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Slovo má starosta

Vážení občané, 
nedávno jsme vzpomínali jaro a Ve-

likonoce a najednou tu máme krásné 
léto. Celá tvář obce se rychle změnila 
v jednu velkou zelenou plochu. I přesto, 
že letošní jaro bylo velmi suché, tráva  
roste rychle  a i když se někomu zdá, že je 
přerostlá, pracovníci obce téměř denně 
na některém konci obce sečou.  

V tomto článku nebudu psát o kul-
turních akcích, které proběhly nebo 
se chystají, o těch si přečtete na dalších 
stránkách tohoto zpravodaje. Já bych se 
jen  krátce zmínil o investičních akcích.

Po zdárně dokončené rekonstrukci 
soc. zařízení v kulturním domě a pro-
stranství před ním, jsme určitě přispěli 
k důstojnému zajištění všech kulturních 
akcí, které se v něm konaly.

Mezi další stavby, jež se v těchto 
dnech dokončují, patří  víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem za základní 
školou. Toto hřiště bude sloužit nejenom 
žákům základní školy, ale také veřejnos-
ti. Podmínky zapůjčení a provozní řád 

tohoto hřiště budou v kompetenci vede-
ní ZŠ,  pro které bude příjem z půjčování 
také příjmem do rozpočtu školy. 

Další nejbližší investiční akcí, kte-
rou zahájíme asi v červenci, je prodlou-
žení vodovodního řadu na Podsedky. 
Na tuto akci se nám podařilo získat do-
taci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve 
výši 500 tisíc Kč. O všech dalších stav-
bách Vás budu průběžně informovat 
v dalších zpravodajích během roku.

Je léto a nastává čas dovolených. Pro-
to mně dovolte, abych vám popřál pěkné 
počasí, hodně sluníčka a hlavně  důklad-
ný odpočinek. Dětem přeji pěkné a bez-
starostné prázdniny.   

A při této příležitosti Vás všechny 
zvu na krojované hody; letos proběhnou 
ve dnech 12. -13.srpna. V sobotu 11. 
srpna bude tradiční beseda u cimbálu. 
Věřme, že nám letos konečně vyjde po-
časí a společně pod zeleným prožijeme 
příjemné hody, které jsou pro příznivce 
folkloru velkým svátkem. 

Jan Nosek, starosta obce

Slovo starosty
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Informace místostarosty

Vážení spoluobčané, jak všichni jis-
tě dobře víte ze sdělovacích prostřed-
ků, zákon o vodách č.254/2001, který 
je platný od roku 2002, pojednává ne-
jen o čerpání vod, ale i o vypouštění 
odpadních vod. Chci jen upozornit 
občany, kteří čerpají podzemní vodu 
(mimo studny vybudované před ro-
kem 1955), povrchovou vodu nebo 
vypouští odpadní vodu jinam než do 
kanalizační sítě, na povinnost vlastnit 

Ještě jednou k Vodnímu zákonu 
(čerpání podzemních a povrchových vod, vypouštění odpadních vod)

povolení k těmto činnostem. Mezi zá-
kladní povinnosti s nakládáním  s pod-
zemními vodami patří jejich ochrana 
a zabezpečení hospodárného a účelné-
ho využívání, aby nedocházelo k zne-
hodnocování podzemních a povrcho-
vých vod. Kdo vypouští odpadní vodu 
do zahrady, zhoršuje kvalitu vody ve 
studnách vlastních, ale i ve studnách 
v okolí.  Vypouštěním odpadních vod 
do svých zahrad bez povolení se navíc 

dopouštíte nedovoleného vypouštění 
odpadních vod, které je možno poku-
tovat podle § 118 zákona o vodách.

Základní informace lze získat na 
úřední desce obce Prušánky, na obec-
ním úřadě a na městském úřadě -vo-
doprávní oddělení. Dále na internetu 
www.zanikpovoleni.cz nebo lze využít 
i bezplatně infolinku ministerstva ze-
mědělství 800 101 197. Neotálejte, čas 
pro podání žádosti se rychle krátí.

Občané, kteří cestou k Nechorám 
využívají chodníček u hluboké cesty, 
jistě poznali změnu, jež tam od 4. dub-
na nastala. Žáci 9. třídy naší základní 
školy zde uklízeli po bezohledných 
občanech – některých vinařích. Cel-
kem tři vlečky různého odpadu, který 
se tam nashromáždil za pouhé čtyři 
roky.

Většina občanů si odpad, který ve 
sklepě vytvoří, odveze a odloží doma 
do popelnice. Těžko lze pochopit, že 
někteří vinaři si uklidí ve svém sklepě 
a cestou domů odpad vyhodí, třeba do 
hluboké cesty. Smutná je ještě skuteč-
nost, že se zde objevuje i sut‘ z rekon-
strukce sklepa, když máme v obci na 
stavební sut‘ recyklační plochu. Žá-
dám proto vinaře i ostatní spoluobča-
ny- udržujme pořádek i ve svém okolí. 
Pokud chceme, aby do Nechor jezdili 
turisté, musíme se začít taky tak cho-
vat. Vytvořme příjemné a hezké pro-
středí pro nás a hosty, kteří k většině 
z nás občas přijedou. 

Děkuji žákům 9. třídy naší základ-
ní školy, kteří si čištění hluboké cesty 
naplánovali a ve spolupráci s obecním 
úřadem zrealizovali. Práce našich mla-
dých spoluobčanů si všichni vážíme 
a přejeme si, at’ je pohled do čisté hlu-
boké cesty dlouho těší.

Josef Esterka, 
místostarosta

Úklid hluboké cestyOdpadové hospodářství
Dne 16. 4. 2007 se konal v naší obci 

sběr nebezpečného odpadu, kterého se 
nashromáždilo nejvíce za dobu sběru 
těchto odpadů. Celkem se nashromáž-
dilo téměř 20 tun odpadu. Celková 
částka za odvoz a likvidaci nebezpeč-
ného odpadu a starého textilu činila 
48000,-Kč. 

Podle zákona o odpadech se za ne-
rozebraný elektroodpad nebo za led-
ničku, která nepostrádá motor, neplatí 
jako za nebezpečný odpad, protože se 
dá lépe materiálově využít. Pro obec 
bylo fi nančně příznivější, že občané 
elektroodpad a ledničky nerozebírali, 
za což jím děkuji. V tabulce jsou čísla 
jen za nekompletní přístroje, za které 
se  musí zaplatit. 
Co se v obci našlo tentokrát?
Nádoby od barev 960 kg 
Staré akumulátory 240 kg 
Pneumatiky - malé 1024 kg 128 ks
Pneumatiky - velké 800 kg 16 ks
Elektroodpad - TV 105 kg 7 ks
Ledničky  75 kg 3 ks
Oleje a tuky  185 kg 
Léky   9 Kg 
Starý textil, objemný odpad  16400 kg  
CELKEM            19798 kg 

Třídíme správně?
Odpady - obaly jsou ručně dotři-

ďovány na nové technologické lince, 
která je primárně určena pro třídění 
separovaných odpadů - papír, plasty 
a následně je vytříděná surovina liso-
vána do balíků. 

Na papír používáme modré kontej-
nery, popř. modré plastové pytle. 

Do nádob na papír patří: noviny, 
časopisy, reklamní letáky, krabice, le-
penka, sešity, kancelářský papír atd.

POZOR nevhazujte: znečištěný 
papír (mastný, mokrý nebo jinak zne-
čištěný), použité pleny a jiný směsný 
komunální odpad.

Na plasty používáme žluté kontej-
nery, popř. žluté plastové pytle. 

Do nádob na plasty patří: PET lah-
ve od nápojů, fólie, sáčky, kelímky, vý-
robky a obaly z plastů.

POZOR nevhazujte: novodurové 
trubky, obaly od jedlých olejů a nebez-
pečných látek (motorové oleje, barvy, 
chemikálie apod.).

