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Krátce
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Informace místostarosty

Z činnosti ZŠ

Z naší školičky

Krátce z regionu Podluží

Ohlédnutí za kulturou

Prušánecká dědina malovaná

Slovo má starosta

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
prázdniny utekly jako voda, skončil 

čas dovolených, kdy si snad každý našel 
chvilku, aby si odpočinul od každo-
denní práce a načerpal nové síly. Ani 
se nenadějeme a máme tady vinobraní 
a následně mnoho práce se zpracováním 
úrody a výrobou vína. 

Během prázdnin jsme také zahájili 
některé nové investiční akce, o nichž 
bych se rád zmínil. 

Kromě fi nišujících prací na rekon-
strukci obecního úřadu, kam bychom 
se rádi nastěhovali již koncem měsíce 
října, tedy o měsíc dříve než máme uza-
vřenou smlouvu, jsme  zahájili práce  
na budově nově vznikajícího sběrného 
dvora.

Dále provádíme rekonstrukci tope-
ní, kotelny a odizolování sklepů mateř-
ské školy. To vše v hodnotě asi 3 mil. 
Kč. Práce na výměně topení ve vlastní 
budově proběhly o prázdninách a ostat-
ní práce ve sklepě se provádějí za chodu 
školky a nijak neovlivňují její provoz. 

V příštím roce se 
znovu pokusíme 
o získání dota-
ce na zateplení 
a výměnu oken 
MŠ a zároveň 
bychom chtěli 
provést výměnu 
rozvodů zdravo-
techniky, tj. nové 
odpady a roz-
vod vody včetně 
vybavení sociál-
ních zařízení.  

Přes prázd-
niny jsme také 
vybudovali nové 

hřiště v zahradě MŠ v hodnotě 200 tis. 
Kč, kde polovina nákladu byla hrazena 
z dotace Moravských naft ových dolů. 

Jistě jste si povšimli výstavby nové 
komunikace kolem „Kaluže“, která 
spojuje ulici Příční s ulicí Školní. Tato 
komunikace stála obec 1,6 mil. Kč 
a měla by být dokončena do konce měsí-
ce září.

V srpnu byla podepsána také smlou-
va s vítězem výběrového řízení na výsad-
bu nové zeleně v obci se Zahradnickým 
centrem Malinkovič z Břeclavi. Příprav-
né práce budou probíhat již v tomto 
měsíci a následná výsadba v říjnu a lis-
topadu. 

V měsíci říjnu po schválení příspěv-
ku Správě a údržbě silnic zastupitelstvem 
obce bude také zahájena oprava povrchu 
komunikace  ul. Nová od kulturního 
domu po kříž směrem na Mor. Novou 
Ves. Na víc investičních akcí v tom-
to roce i přes získané dotace nemáme 
fi nanční prostředky. Na příští rok ale už 
opětovně v říjnu budeme podávat žádost 
o dotaci na úpravu návsi (v první výzvě 
jsme dotaci nezískali) a společně s obcí 
Rohatec přes Mikroregion Hodonínsko 
žádost na úpravu parku u koupaliště. 

S postupem prací na jednotlivých 
stavbách  a přípravou dalších projektů, 
které připravujeme, Vás budu infor-
movat zase v dalším čísle Prušánského 
zpravodaje.

Závěrem svého článku bych rád 
popřál všem pěkný podzim a vinařům 
úspěšně vinobraní.

Věřme, že nám bude přát počasí 
a všechny práce dotáhneme do zdárné-
ho konce.

Jan Nosek, starosta
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Informace místostarosty

Sběrný dvůr

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
– Smlouvu o smlouvě budoucí daro-
vací na bezúplatné nabytí části pozem-
ků p.č. 350 o výměře 22m2 a 1130/1 
o výměře 30 m2 od JmK pro akci 
„Úprava venkovních ploch – Náves 
Prušánky“ 
– Poskytnutí příspěvku SÚS JmK na 
úpravu povrchu komunikace III/4233 
v Prušánkách – ul. Nová ve výši 
500 000,- Kč 
prodej pozemků: 
– p. č. 1052/2 o výměře 25 m2, Mar-
tině Šindarové, Prušánky 125 a Luká-
šovi Ištvánkovi, Prušánky 149, za cenu 
150,- Kč/m2 
– p.č. 1744/2 o výměře 21 m2 Františku 
Štětkovi, Hutník 1440, Veselí nad Mora-
vou, za cenu 70,- Kč/m2 
– p. č. 799/2 o výměře 33m2 Ladisla-
vu Kuběnovi, Prušánky 162, za cenu 
150,- Kč/m2 

– Spolufi nancování na rok 2009, 
akce Obnova retenčních schopností 
dolní nádrže Prušánky 
– Spolufi nancování na rok 2009, akce 
Úprava venkovních ploch – náves 
Prušánky 
– Spolufi nancování na rok 2009, akce 
Kompletní revitalizace oddechové 
zóny 
– Spolufi nancování na rok 2009, akce 
Kanalizace Nechory 
– Spolufi nancování na rok 2009, akce 
Stavební úpravy MŠ Prušánky 
– Smlouvu o správě a údržbě společ-
ných částí nemovitosti s Českou poš-
tou a. s. 
– Spolufi nancování opravy komuni-
kace směr Nový Poddvorov ve výši 
70 000,- Kč 
– Plán práce fi nančního výboru 
– Rozšíření viničních tratí v k. ú. 
Prušánky 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
– Rozpočtové opatření č. 3/2008 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
– prodej pozemku p.č. 1891/2 
o výměře 12 m2, p. č. 1891/3 o vý-
měře 10 m2, p. č. 1892/2 o výměře 
16 m2, pro společnost Veritas Morá-
via s r. o., Prušánecká 268, Moravský 
Žižkov 
Zastupitelsvo obce ukládá starostovi 
obce:
zpracovat do příštího jednání ZO 
přehled o podání žádostí na granty 
(dotace) s uvedením
– o co se jednalo (účel grantu)
– celková částka, spoluúčast obce 
– druh dotačního programu (národ-
ní, evropský) 
– zpracovatel grantu 
– náklady na zpracování grantu 
– úspěšnost podání žádostí celková 
– které granty obec obdržela 

Na posledním zasedání zastu-
pitelstva v loňském roce byl schvá-
len projekt Sběrného dvoru v místě 
za bývalým národním výborem. Při 
hodnocení projektů na rok 2008 byl 

na životním prostředí kladně posou-
zen a schválena výstavba. V červenci 
proběhlo výběrové řízení na dodava-
tele stavby, které vyhrála fi rma Swie-
telsky stavební s.r.o.. Práce započaly 

v srpnu rekonstrukcí stávajícího objek-
tu a skončí do konce tohoto roku. Po 
zkolaudování bude sběrný dvůr ote-
vřen pro odpady od občanů.  

Josef Esterka, místostarosta

Z činnosti ZŠ

Letos byl start opravdu 1.září

A ještě k tomu v pondělí. Začá-
tek měsíce a začátek týdne a datum 
zahájení nového školního roku se už 
dlouho takto nesešlo. Letos jsme tedy 
byli přesní...

