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Slovo má starosta

Slovo starosty

Vážení občané,
„Září víno vaří“, praví stará pranos-

tika. Začátek září ovšem tak nevypa-
dal. U Nechor se „zarazila“ hora a je tu 
čas vinobraní. Počasí se asi rozhodlo, 
že vinařům sběr hroznů znepříjemní. 

Tak jako každý rok i letos máme u 
Nechor přistaveny kontejnery na výlis-
ky hroznů. Žádáme občany, aby si tyto 
kontejnery nepletli s popelnicemi a ne-
vhazovali do nich PET láhve a igelitové 
pytle, ale ukládali zde jen výlisky, které 
budou vyvezeny přímo na zemědělské 
pozemky Agra Prušánky a budou za-
praveny do půdy.   

U Nechor bych ještě zůstal. Jistě jste 
si všimli, že na recyklační ploše vyrost-
la nová halda rozdrceného stavebního 
odpadu, kterým se snažíme zpevnit 
polní cesty mezi vinohrady.

Měli jsme představu, že do vinobraní 
takto zpevníme všechny cesty. Pro ne-
přízeň počasí jsme byli nuceni tyto práce 
přerušit, abychom nenadělali víc škody 
jak užitku. Jakmile počasí dovolí, bude-
me pokračovat. V měsíci srpnu a září 
probíhají práce na prodloužení vodo-

vodu na Podsedky. Na tuto stavbu jsme 
získali 70% fi nančních prostředků  z do-
tace Jihomoravského kraje. V měsíci září 
byly také vyhlášeny výzvy na podání žá-
dosti  o dotaci na celkovou rekonstrukci 
MŠ a OÚ a výstavby sběrného dvora a 
provedení protipovodňových opatření 
na toku Lučnice a Prušánky. V případě 
získání dotace by práce na těchto akcích 
byly zahájeny na jaře 2008. V tomto roce 
čekáme ještě na vyhlášení dotačních ti-
tulů na rekonstrukci vozovky Příční II, 
tj. komunikace mezi ul. Příční a Školní. 
Stavební povolení na rekonstrukci vo-
zovky máme připravené, nic tedy nebu-
de bránit tomu, aby byly zahájeny práce 
snad ještě v letošním roce.                 

Závěrem mého článku bych chtěl 
popřát vinařům pěkné počasí, které by 
jim umožnilo zdárně zvládnout vino-
braní a všem společně úspěšné dokon-
čení podzimních prací, které jsou 

u nás na vesnici nekonečné. Tak 
jako se příroda ukládá k zimnímu 
spánku, tak každý  z nás by měl tento 
čas využít k odpočinku a relaxaci.   

Jan Nosek, starosta obce  
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Informace místostarosty

Pracovní skupina Obecního úřadu Prušánky  
V současné době  obecní úřad za-

městnává tři pracovníky na trvalý pra-
covní poměr a jednoho pracovníka 
z úřadu práce na výpomoc v období 
březen – říjen. Při péči o zeleň máme k 
dispozici na větší rovné plochy traktor s 
mulčovačem, na ostatní plochy dva křo-
vinořezy a motorovou ruční sekačku.

Naši pracovníci udržují travnaté 
plochy nejenom v zastavěné části obce, 
ale i okrajové části, cestu ke sklepům 
v Nechorách. Rozsah zelených ploch, 
které obec udržuje, se neustále zvětšu-
je a není jednoduché je udržet podle 
představ občanů, protože než se pře-
jde z jedné strany obce na druhou, je 
tráva, kde se začínalo, opět přerostlá. 
Z vlastní zkušenosti všichni víme, ko-
likrát za sezónu sečeme trávník před 
svým domem, aby byl hezký.

Pracovník přijatý z úřadu práce čis-
tí nejen silnice u krajnice po celé obci, 
ale dle potřeby vypomáhá pracovní-
kům obce. 

V jarním období jsme museli vy-
sbírat odpady, které v příkopech a 
větrolamech okolo obce odložili ne-
zodpovědní občané. Tento odpad jsme 
sbírali téměř dva týdny.  

Každý druhý týden se v obci svážejí 
pytle se tříděným odpadem, což před-
stavuje dvacet šest pracovních dnů v 
roce. Dvakrát do roka je sběr nebez-
pečného odpadu, kdy při jarním sběru 
se ještě další dva dny nakládal do kon-
tejnerů. 

Na obecní čistírně odpadních vod 
je nutné každý týden kontrolovat a čis-
tit koš, kterým proteče veškerá odpad-
ní voda z obce před přečerpáním na 
čistírnu a případná výměna čerpadla 
se taktéž neobejde bez asistence pra-
covníků obce. 

Drobné zednické práce, menší úpra-
vy terénu, kopání hrobů, topení na kul-
turním domě, různé drobné opravy a 
údržbu, které jsou nutné – např. na DPS, 
OÚ, KD, hřbitově a dalším obecním ma-
jetku, si provádíme ve vlastní režii. 

Kulturní a společenské akce většího 
rázu, které se v obci pořádají,  se vět-
šinou bez přiložení rukou našich za-
městnanců také neobejdou. Rozmístě-
ní stolů a židlí v kulturním domě je jiné 
na ples a jiné na koncert nebo výstavu. 

Obec se určitým dílem podílí i na pří-
pravách kulturních a společenských 
akcí pod širým nebem. Např. májové 
zpívání, dětský den, svatojánská noc, 
hody, vinobraní. A to zdaleka není vý-
čet všech prací, které naši pracovníci v 
tomto miniobsazení musí zvládnout. 
Věřte, že kvůli rozmarům počasí nám 
vznikají někdy velké  skluzy, které těž-
ko doháníme.

Vím, že většina občanů si práce 
obce a jejich zaměstnanců váží, ale 
přesto se najdou i ti, kteří si myslí, že 
nejsou dostatečně vytíženi a mohli by 
pro vzhled obce udělat daleko víc. Ale 
to, jak vypadá naše vesnice, není jen 
záležitostí zaměstnanců obce, ale nás 
všech, kteří tu žijeme.    

Josef Esterka, místostarosta 

Ze základní školy

Revoluce ve školách od letošního září!?

Jak kde a jak pro koho. Změny spo-
čívají zejména v tom, že máme zpraco-
ván vlastní školní vzdělávací program, 
který vychází z ministerského „ rám-
cového“ programu. Pak v tom našem 
školním máme zapracovány takové 
speciality, kterými se naše škola více 
zabývá a které nás tak trochu odlišují 
od některý jiných škol.

Podle nového programu (ŠVP) se 
letos začíná učit v 1.ročníku a 6.roční-
ku. Dětem přibylo něco hodin, výuka 
Aj začíná naplno od 3.ročníku, příští 
rok i naši druháčci budou mít 1 hodi-
nu Aj navíc jako průpravu a seznámení 
s jazykem. Letošní prvňáčci budou mít 
už ve 3.ročníku informatiku. Tolik asi 
ke změnám, které budou nabíhat po-

stupně na I.stupni naší ZŠ.
Každopádně se promítne naše za-

měření na kultivování vztahů mezi 
dětmi prostřednictvím osobnostní a 
sociální výchovy ( a příslušných kurzů 
–Týmečků), také hodláme už od 1.roč-
níku děti vést k pozitivnímu vztahu k 
prostředí, v němž žijí. Děje se tak for-
mou výukových programů ekologic-
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kých center i začleněním témat s envi-
ronmentální (ekolog.) výchovou, dále 
zaměřením na zdravý životní styl. Jistě 
všichni sledujete velké mediální disku-
ze na téma zdravá výživa a význam po-
hybových aktivit zejména u současné 
mládeže. Věříme, že u těchto témat na-
lezneme shodu a podporu rodičovské 
veřejnosti. Vždyť jde o zdravý vývoj 
našich dětí.

