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Vážení spoluobčané 
jistě jste si všimli, že na rekonstrukci 

obecního úřadu se každý den pilně pra-
cuje. Pro ty, kteří si nepamatují infor-
mace z minulého zpravodaje, upřesňuji, 
že náklady na rekonstrukci OÚ budou 
činit  téměř 12 milionů Kč.

Práce provádí fi rma Javorník Plus 
ze Štítné nad Vláří.  Na stavbu jsme 
získali 4 milionovou dotaci z minister-
stva fi nancí; 6,5 mil. si obec vzala úvěr. 
Jeden milion korun je podíl České poš-
ty. Stavba postupuje podle stanovené-
ho harmonogramu prací a měla by být 
ukončena koncem listopadu.

Věříme, že se všechno stihne a od 
nového roku začneme v novém. Určitě 
si to přejete i vy. 

Další stavbou, jejíž realizace nás 
v brzké době očekává, je výstavba sběr-
ného dvora, s jejímž zahájením počítá-
me v měsíci červenci. I na tuto stavbu 
jsme získali dotaci 12 mil. Kč. 

Při této stavbě se rovněž provede 
rekonstrukce komunikace Příční II, 
takže na zahájení nového školního roku 
2008 – 2009 by si děti již mohly vykra-

čovat po nové cestě. 
Dále jsme získali dotaci ve výši 

1,3 mil. Kč na obnovu zeleně v obci, 
takže na podzim dojde k výsadbě podél 
ulic, Mlýnská, Hlavní a Nová.

Projekt k těmto úpravám je k nahléd-
nutí na obecním úřadě. Chci však zdů-
raznit, že se to netýká těch, kteří již mají 
předzahrádky upravené. Pokud ovšem 
budete chtít něco změnit nebo poradit, 
určitě vám bude vyhověno.

Vážení občané, máme tu opět léto, 
čas prázdnin a dovolených. Proto Vám 
všem přeji, abyste tento čas prožili kaž-
dý podle svých představ, užili si sluníč-
ka a načerpali sil do další práce.

Dětem přeji pěkné a nezapomenu-
telné prázdninové chvíle. 

Přes prázdniny budou taktéž pro-
bíhat práce na rekonstrukci rozvodů 
topení a zdravotechniky v mateřské 
škole. Děti mateřské školy se mohou 
těšit po prázdninách na nové krásné 
hřiště, na které jsme získali dotaci 
100 tis. Kč z Moravských naftových 
dolů, a.s. 

Jan Nosek, starosta
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Usnesení z 10. veřejné schůze Zastupitelstva obce Prušánky, konané dne 6.5.2008

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- prodej pozemků p.č. 1551/1 o výmě-
ře 8297 m2 a p.č. 1551/4 o výměře 
4098 m2 v k. ú. Prušánky Ing. Petru 
Jelínkovi, bytem Zlín, Klabalská 4988 
a Ing. Zdeňku Blažkovi, bytem Zlín, 
na Výsluní 524 za cenu 150 Kč/m2, 
poníženou o uhrazený nájem za tyto 
pozemky v souladu s dřívější dohodou 
o 42.000,-Kč.
- věcné břemeno na pozemku 1551/3 
v celkové výši 20.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
- informace IDS
- stížnost p. Jarmily Nesvadbové, Pru-
šánky 116

Jindra Hamrová

I v  letošním  roce organizoval obec-
ní úřad sběr nebezpečného odpadu 
a starého textilu. Nebezpečného odpa-
du se vybralo  2,599 tun. Do tohoto 
množství se již od roku 2007  neza-

počítávají kompletní (nerozebírané) 
lednice a televize, kterých byla díky 
ukázněným spoluobčanům převážná 
část. Textilu a ostatního odpadu bylo 
celkem 15,85 t a na odvoz byly potřeba 

čtyři velkoobjemové kontejnery.   
Porovnání množství odevzdaného 

elektrozařízení, za které obec nemuse-
la při jarním sběru platit a rozebrané 
elektrozařízení:

 kompletní – neplatí se nekompletní za které se
musí zaplatit

lednička 19 ks 3 ks
televize 63 ks 4ks
monitor 20 ks ---
ostatní elektro odpad 280kg ---

Sběr nebezpečného odpadu v dubnu 2008

Rekonstrukce obecního úřadu pokračuje...
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Petice

Jak jistě část spoluobčanů zare-
gistrovala, po obci kolují listy s peti-
cí k prosazení zákona č.86/2002 Sb. 
o ochraně ovzduší, které již někteří 
spoluobčané podepsali.

Jedná se především o problém spa-
lování komunálního odpadu, pneu-
matik, plastů, baterií a jiných látek, při 
kterém nebezpečné látky vznikají. Při-
tom v nebezpečí se nachází nejenom 
člověk, který se kolem ohniště pohy-
buje, ale i spoluobčané v okolí, kam 
vítr zanese mrak takto vzniklých škod-
livin. Petice dále vyzývá starostu obce 
k vypracování fi nančních sankcí pro 
případ nedodržování zákona a k dlou-
hodobé informační kampani s cílem 
zastavení pálení zakázaných látek.

Odstavec z petice:
Stále mnoho občanů naší obce spalu-

je PET-lahve, staré pneumatiky a různý 
domácí odpad v domácích spalovacích 
zařízení anebo v otevřených ohništích. 
Je známo, že spalováním se uvolňují 
škodlivé chemikálie, které:

a) zvyšují riziko onemocnění 
dýchacích cest, hlavně u malých dětí 
a starších osob.

b) význačně zvyšují riziko rakovi-
nových onemocnění, hlavně průdušek.

c) znečišťují ovzduší chemickými 
zplodinami, které způsobují řadu dalších 
onemocnění a zejména zvyšují náchyl-
nost lidského organizmu vůči veškerým 
bacilovým a virálním onemocnění.

Povinností každého občana je ze 
zákona č.86/2002 Sb. předcházet zne-
čištění ovzduší. Dále zákon v § 3 odsta-
vec 5 stanoví, co lze nejen v otevřených 
ohništích spalovat. Jedná se jen o dře-
vo, dřevěné uhlí, suché rostlinné mate-
riály a plynná paliva určená výrobcem, 
přičemž uvedená paliva nebo materiá-
ly nesmějí být kontaminovány chemic-
kými látkami.

Je nepříjemné a zdraví škodlivé, 
když na procházce obcí musíte dýchat 
štiplavý zápach ze spalovaného odpa-
du. Rovněž spalování odpadu v pod-
večerních a večerních hodinách je 
nevhodné.

Žádám spoluobčany, kteří odpad 
a plasty spalují, aby tak již nečinili 
a raději odpad třídili nebo uložili do 
popelnice.

Pokud potřebujete spálit třeba 

odpad rostlinného původu, měl by být 
proschlý a vítr by měl foukat nejlépe 
od domů. Snažme se zachovat životní 
prostředí co nejčistší i pro další gene-
race, když k tomu byť malým dílem 
může přispět kdokoli z nás.

Na obecní úřad bylo doposud ode-
vzdáno 103 podpisů petice a sbírají se 
podpisy další.

Biologický odpad
Obec začala na jaře vydávat pytle, 

které měly sloužit na trávu a podobný 
biologický odpad. 

Tento způsob uložení trávy se však 
ukázal jako nevhodné řešení, proto 
byl  zrušen. Pytle budou vydávány až 
na podzim a budou sloužit pouze na 
suché listí.

...a zase ty poplatky
Evidence poplatků obecního úřadu 

žádá občany, kteří ještě nemají uhra-
zeny poplatky za  kabelovou televi-
zi a provedenou úhradu za stočné za 
1. pololetí roku 2008, aby tak učinili do 
konce měsíce června.

Tre

Z činnosti základní školy

Tak nám to uteklo jako voda...

Od začátku měsíce dubna nám 
neuvěřitelně nabírá čas na obrátkách 
a pondělky nám přímo snad střídají 
pátky...

Minule jsme vás informovali o pří-
pravách na přijímací řízení na střední 
školy a učiliště. Dnes jsou všichni žáci 
přijati na další stupeň vzdělávání včet-
ně dvou žáků přijatých z 5. ročníku na 
osmileté gymnázium do Hodonína. 
V současné době střední školy pořád 
nabízejí více míst, než vychází žáků 
z posledních ročníků ZŠ. Všichni mají 
tedy maximální možnost se dostat na 
SŠ dle svých představ nebo na školu 
velmi podobnou. Letos vypisovaly SŠ 
další kola přijímacích řízení a dokud 
nenaplnily kapacity, dalších kol tohoto 
řízení mohlo být více.

Zajímavá situace nastane příští rok, 
projde-li zatím do důsledků nepro-
myšlený návrh na podávání tří přihlá-
šek pro jednoho žáka. SŠ vypisují ter-
mín přijímacího řízení současně (letos 
21. 4.).

Žák si podá tři přihlášky na tři růz-
né školy. Na jednu z nich se vypraví 
na přijímací zkoušku nebo pohovor. 
Další 2 školy zatím povedou přijímací 
řízení s žáky, kteří se dostaví k nim na 
1.kolo řízení. Pokud tyto školy napl-
ní svoji kapacitu, nemusí vyhlašovat 
další kolo řízení. Žák, který neuspěje 
na první škole, a podal si přihlášky na 
další dvě, které budou už „obsazené“ 
po 1.kole, bude mít tyto další dvě při-
hlášky naprosto zbytečně podané... Co 
říkáte, není to zbytečná agenda? A to 

nemluvím o komplikacích pro ředi-
tele středních škol. Dlouho nebudou 
vědět, kolik studentů jim do 1.ročníku 
skutečně nastoupí, a tím pádem nebu-
dou moci propočítat, kolik pedagogů 
budou potřebovat. No uvidíme, třeba 
tato nedokonalá, ale populistická úpra-
va nakonec neprojde nebo bude řádně 
dopracována. Mějme ještě trpělivost...