Jako obyčejně jsme se sešli s peda-
gogickým sborem již o týden dříve 
(tentokrát 25.8. ). Během přípravné-
ho týdne proběhly opravné zkoušky 
žáků, přípravy tříd a pomůcek a také 
exkurze do Vídně na výstavu o Tutan-
chámonovi – pro naše zaměstnance 
z MŠ a ZŠ.

V sobotu 30.8. jsme se „seznámili“ 
s našimi prvňáčky a jejich rodiči na 

tradičním setkání. O této akci se jistě 
více dočtete v článku od třídní učitel-
ky prvňáčků, Blanky Čechové.

Vždycky se říká, že když se něco 
chystá dlouho dopředu, nikdy nezů-
stane příprava beze změn. Potvrdi-
lo se to i nám. V posledním týdnu 
školního roku jsme měli připraveno 
přidělení předmětů na nový školní 
rok a změna přece nastala - podle tra-
dice. Naše kolegyně Jana Kamenská 
přešla na ISŠ Lipová alej v Hodoní-
ně a nám nezbylo, než znovu shánět 
a měnit. Na změny „ na poslední chví-
li“ jsme už natrénovaní a tak nějak 

s tím musíme počítat. Život nám 
vždy předkládá nějaká překvapení či 
zkoušky a neměli bychom pokaždé 
hned rezignovat. 

V učitelském sboru žádného 
nováčka nemáme, o výpomoc jsme se 
obrátili na našeho kolegu pana učitele 
Janáse. Ten nastoupil od 1.9. na čás-
tečný úvazek na výuku přírodověd-
ných předmětů. Letos tedy u nás vyu-
čují: Mgr. Blanka Čechová (I. třída), 
Mgr. Luďka Trechová (II. tř.), Mgr.
Radka Šupová (III. tř.), Mgr. Miro-
slava Konečná (IV. tř.), Mgr. Jarmila 
Nesvadbová (V. tř.), Mgr. Vanda Buš-
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ková (třídní uč. VI. tř.), Mgr. Milosla-
va Kurková (třídní uč. VII. tř.), Mgr.
Vladimír Wagner (třídní uč. VIII. tř.), 
Bc. Pavel Kurtin (třídní uč. IX. tř.). 
Netřídními učiteli jsou Mgr.Hana 
Uhlířová a Mgr. Ladislav Janás a také 
Mgr. Růžena Juráňová, zást.ředitelky 
a Mgr.Alena Kristová, ředitelka ško-
ly. Částečný učitelský úvazek má také 
paní vychovatelka Věra Hančíková.

Ve školní družině jsou vychovatel-
ky Věra Hančíková a Irena Málková, 
která má také částečný úvazek jako 
učitelka MŠ. V MŠ je pedagogický 
sbor beze změn, střídají se nám zástu-
py za mateřskou dovolenou u provoz-
ních zaměstnankyň, v současné době 
tedy v MŠ jsou p. Miroslava Hefk ová 
– školnice, uklízečka a p. Jana Flajží-
ková – uklízečka.

Ve školní jídelně máme také změ-
nu, do akčnějšího zaměstnání přešla 
Jana Kotásková. Na její místo by měla 

nastoupit kvalifi kovaná kuchařka, dle 
předběžné dohody od 1.10.2008 (po 
uvolnění z předchozího zaměstnání).

Tradičně na začátku školního roku, 
jezdí naši šesťáci  na kurz na Littner. 
Také letos pro ně připravila zajímavý 
program p.uč.Bušková ve spoluprá-
ci s p.uč.Kurtinem. Kurz se podařilo 
zabezpečit i díky spolupráci s nadací 
skupiny ČEZ.  Počasí všem tentokrát 
přálo a tak věřme, že budou mít hez-
ké společné zážitky na jejich startu na 
II.stupni.

Už na 22. září se nám podařilo 
zajistit výukový program pro děti 
2.a3.ročníku na Lesní škole Jezírko 
v Brně. O toto zařízení je obrovský 
zájem z řad škol a je dobře, že se nám 
podařilo do jejich seznamu zapsat. 
Přehled plánovaných výukových pro-
gramů pro jednotlivé ročníky budou 
k dispozici později, o těch vás poin-
formuje p. uč. M. Kurková v dalším 

vydání Zpravodaje.
O připravovaných akcích na MŠ 

vás jistě poinformuje p. Radka Šůrko-
vá ve svém příspěvku.

I nadále nabízíme k využití školní 
hřiště a tělocvičnu za stejných podmí-
nek jako v minulém roce. Zdá se, že se 
začíná v naší obci zájem o sportování 
rozvíjet. A to je moc dobře. 

Pokud budete potřebovat jakékoli 
informace týkající se výuky, podmí-
nek, programu pro děti či radu, jak 
postupovat v problematické situaci se 
svými dětmi, přijďte se za námi pora-
dit. Věřím, že společně se dá vyřešit 
hodně problémů nebo jim můžeme 
předejít.

Všem – dětem i rodičům a také 
nám zaměstnancům ZŠ a MŠ bych 
chtěla popřát hodně úspěchů, pocit 
z dobré práce a spolupráce a minimum 
problémů.

Alena Kristová 

O legendách na Littneru
Letošním tématem Týmečků na 

Littneru byly legendy. Letošní první 
den byl motivován artušovskými legen-
dami. Instruktoři - deváťáci - Vendula 
Nešporová, Káťa Rohrová, Milan Ši-
mek, Dominik Slížek si připravili stí-
nové divadlo evokující obrazy z období 
rytířů kulatého stolu. V tento den pro-
bíhaly aktivity náročné fyzicky, ale také 
hry, kde bylo nutno přemýšlet a pra-
covat v týmu. Žáci utvářeli pergamen 
sedmera ctností rytíře, který by je měl 
jako kodex vzájemného chování a jed-
nání provázet celým druhým stupněm 
a možná i životem. Odpoledne přijela 
skupina historického šermu, přivezla 
s sebou brnění, různé typy mečů, štítů, 
seker a předvedla ukázku šermu; děti si 
mohly všechny věci vyzkoušet, dově-
děly se zajímavosti o výrobě středově-
kých zbraní i jejich používání. Večer se 
pak všichni fotili v kostýmu legendár-
ní postavy, kterou si vybrali. Celý den 
končil táborákem a zpíváním.

Druhý den patřil Zorrovi - Zorro dle 
legend oplýval fyzickou obratností- ská-
kal, jezdil na koni, dokázal překonávat 
pomocí lan různé překážky, uměl střílet.
A tak nějak vypadal druhý littnerovský 
den. Nízká lana, koně, střelba, plavá-

ní, přenášení břemen atd. V podvečer 
zavítala na Littner skupina hráčů poke-
ru z nedalekého kalifornského kasina 
a naučila všechny základy této karetní 
hry. Večer byla přichystána noční cesta 
posledního templáře, kterou absolvovaly 
děti s dopisem, v němž psaly o tom, jak 
si představují své další čtyři roky života.
Tento dopis si každý zapečetil a otevře jej 
až na konci deváté třídy…

Poslední den jsme se věnovali nej-
dříve umění a z poškozených cédéček 
utvářeli určitý obrazec, který byl ještě 
domalován. Děti utvořily meč ve skále 
- symbol síly, ale i čestného a přímého 
a rozhodného jednání. A šlo se k Žil-
kovu dubu. Tam si poslechli příběh o 
loupežníku Žilkovi a prostřednictvím 
řetězce fotografi í utvářeli svůj vlastní 
příběh. A protože bylo po celé tři dny 

nad námi modro, mohli se všichni vyřá-
dit v bazénu. Toto byl jen neúplný výčet 
aktivit, které se na Littneru odehrály. 
Ač je stavba programu pro každou tří-
du odlišná, vždy nám jde o jedno a to 
samé - poznání dětí, o podporu lidství 
v dětech, neboť jsme přesvědčeni, že 
jednou z nejcennějších životních hod-
not jsou schopnost pomoci jeden dru-
hému, mít smysl pro čest, být statečný 
v jakémkoli svém konání, prostě jednat 
jako postavy z legend. Za zdárný průběh 
akce musíme poděkovat skupině ČEZ 
a její fi nanční podpoře, panu starostovi 
a panu Petru Zálešákovi za odvoz mate-
riálu, našim skvělým instruktorům 
a mnoha dalším hodným lidem, kteří 
nám naprosto nezištně pomáhali.