Sklo třídíme na bílé a barevné a po-
užíváme bílé kontejnery (na bílé sklo) 
a zelené kontejnery (na barevné sklo).

Do nádob na sklo patří: láhve od 
nápojů, skleněné střepy, skleněné ná-
doby, tabulkové sklo.

POZOR nevhazujte: drátěné sklo, 
autosklo, zrcadla, keramiku, porcelán.
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Střednědobé plánování sociálních služeb v obci a regionu

Informace OÚ

Blíží se období dovolených
Potřebujete pro své dítě vyřídit cestovní pas?

Pro dítě, které nikdy nevlastnilo svůj cestovní pas je nutné podat na matričním úřadu v místě trvalého pobytu žádost 
o vydání osvědčení o státním občanství ČR
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR pro nezletilého do 18-ti let podává jeho zákonný zástupce, tj. jeden 
z rodičů se svým občanským průkazem a doklady:
      - rodný list dítěte
      - oddací list rodičů
      - rodné listy rodičů
      - popř. další doklady osvědčující občanství ČR
      - správní poplatek 100,- Kč
Žádost s doklady se postupuje k vyřízení Krajskému úřadu Brno                                                        

                Alena Zvědělíková 

„To je ale nesrozumitelný název“ 
– řekne si asi mnoho z Vás při přečte-
ní nadpisu. A právě proto jsme si pro 
Vás připravili tento článek – abychom 
Vám přiblížili, co to tedy vlastně zna-
mená.

Jde o metodu, která zkoumá so-
ciální služby a zájem o ně v regionu. 
V rámci plánování soc.služeb jsou zjiš-
ťovány potřeby občanů,následné za-
jištění sociálních služeb a fi nančních 
zdrojů na tyto služby. Cílem je vytvořit 
tzv. fungující sociální síť – tedy podpořit 
sociální služby, aby byly lépe dostupné, 
kvalitní a odpovídaly potřebám občanů. 
Protože každý z nás se může dostat do 
situace, kdy bude potřebovat pomoc, 
nebude mít možnost se postarat sám 
o sebe nebo své blízké... Smyslem plá-
nování sociálních služeb je dohodnout 
se společně na tom, jaké sociální služby 
chceme mít pro sebe a pro naše blízké, 
až tento den přijde.  

Nepříznivou sociální situací se ro-
zumí taková situace, ve které se ocitne 
člověk pro ztrátu soběstačnosti z dů-
vodu věku, nepříznivého zdravotního 
stavu, pro krizovou sociální situaci, 
sociálně znevýhodňující prostředí, 
ohrožení práv a zájmů trestnou čin-
ností jiné osoby, nebo jestliže její způ-
sob života vede ke konfl iktu se společ-
ností.

Sociální služby jsou nyní přesně 
vymezené zákonem č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů. Zahrnují: sociální 
poradenství (pomáhá řešit situaci 
člověka s ohledem na jeho problém), 
sociální služby (jejich smyslem je 
udržet člověka co nejdéle soběstač-
ného v jeho přirozeném prostředí 
a umožnit mu vést pokud možno běž-
ný život), služby sociální prevence 
(služby, které předchází vyloučení lidí 
ze společnosti). 

Sociálními službami jsou např. pe-
čovatelská služba, domovy pro osoby 
se zdravotním postižením, domovy 
pro seniory, azylové domy, telefonická 
krizová pomoc, nízkoprahová denní 
centra či zařízení pro děti a mládež, 
terapeutické dílny apod.

Vaše obec se rozhodla přistoupit 
k plánování sociálních služeb – co to 

Vám, občanům, přinese?
- Můžete se vyjádřit k věcem,

 které se Vás týkají, protože směr
 rozvoje sociálních služeb musí
 být určen lidmi, kteří v obci (či
 regionu) bydlí

- Zkvalitnění nabídky sociálních
 služeb

- Lepší informovanost o sociál-
 ních službách, apod.

V rámci plánování sociálních slu-
žeb se na Vás v budoucnu budeme 
obracet s dotazníky, kterými chceme 
zjistit Vaše potřeby a názory; zjistit, 
které služby jsou nedostatečné nebo 
chybí vůbec. O stavu plánování bu-
dete průběžně informováni prostřed-
nictvím Vašich místních zpravodajů, 
obecních úřadů, na internetových 
stránkách obce či na veřejných setká-
ních. 

Naším cílem je zapojit co nejširší 
veřejnost do tohoto plánovacího pro-
cesu, zapojit Vás, občany obce, do spo-
lurozhodování o tom, co ve Vaší obci 
chcete a potřebujete.

Pokud se cítíte osloveni a máte zá-
jem zapojit se, rádi se s Vámi setkáme 
při společné práci,ve společném dia-
logu a při společném jednání. V tako-
vém případě se obraťte na pracovníky 
svého obecního úřadu a zanechejte zde 
na sebe kontaktní údaje.



strana 4 Číslo 2/2007

Zpravodaj obce Prušánky

Z činnosti ZŠ

Léto nás přepadlo trochu brzy.

Příchod jara v nezvyklém termínu 
i vysoké letní teploty a typické bouřky 
nás letos postihly dříve. Úmorné ve-
dro a vidina koupání přinejmenším 
v bazénu odvádí někdy i nás dospělé 
od povinností - tím více děti. Nelze se 
proto  divit, že je dost obtížné přimět 
naše školáky k usilovnému fi niši před 
koncem školního roku. Dělá nám to 
starosti- ať jsme rodiči nebo učiteli. 
Nakonec to všichni zase zvládneme 
a od července budou moci děti užívat 
tolik očekávaných prázdnin a my do-
spělí nabírat nových sil o dovolené.

V posledním článku jste byli infor-
mováni o našich plánech na duben; dá 
se říci, že jsme splnili svá předsevzetí.

Naše škola se přihlásila k celosvě-
tové akci podporované MŠMT – Mi-
liarda stromů pro Zemi. V rámci této 
kampaně se mají možnost přihlásit 
nejrůznější instituce, spolky apod. 
a zavázat se k výsadbě a ošetřování 
nových stromků. Tato výsadba má být 
náhradou za každodenně vykácené 
či vypálené plochy lesů na celé Zemi. 
Na naši přihlášku nám přišla už ode-
zva z centra této kampaně (Nairobi 
– Keňa) a poděkování za zapojení se. 
Chtěli bychom, aby třída V.A, která 
27.4.2007 vysadila namísto původně 
přihlášených 50 stromků a vysadi-
la 100 stromečků, napsala o své akci 
krátkou zprávu v angličtině a s fotkou 
z této výsadby zaslala k dokumentaci 
do centrály kampaně. Tam shromaž-
ďují postupně informace z realizova-
ných přihlášek. Naše děti tuto výsad-
bu provedly v Josefově a pan starosta 

P. Růžička nám poslal i několik 
fotografi í. Za odměnu bylo dětem na-
bídnuto využití nového josefovského  
hřiště. O tom Vás poinformují děti 
ve svém článku.

V pondělí 30. dubna proběhla vel-
ká soutěž tematicky věnovaná ochra-
ně životního prostředí a znalostem 
o přírodě. Tuto soutěž si připravili žáci 
9.třídy pro mladší děti ze 3.-5.tříd. 
Akce se setkala s velkým ohlasem 
u dětí a zvědavostí některých mami-

nek na recept na „pečené hady“.
Za přípravu i realizaci celé akce 

si zaslouží poděkování jak děvčata 
a chlapci z 9. třídy, tak jejich třídní 
učitelka, Miloslava Kurková, která se 
této tematice u nás na škole věnuje.