V průběhu měsíce dubna proběhla 
řada školních akcí, mezi největší roz-
hodně patří exkurze pro žáky I.stupně 
a výběr žáků II.stupně do zpracovny 
druhotného odpadu Kovosteel ve Sta-
rém Městě. 

S potěšením vám můžeme sdělit, 
že úspěšná účast našeho žáka Jakuba 
Malhockého v okresním kole děje-
pisné olympiády jej přivedla do kraj-
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ského kola. Za velmi pěkné umístění 
v 1.polovině úspěšných soutěžících si 
zaslouží ocenění nejen od nás.

Zdařilou a neobvyklou akcí byl 
„Romský den“ v pojetí našich osmáků. 
Byla to zajímavá exkurze do znalos-
tí jazyka, historie i pohádkové tvor-
by. Jaké bylo překvapení (asi na obou 
stranách), když se v pondělí 21.dubna 
kolem půl dvanácté před školou setka-
li žáci převlečení a hrající romskou 
pohádku s našimi novými strávníky 
– romskými zaměstnanci fi rmy, kte-
rá rekonstruuje obecní úřad. Byla to 
povedená souhra okolností.

Den Země jsme tentokrát přesu-
nuli až na 30.dubna a stálo to za to. 
Žáci 6.ročníku zajistili program pro 
celý I.stupeň, sportovně vědomost-
ní soutěž byla vyhodnocena na závěr 
a opékání „hadů“ z těsta nemělo chy-
bu. Starší žáci se věnovali průzkumu 
našeho nejbližšího okolí, jestli se nám 
neobjevuje větší množství černých 
skládek. Osmáci vysadili před školou 
několik nových stromků, které se nám 
snad podaří konečně dopěstovat. Už je 
to třetí pokus! Poprvé před lety nám 
někdo jehličnany postupně rozkradl, 
další výsadba vzala za své při opravách 
školy. Tak snad teď .. Obě deváté třídy 
byly v tento den na geologické exkurzi 
v Mikulově.

V průběhu května jsme měli ředi-

telské volno v pátky 2.a 9.5. Tyto dny 
měli volno žáci, učitelé se vzdělávali 
– jeden ze seminářů byl na téma zása-
dy první pomoci (včetně praktických 
ukázek). Seminář by byl přínosem 
i pro rodičovskou veřejnost. Pokud 
bude zájem, můžeme na toto téma 
uspořádat setkání v návaznosti na 
některé třídní schůzky v dalším škol-
ním roce.

Začaly už také školní výlety. Šes-
té třídy pobývaly v Mikulově a jejich 
program byl naplněn poznáváním krás 
přírody se zaměřením na její ochranu. 
Dalším výletem byl outdoorový kurz 
8.ročníku na Littneru. Se svými dojmy 
se vám jistě účastníci rádi svěří. Pokaž-
dé si odnáší spoustu nových poznatků 
o sobě i svých spolužácích a zejména 
zážitky!

Ze sportovních soutěží proběhl fl o-
rbalový turnaj v Miloticích, štafetový 
závod na kolečkových bruslích v Luži-
cích a také zahájili sezonu atleti.

Původně tříkolové atletické klání 
bylo omezeno výkyvy počasí. V prv-
ním kole 13.5. bylo ohromné vedro, 
30.5. byl závod pro vytrvalý silný déšť 
úplně zrušen a poslední kolo 3.6. bylo 
na půl hodiny přerušeno bouřkou. 
Přesto se naši atleti neztratili. Mezi 
nejúspěšnější patří naše opory ze 6.tří-
dy – Bára Kolibová, Jitka Šimková, 
Simona Chludilová a v posledním kole 

i Katka Šustrová. Trochu nám schází 
závodníci ze současné 3.třídy, zatím se 
našli tři odvážní.

Za kluky můžeme spoléhat na 
Ondru Salajku, Tadeáše Janoška, Vojtu 
Bůška, Lennyho Grznárika, Dominika 
Fojtíka a naše talenty z první třídy. Ze 
6.třídy se příští rok budou moci zúčas-
nit jen ti, kteří jsou nar.v r.1996 a těch 
je málo.

V rámci preventivních aktivit pro-
běhl začátkem června peerprogram, 
o kterém se více dočtete v příspěvku 
našeho metodika prevence. 

Děti z I.stupně se podívají na výlety 
na Macochu, do Boskovic a na přehra-
du do Brna.

Jednou z posledních sportovních 
akcí letošního školního roku budou 
atletické přebory Podluží v Lanžhotě, 
které se uskuteční 23.a 24.6. 

Ráda bych poděkovala za odvede-
nou práci a velké úsilí všem svým kole-
gyním a kolegů a také nepedagogickým 
zaměstnancům, protože věřte nebo ne, 
před prázdninami je práce s dětmi 
opravdu HODNĚ náročná. Rodičov-
ské veřejnosti přeji klidné, bezproblé-
mové prázdniny a kéž by k tomu při-
spěl i článek metodika prevence a rady 
v něm obsažené. Zdravé,veselé zodpo-
vědné děti všichni rádi po prázdninách 
přivítáme. Hezké léto všem........

Alena Kristová

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů na ZŠ a MŠ

MPP je zaměřen na prevenci soci-
álně patologických jevů, specifi ckou 
protidrogovou prevenci a prevenci 
kriminality. Jeho cílem je výchova ke 
zdravému životnímu stylu, prevence 
kriminality, nácvik sociálních doved-
ností, zvyšování sociálních kompeten-
cí dětí, jejich odolnost obstát v riziko-
vých situacích, odhalování příznaků 
skrytého násilí, které by mohlo sig-
nalizovat šikanu a v neposlední řadě 
seznámení rodičů se základy drogové 
problematiky a s možností prevence.

S prevencí začínáme už v mateřské 
škole. Letos měly děti dvě zajímavé 
akce, které pro ně uspořádala Policie 
ČR v Hodoníně. Na prvním stupni se 
děti z druhých a třetích tříd zúčastnily 
akce nazvané Kapka prevence, kterou 

také organizuje Policie ČR ve spoluprá-
ci s MND Hodonín. Na druhém stupni 
jezdí žáci na outdoorové kurzy Týmeč-
ky, šesťáci na začátku září, osmáci na 
konci školního roku. V sedmé třídě 
žáci absolvují peer programy, což jsou 
besedy o drogách vedené mladým člo-
věkem, tzv. vrstevníkem – peerem. Pro 
deváté třídy jsme letos poprvé připra-
vili přednášku policejní preventistky 
z Policie ČR v Hodoníně o trestní 
odpovědnosti mladistvých. Kromě 
toho škola nabízí několik zájmových 
kroužků, které pomáhají dětem smys-
luplně vyplnit jejich volný čas. Preven-
ce je rovněž nedílnou součástí vyučo-
vacích hodin, ve kterých získávají žáci 
objektivní a důvěryhodné informace.
Nejen škola, ale zejména rodiče velmi 

výrazně ovlivňují životy svých dětí, 
jejich postoje k návykovým látkám 
nevyjímaje: každodenním bytím s dět-
mi, způsobem komunikace, životním 
stylem a hodnotami, které jim předá-
vají. Vliv rodiny má v protidrogové 
prevenci prioritní postavení. Okolnos-
ti týkající se rodiny často rozhodují 
o tom, zda dítě má potřebu nahradit 
si něčím chybějící potřeby, zbavit se 
nějakým způsobem problémů, či zda 
bere zneužívání drog jako normu.

Téměř bez výjimky je první návy-
kovou látkou, se kterou si děti vytvá-
řejí osobní zkušenost, alkohol podaný 
rodiči. To není moralizování, to je jen 
zhodnocení prostředí, ve kterém žije-
me. Škola v této oblasti moc nezmůže, 
zejména v souvislosti s omezením je-
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jích pravomocí. Jestli je to dobře či ne, 
nechám na vašem posouzení. Jestliže 
je žák přistižen ve škole, v areálu ško-
ly či na akcích pořádaných školou, že 
požívá alkoholické nápoje, kouří, fetu-
je, šikanuje atd., škola toto řeší a násle-
duje postih podle školního řádu. Činí-
li tak žák půl metru za branou školy, 
může učitel pokárat, leč nemůže nic 
řešit, protože „to už je za branou školy“ 
a děti tím argumentují. Bohužel někdy 
i rodiče. Nechápu to. Copak nám ne-
jde o stejnou věc? 
A na závěr pár rad nejen na prázdniny:
- mluvte se svými dětmi, získejte si 

jejich důvěru, pak se vám spíše svěří se 
svými problémy, vyslechnou váš názor, 
dají na vaši radu
- o alkoholu, drogách a podobných 

problémech mluvte s dětmi otevře-
ně, neshazujte je, nehádejte se s nimi, 
zmiňte se o lidech, kteří měli či stále 
mají problémy s drogami či alkoholem 
a jak jim to ovlivnilo život
- zaměstnejte své dítě, naučte ho před-

cházet nudě, podporujte jeho záliby
- vytvořte v rodině zdravá pravidla - 

pravidlo informovanosti, pravidlo prá-
va rodičů na kontrolu, pravidlo „žádný 
alkohol, cigarety nebo drogy u nezle-

tilých“
- naučte své dítě asertivitě, schopnos-

ti odmítnout, požádat o pomoc, říct si 
svůj vlastní názor
- posilujte sebevědomí svého dítěte, 

chvalte nejen za úspěch, ale i za snahu
- buďte jednotní ve výchově, poznejte 

rodiče kamarádů vašeho dítěte, je dob-
ré vědět jak a s kým vaše dítě tráví vol-
ný čas, spolupracujte se školou

A nezapomeňte - problémy s droga-
mi nebo alkoholem se mohou vyskyt-
nout i v dobře fungující rodině.

