon-
zervy, rozbitá police a spoustu dalších 
věcí. Jsme toho názoru, že toto naší 
obci dobré jméno opravdu nedělá. 
Když jsme se zeptali místních , co na 
to říkají, nebyl mezi nimi ani jeden, 
kterému by se to líbilo.

Kdo ten nepořádek tedy dělá?
Chtěli jsme za pomoci obecního 

úřadu cestu vyklidit, ale ta zatím za-
rostla všezakrývající zelení, takže jsme 
tuto akci nuceni přesunout na jaro 
příštího roku. 

Máme také zájem na tom, aby se u 
nás rozšířil turistický ruch a aby se u 

nás lidem líbilo.
Takové smetiště tomu však nepři-

spěje. Obracíme se proto i na vás ob-
čany Prušánek: Pomozte nám a neod-

hazujte  do hluboké cesty další odpad!
Vždyť je přece věcí nás všech, jak to 

u nás vypadá. 
Žáci osmého ročníku ZŠ.

Květen na Pálavě

5. května jsme se vydali s osmou 
a devátou třídou na exkurzi na Pála-
vu. Komárům jsme nechutnali, tak-
že jsme bez problémů vystoupali z 
Klentnice na hrad Děvín. Odtud jsme 
pokračovali dál za zajímavého výkla-
du pracovníků ekologického centra 
Pálava. 

Dozvěděli jsme se mnoho zajíma-
vého o fauně i flóře Pálavy .

Počasí nám přálo a štěstí také. Po-
tkali jsme totiž několik ještěrek ze-
lených, které jsou velmi vzácné. Do-
konce nám zapózovaly i při focení. 
Poznávali jsme stromy, byliny, hmyz 

i obratlovce. Někteří odvážlivci 
ochutnali dokonce jedovatou rostlinu 
áron. Naštěstí to přežili. 

Naši výpravu jsme ukončili v Pav-
lově,  kde nás čekal autobus, který nás 
odvezl domů.

Celou exkurzi finančně zaštítil 
obecní úřad, za což  velmi děkujeme.

Milena Kurková, uč. 

Fortuna Mysteria

V polovině června uspořádalo ob-
čanské sdružení Týmečky, které pracu-
je v prušánecké škole, outdoorový kurz 
pro žáky 8. ročníku. Počasí se slitova-
lo, a tak jsme mohli prožít téměř čtyři 
prosluněné dny na turistické základně 
Littner. Samo prostředí uprostřed bo-
rového lesa je stimulujícím prvkem 
pro všechny aktivity, které pro děti při-
pravujeme a spolu s nimi prožíváme. 
Ačkoli zařízení není žádný Hilton a le-
tos nám připravilo i nečekaná překva-
pení, rádi se vracíme, poněvadž nám 
vyhovuje i svou velikostí a vzdáleností 
od civilizace. 

Letos jsme začínali fingovanou 
ztrátou jednoho chlapce a jeho hledá-
ním v lese. Představte si, že je vám čtr-
náct, jdete rojnicí ruku v ruce se všemi 
spolužáky a z temného nočního lesa 
slyšíte magickou hudbu doplňovanou 
zvláštními filmovými efekty a promí-
tanými obrazy. Tajemný hlas oznámí, 
že jste se ocitli v časoprostoru Fortuna 
Mysteria a je vám symbolicky odebrá-
na duše i tělo. A to že můžete získat 
zpět prostřednictvím her a zejména 
svými postoji a svým jednáním. První 

noc strávíte společně v jedné místnos-
ti, protože si osmáci přáli setrvat ve 
fantazii, nebudeme o tom více prozra-
zovat. 

A další tři dny byly ve znamení 
her různého typu. Děti zkusily vyso-
ké lanové aktivity. Prušánecká škola je 
jednou z mála škol v republice, jež to 
umožňuje a sama tyto aktivity platí.

Kluci a děvčata prožili velkou dra-
matickou hru s převleky, rolemi a 
nečekaným vyústěním. Aktivit byla 
spousta a my jsme jen zírali, čeho vše-
ho jsou naše děti schopné v tom nej-
lepším slova smyslu. A právě proto, že 
jsou schopné, umožněme jim společně 
(rodiče i kantoři), aby jim bylo dopřá-
no kvalitní vzdělání a výchova; budou 
muset na sobě pracovat a snažit se, 
nedostanou známky zadarmo, ale od-
měnou jim bude, že si jich budou vážit 
jiní i oni sami sebe. Obstojí pak v kon-
kurenci na střední škole i v životě.