TÝMEČKY
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Sobotní setkání prvňáčků

Je sobota 30.srpna, něco kolem 
desáté hodiny a chodba ve škole je 
plná dětí a rodičů. Nebojte se, nespletli 
si datum ani čas. To dorazili na naše 
už tradiční „sobotní setkání prv-
ňáčků“, kde se děti i se svými rodi-
či seznámí s budoucími spolužáky 
a s novou paní učitelkou. Je to dopo-
ledne plné her a překvapení, kterými 
se snažíme odbourat nejistotu prvního 
dne a stmelit kolektiv dětí i rodičů.

To letošní setkání prolínal příběh 
slepičky Pepičky, která se stala novou 
obyvatelkou na dvorečku a zvířátka 
jí na uvítanou připravila úkoly.A tak 
děti skládaly rozbité obrázky, třídily 
zrníčka, vyráběly a poznávaly zvířátka, 
protahovaly si svá těla, učily se písnič-
ku, vyrobily si pamětní listy. Zkoušely 
si úkoly, kde se zapojovaly se svými 
kamarády, některé úkoly musely zvlád-
nout společně.

Také rodiče si některé aktivity 
vyzkoušeli na vlastní kůži, protože 
v tomhle složení rodičovského kolek-
tivu se budou potkávat dalších devět 
let. Dostali základní informace o cho-
du školy a změnách, které nastaly od 
té doby, kdy školní lavice opustili oni 
sami. Měli možnost vyjádřit své obavy 
a představy.

Celé dopoledne 
probíhalo v klidné 
a příjemné atmosféře. 
Za své výkony obdrželi 
děti i rodiče  sladkou 
odměnu a malý dárek. 
Všichni odcházeli 
s úsměvem na rtech. 
Doufám, že jim elán 
a nadšení vydrží ještě 
hodně dlouho.

Touto cestou bych 
chtěla také poděkovat 

všem paním učitelkám prvního stup-
ně a paní ředitelce, které se podílely 
a pomáhaly s přípravou celého dopo-
ledne a díky jejich pomoci vše proběh-
lo hladce a v pohodě.

Tak tedy příjemné chvíle ve škole 
a úspěšný školní rok.

Blanka Čechová, učitelka

Z naší školičky

Vítejte v novém školním roce

Prázdniny jsou už  za námi a třídy 
a herny se zase zaplnily.

72 dětí, které budou navštěvo-
vat naši školičku dostalo do nového 

školního roku opravdu krásný dárek. 
Zásluhou Moravských naft ových dolů 
a našeho obecního úřadu vyrostly na 
naší školní zahradě nádherné prů-

lezky a houpačky, které jsme tak 
dlouho postrádali. Pro děti je to 
tak obrovské lákadlo, že spous-
ta maminek má problém dostat 
svou ratolest domů. 

A to ještě není všechno. 
V celé školce máme nové radiáto-
ry a naše kotelna se také dočkala 
potřebné rekonstrukce. Zkrátka 
celé prázdniny se usilovně pra-
covalo, aby se školka konečně 

(pomalu, ale jistě) začala proměňovat 
v příjemný a bezpečný prostor pro 
naše děti. I když to nebude všechno 
najednou – nevadí. My si rádi počká-
me. Září je měsíc na rozhraní léta 
a podzimu. Myšlenky stále zalétají 
k prázdninám, ale realita volá po cíle-
né a odpovědné práci, která přináší 
zážitky neméně radostné, protože se 
týká dětí, které dovedou měnit tmavé 
mraky v rozzářené sluníčko. 

Přeji všem, aby do nového škol-
ního roku vykročili tou „správnou 
nohou“. 

Radka Šůrková

Informace odpadového hospodářství

Sběr starého textilu a nebezpečného odpadu

Podzimní sběr starého textilu 
a nebezpečného odpadu se bude 
konat již 24. září.  Kontejner na textil 
bude připraven v 10 hodin, nebez-
pečný odpad se bude odebírat až 

odpoledne přímo do přistaveného 
auta technických služeb. Textil si při-
pravte do svázaných pytlů. Tento sběr 
na točně bude letos již naposled. Od 
příštího roku bude v provozu sběrný 

dvůr, který se buduje v objektu býva-
lého místního národního výboru. 
O provozních podmínkách budete 
včas informováni.
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Sběr kovového šrotu

SDH Prušánky uspořádá na pod-
zim opět sběr železného šrotu. Ter-
mín sběru oznámíme místním roz-
hlasem a kabelovou televizí. Členové 

hasičského sboru vás žádají, abyste 
sběr připravili před své domy až ve 
stanovený den. Pokud budete mít 
doma větší kusy, hasiči si je vynesou 

sami. Starší občané své požadavky 
mohou nahlásit na obecním úřadě 
(kult dům).

Pálím, pálíš, pálíme...

I přes zákaz pálíme o sto šest. Blíží 
se podzim a dým bramborové natě 
se určitě bude zase táhnout našimi 
ulicemi. A mnozí do ohně přiho-
dí i ostatní odpad, jehož spalováním 

vznikají zplodiny zdraví škodlivé. 
Pokud už musíte pálit, tak si odpad 
zavezte někam na volné prostranství 
za vesnici, kde dým nebude ohrožo-
vat zdraví ostatních občanů. Nepalte 

v zahradách mezi domy. Nejvíc stíž-
ností je z ulice Vsisko a Zahradní. 
Pamatujte především na naše děti, 
které trpí respiračními chorobami 
a různými alergiemi.

Třídění odpadů
Vážení spoluobčané,
Správné třídění odpadů nám zajišťu-

je čistší životní prostředí, šetří suroviny, 
redukuje množství odpadů ukládaných 
na skládky a umožňuje využití odpadů. 
V neposlední řadě se šetří fi nanční pro-
středky, které obec vynakládá na sys-
tém odpadového hospodářství. Správ-
né třídění umožňuje udržet poplatky za 
odpady v únosné výši.

Stručně řečeno: správné třídění 
odpadů se vždy vyplácí!

Jak třídit odpad?
V současné době je v obci zaveden 

základní systém třídění prostřednic-
tvím barevných kontejnerů celkem na 
čtyřech stanovištích v obci a dále pro-
střednictvím barevných  pytlů, rozdá-
vaných obecním úřadem domácnos-
tem.  Třídí se bílé a barevné sklo, papír, 
plasty a nápojové kartony.