V jakém personálním složení se 
budeme o tyto úkoly pokoušet?
Učitelský sbor nastoupil v této sestavě:
Mgr.Alena Kristová, Mgr.Růžena Jurá-
ňová, (vedení školy, ZŠ)
Mgr.Luďka Trechová-tř.uč I.třídy
Mgr.Radka Šupová-tř.uč.II.třídy
Mgr.Miroslava Konečná –tř.uč.III.třídy
Mgr.Jarmila Nesvadbová-tř.uč.IV.tř
Mgr.Blanka Čechová-tř.uč.V.třídy
Mgr.Miloslava Kurková-tř.uč.VI.A
Mgr.Ladislav Janás-tř.uč.VI.B
Mgr.Vladimír Wagner-tř.uč.VII.tř

Bc. Pavel Kurtin-tř.uč.VIII.tř.
PaedDr.Jana Kamenská-tř.uč.IX.A
Mgr.Vanda Bušková-tř.uč.IX.B
Nové členky učitelského sboru:
Mgr.Bohumíra Struhárová-učitelka II. 
stupně Čj, D
Mgr.Hana Uhlířová – speciální peda-
gog, nabízí i logopedickou péči (mož-
nost domluvit si pravidelnou logope-
dickou péči - nemusíte pak dojíždět do 
Hodonína s dětmi na cvičení)
Mgr.Jitka Maděryčová

Poslední dvě kolegyně pracují na 
částečný úvazek.

Také ve školní družině došlo ke 
změnám, paní Marie Polínková odešla 
do důchodu a na její místo vedoucí vy-
chovatelky postoupila Věra Hančíko-
vá. Druhou vychovatelkou je p.Irena 
Málková, která pracuje na poloviční 
úvazek jako učitelka MŠ a na 2.polovi-
nu ve školní družině.

Ve školní jídelně nahradila Hanku 

Marčíkovou defi nitivně Monika Miku-
šová. Na úseku úklidu byl ukončen pra-
covní poměr s p. B.Rollerovou a na její 
místo nastoupila p.Kateřina Mečlová.

S novým školním rokem se nám 
rozšířila nabídka zájmové činnosti. 
Kromě tradičních sportovních krouž-
ků je opět nabídka hudební školy Ya-
maha, tentokrát nejen hra na klávesy, 
ale možnost pro zpěváky, Krůčky k 
hudbě – pro nejmenší (povede p.Mál-
ková) a pro větší školáky street dance. 
Uvidíme, zda budeme stačit zvládnout 
zájemce. Kéž by jich bylo dost a hlavně 
aby vytrvali...

A co si na závěr popřát? Příjemné 
(hlavně příjemnější než dosud počasí 
dovolovalo) podzimní dny a dobrou 
vinařskou úrodu... no a děti? Ty si zase 
po čase prázdnin na školu zvyknou-
jako každoročně. Tak hlavně ať se daří 
a je důvod i k úsměvu na tváři..

Alena Kristová  

Setkání prvňáčků

Konec prázdnin přináší dětem i 
jejich rodičům spoustu změn. Většina 
žáků se vrací se svými kamarády do 
známých školních lavic. Na prvňáčky 
však čeká nová třída i neznámé školní 
povinnosti. 

„Jaké to bude asi v 1. třídě a co ka-
marádi...? 

To všechno se některým z budou-
cích prvňáčků a jejich maminkám 
honí hlavou. Věřím, že nepříjemné 
obavy dětí a snad i rodičů rozptýlilo 
naše tradiční setkání s prvňáčky, které 
už po osmé proběhlo poslední sobotu 
před nástupem dětí do školy. 

  Letos děti v 1. třídě přivítala ko-
courek Modroočko. Hned si s nimi 
zazpíval písničku a prohlédl se právě 
poskládané domečky z papíru, které 
děti společně s rodiči vytvořily. 

Malé školáky zaujal i kocourkův koš 
plný klubíček  a papírové loutky, které 
si děti samy vyrobily a teď jim pomá-
hají při orientaci ve třídě. Kocourek 
Modroočko pozval děti i do naší tělo-
cvičny. Tam už na ně čekala dlouhá a 
náročná cesta plná „kočičích“ doved-
ností. „Umíte prolézt strachovým pyt-
lem a nebojíte se?“ To se zeptejte prv-

ňáčků, ti to všechno dokázali. Přidali i 
kotoul a prolézání pod překážkami, či 
chůzi po zvýšené ploše. Celou dobu na 
své děti dohlíželi rodiče, kteří se s nimi 
ve zdolávání překážek ochotně stří-
dali. Tatínkové i maminky tak  všem 
ukázali, že jim tělocvična není vůbec 
cizí. Rodiče prvňáčku si však zaslouží 
ocenění  i za jiné aktivity. Díky těmto 

činnostem jsme měli možnost se lépe 
vzájemně poznat a předat si i cenné a 
důležité informace. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
se podíleli na přípravě i průběhu do-
poledne, a navodili tak příjemnou at-
mosféru, která nás provázela i první 
skutečný den ve školních lavicích.

Luďka Trechová, učitelka     
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Piráti z Littneru

Přiléhavější téma jsme si pro letoš-
ní outdoorový pobyt šesťáků nemohli 
snad ani vybrat. Voda,celý třídenní po-
byt na Littneru jen voda. Ta nás nutila 
operativně měnit některé části progra-
mu konaného venku v přírodě za vnitř-
ní prostředí. Samozřejmě i tak zůstaly 
některé hry venku pod borovicemi.

Námětem bylo pirátství a zvládání 
nástrah moře. Děti byly přeneseny do 
dob pirátů a korzárů prostřednictvím 
sekvence z fi lmu Piráti z Karibiku, jež 
byla opatřena novými titulky nabá-
dajícími ke vstupu mezi piráty na loď 
Černá perla. K podepsání náborové 
smlouvy na Perlu je vyzvali také naši 
pomocníci z devátého ročníku, kte-
ří si sami k tomuto účelu připravili 
malou hereckou etudu. Aby se šesťá-
ci –suchozemci mohli stát členy po-
sádky Černé perly, museli otestovat 
svou šikovnost, kondici, vůli, smysl 
pro plnění slibu, kreativitu, schopnost 
rozhodování v mnoha aktivitách. Při 
všech dodržovali pravidla pirátů, která 
si sami vytvořili. A tak dvě lodě - Sa-

tanico Soriso a Punto Fuerte se svý-
mi posádkami  proplouvaly úskalími 
jednotlivých her. Například: učili se 
báseň, která se ztratila po jednotlivých 
slokách v lese. Všechny sloky musely 
být nalezeny, poskládány (jen piráti z 
Littneru vědí, že to bylo ještě složitější) 
a následně byla celá balada o bludné 
lodi sehrána jako divadlo. Dále se nau-
čili určovat azimut, v textu si jej museli 
zapamatovat a pod určeným azimutem 
nalezli truhlu plnou mincí, z nichž pak 
společně tvořili mozaiku s námořními 
motivy, jež jim bude jako památka vi-
set ve třídách. Vytvořili a namalovali 
si své vlastní pirátské šátky; malovali 
různými částmi svých pirátských těl 
ošlehaných littnerským uragánem. V 
pirátské krčmě U Prasklého sudu se 
naučili tanec korzárů. Rytmizovali a 
zpívali. Ocitli se na potápějícím šku-
neru, každý s jinou identitou prová-
zenou převleky, a snažili se obhájit své 
místo na potápějící se lodi. Bavili se při 
večerní diskotéce i při stezce odvahy, 
která byla odvážná už jenom tím, že se 