Hezkou letní dovolenou.
PaedDr. Jana Kamenská

Jak jsme soutěžili po internetu

Letos už potřetí vyhlásil internetový 
portál Seznam na svých stránkách soutěž 
„Najdi, co neznáš!“ Jejím cílem je přivést 
žáky druhého stupně základních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých gym-
názií zábavnou formou k práci s interne-
tem, zejména fulltextem. S pomocí vyhle-
dávače odpovídají celé třídy na otázky 
z mnoha oborů: historie, literatury, země-
pisu, přírodních věd, kultury, sportu i ze 
všeobecného přehledu. Letos jsme se této 
soutěže zúčastnili i my – kluci a holky 
z 9.A a statečně jsme bojovali o hlavní 

cenu – počítačovou učebnu pro naši ško-
lu. Soutěž začala 14. ledna 2008 a trvala 
skoro tři měsíce. Přihlásilo se do ní cel-
kem 3 477 třídních kolektivů. Do fi nále 
jich došlo 262, mezi nimi i náš tým Stouni. 
Kompletní počítačovou učebnu v hodno-
tě 300 000 korun od fi rmy GoGEN jsme 
sice nevyhráli, ale získali jsme šik kšiltov-
ky od GoGENu, příručku „Internetový 
slabikář pro rodiče“ a diplom. 

Každý, kdo občas hledá informace na 
internetu, ví, že najít správné odpovědi 
vyžaduje přesnost v zadání klíčového slo-

va i správnou orientaci v množství výsled-
ků. Co dodat, jsme na sebe pyšní!

PS. Zkuste najít na internetu odpovědi 
na tyto otázky:

1. Jaký prvek je typický pro nábytek 
architekta a designéra Marcela Breuera?

2. Ve kterém muzikálu se vyskytuje 
vrtulník?

3. Sportovní oblast do níž patří ofi ciálně 
windsurfi ng?

4. Jaký je název básnické ozdoby pro 
hromadění slov stejného významu?

9.A alias Stouni

Den země - duben 2008
V dubnu jsme ve škole ke Dni 

Země uspořádali akci. První a druhá 
třída se vydaly směrem do Nechor, 
kde děti cestou plnily různé úkoly. 
Pro 3., 4. a 5. třídu si program nachys-
tali žáci 6. ročníku. Žáčci si prověřili 
své přírodovědné znalosti a byli po 
zásluze odměněni. Žáci osmého roč-
níku vysadili stromky v okolí školy. 
Ostatní monitorovali černé skládky 

v okolí vesnice. Na závěr si všichni 
opekli hady z kynutého těsta, které 
nám připravili paní kuchařky ze škol-
ní jídelny. Finální úkol nás ale teprve 
čekal. Děti z prvního stupně sbíraly 
vršky od PET-lahví. Z nich pak vytvo-
řila každá třída úžasné obrazce. Na ty 
se můžete podívat ve fotoalbu. Bez-
konkurenčně nejvíc vršků nasbírali 
naši prvňáčci. Byli také za svůj výkon 

odměněni plnou sklenicí cukroví.
M.Kurková, uč.

Pobytový výukový program v Mikulově
V termínech 5.5. - 7.5. 2008 a 12.5. - 

14.5. 2008 se naši žáci zúčastnili pobyto-
vého výukového programu v Mikulově. 
První den  se dověděli spoustu zajíma-
vostí z historie Mikulova. Pod vedením 
průvodce - pamětníka navštívili židov-
ský hřbitov, který na všechny udělal vel-
ký, až strašidelný, dojem. Pod odborným 
vedením pracovníků CEV Pálava se žáci 
seznámili s bohatou škálou ekosystémů 

na Pálavě, s hnízdícími volavkami, čápy 
a mnoha druhy vrubozobých ptáků 
v lednickém parku. Nevynechali ani geo-
logii. V geoparku Turold poznali nerosty 
a horniny a navštívili i jeskyně. Počasí 
oběma skupinám přálo, takže spokoje-
nost byla veliká. Celý pobyt nám hra-
dil obecní úřad z prostředků získaných 
z třídění odpadů v obci. Za to mnoho-
krát děkujeme.                M. Kurková, uč.
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Exkurze do Kovosteelu

Ve čtvrtek 3. dubna jsme jeli prv-
ňáci a třeťáci na exkurzi do Kovos-
teelu. Jeli jsme asi hodinu do Starého 
Města, kde nejprve proběhl výukový 
program. Zavedli nás do místnosti s 
pohodlnými polštáři a pustili nám 
video o zpracování odpadu. Pak jsme 

si ve skupinách vyzkoušeli, co jsme 
si o třídění odpadu zapamatovali. 
Po skončení programu už nás čekal 
vláček, který nás provezl po areálu 
Kovosteelu. Odtud jsme se výletním 
vláčkem vydali do Sběrných suro-
vin v Uherském Hradišti, kde jsme 

na vlastní oči viděli třídění papíru, 
plastů a železa. Exkurze se nám líbila 
a ve třídění odpadů budeme pokračo-
vat i doma.

Za žáky 1. a 3. třídy
Martina Řehánková

a Zuzana Hančíková

O korunu krále Karla
Ve středu 14. 5. pro nás paní uči-

telky  Bušková a Struhárová připravily 
Den Karla IV. 

V první hodině jsme se rozdělili 
do dvou rodů – Buziců a Tlamovců. 
Dozvěděli jsme se, kolik drahokamů je 
na královské koruně a naučili se zpívat 

středověké písně. Druhá hodina byla 
životopisná. Skládali jsme životopis 
Karla IV. Další úkol nás čekal venku 
za školou –rytířský turnaj. Čtvrtou 
hodinu jsem připravovali scénky, které 
souvisely s pověstmi o Karlově mostě. 
Pak nás čekalo ještě hledání svatých 

relikvií a výroba plakátu o Karlu IV. Za 
splněné úkoly jsme dostávali drahoka-
my, kterými jsme si zdobili naši „Svato-
václavskou korunu.“ Tento den se mně 
a mým spolužákům líbil a dost jsme se 
při něm naučili nejen o Karlu IV.

Václav Husek, Jarek Bártík, 8. tř.

Romský den

11. dubna se na naší škole konal 
Rómský den. Akce trvala asi dvě hodi-
ny a vymysleli ji osmáci s paní učitelkou 
Buškovou. Už plakáty vypadaly lákavě 
a vzbuzovaly zájem. Před školou byly 
připraveny stánky s atrakcemi, které 
jsme si mohli vyzkoušet, jako napří-
klad hod nožem, ochutnávka rómské 
slepičí polévky, věštba budoucnosti 

a pletení košů. Osmáci byli oblečeni 
jako Rómové a starali se o program. 

Hráli romskou pohádku, poučili 
nás o historii Rómů a také nám zatan-
čili na písničku Romano hip hop od 
Gipsy.cz. 

Tato akce se každému líbila a všich-
ni dodnes vzpomínají, jaká to byla leg-
race.

Den dětí

V úterý 3.června připravili žáci devátého ročníku pro děti prvního 
stupně malou oslavu dne dětí formou 
cesty za pokladem. Ti nejmenší hledali 
poklad rybky Nemo, třetí a čtvrtá tří-
da získávala poklad Asterixe a Obelixe, 
páťáci šli ve stopách Indiana Jonese.
Putování se uskutečnilo mimo areál 
školy,  všichni svůj sladký poklad po 
překonání překážek a zvládnutí úko-

lů nalezli. A naši mazáci z devítek se 
naučili mnoho dovedností, které jistě 
v budoucnu možná v trochu pozměně-
né formě zužitkují, ať to byla příprava 
a obhlídka terénu, příprava disciplín, 
nákup odměn, vysvětlování úkolů 
i schopnost zaujmout, péče o svěřené 
děti i závěrečný úklid.

Mgr.V.Bušková

Vodní svět na Littneru
Píše se rok 2315 a planeta Země pro-

žívá obrovské klimatické i ekonomické 
změny.Žije pouze poslední hrstka lidí 
srocená ve kmeny Almeas a Gauhar..
Lidé bojují o bezprostřední zachování 
svých životů i lidského rodu.

Toto byla úvodní motivace dopro-
vázená fi lmem a zároveň situace, do 
které vstoupili osmáci.

Ve čtyřech dnech strávených na TZ 

Littner se 
pokoušel i 
vžít a řešit 
s i t u a c e , 
do nichž 
by se lid-
stvo mohlo 
potencio-
nálně dostat. Začali si uvědomovat, že 
by platily naprosto odlišné hodnoty, 

že dovednosti 
a znalosti, kte-
ré získávají ve 
škole, nemo-
hou být nikdy 
konečné, že 
člověk se musí 
učit v různých 

oblastech, že nikdy nevíme, jakou nám 
život uštědří lekci a že se situaci musí-
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me pokusit zvládnout. A aby to byl 
opravdu vodní svět, splavili přísluš-
níci Almeas a Gauhar na raft ech kus 
Moravy.Prostřednictvím různých akti-
vit jsme tady všichni-naši osmáci, my 
dospělí, naši instruktoři Katka Reben-
dová, Michal Smejkal, Ondra Šindar 
zažili  chvíle vážné i veselé, ale všech-
ny byly naplněny silným prožitkem 
a poznáním. A snad zůstane v paměti 
Almeas a Gauhar motto kurzu:.. „aby 
se zrodil nový člověk, který obnoví 
harmonii a řád“…

Mgr. V. Bušková

Ze sportu ZŠ - florbalový turnaj

Každým rokem se v naší škole 
pořádá celoroční fl orbalový turnaj tříd 
2. stupně, letos opět okořeněný účas-
tí týmu učitelů, kteří to ovšem museli 
vzdát pro pracovní vytíženost jejich 
brankářského esa p. učitele Janáse. 