Nebezpečné odpady a dále některé 
výrobky po ukončení jejich životnosti 

(tzv. elektrozařízení) mohou obyvatelé 
naší obce zdarma odevzdat při pravi-
delných jarních a podzimních sběrech 
nebezpečných a jiných odpadů, kdy 
k nám do obce zajíždí v dohodnuté 
odpoledne svozová fi rma, která tyto 
odpady odváží do regionálního centra 
odpadů v Hodoníně.

Pokud máte vhodné podmínky 
(zahrady), můžete se zapojit do domá-
cího kompostování bioodpadů. Zbylý 
odpad, tzv. směsný komunální odpad, 
je ukládán do klasických popelnic.

Abychom Vám do budoucna třídění 
odpadů ještě více ulehčili, popisujeme 
v následujícím textu, jaké druhy odpa-
dů je vhodné ukládat do barevných 
kontejnerů  nebo pytlů.

Třídírna odpadů v Hodoníně
Ve druhé polovině měsíce října 

2006 byla uvedena do provozu v rám-
ci nového regionálního centra odpadů 
v Hodoníně také rekonstruovaná třídír-

na odpadů vybavená moderní techno-
logickou linkou včetně velkokapacitní-
ho kontinuálního  automatického lisu. 
Na této třídírně končí i vyseparované 
odpady z barevných kontejnerů a pyt-
lů od občanů naší obce. Zde jsou tyto 
odpady dotříděny a podle jednotlivých 
komodit (např. bílé, světlemodré a zele-
né PET láhve, nápojové kartony, bílé 
a barevné PE fólie, lepenka a ostatní 
směsný papír atd.) svázány do balíků 
a expedovány k dalšímu materiálovému 
využití. Přestože  byla třídírna vybavena 
moderní technologií, musí se předtří-
děné odpady, stejně jako na jiných tří-
dírnách, vytřídit ručně. Proto všechny 
občany naší obce žádáme, aby třídění 
odpadů věnovali pozornost, kterou si 
zaslouží a nedávali do barevných nádob 
a pytlů směsný komunální odpad, který 
znečisťuje a znehodnocuje poctivými 
občany vytříděnou surovinu.

Za pochopení předem děkujeme!

Separovaný sběr

Co ukládat do barevných kontejnerů 
a barevných pylů?
PAPÍR – modré kontejnery, modré 
pytle
Co patří do sběrového papíru?
• kartonové a lepenkové obaly (vlnitá 
i hladká lepenka)
• noviny, časopisy, katalogy, letáky
• knihy (bez vazby), sešity
• papírové obaly
• kancelářský papír (z tiskáren, kopí-
rek, faxů, obálky)
• papírové sáčky, papírové tašky

Co nepatří do sběrového papíru?
• znečištěný papír (zejména mastný)
• nápojové kartony – tetrapak (např. 
obaly od mléka, džusů apod.)
• papíry potažené fólií (jednoduše se 
zjistí natržením)
• voskový, dehtovaný a asfaltovaný 
papír
• potahované obaly z mražených 
potravin
• tapety
• fólie, termopapír, nálepky, etikety
• fotografi e a fotopapír, pohlednice

• dětské papírové pleny
• hygienický papír (např. kapesníky)
• krabičky od cigaret s celofánovým 
obalem a vrchní fólií

PLASTY – žluté kontejnery, žluté 
pytle
Co patří do kontejnerů a pytlů na 
plasty?
• PET láhve od nápojů
• plastové obaly od potravin
• láhve a obaly od čistících prostředků 
a kosmetiky
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Krátce z Regionu Podluží 

Svatojánská noc

• plastové sáčky a tašky
• balící fólie
• plastové kanystry 
• polystyren
• čisté (vymyté) kelímky od potravin 
(od jogurtů, másla apod.)
• POZOR! Do kontejnerů vhazujte 
od nového roku i nápojové kartony!! 
(dotřídí se   na třídírně).
Co nepatří do kontejnerů a pytlů na 
plasty
• znečištěné plasty (např. kelímky od 
jogurtů, tuků, ale i jedlých olejů)
• obaly se zbytky potravin
• hračky

• obaly z PVC
• podlahové krytiny (linoleum)
• trubky (novodur), hadice
• kabely
• CD, diskety, kazety
• plastový zdravotnický materiál – pozor,
je to nebezpečný – infekční odpad

SKLO – bílé kontejnery (bílé sklo), 
zelené kontejnery (barevné sklo)
Co patří do kontejnerů na sklo?
• nevratné láhve (např. láhve od vína 
nebo lihovin)
• sklenice bez obsahu potravin (např. 
sklenice od zavařenin, džemů apod.)

• skleněné obaly, vždy bez uzávěru 
a obsahu (např. fl akony od parfému)
• tabulové sklo malých rozměrů nebo 
střepy
Co nepatří do kontejnerů na sklo?
• zrcadla
• drátěné sklo
• olověný křišťál
• žárovky
• zářivky, úsporné žárovky
•  keramické výrobky (např. hliněné, 
porcelánové nebo kameninové)
• skleněné nádobí (varné sklo)
• tvrzené sklo (z dveří, nábytku 
apod.)

V průběhu prázdnin se uskutečni-
ly  dvě zasedání Rady starostů (RSPR). 
V květnu bylo zažádáno o fi nancování 
výstavby regionální rozhledny na Pod-
luží do programu Přeshraniční spo-
lupráce Česká republika – Slovensko, 
ve kterém se naším slovenským part-
nerem stala Obec Cerová, která bude 
výstavbu rozhledny realizovat také na 
svém katastru. V průběhu léta byla 
započata realizace několika projektů 
Regionu Podluží. Zejména se jedná 
o projekt „Turistický průvodce Pod-
lužím a Hodonínskem“, který je zamě-
řen na zlepšení úrovně propagace 
a marketingu regionu. Dotační prostřed-
ky ve výši 2,1 mil. Kč ze strany EU budou 
zaměřeny zejména na vydání nových 
propagačních materiálů v tištěné i elek-
tronické podobě, prezentaci produktů 
na veletrzích i nezbytnou marketingo-
vou kampaň v oblasti cestovního ruchu. 

Dále to byl projekt zpracování sta-
vební dokumentace pro rekonstruk-
ci cyklostezky Ladná – Mor. Žižkov 
– Hrušky. Bylo započato řešení sta-

vu veřejné zeleně v obcích na Pod-
luží. Uskutečnilo se společné jednání 
zástupců obcí a pracovníků Mende-
lovy zemědělské a lesnické univerzity, 
fakulty architektury. Odborníci před-
stavili projekty a zkušenosti s řešením 
generelu zeleně v obcích na Hodo-
nínsku. Záměrem je sjednotit obecní 
dokumentace obcí v této problematice. 
V obcích, kde  zpracování dokumenta-
ce v podstatě chybí, je třeba ji doplnit, 
zmapovat stav, naplánovat možnosti 
rozvoje zelených ploch v obci. Dalším 
stupněm pak bude jednotlivé poznatky 
v obcích uskutečňovat. Region Podluží 
plánuje propojení realizace ozelenění 
obcí spolu s Mikroregionem Hodonín-
sko, v jehož obcích již mapování pro-
běhlo, a společně tak získat prostředky 
na následnou realizaci úpravy zeleně 
v obcích obou svazků. 