odehrávala převážně za deště. Dalších 
aktivit byla celá řada – všechny se při-
způsobovaly počasí, jemuž obdobné 
panovalo snad jen na Mysu bouří. V 
závěru pobytu jsme překročili společ-
ně rovník – každý pirát ,,byl ztrestán“ 
devítiocasou kočkou, vypil pravý litt-
nerský jamajský čaj, obdržel kaperský 
list, čímž se stal pirátem na Černé perle 
s právem získávat lidské štěstí a pozná-
ní pro sebe i ostatní. I když počasí bylo 
skutečně neskutečné, piráti ze šestky to 
zvládli výborně, admiralita z devítky 
– Aneta Hrazdilová, Lucka Křiváková, 
Mira Herka a Michal Váňa byli napros-
to skvělí a zodpovědní. Na závěr jsme si 
všichni vyždímali ponožky a jeli domů. 
Snad i spokojeně. Byli byste také spoko-
jení, kdybyste četli vzkaz šesťáka: ,,Byly 
to nejkrásnější tři dny v mém životě.“ 
To nejdůležitější – osobní prožitek, 
bude připomínat i již tradiční fi lmeček. 
A ještě  bychom chtěli moc poděkovat 
panu Zdeňkovi Zálešákovi za dovoz i 
odvoz veškerého materiálu potřebného 
k jednotlivým aktivitám. 

Z naší školičky

Ve školce je kamarádů
jako zrnek máčku
každý tam má svoje místo,
každý tam má hračku.
Čas dovolených a prázdnin je za 

námi a určitě každý z vás svůj čas odpo-
činku prožil tak, jak měl v úmyslu. Naše 
děti oslněné letním sluníčkem, kterého 
si letos užily vskutku mimořádně, a plné 
mnoha prázdninových dojmů a zážit-

ků, si musely záhy zvyknout na rytmus 
běhu školního života. Pro některé z nich 
to byla svízelná chvíle a slzička ukáp-
la nejen jim, ale také jejich milovaným 
maminkám. Všechno se ale pomalu 
uklidňuje a ve školičce se ozývá už jen 
radostný smích. Letos je přihlášeno do 
naší mateřské školy 75 dětí, z toho 55 ce-
lodenních, 10 polodenních a 10 dětí na 
4 hodiny, takže školka je naplněna až po 

okraj. Pro děti a jejich rodiče chystáme 
opět mnoho akcí, o kterých budeme sa-
mozřejmě všechny včas informovat.

Z těch nejbližších bych mohla jme-
novat „Dýňobraní“, na které se děti i je-
jich rodiče těší každý rok. 

Takže Vám přeji šťastné a úspěšné 
vykročení  do poprázdninových „všed-
ních“ dnů nadcházejícího podzimu . 

           Radka Šůrková, uč. MŠ   
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Soutěž o nejpěknější zahrádku a truhlík

V jarním zpravodaji jsme Vás in-
formovali o tom, že v naší  obci letos 
poprvé proběhne soutěž o nejpěknější 
zahrádku a květinový truhlík.  K fo-
cení vybraných objektů jsme záměrně 
zvolili termín hned po hodech, pro-
tože  právě v tuto dobu byly všechny 
zahrádky čisté a upravené.  Při projíž-
dění obcí jsme byli překvapeni, kolik 
lidí se předzahrádkám věnuje a s ja-
kým vkusem jsou osázeny. Někdo dává 
přednost  kvetoucím trvalkám, někdo 
zase dřevinám a jiný se přiklání ke 
kombinaci obou porostů. Téměř každá 
zahrádka stojí za povšimnutí a na kaž-
dé se najde něco zajímavého. Celkem 
bylo vyfoceno asi 50 zahrádek. 

Výběr byl velmi těžký. Komise pro 
životní prostředí k tomuto úkolu při-
stupovala velmi svědomitě a odpověd-

ně. Původně jsme mysleli, že budou 
vybrány pouze 3 objekty. Hodnocení 
probíhalo bodovým systémem. Při 
součtu bodů  bylo ohodnoceno stej-
ným počtem bodů více zahrádek a tak 
bylo v této kategorii uděleno 5 cen:
1  Emilie Helešicová, ul. Zahradní
2. Zdenka Jarošová, ul. Lomená
3  Ilona Zálešáková, ul. U koupaliště
4  Martina Zálešáková, ul. Hlavní 
5  Marie Budínová, ul. Hodonínská

U květinových truhlíků bylo hod-
nocení o něco snazší. I když  někteří  
mají zálibu v muškátech  nebo sur-
fi nkách, není jich tolik. Možná je to 
tím, že péče o truhlíky je v těchto tro-
pických vedrech náročná a mnohé to 
odradí. Přesto na některých oknech 
jsou muškáty nádherné a již do dálky 
září jejich červené nebo fi alové květy.  

Komise se rozhodla udělit v kategorii 
o květinový truhlík 3 místa.
1. Jarmila Nesvadbová, ul. Hodonínská   
2. Jana Svobodová, ul. Školní  
3. Josefa Janečková, ul. Sportovní

Všem výherkyním blahopřejeme. 
Odměněny budou věcnou cenu, která 
jim bude předána při zahájení pod-
zimní výstavy v kulturním domě.  Ur-
čitě každé z nich udělá radost nějaká 
drobnost pro zahrádku.

Prostřednictvím zpravodaje děku-
jeme všem, kteří o své zahrádky svě-
domitě pečují. Věříme, že v této práci 
budou i nadále pokračovat.

Na poslední stránce zpravodaje si 
můžete prohlédnout vítězné zahrádky 
a truhlíky. Možná budou inspirovat i 
ostatní občany a příští rok bude naše 
obec ještě krásnější. 

Dvoreček jako malovaný

Když jsme se rozjeli  po naší ma-
lebné vesničce fotografovat zahrádky a 
květinové truhlíky pro soutěž, nečeka-
ně jsme se ocitli na dvoře paní Zdenky 
Kurkové. Při pohledu na dvůr, který 
hrál všemi barvami, jsme zůstali stát v 
úžasu. Obdivovali jsme skalničky, roz-
kvetlé trvalky dřeviny, muškáty, surfi -
nie a ještě další, nám neznámé, květiny.  
Jak nám sdělila paní  Kurková, péče o 
zahrádku je jejím koníčkem a věnuje 
se mu již více než padesát let. 

Na dvoře pracuje denně od jara až 
do zimy a tráví zde  každou volnou 
chvíli. Celý dvůr prošel několikrát 
mnoha změnami, tak jak je nesla doba. 
Měnil se nejen vzhled celého prostran-

ství, ale také druhy květin. Jak nám 
dále paní řekla, všechny práce spoje-
né s úpravami si provádí sama včetně 
tvarování dřevin.  Je to práce velmi ná-
ročná, ale je pro ni potěšením, protože 
kytky miluje již od mládí. Ale nic není 
zadarmo, chce to hodně času a trpěli-
vosti. 