Protože tyto akce chystáme z vlast-
ních zdrojů, s technikou pomáhá škola 
a jsou to okolnosti docela nákladné, 
uvítali bychom sponzora, který by 

pokračování na str. 5
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Z naší školičky

nám a hlavně dětem jakýmkoli způso-
bem vypomohl. 

Snad 95% toho, co jsme my očeká-
vali od dětí, bylo splněno a těch 5% ne-

může ovlivnit závěrečné resumé: Děti 
získaly tělo i duši, navíc mají srdce a 
to vše si možná trošku uvědomily na 
Týmečkách. 

A na úplný závěr – byli tam s námi 

jako pomocníci dva mladí dospívající 
– Jana Podhorská a Michal Smejkal. 
Pro nás se svým jednáním stali dospě-
lými. A moc  jim děkujeme.

Týmečky

Voláme vás kamarádi,

měli jsme se všichni rádi,

ve školičce naší milé,

prožili jsme krásné chvíle.

Školní rok se chýlí ke konci, čekají 
nás vytoužené prázdniny nebo dovole-
ná. Už teď si s dětmi vyprávíme o tom, 
na co se těší a co prožijí společně s ro-
diči o prázdninách.

My ve školce jsme toho za celý rok 
prožili opravdu mnoho. 

Začali jsme hned v září společ-
nou akcí dětí a rodičů „Dýňobraním“, 
pouštěli draky,

pekli s dětmi „štrúdl“ a uspořádali 
výstavku „podzimníčků“.

V průběhu listopadu a prosince nás 
navštívila soukromá divadla, kouzel-
ník, uspořádaly jsme besedu se spiso-

vatelkou Zdeňkou Ševčíkovou, za dět-
mi přišel Mikuláš a čert, společně jsme 
pekli a zdobili perníčky a u vánočního 
stromečku jsme si připomněli staré 
vánoční zvyky a zpívali koledy. Děti 
ze třídy „Veverek“ se zúčastnily vá-
nočního koncertu v kulturním domě, 
kde sklidily velký úspěch. Leden a 
únor jsme zahájily akcí „Dobrý start“ 
pro předškoláky a jejich rodiče. Krás-
ným zážitkem pro děti byla návštěva 
divadla  Radost v Brně. A to už jsme 
přivítali jaro a s ním svátky jara Veli-
konoce. Poprvé jsme uspořádaly veli-
konoční jarmark, na kterém si mohli 
rodiče i ostatní návštěvníci zakoupit 
krásné výrobky, které zhotovily děti a 
paní učitelky. 

Začátkem května jsme se začali 
pomalu připravovat na svátek všech 
maminek a chystali  besídku, která se 
konala na zahradě MŠ. Určitě se všem 
přítomným děti líbily třeba jako kvě-
tinky, námořníci a obyvatelé různých 
částí světa nebo v našich tradičních 
krojích.

No, a to už je tu červen, který bývá 
nejvíc pestrý. Samozřejmě nesmí chy-
bět Den dětí, který slavíme klasicky na 
baště „U Jeňoura“, návštěva první třídy 
s předškoláky, rozloučení s předškolá-
ky formou karnevalu a nakonec výlet, 
který byl pro děti překvapením, proto-
že jsme vyrazily na Baťův kanál a tam 
absolvovaly „Pohádkovou plavbu“.

Určitě jsem nenapsala úplně všech-
ny akce, ale myslím si, že to není zapo-
třebí. Stačí rozzářené dětské oči a spo-
kojení rodiče a to všem zaměstnancům 
mateřské školy stačí.

Ráda bych jim tedy poděkovala za 
všechno dobré, co v tomto školním 
roce dali dětem do života a popřála 
nejenom jim, ale také dětem a jejich 
rodičům krásné prázdniny a abychom 
se všichni ve zdraví zase 4. září sešli.

Radka Šůrková,
zástupce ředitelky

pro předškolní a zájmové vzdělávání  

Ohlédnutí za kulturou

Velikonoční zábava

První akcí, která 
se konala po dlouhé 
zimě, byla velikonoč-
ní zábava. Děvčata i 
chlapci se na tuto akci 
dobře připravili, což 

se projevilo na celém jejím průběhu. 
Pěkná výzdoba na velikonoční téma 
a  pestrý repertoár dechové hudby Je-
zerky navodily dobrou náladu, která 
provázela všechny přítomné celým ve-
čerem. 