I v místní akční skupině se přes léto 
pracovalo. Přes jarní neúspěch v LEA-
DER + v rámci Programu rozvoje ven-
kova ČR, byla v půli prázdnin podána 
žádost o podporu projektů místních 

podnikatelů, NNO i obcí do programu 
LEADER ČR, který vypsalo minister-
stvo zemědělství. Na podání žádosti 
mělo vedení sdružení pouze necelých 
20 dnů, přesto byl projekt v termínu 
úspěšně zaregistrován. Dále byla podá-
na žádost do Fondu malých projektů 
programu Přeshraniční spolupráce 
ČR-Rakousko na podporu realizace 
projektu „Vína z dolní Moravy“; part-
nerem je rakouská organizace Wein-
strasse Weinviertel – Veltlinerland, kte-
rá v dolním rakousku utváří podmínky 
pro úspěšný cestovní ruch ve spojitosti 
s rozvojem vinařské cykloturistiky. 
V tomto projektu jde zejména o vytvo-
ření společné prezentace vín z oblasti 
dolní Moravy, ať už formou webových 
stránek nebo tištěného katalogu, a dále 
o zavedení společné značky kvality vín 
z této oblasti, zavedení společného 
marketingu a dalších atributů podpo-
rujících vinařství v oblasti. Úspěch či 
neúspěch obou projektů bude znám 
v průběhu září letošního roku.

Poláchová M.

Ohlédnutí za kulturou

V červnu pořádala Obec Prušán-
ky v areálu u koupaliště Svatojánskou 
noc, kterou  navštívilo více než 400 
lidí. Pěkné počasí a teplý večer byly 
zárukou, že všichni prožijeme příjem-
ný a zábavný večer.

Protože se tato akce konala již na 
sklonku školního roku a dětem kon-
čily školní povinnosti, mohli jsme se 
všichni bezstarostně bavit při diskoté-
ce DJ Jar. Tesaříka.

Pro děti byl připraven skákací 

hrad, kterého si určitě užily. Ani tanec 
jim nebyl cizí, a tak ve víru diska byla 
zvolena víla a princ svatojánské noci. 
Nechyběly ani různé soutěže, při 
nichž byly děti odměněny sladkostmi. 
Dětem, méně však rodičům, udělaly 
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radost i stánky s drobnými předměty 
a suvenýry. Vstupenky byly slosovatel-
né, a tak se děti mohly těšit z pěkných 
hraček. Jednomu z účastníků svatojan-
ské noci určitě udělal radost přívěšek 
z chirurgické oceli. 

O hlavní program se však posta-
rali rytíři ze skupiny Memento Mori 
z Uherského Ostrohu. Jejich vtipné 
vystoupení zaujalo všechny přítomné. 
Děti, které seděly na zemi kolem doko-
la jako vlaštovky na drátě, velmi dobře 
reagovaly na jejich vystoupení a dob-
ře se bavily. Při fakírově vystoupení 
ani nedutaly. Dobrou náladu pozved-
la středověká hudba skupiny Weytora 
z Brna. 

Nechybělo ani občerstvení, kterého 
návštěvníci patřičně využili. Klobásy, 
steaky a dobré chlazené pivečko všem 

chutnaly.
Večer vyvrcholil tradičně velkole-

pou ohnivou šou a zapálením svato-

Myslivecká noc
Posláním MS Hubert Prušánky 

s.o., není jen provádění myslivosti, 
ale i udržování tradic a jejich rozvíje-
ní. Proto jsme se vrátili k velmi oblí-
bené akci, jakou byla Myslivecká noc. 
Za účasti 190 platících návštěvníků 

proběhla dne 28. června 2008 v are-
álu myslivny již podruhé Myslivecká 
noc. K dobré pohodě, tanci a poslechu 
hrála na nově vybudovaném a zastře-
šeném pódiu oblíbená DH Skaličané. 
O půlnoci byla tažena bohatá tombola s 

prasetem divokým, jako první  cenou.
Po uspokojené chuťových buněk 

byly připraveny vynikající zvěřinové 
klobásy a zvěřinový guláš, který všem 
chutnal.

Ing. Josef Bábíček

Noční soutěž SDH o pohár Obce Prušánky
Tato soutěž v požárním sportu má v 

naší obci dlouholetou tradici, což doka-
zuje velký počet  zúčastněných družstev. 
Členové SDH z naší obce se jako pořada-
telé na tuto akci pečlivě připravují. Jejich 
snahou je vytvořit příjemnou atmosféru 

nejen pro všechny soutěžící, ale také pro 
návštěvníky, jejichž počet se pohybuje 
kolem pětistovky. Tato oblíbená noční 
akce má své příznivce, kteří všechny bor-
ce povzbuzují. Ne všem se však daří. Ale 
tak už to ve sportovních soutěžích bývá. 

Důležitá je především účast a radost se 
setkání se všemi ostatními.

Soutěží se dlouho do noci a tak všem 
přijde k chuti výborné občerstvení a pří-
jemná hudba skupiny Jama z Dolních 
Bojanovic.        Petr Kučera

jánských ohňů, v jejichž záři jsme se 
všichni bavili až do ranních hodin.  

Vlasta Trechová

Výsledky noční soutěže 2.8.2008

Muži Levý terč Pravý terč Výsl. čas
1. Vacenovice 18,56 18,84 18,84
2. Vlkoš A 18,88 18,67 18,88
3. Prušánky 18,86 18,92 18,92
4. Velká n. Velič. 19.73 19,48 19,73
5. Čeložnice A 19,84 19,6 19,84

Ženy
1. Kuželov 23,9 24,45 24,45
2. Hrubá Vrbka 25,58 25,66 25,66
3. Čeložnice 26,04 25,5 26,4
4. Hovorany 24,18 26,46 26,46
5. Poštorná 27,87 29,89 29,89
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Beseda u cimbálu

V sobotu 9. srpna hodům před-
cházela tradiční beseda u cimbálu. 
V bohatém programu účinkoval 
domácí mužský a ženský sbor, sólista 
Jara Čech, duo Josef a František Imri-
chovi, jako host se představil mužský 

sbor z Mor. Žižkova, ženský sbor 
z Dolních Bojanovic, sólistka Jana 
Otáhalová ze St. Poddvorova, duo 
Jiří Stávek z Prušánek a Milan Dudek 
z Mutěnic, duo Anna  a Jiřina Řezá-
čovy z Dol. Bojanovic, duo Štěpánka 

a Rosťa Pšovských z Tvrdonic a duo 
Jana Otáhalová a Milan Dudek.

Účinkující doprovázela prušánecká 
CM Šohaj s primášem Karlem Reme-
šem.

Všichni příznivci této muziky si jis-
tě pamatují na roky, kdy pravidelně na 
našich předhodových besedách hrála, 
a letošní večer jim tuto dobu připo-
mněl.

Průvodním slovem a vtipem nám 
večer zpříjemnil konferenciér Franti-
šek Čech z Týnce, který si svým přiro-
zeným projevem plně získal obecen-
stvo. Během večera k nám zavítal také 
Stanislav Juránek, hejtman Jihomorav-
ského kraje.Ve svém krátkém projevu 
pozdravil účinkující i všechny přítom-
né. Po hlavním programu muzika dále 
vyhrávala a pěkné slovácké písničky se 
od máje ozývaly až do rozbřesku. 