Dodává, že také hnojení je velmi 
důležité  a nesmí se zanedbávat. Na 
jaře používá cererit, během léta zá-
hony prosýpá rašelinou a běžně pou-
žívá hnojivo na okrasné a  nekvetoucí 
zelené rostliny. Přeměna celé plochy 
do dnešní podoby trvala mnoha let.  
Vzhled celého dvoru dotváří drobné 
úpravy, kterým se věnuje manžel. Jak 

sama říká, nejkrásnější je jaro, když 
kvetou skalničky  a dvůr hraje všemi 
barvami. 

Víme, že je v naší obci ještě mnoho 
pěkných dvorů a zahrad, které by stály 
za obdiv a  uznání všech, kteří se jejich 
úpravám věnují. Bohužel jsme neměli 
možnost na ně nahlédnout.

Děkujeme paní Kurkové za její 
ochotu a souhlas ke zveřejnění na in-
fokanálu kabelové televize. Věříme, že 
jsme vás potěšili a trochu i inspirovali.   

Za redakční radu Prušánského 
zpravodaje přejeme paní Kurkové ješ-
tě hodně elánu a nápadů v této tvůrčí 
činnosti. /foto na zadní straně/ 

 red. rada

Informace odpadového hospodářství  

Sběr starého textilu a nebezpečné-
ho odpadu se bude konat ve středu 26. 
září. Kontejner na textil bude přistaven 
na točně od 10.00 hodin

Nebezpečný odpad  se bude odebí-
rat od 15 do 17 hodin.

Do nebezpečného odpadu se řadí 
ledničky, televizory, počítače, elektro-
spotřebiče, pneumatiky, baterie, zářiv-
ky, oleje, léky,  barvy-laky,    

Plocha na shromažďování a re-
cyklaci stavební suti.

Jak jsme Vás již v minulých číslech 
zpravodaje  informovali, vybudovala 
Obec Prušánky na bývalé skládce re-
cyklační plochu na stavební suť. Sklád-
ka je využívána nejen občany naší 
obce, ale i občany z okolních obcí. Za 
rok jejího provozu se nashromáždilo 
potřebné množství materiálu a mohla 

být instalována mobilní drticí linka. 
Recyklovanou drtí byly srovnány a 
zpevněny polní cesty v katastru obce .

Provozní doba: 
Úterý        15 – 17 hod.
Čtvrtek     15 – 17 hod. 
Sobota        9 -  15 hod.
Přes zimní období bude pravidelný 

provoz skládky pozastaven. Suť můžete 
ukládat pouze po domluvě na oú.   
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Kontejner za hřbitovem slouží 
pouze na odpad z hrobů. To znamená 
květiny, vazby kytic, věnců apod.  Pře-
sto někteří naši občané,  kteří bydlí v 
okolí hřbitova, využívají kontejner i na 
odpad z domácností, protože nevlastní 
popelnice. Nejsou výjimkou ani ulo-
žená uhynulá domácí zvířata /slepice, 
králíci/.  Jejich rozklad působí velmi 
nepříjemně na ty, kteří zde odpad od-
kládají. Mějte ohled i na děti  navště-
vující dětské hřiště za kostelem. Ne-
musíme snad ani zdůrazňovat jaké nás 
čekají problémy, kdyby došlo  k nějaké 
infekci.  

Třídění skla  a ostatního odpadu
V poslední době se objevuje v kon-

tejneru na bílé sklo i sklo barevné. Z 
technických důvodů nelze míchat tyto 
skla dohromady. Pokud chcete uložit 
barevné sklo a kontejner je již zaplně-
ný, musíte vyčkat až jej technické služby 
vyprázdní. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme všem občanům, kteří 
si již osvojili systém třídění odpadu a 
tím šetří naše životní prostředí. Věřte, 
že uložení a recyklace odpadů bude v 
budoucnosti velkým problémem.     

Co nás stále trápí
Přestože mají všichni občané zapla-

ceny poplatky za sběr a likvidaci odpa-
dů, stále se sekáváme s černými sklád-
kami, které nepůsobí dobrým dojmem 
pro turisty navštěvující naši obec. 

Zde naleznete opravdu všechno 
(koberce, kuchyňský odpad, elektro-
spotřebiče...).

Žádáme proto občany, kteří ne-
vlastní popelnici, aby si ji zakoupili. 

Víme, že před některými domy popel-
nice nikdy nejsou. Kam tito občané 
odpad dávají ? Pokud zjistíte, že někdo 
ve Vašem okolí nevyváží popelnici, ne-
bojte se na něj poukázat. A věříme, že 
po sjednání nápravy bude okolí obce 
čistější a zdravější.

Velkým dílem na těchto skládkách 
se podílí „podnikatelé“, kteří rozebírají 
auta a odkládají  zde neupotřebitelné 
díly vozidel. K uložení tohoto odpadu 
slouží sběrné dvory a skládky komu-
nálního odpadu.

Pálení odpadu v obci
Přes stálý zákaz pálení odpadu se 

v naší obci setkáváme s tím, že naši 
občané hlavně ve večerních hodinách 
spalují nevhodný odpad. Týká se to 
především veškerých plastových oba-
lů, pneumatik, apod. Při spalování to-
hoto odpadu vznikají zdraví škodlivé 
látky, které velmi nepříznivě působí na 

horní cesty dýchací a podporují vznik 
rakoviny. Nejvíce si stěžují občané z 
ulice Vsisko a ulice Nové.  

V současné době je mezi námi 
hodně alergiků, především dětí a  
vdechováním těchto zplodin se jejich 
zdravotní stav, díky nezodpovědným 
občanům, zhoršuje. Žádáme všechny, 
kteří tento zákaz porušují, aby si uvě-
domili, jak je jejich počínání vůči okolí 
nezodpovědné a porušují tím navíc zá-
kon o ovzduší a vystavují se tím mož-
nosti trestního stíhání.  

Snažme se proto zachovat zdravé 
životní  prostředí nejenom pro nás, ale 
i příštím generacím.   

Sběr železného šrotu   
Sbor dobrovolných hasičů  v Pru-

šánkách plánuje i letos na podzim sběr 
železného šrotu. Termín bude včas 
oznámen místním rozhlasem a na in-
fokanále kabelové televize. 

Ohlédnutí za kulturou

Svatojánská noc

Na tuto oblíbenou akci jsme se 
dlouho a svědomitě připravovali a také 
těšili. Silná bouře, která se vpodvečer 
přehnala, nám naši akci překazila. 
Nejvíce byly asi zklamány děti, které se 
těšily na skákací hrad. Program začal 
až pozdě večer, když ustal déšť. Přesto-
že bylo mokro a drobně přeprchávalo, 

přišlo se podívat asi 150 lidí. Členové 
skupiny Memento Mori z Uherského 
Ostrohu se nenechali odradit a své 
vystoupení předvedli v plné parádě. 
Ukázka šermu a ohnivé šou všechny 
přítomné nadchla  a sklidila velký po-
tlesk. Také hudební skupina Weytora  
nechtěla zůstat  pozadu a středověkou 

hudbou  nevlídný a sychravý večer 
zpříjemnila. Po jejich vystoupení se 
ujal slova DJ Jara. Bohužel po půlno-
ci začalo opět pršet a celá akce musela 
být ukončena. Doufejme, že příští rok 
nám počasí vyjde a opět se sejdeme při 
svatojánské noci. 
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Myslivecká noc v Prušánkách

  

V sobotu 30.června mohli příznivci 
dobré zábavy a milovníci zvěřinových 
specialit navštívit

Mysliveckou noc, která se konala 
v areálu u myslivny. Pěkný letní večer 
zpříjemnila dechová hudba Stříbr-
ňanka. Všichni přítomní si mohli po-

chutnat na dobrém srnčím guláši 
a zvěřinových klobásách. Součástí 
večera byla i bohatá tombola, která 
také přilákala návštěvníky. 