Účast na této zábavě, která je pře-
devším záležitostí mladých, předčila 
očekávání pořadatelů

pokračování ze str. 4
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Bicykliáda 2006

Na letošní bicykliádě, konající se 
16.května, se sešel k našemu potěšeni re-
kordní počet cyklistů a  fandících rodi-
čů. Proto jsme taky rozšířili naše dvě ka-
tegorie ještě o jednu, aby si zasoutěžili i 
ti nejmenší špunti-cyklisté. I počasí nám 
dalo zelenou, abychom mohli závodit 

v tradičních disciplínách jako je ge-
pardi a šnečí závod, přenášení vody na 
kole anebo i na  testu, který u  většiny 
dopadl na jedničku. Na konci stačilo pak 
rozdat diplomy a ceny těm nejlepším, 
pochválit za mnohem lepší vybavenost 
kol než v minulém roce (zvlášť chválí-
me přilby, na které každý rok klademe 
důraz), poděkovat rodičům a s přáním 
hodně najetých kilometrů v pořádku se 
rozloučit. A příští rok zase!!

Májové zpívání a Nechorský košt vín

Nechorské sklípečky,
žůdra malované,
a v nich je vínečko
Bohem darované….

  V sobotu 27. května pořádal Slo-
vácký krúžek Prušánky a Obec Pru-
šánky  již VII. ročník májového zpívá-
ní. Letos poprvé se tato tradiční akce 
pojila s Nechorským koštem vín, o 
jehož přípravu se postarali mladí ne-
chorští  vinaři. 

Obě akce byly velmi náročné jak na 
přípravu tak po stránce finanční. Sa-
motné přípravy 

znepříjemňovalo počasí, které nám, 
pořadatelům, až do poslední chvíle dě-
lalo velké starosti. 

Z tohoto důvodu byl v Nechorách 
postaven velký stan, pod nímž byl při-
praven košt vín a sezení pro návštěv-
níky v případě nepříznivého počasí. 
Snad nás vyslyšel sám sv. Urban a díky 
němu jsme prožili pěkné odpoledne. 
Také paprsky sluníčka  po studeném 
ránu působily velmi příjemně. 

Košt vín byl zahájen již ve 14 ho-
din a  pro dobrou náladu vyhrávala  
účastníkům  koštu cimbálová muzika 
Verbuňk. 

Mužské sbory se začaly sjíždět ko-
lem 16. hodiny, kdy byl zahájen pro-
gram májového zpívání. Pozvání přijali 
mužáci  z Velké nad Veličkou, Dubňan, 
Hroznové Lhoty,

Ostrovánek, Vrbice, Ladné, Týnce, 
Josefova a Moravské Nové Vsi. Je pra-
vidlem, že program zahajuje domácí 
mužský sbor. Ani letošní rok nebyl 
výjimkou a naši mužáci se představili 
v plném počtu s pěknými slováckými 
písněmi. Vystoupení zpestřil i ženský 
sbor, který  zazářil poprvé v novém 
kroji. Průvodním slovem a vtipem 
provázel František Čech z Týnce.

Košt vín a májové zpívání navštívi-
lo včetně účinkujících  400 lidí. Potěši-
lo nás, že do našich Nechor našlo cestu 
hodně turistů z různých koutů naší 

vlasti a zároveň je nám líto, že  Pruša-
ňákům  ta cestička tak trochu zarůstá. 

Pokud se bude příští rok opět konat  
tato společná akce, věříme, že z hle-
diska návštěvnosti  příznivců folkloru 
a milovníků dobrých vín bude úspěš-
nější. 

 Závěrem je třeba poděkovat sta-
rostovi obce Janu Prčíkovi, který se na 
přípravách podílel

a pracovníkům obecního úřadu za 
úpravu prostranství a dovoz stolů.

Poděkování patří také sponzorům 
obou akcí, kterými jsou Agropodnik 
a.s. Podivín, ZZN Pomoraví a.s. Ho-
donín, f.ALBA-METAL s.r.o Břeclav, 
HM s.r.o.  Hodonín, Tiskárna Losenic-
ký, Nové Město nad Metují a vinárna 
U Jeňoura.
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Dětský den 

V neděli 4.června pořádala MO 
ČSSD Prušánky Den dětí, který byl 
pro nepříznivé počasí 

 o týden odložen. Mraky se honily 
od rána oblohou a vál studený vítr, jež 
nesliboval nic dobrého. Přesto se pořa-
datelé nenechali odradit a s přípravami 
celé dopoledne pokračovali. Odpoled-
ne však sluníčko mraky prorazilo a 
všichni jsme si užívali pěkné chvíle v 
příjemném areálu u koupaliště. 