Já, Vaša a Radek z naší třídy společ-
ně s Martinem a Vavřou ze šestky jsme 
si také složili tým, kterému jsme dali 
jméno Grove street podle jedné gang-
sterské hry. 

Každý tým mohl letos pomýšlet 
i na druhé místo, poněvadž minulý 
rok odešli deváťáci, jež byli nepřeko-

natelní v celé soutěži s trojnásobným 
vítězem fl orbal cupu Marou Budí-
nem. I náš tým si kladl velké ambi-
ce a po polovině základní části jsme 
byli na vynikajícím druhém místě. 
V té druhé polovině nám ovšem 
trochu došel dech, a tak jsme  se po 
nešťastné prohře s našimi úhlavními 
nepřáteli Popeláři museli spokojit se 
třetím místem. První skončili domi-
nantní Corpses.

Do play off  postupovaly první 
čtyři týmy, načež se první utkal se 
čtvrtým a druhý se třetím o postup 

do fi nále, to znamená, že ani druhé 
místo by nezabránilo našemu střetu 
s týmem Popelářů. Bohužel toto klí-
čové utkání jsme prohráli, což zname-
nalo boj o třetí místo na dva vítězné 
zápasy proti týmu Pepov City. Prv-
ní krok jsme zvládli, tudíž vedeme 
v sérii 1:0.

Uvidíme, jak se to vyvrbí, každo-
pádně je dobře, že má škola zavedený 
tento celoroční turnaj ve fl orbale. Je to 
skvělá hra na odreagování a koho baví, 
tak se při ní i dobře vyžije.

Zdeněk Forman, 7. tř.

Z naší školičky

Ve dnech 1. a 2. dubna 2008 pro-
běhl v naší MŠ zápis dětí na školní rok 
2008 -2009.

Přišlo se zapsat 20 dětí, z toho 
9 holčiček a 11 kluků.

Děti si se svými rodiči prohlédly 
školku, vyzkoušely hračky, zkrátka 
chtěly poznat „jaké je to ve škol-
ce“. Někteří odcházeli rádi, jiní zase 
neradi, jak už to konec konců u nás 

chodí.
My se však budeme po prázdninách 

na všechny moc těšit. 
Teď vám všem přeji krásné a slun-

cem zalité prázdniny.

Pomáhají nám v nesnázích

V úterý 13.5. vládlo v naší školič-
ce velké napětí. Všichni totiž věděli, 
že tento den přijede na naši zahradu 
opravdové policejní auto s policisty 
a dokonce, pokud se podaří, také poli-
cejní pes. Krásné počasí nasvědčovalo 
tomu, že by se celá akce mohla podařit 
a také se tak stalo. 

Děti zvědavě čekaly, co se bude dít. 
Nejdříve si s paní Poláškovou, která 
také celou akci organizovala, zopako-
valy jak se chovat v silničním provozu 
i mimo něj, jaké nebezpečí na ně může 
číhat v ulicích a na hřištích a jak se cho-

vat v případě ohrožení. 
Dále následovala ukázka 

výstroje a výzbroje policejní 
zásahové jednotky, jejíž části  
si mohly děti vyzkoušet a pro-
hlédnout. Také policejní auta 
nezůstala prázdná. Ale největší 
zážitek pro ně byl, když moh-
ly zhlédnout ukázky výcviku 
policejních psů, a dokonce si 
je i pohladit.Celé odpoledne 
mělo pro děti obrovský přínos 
a bylo pro ně nezapomenutel-
ným zážitkem, protože zbytek 
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týdne se nemluvilo a nemalovalo nic 
jiného, než policejní auta a psi. 

Na závěr dostaly všechny děti refl ex-
ní nášivky a různé skládačky, obrázky 
a knížky o bezpečnosti. Policie se 
s námi rozloučila, jak jinak než poli-
cejní sirénou a nám všem zůstal dobrý 
pocit z užitečného a hezky stráveného 
odpoledne.

Budeme se těšit na další.

Policie
Modrá značka s písmenky

policie znamená,
chrání nás a pomáhají,

to přec každý dávno zná.
Službu oni mají stále,
volno ani chviličku, 

telefonem můžeš volat 
jedna, pět a osmičku.

Radka Šůrková

Matrika Vás informuje

Cestování dětí do zahraničí
Dnem 1. března 2008 nabyl účin-

nosti zákon č. 106/2007 Sb., kterým se 
mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestov-
ních dokladech, a touto výše uvedenou 
právní úpravou se umožňuje zapiso-
vat občany mladší 10 let do cestov-
ního dokladu rodiče (do stávajícího 
i do nového). Na základě tohoto zápi-
su mohou děti do 10-ti let překračovat 
státní hranice bez vlastního cestovního 
dokladu s rodičem, v jehož cestovním 

dokladu jsou zapsány. Pokud jsou děti 
v dosavadním cestovním pase rodičů 
již zapsány, mohou s rodičem překro-
čit státní hranice do věku 15-ti let.

 K provedení zápisu dítěte je nutné 
předložit vyplněnou žádost, cestovní 
pas rodiče a rodný list dítěte (správní 
poplatek za každý zápis činí 50,- Kč).

Zápisy do cestovního dokladu se 
provádí na Městském úřadu v Hodo-
níně.

Upozornění:
Po vstupu České republiky do 

schengenského prostoru trvá povin-
nost občanů při překročení státní hra-
nice ČR mít s sebou k prokázání totož-
nosti cestovní doklad nebo občanský 
průkaz

Z výše uvedeného vyplývá, že 
pokud dítě není zapsáno v cestovním 
dokladu rodiče, musí mít vlastní ces-
tovní doklad.

Upozornění na povinnou výměnu řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 jsou platné do 31. 12. 2010
Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou platné do 31. 12. 2013

Alena Zvědělíková, matrikářka

Ohlédnutí za kulturou

Velikonoční zábava

se u nás v Prušánkách pořádá již 
několik let, takže ji klidně můžeme 
nazvat tradicí.

A také snad již proto jsou veliko-
noční zábavy v Prušánkách ve velké 
míře navštěvovány hlavně přespolní 

chasou, která se u nás vždy dobře poba-
ví. Přestože bylo nepříznivé počasí,

návštěvnost byla nad očekávání 
dobrá stejně tak jako nálada, o kterou 
se postarala dechová hudba Hornobo-
jani.

Dětský karneval 6. 4. 2008

I tento rok si v Prušánkách daly 
dostaveníčko pohádkové bytos-
ti z celého světa a z nejrůznějších 
pohádkových společenských vrstev 
a odvětví. Oslava to byla velkolepá 
a slavilo se celé odpoledne.Tanči-
lo se, hrály se hry a komu vyprahlo 
v ústech či dostal chuť na nějakou 
laskominu, zavítal do vyhlášené kar-
nevalové cukrárny. Nechybělo ani 

představování všech zúčastněných, 
protože každý rok se sejdou jak staří 
známí (princezny, princové, vodní-
ci, piráti, břišní tanečnice, kominíci, 
kuchaři...) tak i ti, co se o této oslavě 
dozvěděli poprvé.

Samozřejmě se oslava neobešla 
bez vyhlášení nejkrásnějšího kos-
týmu - a že to měli pořadatelé těžké 
vybrat mezi tolika krásnými a vtipně 

vyrobenými maskami si snad neumí-
te ani představit. Tímto chtějí pořa-
datelé poděkovat všem švadlenkám 
a krejčím, ševcům, kočím (tzn.
maminkám, tatínkům, babičkám, 
tetám...) za jejich čas a práci. A neza-
pomeňte - příští rok se uvidíme zno-
vu a těšíme se na Vás!

Skauti z Prušánek,
středisko Mikulčice
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Bicykliáda

V neděli 17. května uspořádali 
skauti z Prušánek pro děti bicykliádu, 
která se konala na točně u obecního 
úřadu. Malí cyklisté soutěžili v růz-
ných disciplinách, kde prokázali svou 
fyzickou zdatnost a připravenost.

Za své výkony byly oceněny drob-
nými věcnými cenami a sladkostmi.

Skauti z Prušánek

Setkání seniorů

V pátek 16. května se konalo 
v kulturním domě v Prušánkách setká-
ní občanů z Prušánek, kteří dovršili 
v tomto roce 70 let a starších. Z 230 
pozvaných přišly necelé dvě třetiny. 

Bohužel zdravotní stav nedovolil všem 
se tohoto setkání zúčastnit.

Pro všechny přítomné bylo připra-
veno malé občerstvení.ve formě kolá-
čů a párků. K chuti přišlo i dobré víno, 
které pro tuto akci daroval pan Rudolf 
Tesařík, jemuž prostřednictvím zpra-
vodaje děkujeme. Společné setkání 
zahájil starosta Jan Nosek, který seni-
ory ve svém uvítacím projevu sezná-
mil s děním v naší obci. Mimo jiné se 
zmínil také o rekonstrukci obecního 
úřadu, která byla již nutností. Páteční 
odpoledne svým milým vystoupením 
zpestřily děti z MŠ, ZŠ a ženský sbor 
z Prušánek. Jeho podlužácké písničky 

byly pro všechny příjemným pohlaze-
ním.  Součástí programu byla i před-
náška o bezpečnosti starších občanů, 
kterou provedli příslušníci České poli-
cie z Hodonína.