Těch se dostavilo více než dvě 
stě a téměř padesát z nich se mohlo 
těšit z pěkné výhry.  Ti, kteří měli 
větší štěstí, si odnesli divočáka  a 
srnce.  Myslivecká noc se v Pru-
šánkách  před mnoha lety pořáda-
la pravidelně a hosté přijížděli ze 
širokého okolí. Věřme, že se tato 
akce stane opět úspěšnou tradicí.

Noční soutěž SDH

V sobotu 4. srpna mohli příznivci 
požárního sportu navštívit Noční sou-
těž SDH „O putovní pohár obce Pru-
šánky“, která se započítává do okresní 
soutěže Požární GRAND-PRIX 2007 
OKRESU HODNÍN . Soutěž se kona-
la v areálu u koupaliště. Ke startu se 
přihlásilo 40 sborů České i Slovenské 
republiky. Pěkný a teplý večer byl zá-
rukou dobré návštěvnosti a úspěšné 
akce. 

Prušánecký SDH byl na tuto akci 
po technické stránce velmi dobře při-
praven, což  jistě ocenili všichni sou-
těžící. Pro všechny bylo připraveno 
občerstvení a k dobré náladě přispěla 
svým repertoárem i skupina Jama z 
Dolních Bojanovic.

Soutěž byla zahájena ve 21.30 hod. 
a všechny sbory bojovaly s plným na-
sazením. Ne všem se však dařilo. Snad 
bude i  pro ně příští rok úspěšný.  

Výsledky soutěže
Muži     Ženy
1.  Petrov  18,68   1. Miroslav  23,75
2. Vlkoš   19,12   2. Petrov  24,19
3. Hrubá Vrbka   19,47                           3. Dubňany                 25,92

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným přejeme hodně zdaru v další činnosti.     

Byly hody, byly...

....a byly letos opravdu pěkné. Po ně-
kolika deštivých letech se k nám poča-
sí opět zachovalo příznivě a celé hody 
proběhly pod májú. Přestože se v Kyjo-
vě konal Slovácký rok 

a v Hodoníně Svatovavřinecké slav-
nosti, účast návštěvníků byla v neděli 
velmi dobrá. 

Hodová neděle byla zahájena v 9.00 
mší svatou. Odpoledne bylo požehnání 
a po něm již následoval slavnostní prů-

vod ke starostovi obce a poté na místní 
faru. Do pochodu vyhrávala oblíbená 
dechová hudba Skaličané. Průvodu se 
zúčastnila nejen chasa  a děti v zářících 
krojích, ale přidali se i hosté, pro které 
byla krása kroje a hodová zábava pěk-
ným zážitkem. 

Také přespolní šohaji se dostavili 
ve větším počtu než v minulých letech. 
Od  „zeleného“se ozývaly stále častěji 
pochody a to znamenalo, že zas „jedú 

přespolňáci“. Přijelo jich 189 z 18 obcí.  
Při pěkné muzice dechové hudby ze 

Skalice, která vyhrávala až do ranních 
hodin, prožili všichni přítomní hodaři 
pěkné sváteční chvíle.   

    Pondělí se chasa sešla opět od-
poledne a průvodem se vydala pro své 
stárky . Pro tento rok byli do vedení 
chase zvoleni Vít Němeček, Přemek 
Novák a Jiří Flamík. 

Přestože se chasa zpozdila a vrátila 
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se pod máju později než bylo pláno-
váno, vše probíhalo v klidu a pohodě. 
Pondělí je vždy záležitostí jen nás do-
mácích, a tak mohly maminky a babič-
ky  nerušeně sledovat  své ratolesti při 
tanci- vrtěné nebo verbuňku. 

K večeru s pěknou písničkou přišli 
pod zelené naši mužáci. Tak jako kaž-
dý rok, tak i tentokrát se konala volba 
mužáckého stárka.  Byl jím zvolen Mi-
roslav Jung, který je také členem prušá-
neckého mužského sboru. 

 Úterý patřilo jako vždy našim děv-
čatům, která přišla pod máju v naškro-

bených „třaslavicích“. Poslední hodový 
večer zahájila vtipnou písničkou z vlast-
ní tvorby a pěkným verbuňkem, za kte-
rý by se nemusel stydět žádný šohaj. 

Je chvályhodné, že úterní program 
se v posledních letech změnil k lepšímu. 
Děvčata i chlapci si již předem připra-
vili písničky a scénky, kterými pobavili 
sebe i návštěvníky. Je třeba ocenit jejich 
smysl pro humor a originalitu. Celý ve-
čer byl veselý, měl správný spád a tak si 
snad  každý přišel na  své. Nemile nás 
překvapila  jen hanlivá písnička děvčat z 
Mor. Nové Vsi, která na nás, domácích, 

nenechala ani nit suchou. Doufejme, že 
to tak děvčata nemyslela.

A co říct závěrem?  Zbývá jen dodat, 
že hlavním pořadatelem hodů byl Slo-
vácký krúžek, ale bez pomoci obecního 
úřadu by se některé technické záležitos-
ti těžko zvládly. 

Prostřednictvím zpravodaje děkuje-
me chase, členům Slováckého krúžku, 
starostovi obce, pracovníkům obecní-
ho úřadu, hasičům a všem ostatním, 
kteří se na přípravě hodů podíleli, a 
tím přispěli ke zdárnému průběhu celé 
akce.     

Beseda u cimbálu

Pro příznivce folkloru a pěkných 
slováckých písniček se konala v sobo-
tu  před hody beseda u cimbálu, kterou 
zahájili již tradičně domácí mužáci. 
Nechyběl ani prušánecký ženský sbor, 
jež v poslední době, tak jako mužá-
ci, úspěšně reprezentuje naši obec na 
různých kulturních akcích v okolí. Z 
tohoto důvodu jsme k nám na oplátku  
pozvali  ženský sbor z Dolních Duna-
jovic. Pěkným pěveckým projevem si 
získaly obdiv sestry Hromkovy z Dol-
ních Bojanovic. Pozvání přijalo i chla-
pecké duo z Tvrdonic Pavel Hrubý a 
Rosťa Pšovský, které má v Prušánkách, 
stejně tak jako sestry Hromkovy, koře-
ny. Dále vystoupilo ženské duo Marie 
Jankovičová a Milena Škrobáková a 
sólista Jara Čech.  

Zúčastnil se i stárek Podluží pro 
rok 2007 Stanislav Popela z Perné. 
Jeho vynikající verbuňk byl odměněn 
dlouhotrvajícím potleskem. Poprvé se 
u nás představila cimbálová muzika 

sourozenců Osičkových z Velkých Bí-
lovic. Její členové jsou děti ve věku od 
13 do 16 let.

Z jejich projevu však bylo zřejmé, 
že muzika je smyslem jejich života. 
Pokud jim to vydrží, určitě se s nimi u 
nás ještě setkáme. 

Večer zpestřil svým vystoupením 
taneční soubor Hrozen. Účinkující 

doprovázela CM Guráš, která je u nás 
častým hostem. Obě tělesa jsou rovněž 
z Velkých Bílovic.  Průvodního 

a humorného slova se ujal Franti-
šek Čech z Týnce. Jeho projev byl ne-
vtíravý a všem se zamlouval. 