Dětí se sešlo více než v minulých 
letech a skauti se je snažili plně zabavit. 
Připravili pro ně spoustu her a soutěží, 
za něž je odměnili sladkostmi. Nechy-
běly ani párky na opékání, které dětem 
daroval p.Zdeněk Žůrek z Týnce. K 
tomu  dostaly fruiko od f. Velpa plus, 
a.s. Prušánky. Přestože nebylo nijak 

zvlášť teplo, SDH pro děti opět připra-
vil pěnovou koupel, kterou každoročně 
očekávají. O dobrou náladu se postaral  
DJ Jiří Maděryč, kterému prostřednic-
tvím zpravodaje děkujeme.

Poděkování patří také sponzorům 
ing. Janu  Čuprovi, p. Pavlu Matuš-
kovi a p. Petru Hromkovi (potraviny 
DUO). 

kult. ref. 

První sv. příjímání
Neděle 11. června byla pro děti, 

které se připravovaly na první svaté 
příjímání, velkým dnem. Sváteční ob-
lečení a pěkné počasí vyvolávalo ve 
všech slavnostní náladu. Chlapci, kteří 
počtem převyšovali děvčátka, se tváři-
li velmi důležitě. A děvčátka?  Ta si v 
tuto chvíli připadala jako princezny z 
pohádky obklopené krásnými princi.

Děti, rodiče a ostatní věřící uvítal 
nádherně vyzdobený interiér místní 
kostela. O květinovou výzdobu se po-
starala paní Jana Redková, která věno-
vala přípravě výzdoby spoustu času.

Za tuto obětavou práci jí prostřed-
nictvím zpravodaje děkujeme.

Děti na svaté přijímání připravil 
katechet Jan Buchta. Zúčastnilo se ho 
celkem 9 chlapců

a 3 děvčátka.
Přejeme jim, aby je radost a štěstí 

provázelo celým životem.

Šachový oddíl Prušánky – sezóna 2005/2006 

„A“ mužstvo – krajský přebor II. 
třídy, skupina C

 
Ve své druhé sezóně v krajském 

přeboru se „A“ mužstvo Prušánek 
umístilo na vynikajícím 2. místě mezi 
12-ti startujícími družstvy při výsled-
cích: 7 vítězství, 2 remízy a 2 prohry. 

Soutěž vyhrálo družstvo Hodonín A, 
do nižších soutěží sestupují MKS Vyš-
kov B, TJ Bučovice B a DDM Velké 
Pavlovice.

Individuální výsledky základní se-
stavy na jednotlivých šachovnicích:
1. šachovnice: Josef Mayer 

 (7,5 bodu z 11-ti zápasů) – hos-
 tování z Poštorné
2. šachovnice: Miloslav Němec 
 (8,5/11) – hostování z Poštorné
3. šachovnice: Miroslav Cupal 
 (4,0/6) – hostování z Poštorné
4. šachovnice: Radek Dryšl 

pokračování na str. 8
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 (9,0/11)
5. šachovnice: Vladan Předínský 
 (7,0/10)
6. šachovnice: Radek Šimek
  (4,5/8)
7. šachovnice: František Dryšl 
 (2,5/5)
8. šachovnice: František Schottl
 (4,5/11)

Nastupovali dle potřeby také: Jaro-
slav Šerák, Petr Zálešák, Táňa Šeráko-
vá, Jakub Polách, Karel Polách a Pře-
mysl Hlaváč.

Co se týká individuálních výsledků 
v soutěži, pak Josef Mayer a Miloslav 
Němec byli druzí na svých šachovni-
cích. Radek Dryšl byl nejlepší na své 
šachovnici a dokonce se stal i nejú-
spěšnějším hráčem v celé soutěži z 
hlediska počtu získaných bodů. 

„B“ mužstvo – okresní přebor I. 
třídy, Hodonín 

Naše „B“ mužstvo se stejně jako 
loni umístilo na pěkném 4. místě mezi 
11-ti družstvy. Celkový účet zněl: 5 ví-
tězství, 1 remíza, 4 prohry.

Nejúspěšnějšími hráči dle indivi-
duálních výsledků byli: František Ja-
vůrek (6,5 bodu z 9-ti zápasů), Fran-
tišek Schottl (5,5/10), Přemysl Hlaváč 
(5,0/8), Tomáš Šerák (3,0/4) atd.

„C“ mužstvo – okresní přebor II. 
třídy, Hodonín

Třetí naše mužstvo nakonec skončilo 
na 4. místě z 10-ti startujících družstev.

Nejúspěšnějšími hráči dle individu-
álních výsledků byli: Marek Budín (6,0 
bodů z 9-ti zápasů), František Javůrek 

(5,5/8), Kamil Dryšl (5,5/8), Tomáš Še-
rák (3,0/4) atd. Marek Budín a Kamil 
Dryšl se stali vítězi svých šachovnic.