V rámci akcí za očištění našeho 
přírodního prostředí se zapojily i obě 
8.třídy, které se zaměřily na vysbírání 
odpadů ve větrolamu kolem silnice 
na Josefov. Tato práce byla dost těžká 
a ukázalo se, kolik toho jsou někteří 
lidé schopni „ukrýt“ do přírody. Také 
jim a jejich pedagogickému dopro-
vodu (p.uč. V.Bušková, J.Kamenská, 
L.Janás) patří poděkování nás všech.

V průběhu května se rozběhla 
šňůra školních výletů. V předstihu si 
zajímavý výlet připravily třídní učitel-
ky 5.tříd a za spolupráce s některými 
rodiči realizovaly už 23. a 24.dubna 
v Mikulčicích. Další výlety navazova-
ly v květnu – 14.-16.5. se zúčastnila 
6.třída pod vedením tř.učitele V.Wag-
nera a p.uč.Kurkové výletu s ekologic-
ky zaměřeným programem (Pálava, 
Lednice).

Od poloviny května zahájily děti 
2. a 3.třídy plavecký výcvik, který 
končil 14.6. – doufejme, že dal dětem 
potřebné základy k plaveckým do-
vednostem. Tradiční součástí občan-
ské výchovy bývají návštěvy soudních 
přelíčení pro 8.třídy. Tak tomu bylo 
i letos – 16. 5. zhlédli žáci obou 8. tříd, 
v doprovodu p.uč. J.Buchty a V.Buš-
kové, soudní přelíčení a vyslechli si k 
tomu zasvěcený komentář  předsedy 
soudu, dr.Klase. 

Na konec května připadla pro ně-
které učitele z našeho sboru velmi 
zajímavá akce. Dostali jsme možnost 
(v rámci společného projektu se ZŠ 
Bánov) vyjet za zkušenostmi do cizi-
ny. Naším úkolem bylo tzv. stínování 
– sledování činností dětí i pedagogů 
v průběhu výuky. Také jsme sledova-
li podmínky pro výuku – materiální 
vybavení, prostorové možnosti školy, 
opatření k zabezpečení kázně a sluš-
nosti žáků, možnosti oddechu mezi 

dopolední a odpolední částí vyučo-
vání. Také nás zajímala náplň učitel-
ských povinností, jejich přípravy, dal-
ší vzdělávání, možnosti rozvoje apod. 
V Londýně –Ilfordu jsme strávili 
5 dní a něco času zbylo i na prohlíd-
ku Londýna a jeho pamětihodností. 
Zkušenosti ze školy i zážitky z pamá-
tek nás budou dlouho provázet. Tento 
pobyt nám pomohl zařídit kolega-
učitel Martin Novák, kterému všichni 
moc děkujeme.

V červnu vrcholí naše úsilí o zdár-
né ukončení školního roku, většina 
tříd se podívá na nějaký ten výlet či 
kurz a letos se v tomto období usku-
tečnily tzv. absolventské zkoušky pro 
naše nejstarší žáky. Jsou pro ně pří-
pravou na další, už ostré zkoušky na 
učilištích a středních školách.

Na výlet se vypravili 6. června spo-
lečně třeťáci a čtvrťáci do Boskovic, 
11.-13.června deváťáci na Lučinu, 
11.-14.června obě osmé třídy na tra-
diční outdoorový kurz „Týmečky“ na 
Littner a 19.června prvňáci a druhá-
ci do Lešné. O pobytu na Littneru se  
dočtete na jiném místě zpravodaje.

V posledním týdnu školního roku 
se zúčastníme atletických Přeborů 
Regionu Podluží v Lanžhotě. Je dob-
ře, že má aspoň část dětí zájem se 
věnovat sportu a pohybovým akti-
vitám. Někteří naši hoši i dívky jsou 
všestranní a mohou se věnovat i více 
sportovním disciplinám. Naopak na-
růstá počet dětí, pro které je pohyb 
problémem, obtěžováním a počítač 
či televize vyhrává na plné čáře. Je to 
ovšem obecný problém. Bohužel se 
tím příští generace do reálného života 
moc nepřipraví. Proto oceňuji kaž-
dého rodiče, který vede své potomky 
k pohybu, práci, zastávání přiměře-
ných povinností a samostatnosti.

Na závěr bych chtěla nejprve po-
děkovat všem našim učitelům za je-
jich náročnou práci s dětmi, zejména 
těm, kteří vynakládají i svůj volný čas 
ve prospěch činností s dětmi. Tuto 
záslužnou činnost vykonává i něko-
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lik trenérů či vedoucích žákovských 
sportovních oddílů a těm patří také 
naše poděkování.

Naše činnost je umožněna za vy-
datné podpory našeho zřizovatele-

Obce Prušánky, občanského sdružení 
SRPDŠ a některých dalších příznivců. 
Slibně se rozvíjí i spolupráce s Obcí 
Josefov. Všem moc děkujeme a těšíme 
se na další společné akce.

  Všem přeji klidné prázdniny plné 
odpočinku a krásných zážitků, aby-
chom se na začátku dalšího školního 
roku ve zdraví a pohodě opět sešli. 

Alena Kristová

Josefov a legrace

1.6. v pátek nás pan starosta po-
zval do Josefova na Den dětí, protože 
jsme pomáhali při sázení stromků. 
Po příchodu jsme se šli podívat, jak 
se nám stromky zakořenily. Byly už 
krásně zelené a zdálo se nám, že už 
i trochu povyrostly. Po cestě na hřiště 
jsme zahlédli pobíhat koně. Šli jsme 
tedy blíže a nakrmili je. Pak jsme hrá-
li na krásném, novém hřišti fotbal. 
Po utkání nás čekalo milé překvapení 
v podobě špekáčků. Paní Hasilová 
nám rozdala špekáčky a pití na osvě-
žení, protože byl velký „pařák.“ U sil-
nice jsme si natrhali třešně. Byly už 
červené, ale taky možná i červavé. Ni-
kdo se raději dovnitř nedíval. Cestou 
zpět jsme se vyfotili a těšili z krásného 
výletu. Cesta do Josefova je opravdu 
krátká na rozdíl od posledního výletu 
do Mikulčic. 

za V.A a V.B – Pavel Křiva

Znáte cestu do Mikulčic?

Na výlet do Mikulčic jsme se moc 
těšili. Už v pátek jsme si přinesli do 
školy „spacáky“ a karimatky a při-
pravili jsme si všechny důležité věci. 
V pondělí ráno jsme s batohy na zá-
dech vyrazili na pěší putování. První 
zastávkou byl Josefov, kde na nás čeka-
li naši spolužáci. Aby nám cesta rychle 
utíkala, čekaly nás úkoly a šipky s otáz-
kami z vlastivědy. Hráli jsme i šipko-
vanou, schovávanou a zpívali písničky. 
V Mikulčicích jsme si prohlédli Památ-
ník, odpočinuli si a šli k řece Moravě. 
Nohy nás už dost bolely. Všichni jsme 
si představovali, jak si v klubovně od-

počineme. Ale na odpočinek nebyl čas. 
Někteří kluci hráli hned fotbal, zbytek 
fandil nebo připravoval táborák. Večer 
jsme hráli bludičky, zpívali u táboráku 
a prošli si i stezku odvahy. Další den 
ráno nám moc chutnala snídaně, kte-
rou jsme si připravili sami. Neminul 
nás ani úklid klubovny, navštívili jsme 
Truhlářství pana Křivy a kreslili mapy 
naší cesty. 

Chcete jít na prima výlet i vy? Přijď-
te k nám do školy, my vám naše mapy 
rádi půjčíme.

PS: Děkujeme panu Křivovi.
    Žáci V.A a V.B

Jak se dělá prožitek aneb Bondovi agenti na Littneru

Již sedmým rokem uspořádala ZŠ 
V Prušánkách čtyřdenní outdoorový 
kurz pro žáky osmého ročníku.Rea-
lizací kurzu byl pověřen tým učite-
lů- Bušková, Kamenská, Kurtin, kteří 
se volnočasovým aktivitám dětí věnují 
dlouhodobě a své znalosti si prohloubili 
či prohlubují dalším studiem na Fakultě 
tělesné kultury UP v Olomouci.