Po hlavním programu následovala  
volná beseda u cimbálu, která se pro-
táhla až do pozdních hodin. 
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Digitalizace televizního vysílání

Zarážání hory

V sobotu 1. září proběhlo při zá-
padu slunce zarážání hory. Tento zvyk 
dodržují prušáneční vinaři již mnoho 
let ve Spodních i Vrchních Necho-
rách. 

Podle tradice vinaři postavili horu, 
starosta obce ve svém projevu vzpo-
mněl všechny vinaře 

a vinařky, kteří nás za uplynulý vi-
nařský rok opustili, a nechybělo ani  
přečtení horenského práva, kterým se 
zakazuje vstup do vinice až do doby 
vinobraní. Potom už následovalo za-
ražení hory do země dvanácti kolky, 
které symbolizují rok práce vinaře. V 
tento sobotní večer navštívilo Nechory 
mnoho místních vinařů a hostů, kteří 
si přišli pochutnat na  burčáku, dob-
rém nechorském víně a poslechnout si 
cimbálovou muziku Guráš.     

Poslední dobou se množí dotazy 
ohledně přechodu anologového vysí-
lání televize na  digitální.  Ptáte se, co 
máte udělat a co si máte zařídit. Odpo-
věď je jednoduchá. Ti, kteří jsou účast-

níky televizního kabelového rozvodu 
v obci, se nemusí na tuto změnu nijak 
připravovat.  Tuto změnu provede pro-
vozovatel kabelové televize.  

Pozvánka do knihovny

Blíží se zima a s 
ní čas dlouhých ve-
čerů. Někteří lidé 
tráví dlouhé chví-
le u televize, ale 

je mnoho i těch, kteří raději sáhnou 
po pěkné a hodnotné knize. V naší 
knihovně si určitě vyberete. Knižní 
fond je opravdu bohatý a věříme, že 

uspokojíme i náročného čtenáře. Kro-
mě knih je k dispozici zdarma internet, 
který mohou využívat všichni návštěv-
níci knihovny. Není určen pouze pro 
registrované čtenáře. Knihovnu může-
te navštívit v úterý od 9 do 17 hodin 
a ve čtvrtek  od 8 do 15.30. Těšíme se 
na Vás.

 Trechová Vlasta, knihovnice  

Druhá světová válka 

v kronikách 

regionu Podluží

Kniha pod tímto názvem byla zpra-
cována na podkladech kronikářů jed-
notlivých obcí regionu Podluží, kteří 
ve svých zápisech zachytili a zhodno-
tili průběh 2. světové války. Knihu si 
můžete zakoupit na obecním úřadě 
nebo v knihovně. Cena jednoho výtis-
ku je 50,- Kč.  

Služba  občanům – rozvoz obědů

Sběrna prádla a čistírna

Po dlouhé době je v naší době opět 
otevřena sběrna prádla a čistírna odě-
vů. Provozovna je otevřena na ulici 
Dlážděné č. 662 v rod. domku u p. 
Štěpánky Tesaříkové. Prádlo musí mít 
vyšitou značku např. P  801. / P-Pru-
šánky, 801 – č. domu.

Otevírací doba je:
 Po –So   8.00 – 10.30 hod.

Zde je možnost i nákupu stáčené 
drogerie a vinařských potřeb.    

Již několik let se řešil rozvoz obědů 
pro důchodce. Víme, že jejich poža-
davek na tuto službu  byl oprávněný. 
Mnohým z nich již zdraví neslouží na-
tolik, aby si obědy sami zajistili. Dnes 
je již vše vyřešeno a od 3. září je tato 
služba v provozu. Obědy se vaří ve 
školní jídelně a pracovnice k tomu ur-
čená je rozváží strávníkům.  

Pokud bude mít někdo z občanů 
o tuto službu zájem, může se během 
roku přihlásit.

Bližší informace a podmínky bu-
dou zájemcům sděleny na obecním 
úřadě. 

Věříme, že se tato služba setká s 
kladným ohlasem a všichni strávníci 
budou spokojeni
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Amatérská liga v kuželkách

Cvičení pro zdraví Cvičení aerobiku

Cvičitelka Lenka Humplíková 
oznamuje ženám, které mají zájem 
o aerobik, že cvičení bude zahájeno 
na podzim. Přesný termín a čas bude  
oznámen KT a místním rozhlasem.   

Svaz důchodců v Prušánkách po-
řádá letos opět cvičení pro ženy. Toto 
rehabilitační cvičení je určeno ženám, 
které trpí problémy pohybového ústro-
jí . Cvičení bude zahájeno v pondělí 

 1. října v 18. hodin v prostorách 

učeben školní družiny.  Poplatek je 
10,- Kč za 1 hodinu. 

Část je použita k úhradě za spotře-
bovanou energii a zbytek je věnován 
dětem do družiny na drobné školní 
potřeby.    

Sport

Vedoucí kuželny v Prušánkách  
upozorňuje zájemce o amatérskou 
ligu, že se mohou přihlásit přímo v 
kuželně do 15. října 2007. Na pozdější 
přihlášky nebude brán zřetel. 

Letos se počítá s větším počtem 
družstev, proto turnaj bude zahájen již 
koncem října.   S přihlášením družstva 
neotálejte a stanovený termín dodržte.

Těm, kteří se chystají založit nové 
družstvo sdělujeme, že počet hrajících 
členů je pět. Proto je nutné si zajistit i 
náhradníka.                      sport. referent

Podmínky provozování víceúčelového hřiště při ZŠ Prušánky

Obecné podmínky:
1) Vstup na plochu hřiště je povolen
 pouze po přezutí do čisté sportovní
 obuvi (nikoli kopačky nebo tretry)
2) Vstup na hřiště pouze na základě
 povolení. V době mimo vyučování
 a pracovní dobu zaměstnanců ško-
 ly je areál pod dohledem hlídací služ
 by. V případě nedovoleného vnik-
 nutí na toto hřiště bude situace řeše-
 na prostřednictvím této služby a Po-
 licie ČR
3) V případě, že nájemce (nebo ten,
 kdo hřiště využívá při volném vstu-
 pu), poškodí cokoli ze zařízení hřiš-
 tě, je povinen tuto škodu uhradit.

Volný vstup pro školní mládež:
1) Každý příchozí se zapíše do sešitu,
 který bude uložen u ředitelky školy,
 v době její nepřítomnosti u p. škol-
 níka

2) Volné vstupy pro školní mládež bu-
 dou pouze v době, kdy ve škole bude
 p.školník nebo ředitelka školy
3) Termíny volných vstupů budou
 oznámeny prostřednictvím kabelo-
 vé TV nebo rozhlasu, případně vý-
 věskou na vstupních dveřích ZŠ

Pronájem hřiště:
1) Hřiště si může pronajmout jednot-
 livec, organizovaná skupina či in-
 stituce na základě smlouvy mezi
 ředitelstvím školy a osobou starší
 18-ti let. Hřiště se bude pronajímat
 za částku 100,-Kč/hodinu
2) Nájemce je povinen dodržovat
 obecné podmínky (viz výše). Musí
 také uvést pro jakou sportovní čin-
 nost chce hřiště využít (je nutno při
 pravit stojany pro sítě např. na volej-
 bal, nohejbal či tenis)
3) Pro pravidelné využívání hřiště platí 

 obdobné podmínky jako pro využí
 vání tělocvičny (smlouva, platba
 předem na daný měsíc..)

