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Vážení spoluobčané,

přihlásil se opět podzim, čas skliz-
ně a vinobraní. Také se nezadržitelně 
blíží konec čtyřletého volebního obdo-
bí. Myslím, že není třeba vracet se na 
začátek těch čtyř let a  připomínat si 
všechny akce- ať už společenské, kul-
turní, sportovní a investiční, které se 
za uplynulý volební cyklus uskutečnily. 
Přesto  bych rád upozornil alespoň na 
jednu společensky významnou akci, a 
to soutěž o „Vesnici roku 2006“. Této 
soutěže jsme se zúčastnili poprvé v his-
torii obce a hlavně díky Vám občanům 
jsme získali diplom „Za udržování li-
dových tradic“ jako vůbec jediná obec 
z okresu Hodonín. Je to potěšující, ale 
zároveň také zavazující pro roky nad-

cházející, kdy v této soutěži budeme 
pokračovat s cílem dosáhnout co nej-
lepšího umístění. Ještě jednou děkuji 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
na tomto úspěchu  podíleli, a tak při-
spěli  k reprezentaci naší obce. Vážení 
spoluobčané, jak jsem se již zmínil, 20. 
a 21. října  se uskuteční volby do zastu-
pitelstva obce. Věřím, že se těchto voleb 
zúčastníte v co největším počtu,a při-
spějete tak k výběru kandidátů, kteří 
v nadcházejících čtyřech letech budou 
rozhodovat o výstavbě a společenském 
dění v naší obci. Ještě jednou Vám 
všem děkuji za spolupráci a věřím, že 
i nadále budete pracovat ve prospěch 
naší obce a podporovat činnost všech 
zájmových skupin a sdružení. 
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Vážení občané,
recyklační plocha byla úspěšně 

zkolaudována, a proto už nic nebrá-
ní možnosti jak naložit se stavebním 
odpadem. Pár řádek bych rád věnoval 
provozu této plochy, který byl již na 
ploše zahájen. 

Recyklační plocha bude otevřena:

Úterý, Čtvrtek 15.00 - 17.00 hod.
Sobota   9.00 -  15.00 hod. 

Ceník vykupovaných surovin :

Vozík za auto /bez vážení/   
     50,- Kč
Cihly, beton, tašky, dlažba, ker.obklady 
            100,-  Kč
Cihly-malta, beton-zemina,omítka 
            130,-  Kč

Při větším množství (vlek za malo-
traktor,traktorová vlečka, kontejner) je 
nutné projet přes váhu  Fruika. Po ulo-
žení suti  a opětovném zvážení vozidla 
bude čistá váha suti uhrazena pověře-
nému pracovníkovi přímo na skládce. 
Poplatek za vážení je stanoven v částce 
50,-Kč.

Samostatnou zeminu nelze na 
skládku vyvážet. Ostatní pevný odpad, 
který nelze recyklovat, musíme odvá-
žet na skládku Hraničky v Mutěnicích, 
kde je cena úložného 800,-  Kč za 1 
tunu.

Jsem přesvědčen, že po vychytání  
chybiček a při dodržování stanove-
ných pravidel, budeme s provozem re-
cyklační plochy všichni spokojeni.

Sběr starého textilu a nebezpeč-
ného odpadu se bude konat v pondělí 
16. října. Kontejner na textil bude při-
staven na parkovišti u obecního úřadu 
ráno v 8. 00 hod. Sběr odevzdávejte v 
pytlech. které zakoupíte v drogerii. Ne-
bezpečný odpad se bude vybírat až v 
odpoledních hodinách.

 Jan Nosek, místostarosta obce

Informace místostarosty

Odpady obce a budoucí generace

Před několika dny mi studentka 
pedagogické fakulty představila anke-
tu, kterou v rámci své studentské prá-
ce předložila veřejnosti. Ptala se lidí 
různého věku a vzdělání na to, co si 
představují pod pojmem „recyklace“. 
Věkové rozmezí se pohybovalo mezi  
8-52 lety, vzdělání dotazovaných bylo 
základní a střední. Vyšla tu najevo šo-
kující skutečnost. Daleko fundovanější 
informace poskytly děti ve věku 8-12 
let než dospělí. Zajímavé, že?

Obec Prušánky se v nedávné době 
zapojila do projektu spolufinancova-
ného z programu Evropské unie, kte-
rý jí umožní vybudovat „Plochu pro 
shromažďování a recyklaci stavebního 
odpadu“. Považuji to za projev ekolo-
gické osvícenosti a obyvatelé obce si 
mohou být jisti, že si zvolili prozíravé 
zastupitele. Podmínkou zmiňovaného 

projektu byl i výukový program zamě-
řený na téma odpady, určený žákům 
základní školy. Tohoto úkolu se zhos-
tila brněnská Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání. Její 
pedagogové z odloučeného pracoviště 
Rozmarýnek přijeli do Prušánek s vý-
ukovým programem „Špetka domácí 
ekologie- odpady“, který připravili pro 
žáky 6. třídy. Podobná  spolupráce je 
důkazem toho, že současné školství 
začíná využívat jiné vyučovací meto-
dy, než tomu bylo např. před 15 lety. 
Nejednalo se totiž o nezáživnou před-
nášku, jak by si mnozí mysleli. Děti se 
podílely na průběhu programu aktivi-
tami, které je nutily samostatně pře-
mýšlet a propojovat zdánlivou hru s 
realitou. Učily se například rozeznávat 
jednotlivé druhy materiálů, měly za 
úkol vytřídit nebezpečný odpad vzni-

kající nezřídka v domácnostech, sesta-
vovaly obaly od nápojů podle ekolo-
gických měřítek, vysvětlovaly rozdíly 
mezi jednorázovými a mnohonásobně 
použitelnými předměty sloužícími ke 
stejným účelům. Vedoucí programu je 
vedli k zamyšlení se nad smysluplností 
nákupů, učili je vybírat výrobky podle 
druhů obalů atd. 