Letošním ústředním tématem byl 
výcvik agentů a libretem fi lmy o Jame-
si Bondovi.

Při tvorbě programu přistupujeme 
ke každé třídě jako k originálu, pro 
který je utvářen jedinečný,v mnohém 
neopakovatelný program. Letos byl 
utvářen program pro osmáky, jejichž 
silnou stránkou byla schopnost tvoři-
vosti a dávka herectví.

A jako správní Bondovi pokračova-
telé si agenti-osmáci prožili přepadení, 
fyzický výcvik, psychický nátlak, stří-
leli, komunikovali s neznámými lidmi 
v neznámém prostředí, tančili, risko-
vali své littnerské libry, zpívali, ma-
sírovali si svá těla zničená výcvikem, 
hráli divadlo, vedli odborné semináře, 
prováděli otisky chodidel…

Co bylo vlastně naším cílem? 

Chtěli jsme naše agenty nechat pro-
žít  situace vyhrocené, fyzicky či psy-
chicky náročné, inspirující a tvořivé, 
někdy absurdní či humorné; okamži-
ky, kdy tyto děti překonávaly samy 
sebe a nesly svou kůži na trh.Chtěli 
jsme sblížit děti, které by se k sobě 
ve školním prostředí nikdy nedosta-
ly k tomu sloužily týmy agentů CI5 
a MI6. Aby jim bilo srdce pro tým;p-
ro překonávání překážek, aby si uvě-
domovali vlastní chyby a dokázali se 
z nich poučit.A tomu sloužily různé 
typy her-Messnerovy vrcholy – o fy-
zické zátěži a 
strategii, Čaro-
dějka – o život-
ním rozhodová-
ní,Slepí sochaři 
– skupinová prá-
ce s keramickou 
hlínou, Souboj 
agentů- o překo-
návání sama sebe, 
Maskování v pří-
rodě – o souznění 
s přírodou a místě 
člověka v ní, Paint-
ball - o adrenalinu 

a lidské vynalézavosti,Casino Royal – 
o náhodě a schopnosti vyrovnat se 
s jakoukoli situací..a spousta dalších 
..a hlavně divadlo.

Samotní agenti měli ještě před 
kurzem připravený tanec na hudbu 
z bondovek. Na kurzu pak ještě slo-
žili littnerskou“malou noční hudbu“.
V podstatě program začínal po osmé 



strana 6 Číslo 2/2007

Zpravodaj obce Prušánky

ráno a končili jsme desátou večer.
To, o čem tady píšu, jsou jen střípky 

dnů littnerských; tím nejdůležitějším, 
nejcennějším a nejtěžším bylo umož-
nění silného prožitku ze hry, určité 
situace- něčeho, co je neuchopitelné 
a přitom pro člověka tak podstatné- 
silný zážitek. Snad jim to i po letech 
připomene fi lmeček, který se stal již 
součástí každého kurzu.

Z naší školičky

Prázdniny jsou už za dveřmi, ale 
než ty dveře nedočkavě otevřeme, 
ohlédněme se za tím uplynulým škol-
ním rokem.

Na začátku školního roku bylo za-
psáno 75 dětí, které byly rozděleny do 
tří věkově smíšených tříd, staralo se 
o ně 5 pedagogických a 2 provozní 
pracovnice.

Školní rok 2006 – 2007 začal již tře-
tím „Dýňobraním“, navštívil nás kou-
zelník, uspořádali jsme výstavku „Pod-
zimníčků“, pekli jsme s dětmi štrúdl 

a „Svatomartinské podkovičky“. Navští-
vili jsme nemocnici TGM v Hodoníně 
a k nám zase přijelo maňáskové divadlo. 
Mikulášskou besídkou, pečením per-
níčků a vánoční besídkou jsme ukončili 
rok 2006. Masopust jsme oslavili peče-
ním milostí a masopustním karneva-
lem. Začátkem března proběhl zápis na 
rok 2007-2008 a jaro jsme přivítali „Ve-
likonočním jarmarkem“. Poveselit nás 
přišel „Klaun Ála“, na zahradě MŠ jsme 
„pálili čarodějnice“ a maminkám jsme 
popřáli k jejich svátku kytičkou básní, 

písní a tanečků. Naše děti také vystu-
povaly na besedě s důchodci. Navštívili 
jsme divadlo Radost v Brně a oslavili 
Den dětí. Předškoláci se s námi rozlou-
čili výletem do ZOO Brno a karneva-
lem. Čas her a bezstarostného života 
jim končí a my všichni, kteří zůstává-
me ve školce, jim přejeme hodně štěstí 
a dobré nakročení do nové životní etapy.

Přeji vám všem důkladný prázdni-
nový odpočinek, nezapomenutelné zá-
žitky na vašich prázdninových cestách 
a v září zase NASHLEDANOU.

Oslava Dětského dne

Cesta pohádkovým lesem.
Ke Svátku dětí jsme uspořádali pro 

naše děti „Cestu pohádkovým lesem“. 
Akci jsme naplánovali společně se žáky 
9. třídy, kteří se s chutí pustili do pří-
pravy kostýmů, protože právě oni byli 
klíčovými „pohádkovými“ postavami 
celého dne. Také všichni zaměstnanci 
měli plné ruce práce s přípravou na 
půldenní výlet do přírody včetně jídla 
a pití.

V pátek 1.června měli tedy slav-
nostní náladu nejenom děti a dospělá-
ci, ale také sluníčko, které začalo vyku-
kovat z mraků a to bylo znamení, že se 
nám naše cesta vydaří.

Na zahradě naší školky se najednou 
objevila víla Květuška, která se s dět-
mi přivítala a pozvala je na pohádko-
vou cestu do lesa (větrolamu). Nebude 
to ale jenom zábava, musíme se totiž 
cestou pozorně dívat a sledovat vy-

značenou trasu, jinak bychom mohli 
zabloudit a pohádky by se nám ztrati-
ly. A tak o půl deváté vyrazil ze školky 
průvod dětí a dospěláků, kteří na káře 
vezli všechny potřebné věci k nasycení 
a osvěžení 50 dětí.

 Víla Květuška nás vedla zadní ces-
tou k Nechorám. Když jsme přicházeli 
k Prušánce, začalo se ozývat podivné 
skřehotání a najednou na břeh vylezl 
vodník a vodnice. Děti musely poznat 

Realizace podobných kurzů, jež by 
byl co do množství aktivit srovnatelný, 
není samozřejmostí na všech školách.
V rámci kurzů absolvují žáci adre-
nalinové sporty, které nejsou levnou 
záležitostí. Dětem je můžeme dopřát 
díky vstřícnosti SRPDŠ při ZŠ a MŠ 
Prušánky, která poskytuje pravidelně 
fi nanční obnos na tyto adrenalinové 
aktivity, a za děti děkujeme. Rovněž 

děkujeme panu 
Petru Zálešáko-
vi za bezplatný 
dovoz a odvoz 
veškerého spo-
třebního mate-
riálu a techniky. 
Děkujeme třem 
našim úžasným 
instruktorům- 
Katce Reben-
dové, Ondrovi 
Šindarovi a Mi-
chalovi Smej-
kalovi za per-

fektně odvedenou práci a úsměv. A 
osmákům za to, že nám dokázali, že 
když chtějí! mají rozum Šalamouna, 
srdce bojovníka a duši dalajlámy. A za 
to, že ta námaha nebyla zbytečná.

Týmečky
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Šachový oddíl Prušánky v sezóně 2006/2007

a pojmenovat vodní živočichy, zazpí-
vat vodníkům písničku a za odměnu 
dostaly rybičku, samozřejmě gumo-
vou, na které si pochutnaly. 