Bleskový turnaj 26/12/2005
Tradiční štěpánský turnaj oddílu v 

bleskovém šachu vyhrál Radek Dryšl 
před Vladanem Předínským a Františ-
kem Javůrkem.

Přebor ZŠ Prušánky
Vítězové jednotlivých kategorií: 15 

let – Marek Budín, 13 let – Dominik 
Slížek, 10 let – Václav Kachyňa.

Ing. et Ing. Radek Dryšl, MSc., MBA

Amatérská liga kuželek 

V listopadu  byl zahájen již 4. roč-
ník amatérské ligy v kuželkách. Tohoto 
sportovního

klání se zúčastnilo celkem 17 druž-
stev. Každé družstvo mělo 5 členů (+ 
náhradníci) 

Zápasy se hrály 3x týdně až do polo-
viny dubna. Všichni, kteří se této soutěže 
zúčastnili,

přistupovali ke hře velmi odpovědně. 
Ne vždy se dostavil úspěch, ale nezdar 
nikoho neodradil. Naopak. Podněcoval 
každého hráče k dalšímu snažení, které 
by vedlo k očekávanému výsledku.  Ně-
kteří hráči se již vypracovali tak, že do-
sahují v počtu shozených kuželek profe-
sionální úrovně. Nejvyšší mety dosáhlo 
družstvo Nemíků v této sestavě: 

Jitka Šimková, Ilona Zálešáková, Jana 
Vašíčková, Ivana Habáňová a Jiří Novotný. 

Vítězům blahopřejeme.

Liga skončila, ale hráči nezahále-
jí. Chodí pravidelně trénovat a cílem 
každého družstva je, aby se příští rok 
posunulo o nějakou tu příčku výš. Boj 
bude určitě těžký.

Pořadí  jednotlivých družstev:  
1. Nemíci 10. Fotbalisti
2. Luče 11. SLZA
3. Kačeři 12. Lukrom
4. Gema 13. Hasiči „B“
5. Staří páni 14. Nechorbend 
6. Krbáci 15. OÚ Mor. Žizkov
7. ZRTV 16. ZŠ Prušánky
8. Hasiči  17. Vinacz
9. OÚ Prušánky

Nejlepší hráč Zdeněk Zálešák
Nejlepší hráčka Ilona Zálešáková

Sportu zdar a kuželkám zvlášť

Druhá světová válka 

v kronikách regionu Podluží

Sborník pod tímto názvem byl vy-
dán k 60. výročí osvobození našeho 
regionu sovětskou armádou. Vznikl 
z příspěvků kronikářů jednotlivých 
obcí, kteří se rozhodli pro komento-
vaný přepis nebo pro převyprávění vá-
lečných událostí z kronik.

Sborníky jsou uloženy na obecním 
úřadě, kde si je můžete zakoupit. Cena 
jednoho svazku je 250,- Kč.    

pokračování ze str. 7
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Informace odpadového hospodářství

V dubnu proběhl v naší obci sběr starého textilu a nebezpečného odpadu.

Textilu bylo odevzdáno celkem    5,42 t

Nebezpečný odpad
Název odpadu:                                 Množství (t):                    Poč.kusů  

Nádoby od barev                                0,835
Akumulátor   0,780
Pneu malá    1,136              142  
Pneu velká    0,100      4
Elektroodpad –TV   0,860    43
Elekroodpad- ostatní  0,039    39
Lednička    1,240    31
Olej nebo tuk   0,085
Léky    0,006
Zářivky    0,038                           116

Evidence poplatků
Evidence poplatků upozorňu-

je občany, kteří si ještě neuhradili 
poplatek za 1. pololetí r. 2006  za 
stočné a KT, aby tak učinili do 15. 
července.

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů

SDH v Prušánkách má bohatou  
činnost. Kromě toho, že pořádá pravi-
delně v měsíci srpnu soutěž hasičských 
sborů o pohár starosty obce, pořádal  
6. května  Okrskové kolo v požárním 
sportu, kterého se zúčastnilo celkem 
10 družstev. 

Hasičské soutěže jsou v naší obci 
oblíbené a navštěvované. Také tato 
soutěž nebyla výjimkou a příznivci si 
čas udělali. Pořadatelé připravili drob-
né občerstvení,  které přišlo návštěvní-
kům vhod.  Pěkné i když trochu chlad-
né sobotní odpoledne ukončil silný 
vítr a prudký déšť. 

SDH zajíždí na podobné soutě-
že také do jiných obcí, kde Prušánky 
vzorně reprezentuje.