Co myslíte, jak by dopadla výše 
uvedená anketa ve Vaší obci? 

 Dana Kellnerová
 Rozmarýnek - Lipka
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Ze základní školy

Od čeho začít? Změnami u za-
městnanců? Nebo snad v učebních 
plánech? Organizací vyučování?...

Letošní léto bylo na svůj způsob 
více než podivné nejen počasím. Těs-
ně před koncem školního roku nám 
oznámila naše p.učitelka ing. Eva 
Jílková, že na základě úspěšně vyko-
naného konkurzu získala zajímavé 
zaměstnání, a tedy že nás opouští. V 
průběhu prázdnin se dostala do kom-
plikované situace naše p. kuchařka 
Hanka Marčíková a požádala o roční 
neplacené volno. Obdobná situace po-
tkala p.uč. Maděryčovou. Za všechny 
jsme museli shánět náhradu. Na neú-
plný úvazek nastoupil p.uč.Janás, kte-
rý nám tímto vyšel vstříc a vypomohl, 
na místo p.uč.Maděryčové nastoupila 
kvalifikovaná p.uč. Blanka Cupalová z 
Břeclavi a na zástup za p.Marčíkovou 
nastoupila p.Monika Mikušová.

Do učebních plánů nám přibylo 
něco hodin cizího jazyka a přibylo i 
vyučovacích hodin celkově. Tak mají i 
děti na I.stupni odpolední vyučování. 
Dochází tím k postupnému srovná-
vání  rozsahu vyučování ve vztahu k 
ostatním evropským zemím. Jak jis-
tě víte, v našich končinách měly děti 
podstatně méně vyučovacích hodin 
než děti ve většině západoevropských 
zemí. Vzhledem k vytváření výuko-
vých skupin žáků, množstvím kombi-
nací těchto skupin v rozvrhu a spoustě 
dalších podmínek mají žáci II.stupně 
odpolední vyučování i 3x v týdnu a 
ve zbývajících odpoledních se mo-
hou zapojit ještě do zájmové činnosti 
(florbal, atletika, karate, šachy-před-
pokládáme, že budou pokračovat..)

Na základě názorového průzku-
mu mezi žáky provedeného v závěru 
školního roku třídními učiteli, jsme 
shromáždili některé zajímavé a re-
alizovatelné podněty žáků, jež jsme 
zapracovali do školního řádu nebo se 
objeví v klasifikačním řádu. Některé 
připomínky souvisely s ustanoveními 

v dokumentu Povinnosti pedagogic-
kých pracovníků ( materiál MŠMT ). 
O všech těchto připomínkách a ná-
mětech průběžně probíhá diskuze a 
formulují se závěry pro naše školní 
dokumenty. Po odsouhlasení pedago-
gickou radou a vyjádření školské rady 
pak vstupují v platnost.

Ke změnám došlo i ve stavech žac-
tva; letos nám ubyla 1 třída na II.stup-
ni, tedy ve školním roce 2006/2007 
máme 215 žáků v 11 třídách (6 tříd 
I.stupně, 5 tříd II.stupně). Do 1.tří-
dy nastoupilo 21 dětí. Pro tyto děti a 
jejich rodiče jsme opět připravili ne-
formální setkání v sobotu 2.9.2006 od 
10.00hod. v prostorách družiny. Tato 
akce je již tradiční a je garantována 
vyučujícími I.stupně. O průběhu té 
letošní se blíže dozvíte na jiném mís-
tě Zpravodaje. Já bych jen chtěla na 
tomto místě poděkovat p.učitelkám 
za přípravu a realizaci a firmě Velpa 
plus –středisko Prušánky za malé ob-
čerstvení pro děti.

Tradiční je také outdoorový kurz 
pro žáky 6.třídy. V letošním roce jsme 
vyzkoušeli spojit kurz našich dětí s 
dětmi ze ZŠ Lanžhot. Našich žáků je v 
současném 6.ročníku pouze 18 a ještě 
někteří z nich neměli zájem na kurz 
odjet, 2 dívky se neúčastní ze zdra-
votních důvodů. Pro tak malý počet 
dětí bylo tedy lepší spojit obě skupiny 
a vyzkoušet, jak se bude dařit dětem 
navazovat spolupráci s dětmi z jiné 
školy. Přípravou kurzu byli opět po-
věřeni naši pedagogové – V.Bušková 
jako garant, P.Kurtin a J.Kamenská. 
Také jim patří za náročnou přípra-
vu a realizaci poděkování. Na tomto 
místě bych chtěla také ocenit děvčata 
a kluky ze současné deváté třídy a jed-
noho dřívějšího absolventa. Jsou to: 
Radka Hřebačková,  Martin Esterka, 
Katka Rebendová, Ondra Šindar, Mi-
rek Řehánek, Radka Šůrková, Tomáš 
Kajtman a Michal Smejkal, kteří jsou 
na kurzu v roli instruktorů a pomáha-
jí našim pedagogům