Po chvilce cesty jsme potkali plačící 
Karkulku, prý se ztratila a nemůže na-
jít cestu k babičce. Děti ukazovaly, kde 
jsou Prušánky, Josefov, Mor. Žižkov 
apod. Najednou se z houští vyřítil vlk 
a chtěl  Karkulku sežrat. Děti ji ubrá-
nily a vlk jim musel slíbit, že už bude 
hodný. Na rozloučenou dostali všichni 
„bábovku a víno“ (frujko a oplatek), 
poděkovali jsme a šli dál. 

Už z dálky jsme viděli, že u cesty 
sedí nějaká shrbená postava. No jistě, 
byla to ježibaba z perníkové chaloup-
ky. Prý vaří kouzelný lektvar a neví, 
jak se bylinky jmenují. Ježidědek zase 
potřeboval spočítat perníčky a to byla  
pro děti hračka. Když všechny úkoly 

splnily, dostaly perníčky z perníkové 
chaloupky a pokračovaly dál.

Pomalu se blížil konec naší cesty, 
protože jsme přicházeli k větrolamu. 
Hned na kraji nás přivítal král Lesomil 
a královna Lesanka, kteří si stěžovali, 
že jejich les je hrozně znečištěný, lidé 
jim tam hází různé odpadky a věci, 
které do lesa nepatří. Děti se samozřej-
mě okamžitě nabídly, že jim pomohou 
les vyčistit. Nevěřili byste, co všechno 
děti našly. Je to až neskutečné, jak my 
dospělí, dokážeme přírodu zdevasto-
vat. Král a královna dětem poděkovali 
a za odměnu jim prý hodní skřítkové 
nechali v lese poklad. Radost dětí ne-
brala konce, když ukrytý poklad na-
šly a začaly si na něm pochutnávat. 
Nakonec na ně čekala ještě svačinka 
a občerstvení, odpočinek na dekách po 
dlouhé cestě a pomalu jsme se začali 

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

 Ve své třetí sezóně v krajském pře-
boru skupiny C se „A“ mužstvo Prušá-
nek umístilo na pěkném 2. místě mezi 
12-ti startujícími družstvy při výsled-
cích: 7 vítězství, 1 remíza a 3 prohry. 
Podařilo se nám tak obhájit loňské 
umístění. Soutěž s přehledem vyhrálo 
družstvo Strážnice pod Věží A, do niž-
ších soutěží sestupují Sokol Vranovice 
a Šach Pavlov.

Závěrečná tabulka:
1 „Pod Věží“ Strážnice   11 8 2 1  26  
2 TJ Podlužan Prušánky   11 7 1 3  22  

3 Horáček Sudoměřice     11 7 1 3  22  
4 Š.K.1923 Sokol Kyjov   11 6 1 4  19  
5 TJ Tatran Poštorná C   11 5 2 4  17  
6 TJ Tatran Poštorná B   11 5 2 4  17  
7 ŠK Veselí nad Mor. B   11 5 1 5  16  
8 Baník Šardice          11 4 2 5  14  
9 TJ Bučovice            11 4 1 6  13  
10 ŠK Dubňany            11 3 2 6  11  
11 Sokol Vranovice      11 3 1 7  10  
12 Šach Pavlov           11 1 0 10  3 

Nejúspěšnějšími hráči dle indivi-
duálních výsledků byli Jiří Marek (8,5 
bodu z 11-ti zápasů), Radek Šimek 
(7/10) a Miloslav Němec (6,5/11) atd.

Co se týká individuálních výsled-
ků v soutěži, pak Jiří Marek a Miloslav 

Němec byli druzí na svých šachovni-
cích. 

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

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

Nejúspěšnějšími hráči dle indivi-
duálních výsledků byli: Radek Dryšl 
(7/9), Vladan Předínský (6/7) a  Tomáš 
Šerák (4/4) atd.

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

chystat na zpáteční cestu. 
Den skončil veselou písničkou 

u školky a dobrá nálada a dětský smích 
nám byl odměnou za krásně prožité 
dopoledne.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem zaměstnancům MŠ, žákům 9.tří-
dy, kteří nám vytvořili na naší cestě 
krásné pohádkové postavy, a tím nám 
pomohli s organizací a také jejich tříd-
ní paní učitelce Kurkové, která nám 
maximálně vyšla vstříc. Budeme se 
opět těšit na další spolupráci.

Radka Šůrková
MOTTO:
„Zaseje-li někdo do mladého těla 

ušlechtilou výchovu, žije a roste v něm 
po celý život a nezmaří ji ani déšť, ani 
sucho.“

Hippiás
Foto též na poslední straně
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Šachový kroužek Prušánky

110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů

Třetí naše mužstvo nakonec skon-
čilo na 7. místě z 10-ti startujících 
družstev.

Nejúspěšnějším hráčem dle indivi-
duálních výsledků byl Jaroslav Šerák 
(4/5).

Bleskový turnaj 26/12/2006
Tradiční štěpánský turnaj oddílu 

v bleskovém šachu vyhrál Vladan Pře-
dínský před Radkem Dryšlem a Miro-
slavem Zigáčkem.

Radek Dryšl
 šachový oddíl Prušánky

V šachové sezóně 2006/2007 pro-
bíhal šachový kroužek v nové klubov-
ně pod DPS. Navštěvovalo jej 10 dětí. 
Mládež se aktivně zapojovala do ša-
chové výuky a řešitelských soutěží. 

Mladí adepti královské hry měli 
také možnost účastnit se různých tur-
najů. Nejdříve to byl 

3. ročník Vánočního turnaje ŠK 
Prušánky, kde zvítězil Dominik Slížek. 
Další účast byla na Moravském poháru 
4-členných dorosteneckých družstev 
ve Veselí n/M, kde z 22 týmů skončilo 
naše družstvo na 17. místě ve složení 
D. Slížek, A. Slížek, M. Švehla, J. No-
votný a K. Čuprová. Turnaj 4-členných 
družstev pokračoval v Sudoměřicích, 
kde se celkem zúčastnilo 18 týmů 
a náš tým skončil na 15. místě ve slože-
ní M. Švehla, A. Slížek, J. Novotný a K. 
Čuprová. Dalším z turnajů byl okresní 
přebor jednotlivců v Hodoníně. Nejlé-
pe z našich se umístili M. Švehla a K. 
Čuprová se ziskem 3,5 bodu ze 7. Zá-

věrečný turnaj byl věnován rozlouče-
ní se s šachovou sezónou a šachovým 
kroužkem, kde zvítězil A. Slížek. 

V uplynulé sezóně nastupovali ně-
kteří mladí šachisté i za Prušánky „C“ 
v soutěži družstev dospělých, kde se 
jim střídavě dařilo. Do další šachové 
sezóny přibudou noví zaregistrovaní 
šachisté z šachového kroužku. Šachový 

kroužek bude opět probíhat od konce 
září následujícího školního roku v klu-
bovně pod DPS, všichni zájemci jsou 
srdečně zváni. Závěrem bych chtěla 
poděkovat OÚ Prušánky a TJ Prušán-
ky za sponzorské příspěvky na věcné 
ceny pro děti. 

Taťána Šeráková
Vedoucí šachového kroužku

Něco z historie ....     
V sobotu 16. června se konala osla-

va  110. výročí založení SDH Prušánky, 
který byl založen 4. dubna 1897. Prv-
ním starostou byl Antonín Hřebačka 
a sbor měl tehdy 21 členů. 

Důsledně zahájil svou činnost 
a snažil se zapojovat i do okresních 
soutěží. Pro různé neshody v obci byl 
sbor dobrovolných hasičů v roce 1899 
zrušen. Jeho činnost byla obnovena 
v roce 1901 a od té doby je velmi aktiv-
ním spolkem ve všech směrech.