Výsledky z některých soutěží: 
Senec  1. místo
Bulhary  1. místo
Vlkoš  5. místo (3. v 
   okrese Hodonín)
Hor. Bojanovice 4. místo

Hasiči z Prušánek nechyběli ani 
na Dětském dnu. Pro děti připravili  
ukázku ze své činnosti, která byla za-
končena bohatou pěnou vpuštěnou do 
nádrže. Členové SDH se také postara-

li o malé občerstvení pro rodiče, kteří 
doprovázeli své ratolesti. A to také k 
příjemnému posezení a dobré náladě 
určitě patří. 

Sběr železného šrotu
Na jaře pořádal SDH sběr kovové-

ho šrotu. Celkem bylo v obci sebráno 
10 tun této suroviny.

Hasiči z Prušánek děkují všem ob-
čanům za dobrou spolupráci a těší na 
setkání  při tradiční srpnové soutěži. 

    Startovní listina Okrskového kola v „Požárním sportu“ 6.5. 2006   

Start.poř. Sbor dobr. has.  1.pokus 2.pokus výsl.  čas       cel.poř
1.  Prušánky  19,60 19,37  19,37 1
2.  Mutěnice A  22,34 23,74  22,34 3
3.  Josefov N  N N  N N
4.  Rohatec B  N 23,12  23,12 4
5.  Dubňany  N N  N N
6.  Dol. Bojanovice  N N  N N
7.  Mutěnice B  23,72 N  23,72 5
8.  Rohatec A  21,79 20,59  20,59 2
9.  Dubňany Ž.  21,98 23,67  21,98 1
10.  Rohatec Ž.  N N  N N
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Informace o Občanských průkazech a cestovních pasech

31.12.2006 skončí platnost OP bez 
strojově čitelných údajů vydaných do 
31.12. 1996.

Občanům narozeným před 1. led-
nem 1936 skončí platnost OP nejpoz-
ději dnem 31.12.2008.

Doporučujeme občanům, aby o vý-
měnu OP žádali v průběhu roku a ne-
nechávali ji na poslední měsíce roku. 
Občané, kteří vlastní OP se strojově 
čitelnými údaji – zelené kartičky, se 
výměna netýká.  

Od 1.9. bude vydáván nový typ ces-
tovního pasu. Cena CP bude 600,- Kč.

Zhotovení dětského pasu do 5 let 
bude za 50,- Kč, do 15 let za 100,-Kč. 
Děti do 15 let, které ještě nikdy ne-

vlastnily cestovní pas, si musí na mat-
rice v místě trvalého pobytu zažádat o 
osvědčení státního občanství ČR. 

Žádosti se budou podávat na Měst-
ském úřadě v Hodoníně. Žádosti o 
vydání CP současného typu je možno 
podat na OÚ Prušánky ještě do konce 
měsíce července, v srpnu pak na MěÚ 
v Hodoníně. 

Proto využijte možnosti vyřízení 
tohoto dokladu na našem OÚ. Plat-
nost všech dosavadních CP končí tak,  
jak je v dokladu uvedeno.

Podrobnější informace k novým 
CP budou později uvedeny na infoka-
nále KT. 

Alena Zvědělíková 

Potřebují včely člověka nebo člověk včely?

Odpověď na položenou otázku zní: 
potřebují se navzájem. Včela žije na zemi 
desítky

milionů let. Svojí opylovací činností 
spoluvytvořila dnešní bohatou a rozma-
nitou rostlinnou říši, která je základem 
života všech živočichů. Jen v Evropě je 
více jak sto tisíc rostlin  závislých na opy-
lování činnosti včel. Po celou tu dlouhou 
dobu se včela obešla bez člověka.

Lidé svou civilizační činností promě-
nili přírodní prostředí /ekosystémy/ na 
tolik, že v něm včely bez pomoci člověka 
nepřežijí.

Staly se na lidech zcela závislé  a nao-
pak lidé na včelách. Byl vysloven názor, 
že když odejde poslední včela, bude to 
umíráček pro člověka.  Obdobný názor 
vyslovil před mnoha lety známý fyzik, 
nositel Nobelovy ceny, Albert Einstein. 
Bez včel to prostě nepůjde. Člověk sice 
dokáže neuvěřitelně mnoho, ale nahradit 
včelu v její opylovací funkci nedovede. 
Nedokáže si vyrobit ani skutečný med a 
ostatní včelí produkty. Proto společnost  
včelařství podporuje. Kdyby včely ne-
chovali zájmoví včelaři, musel by  – více 
jak půl milionů včel – chovat na své ná-
klady stát.

Zájmoví včelaři konají záslužnou 
činnost pro zachování přírody. Jsou to 
činní ekologové. 