  I v tomto školním roce pokraču-
jeme v dalším vzdělávání ped. pra-
covníků. Kromě pestré nabídky vzdě-

lávacích zařízení v regionu využíváme 
zejména nabídky Národního institutu 
pro další vzdělávání v oblasti cizích 
jazyků. O toto vzdělávání (v anglic-
kém jazyce) mají zájem v převážné 
míře p.učitelky I.stupně  a také p.uč.
Kurtin.

Rovněž budeme pokračovat –ten-
tokrát už přípravou praktických opat-
ření v programu Minimalizace šikany. 
V rámci praktické spolupráce budeme 
využívat „ordinačních“ hodin p. Re-
naty Ježkové z brněnského Střediska 
výchovné péče, která má bohaté zku-
šenosti z řešení různých podob šika-
ny a násilí mezi dětmi. Pomůže nám 
zmapovat situaci vztahů ve třídách a 
je ochotna být zde i jako poradenský 
pracovník. Bude tedy možno využít 
její odbornosti pro rodičovskou ve-
řejnost, kdy si lze domluvit osobní 
konzultaci. První akcí, kterou hodlá-
me uspořádat, bude beseda s rodiči 
na téma šikana a násilí mezi dětmi. 
Tato beseda by měla proběhnout kon-
cem září nebo začátkem října na naší 
škole. Jste všichni srdečně zváni. Vyu-
žijte této nabídky a kvalitní lektorky, 
která je ochotna poskytnout spoustu 
zajímavých a užitečných informací.

Další organizační záležitosti, ter-
míny prázdnin, nabídku zájmové čin-
nosti a jiné informace se postupně bu-
dou objevovat na našich internetových 
stránkách:www.zs.prusanky.indos.cz

Hezký konec léta, dobré vinobraní 
a pohodu přeje za ZŠ a MŠ

Alena Kristová, 
ředitelka základní školy

Co se změnilo 

v naší škole..
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Setkání prvňáčků

Tak jako každý rok i letos proběhlo 
tradiční sobotní „Setkání prvňáčků“.

Před 10.hodinou se začínali scházet 
první rodiče se svými dětmi. Bylo patr-
né, že jsou děti trochu zaražené a bázli-
vě se rozhlížely v novém prostředí.

Po uvítání a představení všech, kteří 
přišli,  ostych opadl a děti se pustily do 
připravených aktivit.

Po celé dopoledne je provázela po-
hádka „ O myšce a ztracené pastelce“. 
Při různých činnostech děti všem doká-
zaly, že už jsou na školu opravdu připra-
veny. Malovaly, vyprávěly, zpívaly…

Rodiče nezůstali pozadu a dokázali 
si  také zahrát jako jejich děti. Při růz-
ných aktivitách si navzájem o sobě sdě-
lili spoustu informací, společně s dětmi 
prokázali zručnost a šikovnost. Při be-
sedě se živě zajímali o vše, co jejich děti 
čeká nejen v 1.třídě.

Na závěr společného dopoledního 

programu děti potěšily rodiče písnič-
kou, kterou se stačily naučit. A že jim 
to šlo!

Na památku tohoto setkání si od-
nášely jako odměnu stojánek na pas-
telky – jak jinak v podobě myšky. A že 

k myšce patří sýr…bylo na závěr při-
praveno malé sýrové pohoštění.

Dopoledne příjemně uběhlo a všich-
ni jsme odcházeli spokojení a s úsmě-
vem ve tvářích.

R.Šupová

Jak hledat Kašpara Hausera aneb šesťáci na Týmečkách

Pokud se někdy dospělí vracejí ve 
vzpomínkách do svého dětství, jistě si 
vzpomenou na chvilky silných zážit-
ků spojených s různými hrami, jejichž 
nejdůležitějšími atributy bylo dobro-
družství, tajemství a přátelství. Vzpo-
meňme, jak jsme simulovali hry na de-
tektivy, indiány a kovboje, kosmonauty. 

Co bylo nejdůležitějším prvkem těchto 
her, co nás na těchto hrdinech  tak při-
tahovalo?Dospělý už ví, že to nebylo jen 
to samotné dobrodružství, ale že právě 
prostřednictvím her a jejich hrdinů jsme 
hledali a zároveň pojmenovávali lidské 
hodnoty- statečnost, spravedlnost, ote-
vřenost, schopnost pomáhat slabším,to-

leranci, tvořivost, důmyslnost. A ať si to 
připouštíme více či méně, tyto hodnoty 
hledáme po celý život.Možností nabývá-
ní základních lidských hodnot a sebepo-
znáním se zabývá zážitková pedagogika, 
kterou uplatňujeme na outdoorových 
kurzech pořádaných pro naše žáky.