...a dnes?
SDH Prušánky je sdružením, které 

má velmi bohatou činnost. Zúčastňuje 

se všech soutěžních akcí po celé repub-
lice, kde vzorně reprezentuje naši obec 
a je také pořadatelem tradiční noční 
soutěže o pohár starosty Obce Prušán-
ky, jež se pořádá začátkem srpna. Po-
dílí se také na kulturním a sportovním 
dění v obci a spolupracuje i s ostatními 
organizacemi a složkami. 

 Oslavy ke 110. výročí založení sbo-
ru byly zahájeny dopoledne slavnostní 
schůzí v KD.

Po společném obědě vyšel od kul-
turního domu ke koupališti průvod 
všech pozvaných sborů s požární tech-
nikou, kde probíhaly za přítomnosti 
široké veřejnosti soutěže a ukázky po-

žární techniky. Pěkné slunné odpoledne 
bylo zárukou úspěchu celých oslav, které 
byly večer završeny taneční zábavou. 

Přejeme všem členům hodně zdaru 
a úspěchů do další činnosti. 

Výsledky Okrskového kola v po-
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Kuželky

žárním sportu  16.6.2007

Poř.       SDH           1.pokus        2.pokus         Výsl. čas
1.         Prušánky 18:70                 N                  18:70 
2.         Rohatec         20:42        22:74            20:42    
3.         Josefov     N               24:01            24:01      
4.         Hodonín       27:12           25:19               25:19      
5.         Senec            26:06                N                    26:06 
6.         Dubňany    N                   N                          N

ŽENY
1. Dubňany            21:40            20:86               20:86
2. Rohatec   37:70            23:85               23:85  

                                                                                                          

Na kuželně v Prušánkách probíhá 
každoročně od listopadu až do dub-
na amatérská kuželkářská liga.

Minulého ročníku se zúčastnilo 
celkem 23 družstev. Hráči byli nejen 
z řad domácích, ale také z Dolních 
Bojanovic, Moravského Žižkova, 
Hodonína a z Moravské Nové Vsi. 

20. dubna proběhlo v kulturním 
domě slavnostní zakončení celého 
turnaje s vyhlášením výsledků.

Pořadí družstev: 
1. LUČE
2. GEMAX
3. ZRTV

Nejlepší hráči
Muži: Pavel Flamík
Ženy: Ilona Zálešáková

Amatérská kuželkářská liga skon-
čila. Trvala celého půl roku a byla 
jako jeden velký televizní seriál, od 
něhož jsme se nemohli odpoutat.

Stali se z nás Přátelé. Mezi hrá-

či se vytvořila silná, téměř Rodinná 
pouta a mezi některými spoluhráči 
vznikly i Velmi křehké vztahy. Na 
Vlastní oči jsme mohli vidět, jak 
se někteří z nás nechali strhnout 
a v Plamenech vášně byli chvílemi 
úplně Ztraceni. Celý turnaj byl napí-
navý jako kriminálka Las Vegas. Pře-
sto naše sportovní zápolení proběhlo 
v klidu a pohodě. Nemusela zasáh-
nout ani Kobra 11, ani Pohotovost 
a vůbec už  nemusela přijet Sanitka. 
Vše se obešlo bez úrazů, a tak i Pojiš-
ťovna štěstí byla uchráněna plnění.  
Když se nečekaně dostavilo vítězství, 
zakotvilo se v Hospůdce a doma 
marně čekaly Zoufalé manželky. 
Kdo předčasně opustil spoluhráče 
od výčepu, byl považován za Černou 
ovci. A tak to šlo Krok za krokem, až 
jsme zcela vyčerpáni dospěli ke zdár-
nému konci celé soutěže.

Teď se Prosím, uvolněte a udělej-
te si čas na sebe. Zajeďte si třeba do 
Prahy, kde Vás už z dálky bude vítat 

Nemocnice na kraji města. Při pro-
hlídce matičky Prahy můžete na Uli-
ci potkat známé Hříšné lidi města 
Pražského. Ženy určitě nezapome-
nou navštívit ani Ordinaci v Růžové 
zahradě. Chlapi, aby neměli dlouhou 
chvíli, si zatím mohou prohlédnou 
Letiště. 

Určitě všichni prožijeme krásné 
kuželkářské prázdniny a na podzim 
se opět setkáme při dalším ročníku 
amatérské kuželkářské ligy. Nevěříte 
– věřte.  

 sport. referent  AKL

Ohlédnutí za kulturou

Diskoples

V polovině března se uskutečnil 
tradiční diskoples, který pořádal fot-
balový oddíl TJ Podlužan Prušánky. 
Všichni návštěvníci se dobře bavili při 
hudbě DJ Luďka Ptáčka, který zde ne-
byl poprvé. Součástí večera byla také 

soutěž, ve které se utkaly ženy ve střel-
bě na branku. Vítězce určitě udělal ra-
dost bezdrátový vysavač. Každá z žen, 
která se tohoto sportovního zápolení 
zúčastnila, si odnesla uklízecí sadu.  

Na plese také proběhlo vyhlášení 

nejlepších fotbalistů loňské sezóny. 
Stali se jimi - David Bílík, Aleš Kankia 
a Martin Tesařík.

Prostřednictvím zpravodaje pořa-
datelé děkují všem sponzorům za pří-
spěvek do tomboly.   
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Dětský karneval 2007

Letošní karneval se konal slunnou 
neděli 25. března. Po sále se to hemžilo 
pestrobarevnými kostýmy od nádher-
ných princezen, přes piráty, chrabré 
rytíře, roztomilé čertíky a navštívil nás 
i Krakonoš. I když byl karneval letos 
inspirován večerníčkovským stylem, 
nesměly chybět tradiční hry jako třeba 
židličky a taky oblíbená cukrárna, kde 
jsme se mohli občerstvit.  Přestože ná-
vštěvnost na letošním karnevalu byla 
nízká, věřím, že jsme i tak strávili pří-
jemné odpoledne, děti se vydováděly 

a rodiče získali kostýmovou inspiraci 
na příští karneval. Za hry a nejkrásněj-

ší kostýmy byly děti odměněny cenami 
a cukrovím. Těšíme se na Vás za rok.

Bicykliáda 2007

Rok se s rokem sešel a my 
jsme měli to potěšeni znova 
pořádat pro naše nejmenší, 
rok od roku populárnější, bi-
cykliádu, která se konala za 
slunného odpoledne 12. květ-
na. Přišlo kolem 20 malých 
i velkých cyklistů v doprovodu 
svých rodičů tvořících publi-
kum.

Po rozdělení do kategorií 
každý obdržel soutěžní číslo 

a předvedl nám svůj cyklistic-
ký um v tradičních discipli-
nách. Přidali jsme taky novou 
disciplinu, která měla prověřit  
balanc a koordinaci. Na konci 
jsme vyhlásili nejlepší jezdce a 
rozdali ceny s diplomy.

Přejeme pěkné zážitky na 
kolech a hlavně bez úrazu!  

Za skauty 
Barbora Ivičičová

Velikonoční zábava

Velikonoční zábava v naší obci se 
stala již tradicí a těší se na ni přede-
vším mladá generace.   

Na této zábavě je  vždy očekávána 
účast hlavně přespolní mládeže, která 
dokáže společně s naší chasou navodit 
dobrou náladu. Také originální vý-
zdoba dotvářela atmosféru blížících se 
svátků jara. 

Letos u nás poprvé hrála dechová 
hudba Hornobojani z Horních  Boja-
novic, jejíž pestrý repertoár a veselá 
mládež společně vytvořili příjemnou 
atmosféru.  
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Divadelní představení

První květnovou neděli jsme moh-
li zhlédnout divadelní veselohru J.G. 
Tajovského Ženský zákon. Téměř pro-
fesionálními výkony nás překvapila 
divadelní společnost Šejkspír z Morav-
ského Žižkova, která u nás hostovala 
již po několikáté.  Celý děj byl vsazen 
do venkovského prostředí a pojednával 

o hašteření dvou rodin, jež se nemohly 
dohodnout na tom, kde budou jejich 
mladí po svatbě žít. Každá rodina je 
chtěla mít doma. Představení bylo pro-
tkáno jadrným vesnickým humorem, 
který byl všem blízký. 