Besedu seniorů připravil a zajis-
til obecní úřad za spolupráce Svazu 
důchodců v Prušánkách. Přítomné 
ženy byly obdarovány karafi átem, kte-
rý je určitě mile potěšil. Všichni jsme 
prožili pěkné a příjemné odpoledne. 

Poděkování patří také p. Květě 
Kopečkové a členkám svazu důchod-
ců, které se přítomným seniorům 
věnovaly.

kult. ref.

Májové zpívání
Poslední sobotu měsíce května 

pořádal Slovácký krúžek a Obec Pru-
šánky IX. ročník májového zpívání.

Tato akce, která se v posledních 
letech koná v Nechorách, patří k nej-
oblíbenějším  u všech mužáků a je o ni 
velký zájem. Kromě domácího mužské-
ho a ženského sboru se představili zpě-
váci nejen z Podluží, ale i z Horňácka.  
Během sobotního odpoledne nám 
zazpívalo sedm sborů mužských a pět 
ženských. O humorné slovo se posta-
ral pan Josef Pavlíček z Kunovic.Účin-
kující doprovázela cimbálová muzika 
Verbuňk z Prušánek, která vyhrávala 
až do pozdních nočních hodin. Všich-
ni se dobře bavili, takže letošní májo-
vé zpívání můžeme považovat i díky 
pěknému počasí, za velmi zdařilé. Ti, 
kteří se zúčastnili, byli spokojeni. Při 
takových setkáních vznikají vždy nová  
přátelství a plánují se další společné 
akce.  Pěvecké výkony sborů svědčily 

o tom, že se na vystoupení snažily co 
nejlépe připravit, a tak vzorně prezen-
tovat svůj region. Pro hosty i účinkující 
připravili domácí mužáci ochutnávku 
vín, jež byla zahrnuta do vstupného. 
Není snad ani nutné zdůrazňovat, že 
byl o ni velký zájem. 

Nás pořadatele těší, že se akce 

povedla. Spokojenost pozvaných sbo-
rů a všech příznivců folkloru nás těší 
dvojnásobně. 

Děkujeme pracovníkům obecního 
úřadu za pomoc na přípravách této 
náročné akce a všem, kteří se na orga-
nizování májového zpívání podíleli.

Za pořadatele V. Trechová



strana 10 Číslo 2/2008

Zpravodaj obce Prušánky

Dětský den

V neděli 1. června uspořádala pro 
naše děti obec Prušánky Dětský den. 
V areálu u koupaliště se sešlo asi sto 
dětí, pro něž připravili skauti spoustu 
her a soutěží, při nichž byly odměně-
ny sladkostmi. Nechyběly ani špekáč-
ky, které si děti samy opékaly. Protože 
se při opékání pěkně zahřály, připravil 

pro ně SDH pěnové osvěžení. I když to 
my dospělí asi moc nechápeme, je toto 
osvěžení něco, bez čeho si tento den 
děti nedovedou ani představit.

Doufáme, že si děti svého svátku 
pěkně užily. 

Příjemné odpoledne prožili s dětmi 
i rodiče, kteří si mohli posedět u stánku 

s občerstvením.
Vychlazené pivečko nebo limonáda 

určitě přišly v parné nedělní odpoledne 
vhod. 

Děkujeme členům SDH za jejich 
kladný přístup, s nímž se při podob-
ných akcích vždy setkáváme. 

kult. ref.

Z naší farnosti

Farní den se stal důstojnou oslavou 250 – letého výročí

Příležitostí k oslavám významných 
výročí nebývá tak mnoho, proto jsme 
se na tento den pečlivě a dlouho při-
pravovali. Bylo to poprvé, kdy se naše 
farnost rozhodla něco takového uspo-
řádat, proto jsme s napětím očekávali, 
jak všechno dopadne.

Už v pátek jsme se sešli na večer-
ní modlitbě, kterou vedl bývalý kněz 
naší farnosti P. Roman Strossa. Účast 
sice nebyla hojná, ale to neubíralo na 
pěkné atmosféře umocněné svíčkami 
ozářeným kostelem. Po modlitbě jsme 
odnesli obnovený kříž symbolizující 
základní kámen.

Samotný farní den jsme zahájili 10. 
května v kulturním domě, kde byla 
připravena i malá historická výstavka. 
Lidé si mohli prohlédnout např. farní 
kroniku založenou roku 1712 nebo 
nádherně vyšívaný orelský prapor 
z roku 1935. Program se skládal 
z promítání asi 1200 fotografi í od his-
torických až po současné, doplněné 
komentářem či hudbou. Podle závě-
rečného potlesku a pozdějších ohlasů 
se program snad všem líbil a doufáme, 

že účastníci každé generace si mohli 
odnést nějaký zážitek nebo se ales-
poň něco nového dozvědět o historii 
naší farnosti. Poděkování patří našim 
kuchařkám ve školní jídelně, které 
připravily slavnostní oběd pro kněze 
a pozvané hosty.

Na mši svatou, která začínala ve 14 
hodin jsme pozvali pana biskupa Vojtě-
cha Cikrleho a také pana hejtmana Sta-
nislava Juránka. Oba naše pozvání při-
jali. Pan biskup ve své promluvě mluvil 
o duchovním významu kostela nejen 
pro farnost, ale i pro celou obec. Posvě-
til také dřevořezbu sv. Izidora, která 
pak byla zavěšena v kapličce a doplni-
la tak dvojici našich patronů. Na závěr 
mše promluvila jedna ze zakládajících 
členek Sdružení Krásné místo Alena 
Michalicová, protože dalším bodem 
programu bylo žehnání klubovny. Zmí-
nila se o počátcích a vzniku celé myš-
lenky - vybudovat pro děti místo, kde 
se budou cítit dobře a které jim svou 
atmosférou bude pomáhat zušlechťovat 
a rozvíjet jejich osobnost - pokud mož-
no v křesťanském duchu. Bude záležet 
jenom na tom, zda se na-
jdou lidé, kteří tuto myšlen-
ku ponesou dál. 

U klubovny pan biskup 
nejprve požehnal skaut-
ský znak, který daroval 
skautům P. Huvar, jeden 
z nestorů českého skautin-
gu. Slovo dostal také pan 
hejtman, který na závěr 
popřál všem maminkách 
ke svátku matek a při lou-
čení jim rozdával žlutou 

gerberu. Lidé si také mohli odnést na 
památku hrníček s logem farního dne 
a tužku s logem žehnání klubovny. Pak 
se všichni přesunuli do farní zahrady 
na farní piknik, kde byly také vysta-
veny obrázky z předcházející výtvar-
né soutěže pro děti. Ve slovácké far-
nosti samozřejmě nechyběly koláčky 
a ani vzorky vína od místních vinařů 
z Nechor, které „okoštoval“ i pan bis-
kup, protože se ještě zdržel s farníky 
další dvě hodiny. Pak si děti zahrály 
hry přichystané skauty a večer byl celý 
den završen táborákem s opékáním 
špekáčků u klubovny, kde se sedělo 
ještě do pozdních hodin. 

Nejcennější na farním dnu bylo 
to, že se spojilo celé farní společenství 
a každý kdo chtěl, přiložil ruku k dílu. 
Proto i touto cestou chceme ještě jed-
nou všem poděkovat. Poděkování patří 
také všem sponzorům a dárcům. Poča-
sí a celková atmosféra byla příjemně 
jarní a podle ohlasů farníků v nich ten-
to den zanechal hluboký zážitek.

Za organizátory
Jitka a Petr Omelkovi
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První svaté příjímání

Ze sportu

V neděli 1. června  se konalo první svaté při-
jímání. Této velké události se zúčastnilo celkem 
osm dětí, které přijaly z rukou kněze první svátost 
oltářní. Děvčátka se v bílých šatech cítila určitě jako 
princezny a tento den jim připadal také pohádkový. 
Pro všechny děti a jejich rodiče bylo nedělní dopo-
ledne velkým svátkem.

Slavnostní pocit celého obřadu umocňovala 
krásná a vkusná výzdoba celého kostela.   

Poděkování patří všem, kteří se na přípravách 
této neopakovatelné události podíleli, paní Janě 
Sukupové za to, že děti na tento den připravila.

A co popřát dětem?  Aby si tento den navždy 
uchovaly v paměti a aby je radost a štěstí provázely 
celým životem.

TJ Podlužan Prušánky – oddíl šachu

Sezona 2007-2008

Před zahájením šachové sezo-
ny 2007/08 v KP II. třídy si hráči 
A družstva vytkli za svůj cíl postup 
do KP I. třídy, což se nakonec poda-
řilo. Všechny zápasy, až na porážku 
se Sudoměřicemi, vyhráli a zvítězili 
s náskokem 2 bodů. Nejvíce se o to 
bodově zasloužili tito hráči: Marek J. 
8,5 bodu, Dryšl R. a Pálka M. 7,5 bodu, 
Gaša A. 7 bodů a Balšínek P. 6 bodů. 
Další hráči získali následný bodový 
zisk: Předínský V. a Šimek R. 5,5 bodu, 
Šebesta R. a Schottl F. 5 bodů, Zálešák 
P. 1 bod a König R. 0,5 bodu. Samo-
zřejmě někteří hráči odehráli pouze 
minimum partií.