Letos se kurz pro šestou třídu konal 
ve Vřesovicích a okolí.Ústředním námě-
tem se stal fiktivní příběh o samotářském 
chlapci, který se zde kolem roku 1928 za 
záhadných okolí ztratil. A děti šly po sto-
pách Kašpara Hausera.Připravené akti-
vity nebyly jen sportovního charakteru- 
děti sice musely podat určitý výkon, ale 
nebyla to honba za prvenstvím za kaž-
dou cenu.Rovněž byly využity techniky 
výtvarné, hudební, taneční.Naučily se 
variaci na dobový charleston, zkusily si 
výrobu pečetí, provedly alchymistický 
pokus, navštívily zříceninu hradu Cim-
burk, zkusily si nízké a vysoké lanové ak-
tivity. A přitom všem jim zbyl dostatek 
energie na diskotéku i stezku hrůzy.Vše 
bylo zakončeno odhalením tajemství 
Kašpara Hausera, kdy již všechny děti 
chápaly, že jde o smyšlený příběh, ale do-

pokračování na str. 5
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hrály jej s námi, což bylo završeno gro-
teskovou šlehačkovou bitvou, určenou 
jen pro otrlé- samozřejmě se stoprocent-
ní účastí.

Do Vřesovic jsme odjížděli s obava-
mi, jaké budou děti z Lanžhota.Zjištění-
-stejné jako naše-hravé, někdy zlobivé-
-prostě jaké děti mají být.Vznikla nová 
přátelství, pro tento věk dětí něco velmi 
přínosného a zásadního, šesťák se z ulity 

bezpečného dětství dostává do nezná-
mého dospívání a hledá nové hodnoty, 
mezi nimiž hraje klíčovou roli přátelství.

Takže  šesťáci vědí, že Kašpar Hauser 
se hledá pomocí her, v jejichž  závěru 
není vítězství ve smyslu výkonu, ale na-
lézání lidských hodnot a prožitku, který 
zůstane v naší mysli.

Závěrem- šesťáci nezklamali a byli 
skutečně dobří, ale co provedli“naši mla-
dí“, jak říkáme instruktorům, nám vy-

razilo dech. Nelze než jim vyjádřit naši 
úctu za odvedenou práci,takže Katuško, 
Radušky, Tome, Miro, Martine, Ondro 
a naše pravá ručko Michale, moc děku-
jem. 

Pokud by se někdo chtěl seznámit s 
činností Týmečků více, může si prohléd-
nout stránky

www.tymecky.wz.cz 
Týmečky

pokračování ze str. 4

Něco málo ze školní jídelny

O tom, že byla školní jídelna zre-
konstruována, jste se již dočetli v Pru-
šánském zpravodaji  právě před rokem. 
A co nám tato změna přinesla? Vyba-
vení moderními stroji nám umožňuje 
vaření novými technologickými postu-
py, které zaručují zdravé stravování. K 
vaření se nepoužívá  již tolik tuků jako 
dřív, a to je velmi důležité. Při tepelné 
úpravě zeleniny v páře se zachovávají 
všechny vitamíny a prvky  potřebné pro 
zdravý růst a vývoj dítěte. Denně je jí-
delna zásobována čerstvým chlazeným 
masem, čerstvým ovocem a zeleninou. 
Obědy jsou dětem podávány na přede-
hřátých talířích, které udržují dostateč-
nou teplotu jídla během konzumace. 
Při sestavování jídelníčku  dbáme na 
to, aby  byla strava pestrá a vyvážená. 

Děti dostávají k obědům mléčné výrob-
ky v podobě jogurtů, šlehaných tvarohů 
nebo pudinku.

V jídelníčku nechybí ani jablka, me-
louny a jiné ovoce dle sezony.

Ve škole se dodržuje také pitný re-
žim. Po obědě děti dostanou  čaj, mine-
rálku, džus nebo různé  vitamínové ná-
poje. Také během dne mají k dispozici 
nádoby s čajem.

Školní jídelna připravuje dětem kro-
mě obědů také svačinky. Denně je pro 
ně připraveno čerstvé pečivo, různé 
pomazánky a sýry. Radost jim udělá i 
rohlík s nugetou.

A co ještě chutná našim dětem? 
Mají rády buchtičky s krémem, rajskou 
omáčku, bramborovou kaši, krupici, 
svíčkovou, smažený sýr nebo pizzu.

Myslím si, že strava ve školní jídel-
ně je dostatečně pestrá a vyhovující. Je 
škoda, že této možnosti stravování dětí 
ve škole nevyužívá více rodičů.

A jaké jsou ceny obědů ?
Děti od 6 do 10  let          17,- Kč 
        od  11   do  14 let             18,- Kč
        od  od   15 a více             20,- Kč
Dospělí strávníci         40,- Kč

Obědy se platí vždy poslední týden 
v měsíci na měsíc následující.

V případě nemoci dítěte je možnost 
1.den oběd vyzvednout a potom je nut-
né strávníka  po dobu nemoci odhlásit. 

Kdo z občanů má zájem využít slu-
žeb stravovacího zařízení ZŠ, může se 
kdykoliv během měsíce přihlásit. Inf. 
na tel. 518 374 157

Zdena Hlaváčová, ved. ŠJ ZŠ Prušánky  

Z naší školičky

Jaro, léto, podzim, zima
v naší školce je nám prima.