Přestože v tento čas probíhalo mi-
strovství světa v hokeji a mužská část 

obyvatelstva zůstala většinou u televiz-
ních obrazovek, navštívilo představení 
120 lidí, kteří prožili příjemný sobotní 
večer.

A pokud ochotníci z Mor. Žižkova 
nastudují zase nějakou pěknou diva-
delní hru, určitě je u nás zase rádi uví-
táme.  

Beseda s důchodci

Obec Prušánky uspořádala po dlou-
hé době opět besedu s důchodci, která se 
konala v pátek 18. května v kulturním 
domě. Ze 196 pozvaných se zúčastni-
lo celkem 110 občanů, kteří již dosáhli 
věku 70 let nebo je v tomto roce dovrší. 

Setkání zahájil a přítomné uvítal 
starosta obce Jan Nosek. Stručně, ale 
výstižně všechny seznámil s tím, co se 
v obci vybudovalo nebo se teprve při-
pravuje. Krátkou  přednášku o zdravé 
výživě a správném životním stylu si 
připravila paní Jitka Němečková.

O činnosti svazu seniorů v Pru-
šánkách  pohovořila jejich vedoucí, 
paní Květoslava Kopečková. Všem 
bylo podáváno lehké občerstvení ve 

formě párků a nechy-
běly ani tradiční kolá-
če, které upekly členky 
svazu seniorů společně 
s kuchařkami z naší ZŠ.  
Naléval se také čaj, mi-
nerálka nebo víno.

Zpestřením odpo-
ledne bylo vystoupení 
dětí MŠ, ZŠ a ženského 
sboru z naší obce, který 
svým projevem a vol-
bou písní všechny mile překvapil. 

Všichni jsme společně s našimi 
staršími občany prožili pěkné odpo-
ledne.   

Na přípravě tohoto setkání se kro-

mě obecního úřadu podílel již jme-
novaný svaz seniorů, jehož členky 
ochotně pomohly při samotné akci. 
Jim, účinkujícím a také p. učitelkám 
za trpělivost, patří poděkování.  

Májové zpívání
Poslední sobotu v květnu se usku-

tečnil v Nechorách již VIII. ročník má-
jového zpívání. Pořadatelem této tra-
diční akce byl Slovácký krúžek a Obec 
Prušánky. V programu se představil 
domácí mužský a ženský sbor, pozvání 
přijal mužský sbor z Dubňan, Lanžho-
ta, Vacenovic, Milotic, Hroznové Lho-
ty, Čejkovic, Ostrožské Nové Vsi, jako 
host se představil ženský sbor z Kuk-
lova ze Slovenské republiky. Účinkující 
doprovázela naše cimbálová muzika 
Verbuňk, která svými pěknými písnič-
kami potěšila návštěvníky i mimo pro-
gram. Pěkné slunné odpoledne zpes-
třil vtipným slovem lidový vypravěč 
J. Černý z Hodonína. 

Ve srovnání s minulými lety byla 
také účast o něco vyšší, což nás potě-
šilo. Kladně byla přijata i ochutnávka 
vín, kterou připravili místní mužáci pro 
účinkující i návštěvníky. Občerstvení 

zajistila Nechorská bašta. Zpěvákům i 
hostům se u nás líbilo, obdivovali naše 

Nechory a již se těší na setkání při dal-
ším ročníku májového zpívání.     
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Dne 3.června přijalo z rukou kně-
ze Slavoje Alexy jedenáct dětí svá-
tost oltářní, z toho bylo osm chlapců 
a tři děvčata, jeden chlapec z Josefo-
va.  Děvčátka v bílých šatech byla jako 
princezny a možná si v tento den i tak 
připadala. 

Všem, kteří se podíleli na krásném 
a vznešeném průběhu mše svaté, patří 
velké díky.

Velmi vkusná květinová výzdoba 
p. Jany Redkové a pěkný hudební do-
provod  slavnostní chvíli ještě umoc-
ňovaly. 

Poděkování patří také panu uči-
teli Janu Buchtovi, který děti k prv-
nímu svatému přijímání připravil. 
Nezáleží na jedné sváteční hodině, 
ale na dobré přípravě a ještě lepším 

První svaté přijímání

pokračování. Přejeme všem dětem, 
aby si tento den uchovaly v paměti 

co nejdéle.
Magda Bušková 

Dětské odpoledne

U příležitosti 110. výročí založení 
SDH uspořádala Obec Prušánky dět-
ské odpoledne. 

Ke spojení těchto dvou akcí nás 
vedly především ukázky požární tech-
niky, které jsou pro děti vždy velkým 
zážitkem. Naši skauti připravili spous-
tu her a soutěží, při nichž si každé dítě 
mohlo prověřit své znalosti a tělesnou 
zdatnost.  Za své výkony soutěžící ob-
drželi sladkosti, které jim vždy uděla-
jí radost. Samozřejmě nechyběly ani 
špekáčky, které si děti s nadšením opé-
kaly.  

Na závěr si ti odvážnější „vychutna-
li“ i tradiční pěnu, kterou vyproduko-
vali naši hasiči.   

Celé odpoledne proběhlo v pohodě 
ke spokojenosti všech dětí a snad i ro-
dičů.  

Prostřednictvím zpravodaje děku-

jeme fi rmě Velpa plus za fruiko pro 
děti a všem ostatním, kteří se na této 
zdařilé akci podíleli.  

kult.ref.

III. Nominační výstava vín Slovácké vinařské podoblasti

do Salonu vín České republiky
konaná pod záštitou SV ČR
a Moravským sommelierem 

Liborem Nazarčukem
9. červen 2007 Prušánky

V sobotu 9. června 2007 se v Pru-
šánkách v kulturním domě konala ve-
řejná přehlídka III. Nominační výstavy 
vín Slovácké vinařské podoblasti, která 

je nejvyšší přehlídkou vín a vinařů Slo-
vácké vinařské podoblasti. Výstavy se 
zúčastnil zatím nejvyšší počet výrobců 
vín za dobu pořádání výstav, kterých 
bylo celkem 45 a přihlásili rekordních 
181 vín. Výstava se konala pod záštitou 
Svazu vinařů ČR a Moravského som-
meliera Libora Nazarčuka.

Slavnostní vyhlášení výsledků 
a předání diplomů proběhlo v 15:00 

hodin a garant výstavy Libor Nazar-
čuk ofi ciálně předal diplom Champio-
na za nejlépe hodnocené víno, kterým  
se stal Ryzlink rýnský 2005 pozdní 
sběr od vinaře Ing. Richarda Tichého 
z Hrušek, který zároveň získal i oceně-
ní za nejlepší kolekci vín. Před vyhlá-
šením vítěze byla vyhlášena a předána 
ocenění všem úspěšným výrobcům 
a jejich vínům. Celkem bylo oceněno 
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49 vín od 28 výrobců. Bylo uděleno 17 
zlatých medailí, 13 stříbrných medailí, 
16 bronzových medailí a dvě vína byla 
oceněna diplomem.

Odborným garantem hodnocení 
vín, které se uskutečnilo 24.5.2007, byl 
moravský sommelier Libor Nazarčuk 
z Břeclavi. Hodnocení se konalo za 
účasti zástupce Svazu vinařů ČR Ing. 
Martina Půčka a pod dohledem MZE 
ČR. Celkem vína hodnotilo 34 profe-
sionálních degustátorů v šesti hodno-
tících komisích.