Závěrečná postupová tabulka má 
následující podobu:

1. Prušánky A  30
2. Sudoměřice A  28
3. Poštorná A  25
4. Hodonín A  21
5. Veselí n/M B  19
6. Velké Pavlovice  18
7. Kyjov   16
8. Střelice   11
9. Dubňany A  11
10. Šardice A  9
11. Bzenec   6
12. Poštorná C  0

B družstvo Prušánek v OP I se 
z desíti celků umístilo na 3. místě se 
ziskem 15 bodů za Domanínem s 16 
body a vítěznými Ždánicemi se ziskem 
21 bodů. Je ale potřeba uvést, že nebýt 
opravdu zbytečných porážek se Stráž-
nicemi, Veselím C a Kyjovem B, moh-
lo být umístění ještě lepší. I opravdu 
vyhrané partie se dají prohrát. Je tady 
opravdu co zlepšovat, aby se podobné 
výpadky opakovaly co nejméně.

C družstvo se umístilo v OP II. 
třídy až na posledním desátém místě. 
Zde ovšem dostávají možnost zahrát 
si mistrovské partie žáci ze šachového 
kroužku. V této sezoně dostávali pří-
ležitost Slížek A., Švehla M., Novotný J. 
a Čuprová K. Před zahájením 
nové sezony zaregistrujeme 
další žáky dle doporučení tre-
nérů.

Šachový kroužek vedou 
trenéři Marek J. a Šeráková 
T. Žáci z šachového kroužku 
se zúčastnili několika turna-
jů. Družstvo mladších žáků 
postoupilo z okresního do 
krajského kola v Břeclavi. Pří-
padné zájemce z řad dětí zve-
me na tréninky, které probíha-

jí každé úterý v šachové klubovně na 
DPS Prušánky.

Tradičně proběhl na Štěpána bles-
kový turnaj, na kterém zvítězil Dryšl 
R. před Předínským V. a Zigáčkem M.

V Dubnaněch 7. – 11. května probě-
hl šachový festival, kterého se zúčast-
nili i hráči z našeho šachového oddílu. 
V turnaji FIDE se zúčastnili Balšínek 
P. a Marek J, kteří v silné konkurenci 
obsadili 24. resp. 30. místo. V turnaji 
národním získal Dryšl R. 2. místo.

Chceme tímto poděkovat za pod-
poru obci Prušánky, kavárně u Předín-
ských, fi rmám Pureta s.r.o. a TOPO 
Plus s.r.o.

Ing. Radek Dryšl
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Z činnosti seniorů

Kuželkáři – amatéři...?

Jak jsme Vás již  informovali, pro-
bíhala od měsíce října na kuželně 
v Prušánkách amatérská liga. Hráči 
mají za sebou již VI. ročník této oblí-
bené soutěže, kterého se zúčastnilo 
celkem 25 družstev. Kromě „Prušaňá-
ků“ se do soutěže přihlásily i družstva 
z Hodonína, Dolních Bojanovic, 
Moravského Žižkova a Moravské 
Nové Vsi. Jak vidíte, zájemců o tento 
sport každým rokem přibývá. Celý 
turnaj je velmi náročný, protože je to 

doslova půlroční „maratón,“ který je 
třeba absolvovat s plným nasazením. 
Každý hráč se snaží dosáhnout co 
nejlepších výsledků, i když to někdy 
na soupeře nestačí. Věřte, že někteří 
hráči dosahují takových výsledků, za 
něž by se nemuseli stydět ani profe-
sionální kuželkáři. Po skončení celé-
ho sportovního zápolení proběhlo 
v dubnu v kulturním domě slav-
nostní vyhlášení nejlepších družstev 
a jednotlivých hráčů.

Umístění družstev
1. Moravia
2. Staří páni
3. Lukrom 

Jednotlivci
Muži: Petr Maděryč
Ženy: Ilona Zálešáková  

Vítězům blahopřejeme a všem 
přejeme do dalšího ročníku hodně 
zdaru.

Odpočívat? Není čas!
A máme půl roku za námi. Jenom si 

povzdechneme, jak ten čas letí.
Také my, starší generace, máme stá-

le víc práce. To asi proto, že nám už vše 
déle trvá. A dělat něco ještě večer? Tak 
to teda ne. 

Svaz seniorů v Prušánkách je stále 
v činnosti, a tak jsme pořád v jednom 
kole. Stále se pravidelně jednou za 
měsíc scházíme na schůzkách, slaví-

me MDŽ, životní jubilea našich členů 
a spolupracujeme s obecním úřadem. 
Pokud nás požádá starosta o nějakou 
výpomoc, rádi přijdeme. 

Poslední pěknou společnou akcí 
bylo setkání důchodců od 70 let 
v kulturním domě, kde se naše členky 
ochotně ujaly úkolů, které nám zadala 
paní Vlasta Trechová. 

Přes zimu chodily ženy opět cvičit, 

aby si posilnily své pohybové ústrojí. 
Vloni jsme si na zakončení cvičební 
sezóny udělaly výlet po našich cyklo-
stezkách, a tak doufám, že letos tuto 
úspěšnou akci zopakujeme. 

Nezanedbáváme ani kulturu a pra-
videlně navštěvujeme divadelní před-
stavení v Brně. Tyto zájezdy organizu-
je Svaz důchodců v Hodoníně. To ale 
není všechno...

Senioři na Radhošti

Začátkem června se konečně usku-
tečnil zájezd do Rožnova pod Rad-
hoštěm, který jsme museli odložit pro 
nepříznivé počasí. Ale tentokrát nám 

počasí opravdu přálo. 
Navštívili jsme společně Valašské 

muzeum v přírodě a po něm následo-
vala volná prohlídka města. Součástí 

rožnovského skanzenu je Valašský 
Slavín, pohřebiště významných osob-
ností jako jsou bratři Jaroňkové, kteří 
se zasloužili o založení našeho nej-
většího skanzenu, malíři Jan Kobzán 
a Fr. Podešva. Je zde pohřbený slavný 
sportovec Emil Zátopek a olympijský 
vítěz Ludvík Daněk.

Odpoledne jsme vyjeli na Pustev-
ny.  Silní jedinci zvládli náročnou túru 
k Radegastu, odkud máme i společ-
né foto. Pobyt na zdravém horském 
vzduchu všem prospěl a posezení 
u kávičky poskytlo všem trochu 
odpočinku. Nikdo z nás  necítil úna-
vu, protože naše slovácké písničky 
nám zpříjemňovaly celou cestu až 
domů. Všichni byli se zájezdem do 
Rožnova spokojeni.

Už se těšíme, jak si vyjedeme na 
kolech mezi nechorské vinohrady. 
Ale o tom až příště.

Květa Kopečkováfoto: Dřevěná Věra
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Vařím, vaříš, vaříme,... ale nemusíme
Určitě jste již zaregistrovali, že od 

září minulého roku v naší obci funguje 
rozvoz obědů. 

Jedná se o novou službu obecního 
úřadu, která je určena především pro 
seniory, nemocné, osamělé lidi nebo 
maminky na mateřské dovolené.

Přihlásit se může každý. Představte 
si situaci, kdy jste od rána do večera ve 
vinohradě nebo na poli. Chce se vám 
ještě vařit, když přijdete domů?

Možná se staráte o nemocného pří-
buzného, který vyžaduje vaši celoden-

ní péči, nemluvě o tom, že často strá-
víte půl dne po různých vyšetřeních. 
A kdy pak vařit?

Nebylo by jednodušší si jen převzít 
jídlonosič s obědem?

Průměrně se rozváží denně 30 - 
40 obědů. Tento počet se mění každý 
měsíc. Od září do května t. r. to bylo 
celkem 6262 obědů. Měsíční průměr je 
kolem 700 obědů.

Jídlo se vaří v naší školní jídelně 
a můžeme vás ubezpečit, že je kvalitní 
a denně čerstvé.

Cena jednoho obědu je 49 Kč včet-
ně dovozu.

Všechno, co potřebujete, jsou dva 
označené jídlonosiče. Přihlásit se 
můžete kdykoliv v průběhu měsíce. 
Vařit se bude i o prázdninách a to až 
do 8. 8. 2008. Znovu se pak začne až 
od září.

Pokud si myslíte, že byste mohli 
nabízenou službu využít, volejte na tel. 
724 261 220, kde Vám budou podány 
bližší informace.

Hromková Milena

Informace Zdravotního střediska Prušánky

Od června tohoto roku je v ordi-
naci Praktického lékaře – MUDr. 
Urbanové k dispozici přístroj na 
vyšetření CRP. Jedná se o vyšetření, 
které je ukazatelem bakteriálního 
zánětu organizmu. Vyšetření během 
dvou minut z kapky krve zjistí pří-
tomnost zánětu, odliší zánět bakteri-
álního od zánětu virového, a umož-

ní tak rychlé rozhodnutí o nutnosti 
antibiotické léčby.

Vyšetření není prozatím hraze-
no zdravotními pojišťovnami - bude 
hrazeno v průběhu podzimních 
měsíců. Cena vyšetření je 80,- Kč. 
Vyšetření je mnohem přesnější než 
klasická hodinová sedimentace. Dále 
provádíme stanovení přítomnosti 

krve ve stolici jednoduchým testem,  
u kterého není potřeba dodržovat 
dietu. Toto vyšetření hradí zdravotní 
pojišťovny pro všechny občany nad 
50 let věku 1 x za 2 roky. K vyšetření 
se vybírá vratná záloha 50 Kč. Vyšet-
ření občanů do 50 let věku pojišťov-
ny nehradí a cena vyšetření v ordina-
ci je sto korun.