Hrajeme si, cvičíme,
zpíváme a kreslíme. 

Vzpomínky na prázdninové zážitky 
už blednou, seznamujeme se s novými 
tvářemi a školka se pomalu dostává do 
pravidelného rytmu své celoroční práce. 
Aby se děti cítily jako doma, je potřeba 
se dobře seznámit a navázat kontakt. Le-
tos jsme museli vytvořit ve všech třídách 
věkově smíšené skupiny, které bezesporu 
prospívají sociálnímu rozvoji každého 
dítěte, ale vyžadují zase velmi náročnou 
práci učitelek. Jejich práce musí být dob-
ře připravená, flexibilní a kreativní. Pro-
středí a pomůcky musí vyhovovat dětem 
všech kategorií. Ve věkově smíšených 
třídách se malé děti lépe adaptují, star-
ší jim pomáhají, vzniká struktura „velké 

rodiny“a děti lépe přijímají nové poznat-
ky a zkušenosti.

Takže nový školní rok skládáme jako 
velký mozaikový obraz od prvního dí-
lečku a věříme, že budou spokojeny děti 

i jejich rodiče. A my učitelky už dávno 
víme, že každý den s dětmi je jiný a záleží 
na vedení jak ten den prožijí. A pokud 
jsou děti šťastné, tak jsme šťastné i my.

Radka Šůrková
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Ohlédnutí za kulturou

V pátek 23. června pořádala obec 
Prušánky již po třetí Svatojánskou 
noc. Tentokrát se v areálu u koupaliště 
představila skupina  Biskupští manové 
z Kroměříže, která své vystoupení obo-
hatila výkladem o historických zbra-
ních. Ukázka střelby zaujala přítomné 
muže i děti. Ti si pak  mohli  střelbu z 
mušket vyzkoušet. 

Po setmění nám svůj um předvedla 
skupina In Flamenus z Brna. Tanečnice 
nás svými orientálními tanci  zavedla do 
vzdálených míst a její pásmo s hadem 
bylo pro děti vzrušujícím zážitkem. 

Zlatým hřebem večera bylo profe-
sionální vystoupení polykače ohňů. Po 
zhlédnutí celého programu jsme byli 
rádi, že se nám podařilo zajistit hod-
notné a zajímavé vystoupení. Nadšení 
dětí a potlesk všech přítomných nás 
přesvědčil o správné volbě obou účin-
kujících skupin. 

Svatojánská noc 
Pro děti byla připravena spousta 

soutěží a zábavných her, při nichž byly  
odměněny sladkostmi a drobnými věc-
nými cenami Skákací hrad byl zdarma, 
a tak byl  obsazen až do nočních hodin.
Nechyběla ani dětská volba Miss sva-
tojánské noci, kterou se stala Petruška 
Mazuchová.  

A protože tradice říká, že tuto noc 
vydává země své poklady, tak letošní 
rok nebyl výjimkou a jedna z přítom-

ných žen se mohla potěšit zlatým prs-
tenem.      

 Pro dobrou pohodu a k tanci hrála 
skupina Nechorbend a DJ Jiří Madě-
ryč.

O občerstvení se postarala Nechor-
ská bašta. Všichni společně jsme díky 
teplému počasí prožili pěknou svatoján-
skou noc a všichni se již těšíme na příští 
rok. Opět bude nějaké překvapení.  

Vlasta Trechová

Soutěž hasičských sborů

Začátkem srpna proběhla v areá-
lu u koupaliště tradiční noční soutěž 
SDH o pohár starosty obce. Soutěže 
se zúčastnilo celkem 33 družstev, kte-
ré se snažily dosáhnout co nejlepších 
výsledků.

Přestože deštivé počasí pozname-
nalo celou akci, stálí příznivci nezkla-
mali a svou účastí nás, soutěžící, pod-
pořili, za což jim děkuje.    

Výsledky soutěže

Muži:               Družstvo  
Čas
1. místo Vlkoš A  18,11
2  místo Petrov   18,97
3. místo Hr. Vrbka „B“ 21,06

Ženy:
1. místo Mor.Chrastová 24,33
2. místo Petrov  25,40
3. místo           Miroslav 25,52

Prostřednictvím zpravodaje bych 
chtěl poděkovat všem, kteří se na pří-
pravě této náročné akce podíleli.

SDH Prušánky skončil v soutěži 
GRAND PRIX okresu Hodonín na  
krásném 5. místě a postoupil do soutě-
že o Slovácký džbánek v Brumovicích. 
Přeji všem členům sboru hodně štěstí 

a úspěchu do další činnosti. 
Závěrem bych chtěl upozornit na 

podzimní sběr kovového šrotu. Ter-
mín bude včas oznámen místním roz-
hlasem a na infokanále KT. 