Věříme, že si domácí i přespolní 
folkloristé přišli na své.

kult. ref. Vlasta Trechová

Krojované hody pod zeleným 2008

Tradiční krojované hody v Pru-
šánkách pořádal Slovácký krúžek 
za velké podpory obecního úřadu 
v čele se stárky Františkem Javůrkem, 
Michalem Kamenským a Micha-
lem Čuprem. Do funkce stárek byly 
zvoleny Kristýna Hnidáková a Iva 
Hromková. Přípravy, které se díky 
deštivému počasí trochu zkompliko-
valy, se nakonec zvládly a v sobotu 
večer bylo vše připraveno na besedu 
u cimbálu. 

Podlužácké hody byly zahájeny 
v neděli ráno mší svatou. Slavnostní 
průvod krojované chasy vykročil za 
doprovodu DH Skaličané ke staros-
tovi obce v neděli odpoledne. Pěkné 
slunečné počasí nechalo vyniknout 
třpytivé kráse našeho podlužáckého 
kroje, kterou obdivovali všichni, kte-
ří k nám v tento sváteční den zavíta-
li. Po návštěvě starosty p. Jana Noska 
průvod zamířil na místní faru, kde je 
uvítal p. Slavoj Alexa.

V 16 hod. začala pod „májú“ 
taneční hodová zábava a vítání přes-

polní chasy. Letos k nám zavítalo 
221 přespolních šohajů. Naše chasa 
se zúčastnila v počtu 57. (šohaji 31, 
děvčata 26)

Celé nedělní odpoledne bylo ve 
znamení dobré a veselé nálady, která 
vydržela až do nočních hodin.

V pondělí se průvod krojované 
chasy vydal pro své stárky. V podve-
čer se s pěknou písničkou dostavili 
pod „máju“ také mužáci a si nechali 
zahrát známý verbuňk. Nechybělo 
ani sólo košelové, které je věnová-
no všem manželkám, maminkám 
a babičkám, jejichž zásluhou jsou 
šohaji a mužáci jako z cukru. 

Hodové úterý patřilo opět našim 
děvčatům, jež se na večer pečlivě při-
pravila.

Chasa z okolních obcí přicházela 
s pěknými písničkami vlastní tvorby 
a nápaditými scénkami.

Mladí, stejně tak jako ostatní hos-
té,  se jako vždy dobře bavili. Letošní 
úterní večer byl podle přihlížejících 
jeden z nejlepších. A to nás těší.

Počasí nám přálo, a tím pádem 
se celé hody po několika deštivých 
letech opět vydařily.

Touto cestou děkujeme všem, kte-
ří se na hodových přípravách podí-
leli.
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Zarážaní hory
První sobotu v září proběhlo při 

západu slunce ve Spodních a Vrchních 
Nechorách tradiční zarážaní hory, kte-
ré je prastarým obřadem vinařů. Pěkné 
teplé počasí přilákalo do Nechor spous-
tu návštěvníků. Kromě domácích si 
k nám našli cestu i turisté brázdící cyk-
lostezky. 

Za zpěvu písně Sobotěnka ide... při-
nesli prušánečtí vinaři horu, na jejímž 
vrcholu byly připevněny láhve s bílým 
a červeným vínem a hrozny. 

Po zasazení hory do země, byla 
poklepáním upevněna dvanácti kol-
ky, které znázorňují rok práce vinaře. 
Součástí tohoto aktu byl i krátký projev 
místostarosty obce, v němž poděkoval 

vinařům za jejich práci, popřál pěkné 
vinobraní a vzpomenul všechny vinaře 
a vinařky, kteří nás za uplynulé období 
opustili. Přečtením 
horenského práva 
byl vyhlášen zákaz 
vstupu do hory, kte-
rý platí až do zahá-
jení vinobraní.

Při dobrém bur-
čáku, víně a cimbá-
lové muzice Guráš 
z Velkých Bílovic 
se společné setkání 
vinařů ve Spodních 
Nechorách protáhlo 
až do noci. A jak to 

probíhá ve Vrchních Nechorách? Nevím. 
Ale tam snad zavítám příští rok.

kult. ref

Návštěva u sousedů, tentokrát v Prušánkách, ve sklepní trati Nechory
Začíná nový školní rok, ale my se 

ve vzpomínce vrátíme na konec minu-
lého.... 

Končí nám školní rok, a tak se opět 
domlouváme s angličtinou na školním 
výletě. Spolužačky z Prušánek nás zvou 
k návštěvě jejich obce, a tedy vyrážíme 
právě tam.

Je parný letní den, a proto jsou 
všichni rádi, že se trochu zatahuje. 
Jenom aby nás nehonily bouřky tak 
jako loni, myslíme si. Nakonec nás 
žádná bouřka nedohnala. Honila nás 
pouze jedna zapomenutá spolužačka 
a ta nás chytila až ve vinárně pod kul-
turním domem. Jak poznamenala, 
doma se smáli, že jede pouze na to lep-
ší a posílení těla sportem vynechala.

Od kulturního domu vyrážíme po 
páté hodině. Někteří projíždějí přes 
střepy ležící mezi kulturním domem 
a zahradou městského úřadu. V duchu 
věří, že jim to přinese štěstí a ne pro-
říznutou duši. 

Jedeme cestou mezi Bílovicemi 
a Žižkovem, za námi černá obloha, vět-
řík pofukuje. Za Žižkovem jsou pole 
s řepkou, která je až dva metry vysoká. 
Při okrajích polí kvetou červeně plané 
máky. 

Spolužačky nás už čekají v Prušán-
kách u zrcadla. Z Prušánek  toho moc 
nevidíme. Směřujeme  hned k místním 

sklepům - Nechorám. 
O názvu Nechory kolují dvě pověsti. 

Jedna říká, že kdysi ve sklepech popí-
jeli vznešení páni a jednoho z nich to 
popíjení natolik zmohlo, že už nemohl 
vstát a zůstal ležet. Proto se jedni ptali: 
„Je Chorý?“, „Ne chorý – opitý.“ odpo-
věděli druzí. Druhá říká, že kdo čas-
to navštěvuje prušánecké Nechory, je 
zdravý, ne chorý. Nechory leží za obcí 
zhruba 1 km, po pravé straně cesty. 

Po mírném stoupání odbočuje-
me vpravo a už se nám otvírá pohled 
na prušánské Nechory. Tedy Spodní 
Nechory, vesnička vinných sklepů má 
ještě jednu část a to Vrchní Necho-
ry. Celkem zde dnes stojí  407 vin-
ných sklepů. U vjezdu nás vítá cedule 
s názvem této sklepní trati. Podél skle-
pů se dáváme doprava a přijíždíme 
k penzionu Nechorka. Tam je čas na 
první společné foto u sudu s odzrňova-
čem. Místní nás vedou sklepní uličkou, 
podél strouhy k nejstarším sklepům. 
Procházíme kolem sklepa, který nám 
připomíná Bradavickou školu kouzel 
v malém, je postavený z cihel a obrostlý 
révou. Nejstarší nechorské sklepy mají 
malovaná žůdra a modrou obrovnávku 
nad zemí. Střechu u vchodu podpírají 
tesané dřevěné kůly. V Nechorách se 
začaly stavět na přelomu 18. a 19. sto-
letí. Dříve se sklepy nacházely přímo 

u vsi, při cestě na Čejkovice. Na neděl-
ní mše se z Prušánek chodívalo právě 
do Čejkovic, a tak mnozí muži místo 
v kostele, často skončili svou pouť ve 
sklepě. Vrchnost proto nařídila staré 
sklepy zbourat a nové se začaly stavět 
v Nechorách. Zároveň nechali majitelé 
panství postavit v Prušánkách barokní 
kostel. 