K dispozici jsou 2 hřiště pro basket-
bal nebo 2 hřiště pro volejbal (nohej-
bal) nebo 1 kurt pro tenis nebo 1 hřiště 
pro házenou (případně pro malou ko-
panou). Není dovoleno „přihrávat“ si 
při malé kopané o pletivo kolem hřiště 
(podobně jako v tělocvičně).
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Připravujeme výstavu
Blíží se podzim a to je období, kdy 

v Prušánkách  pořádáme pravidelně 
výstavy. Pro letošní podzim jsme zvo-
lili téma „Výstava vlňáků, malovaných 
šátků a mašlí“. Možná si kladete otázku 
proč zrovna toto téma. V dnešní době 
již slovácký kroj ustupuje do pozadí a 
za několik let už možná žádnou sta-
řenku ve vlňáku nepotkáme. Již dnes 
tyto součásti kroje leží v mnohých do-
mácnostech ve skříních a nikdo je ne-
používá. Určitě máte doma také plno 
vyšívaných nebo malovaných tzv. tibe-
tových šátků, které by stály za zhléd-
nutí.  Celou výstavu by jistě zpestřila 
ukázka malovaných mašlí slavnostní-
ho podlužáckého  kroje. Je pravda, že 
je můžeme vidět na hody, ale přiznej-
me si, že ve víru tance nestačí naše oko 

postřehnout precizní práci malérečky. 
Věříme, že v našich občanech, 

tak jako vždy, najdeme  porozumění 
a kladný přístup, což bude zárukou 
úspěchu celé akce. Výstavu bychom 
rádi obohatili i o drobné  květinové 
aranžmá, které by dotvářelo podzimní 
atmosféru. Termín je stanoven na ko-
nec října, a tak bychom chtěli zajistit 
i menší prodejní výstavu květinových 
výrobků k památce zesnulých. 

Bližší informace o výstavě a odběru 
exponátů vám budou podány na obec-
ním úřadě, dveře č. 3.

Těšíme se na setkání s těmi, kteří 
náš záměr podpoří a nabídnou jmeno-
vané věci k vystavování. Všem již teď 
děkujeme za spolupráci. 

Vlasta Trechová, org. výstavy

Informace z Regionu Podluží

Muzeum v Prušánkách
Před časem jsme se zmínili o mož-

nosti vybudování místního muzea. Je 
pravdou, že tento plánovaný záměr ne-
byl dosud realizován, ale nezanikl. V 
současné době jsou prioritou jiné inves-
tiční akce, které muzeum na nějaký čas 
odsunuly. Podle vyjádření starosty  p. 
Jana Noska se budování muzea přesouvá 
až na rok 2009. Ale věřme, že jednou se 
naše obec bude moci místním muzeem 
také chlubit. Proto vás již nyní vyzýváme, 
abyste jakékoliv věci z dob vašich rodičů 
a prarodičů nevyhazovali. V případě, že 
je nemáte kde uskladnit a chcete se jich 
zbavit, nahlaste nám to raději na obec-
ním úřadě. Naši pracovníci větší kusy 
odvezou a uskladní. Jestli doma řešíte 
Nerudovu otázku „Kam s ním?“, přijďte 
se poradit.                              kult. referent    

Projektový inkubátor

V úterý 7.8. dopoledne byl na za-
sedání Rady starostů Regionu Podluží 
schválen „Projektový zásobník“ Regio-
nu Podluží pro plánovací období 2007 
- 2013. Jedná se o soupis všech inves-
tičních i neinvestičních akcí, které se 
ve čtrnácti členských obcích chystají 
nebo jejich realizace je do budoucna 
plánována. V této úvodní verzi bylo 
shromážděno 140 projektů v úhrnné 
výši téměř 2 miliardy korun. Vybrané 
projekty budou zaneseny také do zá-

sobníku projektů Jihomoravského kra-
je a Regionu Slovácko. Regionální zá-
sobník byl vytvořen v rámci první fáze 
realizace projektu „Virtuální projekto-
vý inkubátor Regionu Podluží“, který 
je spolufi nancován Jihomoravským 
krajem. Obce, neziskové organizace 
i podnikatelské subjekty budou moci 
v blízké době zasílat své projektového 
náměty do webové verze projektového 
zásobníku. 

(Ing. Josef Smetana)

Kalendář 2008 s přehledem 

kulturních akcí
Probíhají dokončovací práce na 

novém stolním kalendáři Regionu 
Podluží pro rok 2008. Kalendář bude 
opět doplněn o přehled kulturních 
akcí a další informace z regionu. Také 
nebudou chybět zajímavé fotografi e z 
jednotlivých obcí. Kalendář by měl být 
připraven k prodeji na obecních úřa-
dech a obvyklých místech v polovině 
září. Věříme, že se Vám bude líbit. 

(M.Polachová)

Regionální internetové stránky www.podluzi.cz, možnost Vaší prezentace!

Podnikáte v regionu, nebo má 
zde sídlo Vaše fi rma? Chcete ji zvi-
ditelnit? 

Využijte prezentace na regionál-
ních webových stránkách svazku obcí 
Regionu Podluží. Průběžně vytváříme 
elektronický katalog fi rem, podnika-
jících v oblasti a nejbližších obcích. 
Ubytování, stravování, vinařství, ale 
třeba i péče o krásné tělo, stavitelství, 
průmysl, poradenství. Ke shromažďo-
vání informací zejména Vašich žádos-
tí o registraci, které si můžete vyplnit 
vy osobně na našich stránkách. 

Umíte vyšívat podlužácké kroje, 
opravovat krojové součásti, malovat 
mašle, škrábat kraslice, bělit kosířky 
a udělat „klobúčky“? Ovládáte tra-
diční řemesla, které Vás naučili Vaši 
rodiče, prarodiče? Pak hledáme prá-
vě Vás... 

Napište nám nebo zašlete kontakt 
na Vás. Vytváříme databázi, díky níž 
budeme radit těm, kteří Vás neznají 
nebo na Vás nesehnali kontakt. Ještě 
stále jsou mladí lidé, kteří chtějí cho-
dit v krojích a potřebují nové kroje. 
Pokud něco umíte, neměli byste v 

naší podlužácké databázi chybět. Ke 
shromažďování informací využíváme 
zlatých stránek, internetu, veřejného 
obchodního rejstříku a dalších zejmé-
na místních zdrojů. Proto je možné, 
že jste uvedeni na našich stránkách, 
ale objevili jste nějakou nepřesnost. 
Stačí nás kontaktovat a my provede-
me neprodleně nápravu. 

Můžete nám zanechat vzkaz, připo-
mínku, nebo uveřejnit svůj inzerát.

Stačí, když využijte záložek fórum, 
inzerce, vzkazy. Pokud máte jakékoliv 
informace, dotazy či připomínky, kon-
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taktujte management svazku obcí Re-
gionu Podluží: Ing. Smetana – manažer 
svazku obcí 777/328052, smetana@pod-
luzi.cz;  Polachová Martina – asistent-

ka manažera 777/328052, polachova@
podluzi.cz; Gibala Ondřej – projektový 
manažer 774/328072, gibala@podluzi.
cz. Sídlo svazku obcí je v Lanžhotě, v 1. 

patře budovy městského úřadu. 
Zveme Vás k návštěvě našich - va-

šich regionálních stránek!
(M. Polachová, J. Smetana)

Říčka Prušánka

Není mnoho obcí, které daly své 
jméno potokům, říčkám nebo řekám, 
které jimi protékají.  Naše obec mezi ně 
již od nepaměti patří. S říčkou Prušán-
ky je naše obec spjata  již od starověku, 
kdy na její činností vytvořené nivě  se 
usídlili naši předkové, jejichž sídlo je 
dokumentováno řadou  nálezů, které  
byly odkryty při archeologickém vý-
zkumu v řadě míst naší obce.