Petr Kučera, 
                                         velitel SDH 
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Byly hody, byly..

a jsou již za námi. Slovácký krúžek 
společně se stárky pečlivě připravo-
val organizaci těchto podlužáckých 
svátků.  Celý červenec  nás sužova-
la tropická vedra a  měli jsme obavy, 
jak všechno bude probíhat, pokud 

budou  tato vedra pokračovat. 
Počasí nás však překvapilo a vytr-

valé deště  vše zkomplikovaly. Hodo-
vá máj se stavěla již po obvyklém ter-
mínu a chase již nezbývalo na stavbu 
konstrukce a „zeleného“ moc času.  
Šohaji si poradili  a za pomoci děvčat 
a mužského sboru  a zaměstnanců 
obecního úřadu bylo vše připraveno 

k besedě u cimbálu.
Krásné sobotní dopoledne nám 

slibovalo i pěkný večer. Bohužel 
ve 14. hodin nám z hydrometeoro-
logického ústavu v Brně sdělili, že 
bude pršet a předpověď jim vyšla na 
sto procent. Vytrvalý déšť rozhodl o 
tom, že se beseda u cimbálu bude po-
prvé konat v kulturním domě.

Beseda u cimbálu

Letošní  beseda u cimbálu byla již 
v pořadí 25. V programu se představil 
tradičně mužský i ženský sbor z Pru-
šánek a mužáci z Moravského Žižko-
va. Dále účinkovali Jara Čech, Milena 
Škrobáková,Marie Jankovičová a Mi-
lan Dudek.  Účinkující doprovázela 
cimbálová muzika Verbuňk s primá-

šem Jožkou Imrichem, který vystoupil 
i samostatně se svou muzikou.  

Hostem besedy u cimbálu byl Vo-
jenský umělecký soubor Ondráš z 
Brna, který se představil s pásmem 
Veselé dovednosti. Celý program měl 
vysokou profesionální úroveň. Mu-
zikanti, zpěváci i tanečníci navzdory 

nesnesitelnému  ovzduší, které bylo v 
sále kulturního domu, podali vynikají-
cí výkon, jímž ohromili všechny divá-
ky. Tento  večer považujeme za velmi 
zdařilý a úspěšný. Potlesk a chvála di-
váků byly účinkujícím a pořadatelům 
odměnou. 

A jak proběhly hody?    

Všichni se nejvíce obávali počasí. 
A není se vůbec čemu divit. Ti, co se  
podílejí na přípravách celé akce a stav-
bě „zeleného“, dobře vědí, kolik úsilí a 
času musí obětovat.  Přes všechny oba-
vy se v neděli počasí udrželo. 

Po návštěvě starosty obce a místní 
fary začala pod zeleným tradiční ho-
dová zábava s dechovou hudbou Zla-
ťulkou, která byla spojena s vítáním 
přespolní chasy. Letos naše hody při-
jelo pozdravit celkem  120 přespolních 
šohajů  z 16 obcí. Počet přespolních, 
o něco menší než v minulých letech, 
ovlivnilo nejen nejisté počasí ale také 
Vavřinecké slavnosti v Hodoníně. Bě-

pokračování na str. 8
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pokračování ze str. 7
hem odpoledne chasa uvítala všechny 
návštěvníky hodů a starostu obce s mi-
nistrem Zdeňkem Škromachem a po-
přála všem pěkné hodové odpoledne.   

V pondělí se průvod vydal pro stár-
ky.Letos jimi byli: Marek Tichý, Jiří Ju-
ráček a Eduard Seják. 

Po příchodu chasy pod máju přišli 
s pochodem také prušánečtí  mužáci, 
kterým patří pondělní odpoledne. Bo-
hužel  kvůli dešti,  který nabíral na in-
tenzitě,  se večerní hodové veselí mu-
selo přestěhovat do kulturního domu. 
Hodařům to však vůbec nevadilo a  
hodové pondělí prožili v srdečné at-
mosféře. 

Na úterní zábavu se naše děvčata 
pečlivě připravovala a vše měla dobře 
zorganizované. 

Také děvčata z okolních obcí při-
jela s pěknými a vtipnými písněmi. 
Letos překvapili i naši šohaji pěknou 
scénkou. Předvedli věrohodnou kopii 
vystoupení souboru Ondráš, kterému 
nechyběly  ani humorné prvky.  Obe-
censtvo se neobyčejně bavilo a potles-
kem si vynutilo i opakování. 

Chladný večer ovlivnil opět účast, jež 
byla o polovinu nižší než v ostatní roky. 

Hody skončily a nám už zbývá jen 
poděkovat všem, kteří se na přípra-
vě tak náročné akce jako jsou hody 
podíleli. Je třeba podotknout, že také 
letošní stárci a stárky přistupovali ke 
všem úkolům velmi odpovědně a byla 
mezi všemi dobrá spolupráce. Věříme, 
že příští rok nám vše vyjde a opět se 
setkáme pod zeleným.

Na závěr bych chtěla odpovědět na 

Zarážání hory

První sobotu v září se konalo ve 
Vrchních i Spodních Nechorách tra-
diční zarážání hory. V tento den na-
vštívili naše Nechory nejen domácí 
vinaři se svými hosty, ale také  turis-
té, kteří  projížděli po cyklostezkách. 
Všichni společně zhlédli tradiční akt 
vinařů, vyslechli horenské právo a 
pochutnali si na dobrém Nechorském 
víně. Večer zpříjemnila místní cimbá-
lová muzika.

 kult. referent

Amatérská liga v kuželkách

Ze sportu

Vedoucí kuželny v Prušánkách žádá 
všechny zájemce o amatérskou ligu, 
aby se přihlásili do 15. října přímo na 
kuželně. Družstvo musí mít 5 členů. 
Zahájení ligy se předpokládá začát-
kem listopadu. Přejeme všem, kteří se 
této oblíbené soutěže zúčastní, mnoho 
pěkných hodů a radost ze hry. Sportu 
zdar a kuželkám zvlášť!

 sportovní referent

Šachový kroužek Prušánky

Ve školním roce 2005/2006 probí-
hal šachový kroužek v klubovně pod 
kulturním domem každé úterý od 
16.30 hod. Kroužek navštěvovalo stan-
dardně asi 11 dětí.