Soutěž byla uznána Ministerstvem 
zemědělství a přihlášená vína musela 
splňovat podmínku zatřídění na SZPI; 
v případě zemských vín musel být do-
ložen původ hroznů. Přihlášená vína 
se hodnotila podle odrůd, které tvořily 
samostatné kategorie pro hodnocení 
a uvedení v katalogu výstavy. Pro vy-
tvoření samostatné kategorie byl nutný 
minimální počet 6 vzorků v kategorii. 
V případě nižšího počtu vzorků byla 

zařazena tato vína do kategorie „vína 
bílá ostatní“, respektive „vína červená 
ostatní“. Pro získání ocenění byl nutný 
bodový rozsah 80-100 bodů a získaná 
ocenění se můžou uvádět na adjustáži 
lahví. Úspěšná vína budou nominová-

na do Salonu vín České republiky.
Organizátor výstavy 

ZO ČZS Prušánky
www.slovacko.nechory.cz

nechory@nechory.cz

Z činnosti seniorů

Náš první zájezd

Konečně jsme se dočkali a uskuteč-
nili dlouho plánovaný zájezd. Vybrali 
jsme si Kroměříž, krásné město na 
Hané. Toto město bylo v roce 1999 za-
psáno do seznamu chráněných pamá-
tek UNESCO. 

Nejdříve jsme navštívili arcibiskup-
ský zámek.  Zde jsme obdivovali sbír-
ky mincí, knihovnu, hudební archív 
a nádherné vybavení interiérů. K nej-
cennějším pokladům patří zámecká 
obrazárna, kde se nachází velmi cenné 
obrazy slavných malířů. 

S prohlídkou celého zámku a vý-
kladem průvodce jsme byli velmi spo-
kojeni.  

Potom následovala volná prohlídka 
města. Ani nám nevadil drobný deš-
tík-  brali jsme jej jako osvěžení.

Odpoledne jsme jeli navštívit zá-
mek ve Slavkově, který je postaven 
ve stylu baroka. Je opravdu nádherný 
včetně historického sálu a zámecké 
kaple. Zámek je také sídlem historic-
kého muzea, jež se specializuje na dě-

jiny Slavkova a období napoleonské 
války. Cenná je kounicovská obrazová 
galerie a expozice Napoleon a slavkov-
ská bitva. 

Náš výlet jsme zakončili v obci Pra-
ce u Pozořic, kde je vybudována Mo-

hyla míru. Je to památník „bitvy tří 
císařů“ u Slavkova.

S úsměvem a se sluníčkem jsme se 
vraceli spokojeni domů.

Květa Kopečková  
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Zakončení cvičební sezóny

Jak jsme Vás již informovali v před-
chozích číslech zpravodaje, chodí ženy 
ze svazu seniorů pravidelně cvičit. Je 
to zdravotní cvičení, které pomáhá 
udržovat tělo v dobré fyzické kondici  
a probíhá od podzimu do jara.   

Na ukončení tohoto kurzu jsme se 
my, cvičenky, rozhodly, že si uděláme 
výlet na kolech do přírody. Stanovi-
ly jsme trasu po vinařských stezkách 
v okolí naší obce. Jak jinak, když cíl ces-
ty nám byl od začátku jasný - Nechory. 
Celý výlet jsme absolvovaly v pohodě 
a zakončily jsme jej na sklepě u „Fa-
ragulů“, kde jsme si opékaly špekáčky  
a zapíjeli je dobrým nechorským ví-
nem. Přestože jsme byly unaveny, měly 
jsme výbornou náladu a tak zazněla 
i pěkná slovácká písnička, která k ví-

nečku patří. Všechny jsme prožily 
pěkné odpoledne, které se protáhlo až 
do večera. Ženy byly nadšené a tvrdily, 

že si akci zopakujeme. Doufám, že ne-
zůstane jen při slibu.   

Věra Dřevěná

Společenská kronika

Narození

David  Švasta
Dominik  Kankia 
Dominik  Osička
Michal  Kachyňa

Opustili nás

Žofi e Maděryčová
Anežka Lekavá
Marie Trechová
Jindřich Veselý

Sňatky

Dana Kelblová
Michal Kotásek

Martina Vykydalová
Vojtěch Vymyslický

Bronislava Vachová
Martin Melchrt

Setkání šedesátníků
Je 19.5. 2007. Krásné prosluněné 

sobotní odpoledne. Před hostincem 
u Schottlů se kolem patnácté hodiny 
začínají scházet ženy a muži ve věku, 
který se jim ještě před časem zdál 
neuvěřitelný. Uteklo to jako voda 
a nastal čas, kdy prušánečtí šedesát-
níci přišli, aby zavzpomínali na krás-
ná školní léta, pochlubili se svými 
vnoučaty a podělili se o své životní 
zkušenosti s bývalými spolužáky.

 Ne všichni se tohoto setkání do-
žili, a tak jsme společně navštívili 
místní hřbitov, kde jsme malou ky-
tičkou uctili památku svých spolužá-
ků a učitelů. 

Příjemným zastavením bylo přijetí 
starostou obce na našem obecním úřa-
dě. Po uvítacím projevu a podpisu do 
pamětní knihy obdržel každý z nás kni-
hu „Prušánky“ a ženy jako milou pozor-
nost ještě květinu. Na závěr 
setkání, které v každém za-
nechalo hezkou vzpomín-
ku, jsme si všichni připili. 

Po společném foto 
jsme se odebrali do hos-
tince u Schottlů, kde se 
k nám připojili ještě páni  
učitelé – p. Pavel Klubus 
a Josef Zigáček. 

Při dobrém jídlu, pití 

a hudbě se všem dobře povídalo, zpí-
valo i tančilo. Dobrá nálada nám vy-
držela až do pozdních hodin. Byl to 
den, na který dlouho nezapomeneme.

Za šedesátníky Marie Bílská 
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Myslivecké sdružení Vás zve na

Mysliveckou noc
Areál u myslivny
30.6.2007 v 18.00

Hraje DH Stříbrňanka
* * * * * 

SDH Prušánky Vás zve na

IX. ročním soutěže
O putovní pohár Obce Prušánky

4. 8 .2007 ve 21.00
 areál u koupaliště

* * * * *       
Slovácký krúžek Prušánky Vás zve na

Besedu u cimbálu
11. 8. 2007 ve 20.00 hod.

Pod zeleným
* * * * *

Zveme Vás

Slovácký krúžek Prušánky
a Obec Prušánky Vás zvou na

Krojované hody
12. 8. – 14.8. 2007

Pod zeleným
* * * * *

Vinaři z Prušánek Vás zvou na 
Zarážání hory

1. září 2007
při západu slunce v Nechorách

* * * * *      
Slovácký krúžek Prušánky 

Vás zve na tradiční slavnost
Vinobraní

14. září
v Nechorách

* * * * *

Dovolená 2007 – široký výběr

Soustředěná nabídka nejvýznamnějších cestovních kanceláří, zastupuji např. Čedok, Exim tours, Firo tour, Blue 
Style, Alexandria, Vítkovice tours, Atis… a mnoho dalších

Ceny stejné jako v CK, která pobyt organizuje. Ušetříte za telefony, poštovné a bankovní poplatky.
Individuální přístup. Vyhledám nejvýhodnější nabídku podle Vašich požadavků. Poradím, pomohu  s výběrem, vše 

vyřídím.

     - pobyty u moře – letecky, busem i vlastní dopravou, ekonomicky i luxusně
     - poznávací zájezdy, Evropa, exotika i jednodenní
     - pobyty v tuzemsku – různé typy ubytování ve všech cenových kategoriích
     - lázně v ČR, na Slovensku, termály v Maďarsku – týdenní i zkrácené pobyty včetně procedur, možné i dopravou
 autobusem

Last minute – stačí si zadat požadavek - denně dostávám aktuální nabídky prakticky ze všech CK na trhu v ČR 
– pohlídám, porovnám nabídky, informuji Vás.
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Dětský den

Pohádková cesta

110. výročí SDH