Včelařství je také jediná lidská čin-

nost, která přírodě více dává, než z ní 
dostává. Tento přínos byl již mnohokrá-
te vyčíslen. Naposled to provedli v USA 
na Arizonské univerzitě v Tusconu.

Vypočetli, že hodnota opylovací 
činnosti včel je 143x vyšší než hodnota 
medu a dalších včelích produktů, které 
získává včelař. 

To vše, co bylo uvedeno, je dostateč-
ným důvodem, aby všichni lidé včelu 
chránili. Včelařům pak zůstává celoroční 
práce o včely a jejich ochrana před ne-
mocemi a nebezpečnými nákazami. 

V. Uhrovič 

Zveme Vás….

6.srpna 2006
Noční soutěž SDH 

o pohár starosty obce
Areál u koupaliště

***
13.srpna 2006

Beseda u cimbálu pod zeleným
Hostem bude soubor 

Ondráš z Brna
Začátek ve 20.00 hod.

***
14.- 16.srpna 2006

Krojované hody
Hraje DH Zlaťulka

***

2.září 2006
Zarážení hory

Tradiční akce vinařů 
v Nechorách

***

16. září 2006
Slavnost vinobraní 

Nechory
Průvod ve 14.00 od KD

Možná se vám to bude zdát trochu 
předčasné, ale čas letí a ani se nena-
dáme a bude tu podzim. A to je právě 
doba, kdy v Prušánkách pořádáme vý-
stavy. Ještě nevíme, zda bude  výstava v 
čase adventním nebo o něco dříve. Ale 
téma už máme jisté. Letošní výstava by 
byla po několika letech opět zaměřena 
na ruční práce spojené s aranžováním 
v bytě či na zahradě. Dnešní  doba 
nám přináší nepřeberné množství růz-
ných moderních materiálů a technik, 
které můžeme využít k příjemnému 
bydlení.

Milé ženy a muži, prosím, rozhléd-

něte se kolem sebe. Určitě máte doma 
něco pěkného a nápaditého, co by in-
spirovalo i ostatní kutily. Budeme rádi 
za každou věc, která by potěšila oko 
návštěvníka. Věříme, že hlavně mezi 
mladými, kteří si zařizují domov, se 
takové věci určitě najdou. Možná, že 
se vás právě teď něco napadne a svůj 
nápad budete realizovat. Bližší infor-
mace o výstavě vám budou podány na 
obecním úřadě /dveře č. 3/. Těšíme se 
na váš zájem. 

Vlasta Trechová - organiz. výstavy

Příprava výstavy
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Před naším je stromeček zelený…

Pokud jste v poslední době měli cestu 
kolem domu rodiny Zigáčkovy na Hlav-
ní ulici (naproti kostela), možná jste si 
všimli podivně vypadajícího stromu s 
velkými listy, který před ním roste. Není 
to lípa ani „přerostlá slunečnice:, jak se 
někteří z vás nesprávně domnívali, ale 
PAULOWNIE PLSTNATÁ (latinsky 
Paulownia tomentosa).

Paulownie plstnatá je středně velký 
listnatý opadavý strom se širokou koru-
nou. V našich podmínkách dorůstá výš-
ky  15-20 metrů. V rámci Jihomoravské-
ho kraje se tyto stromy vyskytují např. v 
Brně nebo Mikulově.

Paulownie plstnatá  pochází z jiho-
východní Asie, kde se také ponejvíce 
vyskytuje – zejména v Číně. Pro svůj 
majestátný a dekorativní vzhled se však 
tato dřevina dobře ujala i v Evropě a sta-
la se ozdobou  nejednoho zámeckého 
parku. Zvláštnosti Paulownie plstnaté je 
to, že kvete ještě dříve, než se olistí – v 
dubnu až květnu. Na květ strom nasazu-
je  již rok předem a koncem léta vytváří 
charakteristická kulovitá poupata hnědé 
barvy s povrchem, který  je jakoby pota-
žen plstí. 

Nádherné světle fialové květy tohoto 

stromu bývají 5-6 cm velké, jsou zvonko-
vitého tvaru a velmi intenzivně voní. Při 
odkvětu na paulownii vyráží velké srd-
covité listy, které dorůstají délky 17 – 35 
cm. Zatímco v Evropě se paulownie pěs-
tují pouze pro okrasu, v Asii nebo např. 
Chile jsou tyto stromy využívány také k 
dalším účelům. Pro své kaštanově hnědé 
zbarvení je dřevo paulownií plstnatých 
vyhledávanou surovinou pro výrobu ná-
bytku, obkladů  a dýh. Toto dřevo je sou-
časně velmi lehké a pevné, proto se pou-
žívá také k výrobě větroňů, obalů nebo 
raket pro stolní tenis. Pro svou zvučnost 
je toto dřevo vhodné i pro výrobu hu-
debních nástrojů (např. se z něj vyrábí 
čínský národní nástroj gu-ženg).