Děti se učily základům šachové hry 
a postupem času došlo i na řešení dia-
gramů. Výuka byla zpestřena šachový-
mi turnaji, které byly dětem odměnou 
za jejich vytrvalost a píli. Poděkování 
za finanční podporu ohledně věcných 
cen pro děti patří obci Prušánky. Po-
sledním turnajem byl okresní přebor 

četné dotazy, proč byla u pokladen Ho-
donínská bezpečnostní služba. Odpo-
věď je velmi jednoduchá. V posledních 
letech je velký problém najít pokladní-
ky mezi rodiči krojované mládeže.  
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dětí v Hodoníně. Nejlépe se umístili 
Marek Budín (3. místo do 15-ti let), 
Martin Švehla (2. místo do 13-ti let) a 
nejmladším účastníkem byl vyhlášen 
Ondřej Müller.

V nadcházející sezóně 2006/2007 
bude opět probíhat šachový kroužek, 
zahájení bude včas oznámeno. Krou-
žek by se měl již konat v nových pro-
storách (klubovně). Všichni zájemci 
jsou srdečně zváni.

 Taťána Šeráková
 (vedoucí kroužku)

Chcete  se  učit  anglicky?
Ve Velkých Bílovicích se konají kur-

zy angličtiny v budově základní školy 
pod vedením Jany Leblochové.

Studenti jsou rozděleni do skupin 
dle jazykové znalosti a požadavků stu-
denta,  a to od úplných začátečníků až 
po pokročilé. V každém kurzu je maxi-
málně 12 studentů (většinou však 8).

Kurzy probíhají od druhé poloviny 
září do poloviny června, a to 1x2 ho-
diny/týdně nebo 2x2 hodiny/týdně, 
vždy od 17.15 do 18.45 nebo od 19.00 
do 20.30.

Každý typ kurzu má odlišný studij-
ní plán a pracuje s jinými učebnicemi 
(takže studenti nemusí mít obavy, že 
se učivo bude opakovat). Studenti mají 
možnost bezplatného zapůjčení ang-
lické literatury.

Kurzy jsou ukončeny testem, kde 
si studenti ověří nově nabyté znalosti. 
Po absolvování testu studenti obdr-
ží certifikát o dosaženém jazykovém 
vzdělání. Na konci každého stupně 
pokročilosti (stupně pokročilosti jsou 
určeny Evropskou unií) studenti ab-

solvují zkušebně  test dle Cambridge 
zkoušky KET nebo PET (opět podle 
příslušné úrovně).

Kurzy jsou určeny pro každého bez 
rozdílu věku či vzdělání!

Zájemci se mohou informovat na 
tel. 519 346 285, mobil 776 720 010,  
nebo na e-mail adrese:

         aj.velke.bilovice@seznam.cz. 
Na těchto telefonních číslech a e-

-mailové adrese se můžete rovněž na  
kurz přihlásit.

Volby

Ve dnech 20. a 21.října se budou konat v ČR volby do zastupitelstev obcí.
V naší obci budou dva volební okrsky a  volební místností  bude kulturní dům. Volební místnost bude voličům 

otevřena v pátek 20.10. od 14.do 22.00 a v sobotu 21.10. od 8.00 do 14.00 hod.
Hlasovací lístky a pokyny o způsobu hlasování vám budou včas doručeny přímo do domu. Pokud nebudete 

mít dostatečné množství hlasovacích lístků, můžete si je vyzvednout na obecním úřadě nebo přímo ve volební 
místnosti. 

O tom, kdo se dál bude starat o rozvoj naší obce, rozhodnete vy sami. Věříme, že se voleb zúčastníte v co nej-
větším počtu.   

Výstava ručních prací 
V minulém čísle našeho zpravodaje 

jsme vás předběžně informovali o při-
pravované výstavě ručních prací. Jed-
nalo by se o výrobky, které si sami vy-
robíme pro radost a zpříjemňují nám 
bydlení. Dnešní doba nám nabízí velké 
množství materiálů a technik, které se 
dají v této oblasti využít. Také časopisy 
jsou plné různých nápadů, jež nás mo-
hou inspirovat.

K výstavě můžete nabídnout výrob-
ky z korálků, keramiky, hlíny, proutí, 
dřeva, šustí, polystyrenu, aranžmá ze 
suchých nebo živých květin, malování 
na skle nebo na textilu, batikování, vý-
šivky, paličkování, drhání apod.   

Na výstavě bude také vymezen pro-
stor pro ruční práce dětí, které mají o 
vystavení svých výrobků velký zájem. 