Prušánka byla a je neodmyslitelným 
svědkem,  historického soužití, vývoje, i 
s pády a znovu obnovením  obce.

Dnes již jenom pamětníci vzpomí-
nají na propojení Prušánky s rybníčkem 
Pod kopečkem, po kterém není dnes už 
ani stopÿ. Byl propojen  stavidlem s ko-
rytem říčky a jeho voda sloužila 

k plavením dobytka, především 
krav, ale také ke koupání dětí. Skuteč-
nost, která je pro nás dnes stejně nepo-
chopitelná jako to, že ke koupání slou-
žilo také koryto  Prušánky pod mostem 
a navíc ještě to, že z tohoto mostu děti 
skákaly dolů do říčky. Kolik bylo v tom-
to místě vody a jak se tam udržovala, 
dnes už asi nikdo neví. Stejně tak stojí 
za pozornost, že nebyly zaznamenány 
žádné vážnější úrazy koupajících.

Vedle toho, že vody říčky člověku 
sloužily, byly také svědkem, spolu s pří-
tokem Lúčnice, zátop vzniklých z průtr-
ží mračen v nedalekých Úlehlách. Roz-
litá voda tehdy vytvářela jezero sahající 
až do míst rodinného domku radního 
p. J. Janečky a ke studni Ořešce, která 
byla před jeho domkem a ze které se 
voda čerpala pro potřeby domácností 
i dobytka vahadlem s okovem.Tragické 
bylo rozlití jejich vod v roce  1995 po 
záplavách, kdy se doslova přihnala voda 
od Čejkovic. V jejich vodách zahynul 
jeden mladý občan z Prušánek.

Poněkud mladší spoluobčané  si jis-
tě vzpomenou, že v Prušánce  se dařilo 
také rybám, které jsme jako děti chytali 
na různě zhotovené udičky.A nebyly to 
jen nějaké běličky nebo hrouzci, ale také 

okouni, kapři  nebo líni. A kolik bylo v 
jejím korytě sladkovodních škeblí, všu-
de, kam jste se podívali.

A kdo by si dnes představil regulo-
vání jejího toku bez výkonných strojů. 
Dříve jediným ne strojem, ale nástro-
jem na čištění říčního toku od nánosů 
bahna a porostů všude přítomného pa-
lachu byl rýč, lopata a úsilí člověka.

Nicméně Prušánka doplatila tak 
jako mnoho vodních toků na společen-
ský a průmyslový rozvoj společnosti.. 
Její biologický život byl velmi omezen a 
postupně likvidován kontaminovanými 
vodami z prádelny postavené přímo na 
jejím břehu, ale nejvíce  nečistotami a  
nečištěnými splašky z kanalizací nejen z 
naší obce a stále větším využíváním je-
jich vod k závlahám. Intenzivní čerpání 
vod vedlo ke snižování průtoku v kory-
tě a k jejímu postupnému zhoršování. 
Tyto okolnosti neumožnily samočistící 
schopnost vody v Prušánce, jejíž dříve 
čistá voda plná života byla postupně 
změněna ve vodu bez života.  Život v ní  
se snad postupně obnoví poté, kdy jsou 
dnes do jejího koryta vypouštěny pouze 

vody z čistící stanice.
Svoji více než dvacetikilometrovou 

pouť začíná Prušánka pramenem v blíz-
kosti Kobylího vrchu u obce Kobylí. Od 
pramene teče jihovýchodním směrem k 
Čejkovicím, kde protéká jižním směrem 
celou obcí a pokračuje s přítoky z pravé 
strany u Chobotu, bývalé polní cesty z 
Prušánek do Čejkovic  v blízkosti Nové-
ho Poddvorova a přítokem potoka pod 
čejkovskou polní tratí Šatrapky z pravé 
strany. Před ústím Prušánky do velkého 
Velkobílovického rybníka přibírá z pravé 
strany přítok pramenící pod obcí Vrbice 
a po opuštění rybníka napájí na své cestě 
svými vodami Žižkovský rybník a vtéká 
do katastru naší obce. Zde přibírá z levé 
strany přítok Lúčnice. V katastru obce Jo-
sefov přibírá opětovně z levé strany přítok 
pramenící pod Novým Poddvorovem a 
protéká dále obcí Dolní Bojanovice ko-
lem Komárovického rybníka. Na rozhra-
ní rybníků Dvorského a Písečného u obce 
Lužice spojuje  říčka Prušánka své vody  s 
Kyjovkou, se kterou se vlévají do Moravy, 
aby posléze opustily území naší vlasti.

PhDr. F. Hradil,CSc. 
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Narození

Jiří Výleta
Veronika Klímová
Aneta Mazuchová

Opustili nás

František Darovec

Sňatky
Zuzana Gregorovičová
David Vala

Jana Faragulová
Delavar Shafagh

Veronika Bilíková
Miroslav Váňa

Petra Chludilová
Petr Chludil

Jana Hubačková
Pavel Nosál

Stárnout a přitom zůstat mladým je největší poklad

To bylo motto setkání pětašedesátníků a spolužáků, které se uskutečnilo v sobotu 8. září tohoto roku v Prušánkách.
V sobotu 8. září  jsme se sešli my, prušánečtí rodáci,  ročníku 1942,  abychom společně oslavili svých 65 let. Ne 

všem bylo osudem dopřáno, aby se tohoto setkání dožili, a tak jsme navštívili místní hřbitov, kde jsme kytkou uctili 
jejich památku.  

Slavnostním okamžikem pro nás bylo uvítání starostou obce na obecního úřadě. Setkání v obřadní síni  bylo pro 
všechny pěkným zážitkem, který ve všech vyvolal vzpomínky na mládí.a na rodnou obec, jež mnozí opustili před 
mnoha lety.  Po zapsání do pamětní knihy a slavnostním přípitku každá žena dostala kytičku. 

Potom jsme se přesunuli do hostince U Schottlů, kde jsme všichni prožili pěkný a příjemný večer. Další setkání 
jsme dohodli za pět let. Kolik se nás ještě sejde?

Životní jubilea

Kalužíková  Jiřina 70 let
Kašníková Anna  85 let
Hromek Ludvík 85 let

Skauti z Prušánek Vás zvou na
Drakiádu

Termín: říjen
místo konání: za kostelem

* * *
Obec Prušánky Vás zve na 

Výstavu vlňáků, 
malovaných šátků a mašlí

KD Prušánky
Termín: konec října

Zveme Vás

Koncert 
Hodonínského kvarteta
Obřadní síň OÚ Prušánky

Začátek prosince 

* * *
Vánoční vystoupení

23.prosince 
KD Prušánky
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Vítězné zahrádky a květinové truhlíky 2007 

 1 .Emilie Helešicová            2. Zdenka Jarošová

3. Ilona Zálešáková            1. Jarmila Nesvadbová

    2. Jana Svobodová            3. Josefa Janečková

Dvoreček jako malovaný