Buničina ze dřeva paulownie plstnaté 
se používá na výrobu speciálních druhů 
papíru.

Jak se takovýto strom dostal až do 
Prušánek? Čirou náhodou. 

V Brně v areálu Moravského zem-
ského muzea mě zaujal obrovský strom, 
který byl celý osypaný zvláštními tobol-
kami. Pracovník muzea mi řekl o stromu 
všechno, co věděl. Na jeho radu jsem z 
jeho plodových tobolek vytřepal několik 
semínek a zkusil je doma zasadit.  

  Od té doby chodím na semínka pra-
videlně každý rok a vysazuji mladé pau-
lownie, kde to jen jde. 

Už teď se těším, až mé paulownie po-
vyrostou  a za pár roků, možná už během 
tří let, začnou kvést.

Věřím, že se tyto cenné okrasné dře-
viny mohou stát ozdobou naší obce a že 
křehká krása jejich květů bude přinášet 
radost každému, kdo Prušánky navštíví. 
Tedy – pokud je do té doby nějaký bez-
citný vandal nezničí….

Bc. Petr Zigáček

Vážení občané, z důvodů ochrany osobních dat budeme zveřejňovat v místním rozhlase, kabelové televizi a ve zpravodaji 
narození, sňatky a životní jubilea jen se souhlasem občanů, kterých se událost týká. Pokud tedy budete chtít  zveřejnit 
narození dítěte nebo sňatek uvedenou formou, přijďte na obecní úřad, kde žádost a souhlas potvrdíte svým podpisem. 

Narození  Sňatky   Životní jubilea       Výročí sňatku
Jan Jaroš  Jitka Třísková  Růžena Polínková 80 let  
Štěpán Salajka  Jaroslav Jakubec  Josef  Kašpar                80 let
Eva Ratajová     Marie Hřebačková        80 let 
Kateřina Váňová Klára Novotná  Ludvík Mráka               80 let
Kryštof Koryčan Karel Odehnal  Jindřich Roller   85 let
Lucie Výletová                                                          Jan Prčík  85 let     
                                    Jitka Michalicová Žofie Maděryčová        97 let     
Opustili nás                 Petr Obdržálek  Julie Vašíčková               103 let
Anna Ivičičová
Marie Straková Jana Výletová
František Hromek Svatopluk Stokláska
Jan Škápík
Božena Matušková

Společenská kronika

50 let společného života oslavili 
manželé Vilma a Karel Řehánkovi a 

manželé Eva a Ludvík Hromkovi

55 let společného života oslavili 
manželé Štěpánka a Oldřich Hřebačkovi

60 let společného života oslavili 
manželé Marie a Jindřich Rollerovi
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  Malířské 

  a natěračské 

  práce  
 
 

Provádíme: 
* Malby interiérů
* Nátěry oken, dveří, okapů, zárubní,
   venkovních konstrukcí, radiátorů,
   starého nábytku, venkovních fasád 
* Strukturální omítky
* Nástřik – variopant
* Fládrování
* Pokládání koberců
* Zateplování budov

Pavel Kaňa   
Dolní Bojanovice 281    
PSČ: 696 17   
Tel.: 518 372 093  
Mob.: 606 284 229    

Radek Petrů
Dolní Bojanovice č. 798
PSČ: 696 17 
Tel.: 518 372 745
Mob.: 728 571 312

Vzácné životní jubileum 

oslavila naše občanka paní Julie Va-
šíčková. I v tomto vysokém věku je stará 
paní stále čilá a v rámci možností si plně 
užívá života. Ráda vaří a ještě zastane i 
drobné domácí práce. Má dobrý zrak, 
sleduje televizi a denní tisk. Zajímá se 
také o politické dění ve světě.

Přejeme paní Vašíčkové ještě mnoho 
pěkných a klidných dní v kruhu svých 
nejbližších. 

Setkání spolužáků

Jarní měsíce jsou již po mnoho let 
setkáním spolužáků. Tyto tzv. srazy se 
konají téměř ve všech obcích. U nás 
v Prušánkách se stává pomalu tradi-
cí, že padesátníky nebo šedesátníky 
přijme v obřadní síni obecního úřa-
du starosta obce. Svým projevem a 

slavnostním přípitkem uvítal 6. květ-
na ročník č. 1946 a 10. června ročník 
1956. 

Všem zúčastněným se přijetí u p. 
starosty velmi líbilo a  považovali jej 
za velmi slavnostní.
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