Svaz důchodců ČR, Krajská rada Moravskoslezského kraje

Finanční poradna Svazu důchodců Informuje

Pro držitele průkazů ZTP_a_ZTP-P_sjednáváme slevy:
- na pojištění domácností
- na pojištění nemovitostí
- na pojištění zákonné a havarijní u osobních automobilů
- na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pro ostatní klienty fi nanční poradny sjednáváme slevy:
- na elektrickou energii u vybraného dodavatele
- na služby vybraného mobilního operátora,
 pevné linky a internetu
- na pojištění domácnosti a nemovitostí 
- na zákonné a havarijní pojištění osobních aut 
- na dodávky plynu u vybraného dodavatele
V případě zájmu ofoťte a vezměte s sebou:
- občanský průkaz,průkaz ZTP, ZTP-P
- vyúčtovaní fakturu za elektrickou energii + lístek SIPO
- fakturu Vašeho mobilního operátora
- pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost
- smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů
- smlouvy penzijního, úrazového a životního pojištění
- faktura Vaší pevné linky

Kontaktní místo:
Kancelář svazu důchodců
Scota Viatora 26
Hodonín

Provozní doba: Po 9.00 – 12.00
 Út 15.00 – 17.00
 St 9.00 – 12.00

Tel.:  518 321 861
 739 623 273

Poradna je bezplatná!!!

Finanční poradnu můžou využít držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP-P sociálně slabší rodiny a rodiny s dětmi!!!
!!!Neplaťte víc, než je potřeba!!!
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Nabídka pečovatelských služeb je tu i pro občany ze spádových obcí

V poslední době se často setkává-
me s lidmi popisujícími nejrůznější 
situace, které ale mají jednu věc spo-
lečnou. Jedná se o nutnost zabezpečení 
péče např. pro prarodiče, rodiče či jiné 
blízké osoby, které se o sebe nemohou 
z nejrůznějších důvodů často sami 
postarat a plně zabezpečit. Jsou např. 
po mozkové příhodě, úrazu anebo se 
jejich schopnost samostatnosti ome-
zily s přibývajícím věkem. Někdy jde 
o náhle vzniklou situaci, která vyžadu-
je okamžité řešení a rodina je nucena 
velmi rychle rozhodnout, jakým způ-
sobem péči zajistí. Toto rozhodování 
se odvíjí od zdravotního stavu pečo-
vané osoby, ale také dalších faktorů. 
Někdo se rozhodne ukončit zaměstná-
ní a poskytovat péči osobně, v někte-
rých případech však nelze znenadání 
rozvázat pracovní poměr, ať už z důvo-
dů ekonomických, sociálních či jiných. 
Mnozí si nedokážou představit, že by 
svého blízkého „poslali do domova 
důchodců (nyní domova pro seniory), 
připouští si, že takové přemístění by 
jej velmi zasáhlo po psychické stránce 
a celé věci spíše uškodilo…

V podobných situacích hledáte radu 
a pomoc s řešením dané situace. V těch-
to případech se často obracíte na souse-
dy, známé, kteří se s podobnou situací 
již setkali, ale také na lékaře, obecní 
úřady, sociální pracovníky apod. Již 
v minulosti jste se mohli dočíst o tzv. 
příspěvku na péči, což je dávka určena 
k hrazení nákladů spojených s péčí 
o osoby, jejichž zdravotní stav je dlou-
hodobě omezen a potřebují péči jiné 
osoby. 

Dnes bychom chtěli na tento člá-
nek navázat a předat Vám informace 
o nabídce sociálních služeb, které 
mohou s péčí o osoby s omezenou 
soběstačností pomoci. Jedná se o tzv. 
terénní sociální služby – tedy takové, 
které zajíždí do domácností a posky-
tují pomoc přímo na místě.  Nejčas-
tějším typem této formy služeb, s nímž 
se můžete na Hodonínsku setkat, jsou 
pečovatelské služby. U nás na Hodo-
nínsku jsou pečovatelské služby posky-
továny Charitní pečovatelskou službou 

(zajištěnou převážně Oblastní charitou 
Hodonín) a také Pečovatelskou službou 
Homedica o.p.s. 

V současné době probíhá jednání 
s představiteli spádových obcí o rozšíře-
ní pečovatelských služeb i do vaší obce. 
Z tohoto důvodu připojujeme přes-
né informace o tom, jaké úkony jsou 
poskytovány, a informace doplňujeme 
také o výše úhrad za tyto úkony. Zákon 
o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 
totiž řadí pečovatelské služby mezi 
sociální služby, za které si uživatelé 
musí zaplatit. Na jejich úhradu však stát 
přispívá občanům příspěvkem na péči 
(viz výše), ale i samotným poskytova-
telům sociálních služeb formou dotací. 
I tak ale musíme konstatovat, že nákla-
dy na tyto služby jsou mnohem vyšší 
než příspěvky státu, a proto je nutné, 
aby se na jejich fi nancování podíleli dal-
ší činitelé. Jsou jimi samotní uživatelé 
sociální služby, sponzoři, ale v posled-
ní době vyvstává potřeba spolufi nan-
cování také obcí, v nichž občané žijí. 
Představitelé obcí většinou cítí potřebu 
pomáhat svým občanům, často jsme 
se dříve setkávali s tím, že obec sama 
zabezpečila rozvoz obědů a jejich pra-
covníci pomáhali s úklidy např. u star-
ších osamělých lidí. To však již v dnešní 
době nelze, pokud není obec registro-
vána jako poskytovatel této služby. 
V opačném případě hrozí obcím poku-
ta ukládaná za neoprávněné posky-
tování sociální služby. Z tohoto důvo-
du se představitelé obcí snaží jednat 
s registrovanými poskytovateli, aby tuto 
službu mohli svým občanům zajistit 
v souladu se zákonem č.  108/2006 Sb. 
o sociálních službách.  

Následují tedy informace od obou 
pečovatelských služeb, které působí na 
našem území:

Oblastní charita Hodonín
Charitní pečovatelské služby umož-

ňují seniorům zůstávat co nejdéle 
v jejich přirozeném domácím prostře-
dí, tímto také pomáhají pečujícím rodi-
nám v čase, kdy chodí do zaměstnání. 
Pečovatelky pomáhají seniorům při 
sebeobsluze a péči o domácnost, kterou 
by už sami nezvládali. Péči o seniory 

poskytujeme dle zákona č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách a vyhlášky 
č. 505. Služby jsou poskytovány v pra-
covní dny od 7:00 – 15:30 hod. V pří-
padě potřeby uživatelů je možné tele-
fonicky kontaktovat pečovatelky i po 
pracovní době či víkend.
Kontakty na pečovatelské služby 
v Oblastní charitě Hodonín
Charitní pečovatelská služba Mutěnice
Tel. 518 370 388, 737 234 089,
vedoucí Jiřina Záleská
Charitní pečovatelská služba
Ratíškovice
Tel. 518 368 223, 737 234 090,
vedoucí Eva Frýdková
Charitní pečovatelská služba Šardice
Tel. 518 624 638, 737 234 088,
vedoucí Helena Štoksová

Pečovatelská služba Homedica, 
o.p.s. je nezisková organizace poskytu-
jící sociální služby seniorům, chronicky 
nemocným a zdravotně postiženým, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. Služby zajišťujeme 
v domácnostech uživatelů nebo ve stře-
discích osobní hygieny.

Vedle pečovatelských služeb posky-
tuje Homedica s.r.o. služby zdravotnic-
ké. Jedná se o všestrannou zdravotní 
péči v domácím rodinném prostředí, 
jako například aplikace injekcí, infuzí, 
inzulínu, dále pak převazy po operacích, 
úrazech, ošetřování a převazy bérco-
vých vředů, ošetřovatelskou rehabilitaci, 
a v neposlední řadě také péči o umírající, 
kde bych zdůraznila obrovskou výhodu 
a spolupráci s pečovatelskými službami.

Jsme jeden tým a díky tomu se 
můžeme o naše klienty profesionálně 
a všestranně postarat. Zdravotní výkony 
provádíme na základě doporučení prak-
tického lékaře, nebo u hospitalizovaných 
pacientů na doporučení propouštějícího 
lékaře daného ústavu. V rámci komplex-
nosti našich služeb můžeme ve spolu-
práci s výdejnou a prodejnou zdravot-
nických pomůcek doporučit, eventuelně 
i dodat různé inkontinenční pomůcky 
/pleny, vložky/ , kompenzační pomůcky 
/chodítka, berle/, a celou řadu dalších. 

pokračování na str. 15
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Vážení spoluobčané,
Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informo-
vání v krizových situacích pomocí moderního komunikač-
ního kanálu – posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. 
Nepůjde ale vždy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám 
budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běž-
ného života vaší obce.
Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících 
povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povod-
ně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické 
energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich 
dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, napište, 
prosím, SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera PRUSANKY mezera INFORMACE meze-
ra ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička 
ULICE hvězdička CISLO POPISNE
(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, 
vše ale pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy:
JMK PRUSANKY informace ano novak 
stepan*krizikova*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na 
číslo 900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč 
(vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzují-
cí, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni.

Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, 
aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů 
zapojených do integrovaného záchranného systému, 
případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, ply-
nárenské, vodárenské společnosti.
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto 
budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete, 
prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru:
JMK mezera PRUSANKY mezera INFORMACE
mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste 
ze seznamu odběratelů informací vyřazeni.
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru 
informací, pošlete na číslo 900 77 03 SMS zprávu ve 
tvaru:
JMK mezera PRUSANKY mezera INFORMACE
mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bez-
platné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či odhlašova-
cí SMS zprávy za 3,- Kč (vč. DPH).

Jen samé dobré informace Vám přeje
hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Stanislav Juránek

V případě zájmu o některou ze služeb či doplnění informací, nás kontaktujte na tel. č. 518 352 357,
e-mailové adrese: ps.homedica@iol.cz nebo korespondenční adrese:

Pečovatelská služba Homedica o.p.s., Polní 12, 695 01  Hodonín
Ceník služeb pro letošní rok je k dispozici na obecním úřadě.

pokračování
ze str. 14
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Malá reportáž z jednoho  májového dne

aneb Malé setkání s velkými vzpomínkami
I když teď jsou horké letní dny, chci 

se ve vzpomínce vrátit ještě ke kon-
ci jednoho májového  dne 24. května 
a podělit se s Vámi o hřejivý zážitek.

Sraz padesátníků. To v dějinách 
Prušánek není nic nového, vzrušující-
ho a neobvyklého, pokud se samozřej-
mě tato událost nedotýká přímo vás. 
Ale na každého jednou dojde, a tak 
se letos k této magické hranici dostal 
i ročník 1958. Že se my , spolužáci, 
sejdeme, bylo naprosto jasné, vždyť se 
„ zdravé jádro „ schází každých pět let 
pravidelně. A proč bychom se neschá-
zeli, když máme mezi sebou tak skvělé 
organizátorky. Tož děvčata, před celou 
dědinou, díky, díky, díky!!! Vy co jste 
nepřišli, dobře vám tak – byl to krásný 
den. 

A už je tady ten den D a s ním i mé 
mozaikovité dojmy. Začátek byl trochu 
nesmělý a rozpačitý, jak už to bývá, ale 
atmosféra se rychle změnila díky Sta-
ňovi, / neboj příjmení neuvedu/, kte-
rý nás pěkně rozveselil.  Po krátkém 
pozdravení jsme  přešli na kulturní 
dům,  kde jsme byli přivítání panem 
starostou . Milou atmosféru podtrhu-

je zpěv ženského sboru pod vedením 
paní Košutové. Je příjemné si uvědo-
mit, kolik lidí si dalo práci a obětova-
li svůj volný čas, aby nám, rodákům 
z Prušánek, připravilo hezký zážitek. 
Děkujeme.  A teď rychle zvesela zpátky 
k Schottlovi. 

Po krátkém přípitku Jirky Kaluží-
ka ,ve kterém uznal, že my, děvčata, 
jsme stále pěknější,/  to sis, Jirko, u nás 
šplhnul/,  začalo vzpomínání na mladá 
léta, také se odhalily tajné platonické 
lásky. Povídali jsme o svých výhrách 
i prohrách, tak jak je život přináší. 
Toto vzpomínání bylo podtrženo cim-
bálem, na který hrál Božik Balga.Moc 
Ti, Božiku, děkujeme.A jak jsme si to 
užili? No moc! Jedli jsme, pili,“fotili se 
u baru“ / bezvadné focení /, povídali 
, tančili, zpívali až do brzkých ran-
ních hodin. Někteří i do „pozdějších“ 
ranních hodin, dokonce se báli, aby 
nebylo slyšet klapotání podpatků, jak 
šli dědinů . A  jestli čekáte, že přišel 
i kouzelník, tak nepřišel. Ale to vůbec 
nevadí. Bylo to velmi příjemné setkání, 
kdy jsme na chvíli všichni zapomněli 
na běžné starosti, a vrátili se do těch 

bezstarostných mladých roků. Já si 
myslím, že mladí ještě jsme, né?  A až 
se zase příště setkáme ….a vůbec měla 
to být krátká vzpomínka, ale copak to 
po padesátce jde?

Ještě jména všech účastníků setká-
ní ( kvůli foto)- holky za svobodna 
– kdo si ty „nové“ má pamatovat že?  
Zdenka Imrichová, Laďa Bílek, Mirek 
Vašíček, Jirka Kalužík, Božula Kujová, 
Alenka Stancová, Božík Balga, Radek 
Musil, Lidka Redková, Eva Drejčková, 
Mařenka Janečková, Alena Bílková, 
Joška Šůrek, Jenda Řehánek, Joška Kři-
vák ,Staňa Bůšek, Milena Čamlíková 
a já Květka Hromková.

Za padesátníky Květa kalužíková

Narození

Tomáš Tesařík

0pustil nás

Pavel Bílek

Sňatky

Kristýna Prátová
Zdeněk Chvátal 

Kateřina Kolibová
Patrik Šipr

Společenská kronika

40 let společného života

oslavili manželé
Marta a František Kolibovi

50 let společného života

oslavili manželé
Božena a Josef Poláchovi 

Rodinná oslava se konala v sobotu 14. června v Hostinci u Schottlů, kde proběhl také slavnostní obřad. Manželé 
Poláchovi spolu vychovali tři děti. Dnes mají čtyři vnoučata a dvě pravnoučata. Obecní úřad přeje manželům 
Poláchovým do dalších společných let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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105. narozeniny

oslavila 8. května  naše občanka 
paní Julie Vašíčková. Přes svůj vysoký 
věk je stále čilá a její zdravotní stav jí 
ještě dovolil plně prožít oslavu, kte-
rou jí rodina k tomuto významnému 
jubileu uspořádala. U této neobyčejné 
události nechyběli ani představitelé 
naší obce, televize a novináři, kterým 
paní Vašíčková plynně odpovídala na 
dotazy.

Přejeme oslavenkyni hodně zdraví 
a ještě mnoho krásných dní strávených 
v kruhu svých nejbližších.

Vítání do života

Stalo se již pěknou tradicí, že v obřadní síni obecního úřadu vítáme do života 
naše malé občánky. Na jaře letošního roku jsme pozvali rodiče s dětmi,

abychom uvítali do života jejich nejmilejší.
Přejeme dětem, aby je provázely životem jen šťastné dny a rodičům, aby  děti 

vyrůstaly k jejich radosti.

Zveme Vás...

Obec Prušánky Vás zve na

SVATOJÁNSKOU NOC,
která se bude konat v pátek 20. června v 19.00 hodin v areálu u koupaliště.

V programu se představí s historickým šermem a ohnivou šou skupina Memento Mori z Uherského Ostrohu.

Večer  nám zpestří středověkou hudbou skupina Weytora z Brna.

Pro děti bude připraven zdarma skákací hrad.

Nebude chybět ani spousta soutěží a volba víly Svatojánské noci.

Vstupenky budou slosovatelné o věcné ceny.

Občerstvení bude zajištěno.

K tanci i poslechu bude hrát DJ Jara. 

Věříme, že nám bude přát počasí a v záři svatojánských ohňů prožijeme příjemnou a zábavnou noc.
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Sbor dobrovolných hasičů Prušánky
Vás zve na

Noční soutěž o pohár starosty obce
2. 8. 2008 ve 21.00 hod.

Areál u koupaliště
Občerstvení zajištěno, hraje skupina Jama

Slovácký krúžek a obec Prušánky

Vás zvou na 

B es e du  u   c imb álu
a   k rojované  ho dy,

které se budou konat ve dnech 
9.8. – 12. 8. 2008 pod zeleným

9. 8. - 20.00  Beseda u cimbálu
10. 8. - 14.00  Průvod krojované chasy ke starostovi obce

15.30  Taneční hodová zábava pod zeleným a sjíždění přespolní chasy  
11.8. - 14.00  Průvod krojované chasy pro stárky 

16.00  Taneční hodová zábava pod zeleným a příchod mužáků
12.8. - 19.00  Taneční hodová zábava a sjíždění přespolní chasy  

Hraje DH Skaličané,
občerstvení zajištěno

Bližší informace o kulturních akcích budou uvedeny později na infokanále KT 
a na www.obecprusanky.cz

Myslivecké sdružení Hubert 
Vás zve na 

Mysliveckou noc
sobota 28. 6. 2008, v 19 hod. 

Areál u myslivny, hraje DH Skaličané

Tombola, zvěřinové speciality
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Inzerce

Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová
Svárov 602, Velké Bílovice

Tel.+Fax: 519/346620, 608/523571
e-mail: info@danitour.cz

 

Dovolená 2008
pobyty u moře

letecky, z Brna, Prahy, Bratislavy i Vídně, autobusem i vlastní dopravou

ekonomicky i luxusně
hotely, penziony, studia, apartmány, stany, mobilhomy…

pobyty v tuzemsku
různé typy ubytování ve všech cenových kategoriích, také chaty a chalupy, lázně

Individuální přístup
vyhledám nejvýhodnější nabídku podle Vašich požadavků.

Poradím, pomohu s výběrem, vše vyřídím.

Zastupuji např. Čedok, Exim tours, Firo tour, Blue Style, Neckermann,
Alexandria, Vítkovice tours, Atis… a mnoho dalších

Last minute
velký výběr - stačí si zadat požadavek  - denně dostávám aktuální nabídky

prakticky ze všech CK na trhu v ČR – pohlídám, pomohu s výběrem,
porovnám nabídky, informuji Vás

Ceny stejné jako v CK, která pobyt organizuje nebo jako na internetu.
Ušetříte za telefony, poštovné a bankovní poplatky.

provozní doba  PO – PÁ   16.00 – 18.00, Út – ČT  9.00 – 11.00
www.danitour.cz
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Den Země

Májové zpívání