U starých sklepů jsme pozváni míst-
ním vinařem na skleničku. Pokoštuje-
me tedy to prušánské a vyfotíme se na 
dlážděném nechorském náměstí. Dále 
naše nohy směřují ke  vyhlášenému skle-
pu U Jeňoura. Před sklepem je postave-
né pódium a už z dálky tušíme zradu. 
Je zavřeno, včera prý v Nechorech bylo 
veselo při májovém zpívání mužáckých 
sborů a tak zde dnes panuje ospalý klid. 
Nezbývá nám, než se vydat na zpáteční 
cestu. Po malé výměně názorů na směr 
cesty zamíříme k Vrchním Nechorám 
a dále vinicemi k Starému Poddvoro-
vu. Kolem cesty rostou morušovníky. 
Právě odkvétají. Tolik stromů pohro-
madě se u nás jen tak nevidí. Přijíždíme 
k Poddvorovu, v polích je obilí poleh-
lé, zřejmě si zde zařádila nějaká místní 
bouřka. Po cestě potkáváme nejen pěk-
nou boží muku s modrou obrovnávkou 
a malovanými motivy, ale i dvě malé 
kapličky. Spolužačky nám ukazují mís-
to, kde je plánována v budoucnu stavba 
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...ještě něco

Poděkování

rozhledny. V oparu je odtud vidět Břec-
lav. U Poddvorova se s námi Prušaňač-
ky loučí.

Za Poddvorovem projíždíme pod 
sloupy vysokého napětí a odbočujeme 
vpravo. V dálce září červené pole, plné 
krásných rudých máků. Na pohled 
pastva pro oči výletníků a pro pláč hos-
podáře. Sjíždíme z prudkého kopce, 
na dohled už máme Čejkovice, které 
jen míjíme a směřujeme k Bílovicím. 
U bílovských sklepů odbočujeme vpra-
vo, máme namířeno do občerstvení 
v uličče. Cestou projíždíme kolem skle-
pu spolužačky, bohužel sklep je zavře-
ný a hospodář nikde. Také u občerst-
vení neuspějeme, v dnešním horkém 

dnu je plno. Náš výlet tedy končíme ve 
vinárně dobýváním kousků ovoce ze 

zmrzlinových pohárů.
Studenti 6. ročníku kurzů angličtiny

Podzimní výstava 

Každoročně v naší obci pořádáme 
výstavy, které jsou oblíbené a známé po 
celém okrese.

Díky ochotě Vás, místních obča-
nů, mají tyto výstavy dobrou úroveň, 
jež ocení téměř každý návštěvník. Jistě 
pochopíte, že od této tradice nemůžeme 
upustit. Určitě již víte, kam tímto člán-
kem směřuji. Opět se obracím na Vás, 
vážení občané, s prosbou o poskytnutí 
exponátů. Tentokrát jsme zvolili téma 

„Podzimní výstava starých hraček 
a betlémů“.  

Myslím, že s betlémy problém nebu-
de, s hračkami to asi bude horší. A tak 
se podívejte na půdu a do sklepů, třeba 
tam naleznete hračky nebo i nějaké sta-
ré předměty, které by výstavu dotvářely. 
Uvítáme rovněž na dekoraci dýně a jiné 
zemědělské výpěstky. Určitě všechno 
použijeme. Pokud budete váhat, přijďte 
se poradit. 

Věřím, že i letos se do této akce 
zapojíte a výstava bude úspěšná. Sou-
částí výstavy bude i prodejní výstava 
obrazů malíře Petra Hejzlara. 

Termín je stanoven na „dušičky“, 
kdy naši obec navštíví rodáci, kteří na 
výstavu rádi zavítají. 

Za Vaši ochotu a spolupráci předem 
děkuji.

Vlasta Trechová

Blíží se podzim a tento čas je 
neodmyslitelně spojen s Památkou 
zesnulých, která především spočívá 
v úpravě hrobů a úklidu kolem kos-
tela. V tyto dny se každý snaží, aby 
bylo místo odpočinku pěkně upra-
vené a čisté. Jsme rádi, že využívá-
te k odložení zvadlých květin kon-
tejner a neodkládáte odpad v okolí 
hřbitova.  

Touto cestou děkujeme všem 
občanům, jejichž zásluhou se náš 
hřbitov řadí mezi ty, které jsou vždy 
pěkně osázené a vzorně udržované. 
Vždyť i hřbitov je naší vizitkou. Vaší 
práce si vážíme.

Za správce hřbitova, V. Trechová

Jak to bude s naší

lékárnou?

Provoz lékárny bude zahájen začát-
kem měsíce října. Víme, že pro vás, 
hlavně starší a nemocné občany, bylo 
velmi náročné si pro léky zajíždět do 
okolních obcí nebo dokonce do Hodo-
nína, a tak znovuotevření lékárny 
určitě uvítáte. Výdej léků a ostatních 
zdravotních potřeb bude zpočátku 
šest hodin denně. Rádi bychom, aby 
se provozní doba prodloužila až na 
osm hodin. Věříme, že služby lékárny 
budou poskytovány na dobré úrovni, 
která bude zárukou spokojenosti všech 
našich občanů.

Kalendář  

Region Podluží také letos připra-
vuje kalendář na rok 2009, který bude 
obsahovat kulturní akce a fotografi e 
obcí z celého regionu. Počítáme s tím, 
že bude v prodeji již koncem listopadu 
nebo začátkem prosince.
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Výsadba zeleně v naší obci

Ve čtvrtek 11. září se konala 
v kulturním domě schůzka se zástupci 
Zahradnického centra

Malinkovič z Břeclavi, která bude 
provádět výsadbu zeleně v ulici Nová, 
Hlavní a Mlýnská.

Na tomto setkání byli obyvatelé 
těchto ulic předběžně informováni 
o tom, jak bude vše probíhat. Přes-
tože je již zpracován návrh, občané 
se mohli k němu vyjádřit. Ze závě-
ru jednání vyplývá, že budou možné 

i drobné změny, které budou pracov-
níci zahradnického centra respektovat 
a v rámci možností se budou snažit 
vašim požadavkům vyhovět. Výsadba 
by měla být dokončena v měsíci listo-
padu.

Ze sportu

Fotbalová sezóna 2007-08

Letní prázdninové měsíce utekly 
jako voda a „fotbalová kola“ se znovu 
roztočila na plné obrátky, začala nám 
další fotbalová sezóna. Krátce se však 
podívejme na uplynulou jarní část 
a konečné výsledky po jednotlivých 
družstvech.