Prostřednictvím zpravodaje žádá-

me všechny naše občany, kteří mají 
doma výrobky, jimiž by se potěšilo 
oko návštěvníka, aby se neostýchali a  
nabídli je k výstavě. Budeme vděčni 
za každou zajímavou maličkost. Do-
dáváme, že to nemusí být jen vlastní 
výroba. Exponáty budou vybírány v 
kulturním domě asi dva dny předem. 
Předpokládáme, že výstava by byla 
otevřena ve dnech 28.10. až 1.11. 2006. 
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Věříme, že své ruční práce nabídnete a 
naše výstava bude úspěšná jako v mi-
nulých letech.  

Potřebné informace Vám budou 
podány na obecním úřadě.

Trechová  Vlasta  

Z činnosti Svazu důchodců v Prušánkách

Prožít aktivní a spokojené stáří je 
do značné míry podmíněno dobrým 
zdravotním stavem a vlastními akti-
vitami. Proto i my, senioři, v naší obci  
jsme přestali pěstovat„papučovou“ 
kulturu a scházíme se jednou za měsíc. 
Na tomto setkání si vždy pěkně popo-
vídáme, zazpíváme a zasmějeme. 

Stalo se již tradicí, že našim jubi-

lantům dáváme kytičku, pořádáme si 
vánoční večírek a zrovna tak slavíme 
MDŽ. Návštěva divadel se stala pravi-
dlem a radostí z kulturního zážitku. 

Také při pořádání výstav, které mají 
v naší obci dlouholetou tradici, rádi vy-
pomůžeme třeba jako dozor. Na žádost 
obecního úřadu jsme roznášeli letáky 
a sčítali drůbež v době, kdy naše obec 

byla v ohroženém pásmu ptačí chřipky.
A abychom si udrželi dobrou kon-

dici, každé úterý cvičíme. Svůj život si i 
teď na zaslouženém odpočinku chceme 
plně a důstojně prožít a  snažíme se do-
honit to, na co nám dříve nezbýval čas. 

Květa Kopečková, 
vedoucí SD v Prušánkách  

Zveme Vás...

Výstava ručních prací
Kulturní dům

28.10. – 1.11.2006
***

Skauti z Prušánek 
Vás zvou na drakiádu

14.10.2006
za kostelem

Kompletní  projekční činnost
 
• návrh staveb (architektonická studie)
• projekt pro stavební povolení
• projekt pro provedení stavby
• zaměření skutečného provedení stavby
• zaměření stávajícího stavu

   PROJEKČNÍ KANCELAŘ

***
Adventní koncert

dechové hudby
a sboru z Ivančic

 10.prosince ve 14.00 hod.

v kostele sv. Isidora

Inženýrská činnost

• vyřešení majetkoprávních vzta-
hů – převody nemovitostí

vklady do katastru nemovitostí, 
znalecké posudky apod.

• zajištění územního rozhodnutí 
a stavební povolení

včetně všech potřebných vyjádření
• případně další činnost dle po-

žadavku investora

• Kontakt: Ing. Roman Komosný                        
 mobil: 732 139 057
      e-mail: rkomosny@seznam.cz
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Narození    Sňatky     Životní jubilea  
Nikola Mrlíková   František Sedláček   Božena Kolibová 80 let
Vendula Tlachová   Pavlína Bílková    Štěpán Bušek  80 let
Soňa Slavíková         Pavel Čech  85 let
Martin Imrich   David Tesařík    Kateřina Hrazdilová 85 let
Václav Malhocký   Radmila Musilová   Růžena Prčíková 85 let
Michaela Salčáková                                                  Jana Hrdličková  92 let
Markéta Žůrková   Hana Faragulová      
                                   Luciano Paparella

Opustili nás                     
Josef Šmíd
Josefa Šeráková
Miroslava Čechová
František Čupr
Maděryč Vít

          

5

Společenská kronika

Jubileum
85 let oslavil pan Pavel Čech. Jeho 

jméno zůstane navždy spojeno s folk-
lorem. Pro příznivce není nutné zdů-
razňovat, že jeho zásluhou v naší obci  
ožil a vzrostl zájem o kroj a  tradice.

Přestože mu již zdraví tolik neslou-
ží, v doprovodu svého vnuka navštívil 
besedu u cimbálu, kterou se zájmem a 
potěšením sledoval až do konce. 

Dovolte nám, abychom mu pro-
střednictvím zpravodaje za všechny 
Prušaňáky popřáli do dalších let hod-
ně zdraví, klidu a osobní pohody.      

  redakční rada
 

Dne 1.7. 2006 se konalo v obřadní 
síni obecního úřadu vítání občánků do 
života, kterého se tentokrát zúčastni-
lo 12 dětí. Z toho bylo 7 děvčátek a 5 
chlapců. Nevídanou událostí bylo uví-
tání dvou párů dvojčátek.   

Přejeme všem narozeným dětem 
krásné dětství, hodně zdraví, štěstí a 
rodičům, aby jim děti vyrůstaly k je-
jich radosti. 

Vítání občánků

Setkání sedmdesátníků 
V sobotu uvítal starosta obce v obřadní síni sedmdesátníky. Setkání se zú-

častnili nejen rodáci ale i ti, kteří v naší obci trvale žijí . Setkání na obecním 
úřadě bylo pro všechny jistě příjemným zážitkem.    
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