Družstvo žáků, které bylo účastníkem 
Okresní soutěže sk .A, se celkově umísti-
lo na 9.místě z 11-ti účastníků s pouhými 
3 výhrami z 20 odehraných utkání. I přes 
velkou snahu trenérů se tréninková pří-
prava v jarních měsících odehrávala za 
velmi slabé účastí hráčů. Většina hráčů 
se objevila pouze na samotné utkání, což 
se samozřejmě projevovalo na převádě-
né hře a výsledcích zápasů. Tento přístup 
vyvrcholil v situaci, kdy dokonce došlo 
ke kontumaci dvou nesehraných zápasů 
z důvodu neúčasti hráčů na utkání. Nej-

více na tento stav doplatilo těch několik 
poctivých, kteří pravidelně trénovali 
a odváděli na hřišti maximum, ale jejich 
výkony byly smazány zbytkem družstva, 
které bez tréninkové přípravy mělo velký 
problém utkání vůbec zvládnout. Soutěž 
se nakonec podařilo dohrát, ale nezájem 
ze strany větší části dětí a jejich rodičů 
způsobil, že od nové sezony již žádné 
žákovské družstvo Podlužan Prušánky 
v soutěžích nemá. 

Družstvo dorostu se nám jarní čás-
tí probojovalo ke konečnému 6. místu 
z 9-ti účastníků při téměř vyrovnané 
bilanci výher a porážek. Po dobře roze-
hrané podzimní části, při dlouhodobých 
zraněních několika opor mužstva a změ-
nách hráčů na hostování, se nepovedlo 
tyto hráče zcela nahradit, a tak konečný 
výsledek byl trochu za naším očeká-

váním. V právě zahájené sezóně proto 
budeme pečlivě sledovat jejich výkony 
a doufáme, že se jim povede poslední 
umístění vylepšit.

Družstvo mužů se v celé jarní čás-
ti potýkalo s neuvěřitelnou marodkou 
hráčů, kdy nám dlouhodobě chybělo až 
5 hráčů základního kádru. Proto taky 
průběh zápasů a výsledky neodpoví-
daly představám hráčů ani diváků. Na 
druhou stranu je třeba vyzdvihnout 
a poděkovat všem hráčům, kteří v tomto 
těžkém období nahradili zraněné a tím 
pomohli dohrát soutěž na konečném 
11.místě ze 14-ti účastníků. V nadchá-
zející sezóně bude pro mužstvo cílem 
umístit se v horní polovině tabulky, kam 
se díky svým zkušenostem a pracovitosti 
zcela jistě může opět dostat.

Zbyněk Hromek

Amatérská liga kuželkářů
Vedoucí kuželny p. Vladimír Kaňa 

oznamuje všem zájemcům o účast 
v amatérské lize, že přihlášky družs-
tev se budou přijímat do konce měsíce 
září přímo v kuželně. Začátek ligy je 

předběžně stanoven na první polovinu 
října,  proto s přihláškami neotálejte 
a odevzdejte je včas. Podmínky sou-
těže a bližší informace k soutěži vám 
podá ved. kuželny osobně nebo na tel. 

732 723 224. Startovné je 3000,-Kč za 
družstvo.

Všem, kteří se tohoto sportovního 
klání zúčastní, přejeme hodně zdaru.

sport. ref.

Šachový oddíl před sezónou 2008/09

Hráči šachového oddílu se přes 
léto pečlivě připravují na nadcházejí-
cí sezónu 2008/2009, která začíná pro 
družstva v polovině října. V měsíci 
srpnu se hráči ŠK Prušánky J. Marek 
a P. Balšínek zúčastnili mezinárodní-
ho turnaje FIDE Open v Jeseníku, kde 
v silné konkurenci P. Balšínek obsadil 
velmi pěkné 4. místo a J. Marek skončil 
na 12. místě. 

Po postupu A družstva do KPI 

(krajský přebor první třídy) bylo jas-
né, že musí dojít k posílení základní 
sestavy, což se podařilo nad očekávání 
dobře. Na přestup přišli z extraligové-
ho Zlína mezinárodní mistr Petr Pisk 
a z druholigové Poštorné silný hráč 
I. výkonnostní třídy Jan Kocáb. Po 
roční pauze přišel na hostování také 
z Poštorné kandidát mistra Josef 
Mayer. Věříme, že budeme v soutěži 
hrát bez sestupových starostí v poklid-

ném středu tabulky. 
Na konci září začne opět svoji čin-

nost šachový kroužek a to každé úterý 
od 16:30 hod. v klubovně pod DPS. 
O zahájení budou zájemci včas infor-
mováni na infokanálu kabelové tele-
vize a místním rozhlasem. Velmi rádi 
uvítáme další nové adepty šachové hry. 
Samozřejmě se mohou přihlásit i dospě-
lí a to každý čtvrtek od 19:00 hod.

František Dryšl
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Aerobik

Oddíl JUI JITSU Prušánky pořádá nábor nových členů

Cvičení pro zdraví
Cvičitelka aerobiku p. Lenka Humplíková oznamuje 

ženám, že bylo již zahájeno cvičení  aerobiku. Probíhá kaž-
dý čtvrtek ve 20.00 hod. v tělocvičně ZŠ. Pokud máte zájem, 
můžete se ještě přihlásit.

Svaz seniorů Prušánky oznamuje ženám, že v říjnu 
bude zahájeno  v ZŠ pravidelné cvičení pro zlepšení stavu 
pohybového ústrojí. 

Přesný termín bude oznámen místním rozhlasem 
a kabelovou televizí.

Kde? Základní škola Prušánky
Kdy? září 2009
Kdo? děti (6 – 18 let) - trénink Jiu Jitsu 
  - trénink Juda
  - oddílové soutěže v Judu
  - Vykonání zkoušek dle řádu
     Jui Jitsu, Juda
 dospělí - individuální přístup
  - příprava a zajištění vykonání
     zkoušek dle řádu Jui Jitsu 
  - sebeobrana pro ženy
  - praktická obrana pro každého
     bez rozdílu věku

Trénink:
Děti: úterý 16.00 – 17.30 hod
 čtvrtek 16.00 – 17.30 hod.
Dospělí: čtvrtek 17.30 – 19.00 hod.

Kontakt:
tel.739 443 927 
E-mail: j.osicka@post.cz 
Skype: pepino1111187 
www.juijitsu.cz/prusanky.php

Prušánecká dědina malovaná...

ano, i tak bychom mohli nazvat naši 
obec. Koncem srpna jsme objížděli naše 
ulice a pořizovali fotografi e do soutěže 
o nejkrásnější  truhlík a zahrádku roku 
2008. Nestačili jsme se divit. Překvapi-
lo nás, kolik krásných dřevin, muškátů, 
surfi nií a jiných drobných kvítků zářilo 
v našich ulicích. Za každou zahrádkou 
je ukryto moře stráveného času, který 
nikdo nikomu neproplatí ani nevrá-
tí. Přesto si naši lidé našli v této práci 
zálibu a své zahrádky si zkrášlují podle 

svých představ. Někdo upřednostňuje 
barevnost květů, jiný zase zeleň. Někte-
ří se přiklánějí ke kombinaci dřevin 
s kamenitým posypem a kůrou. Tento 
současný módní trend má své výhody, 
protože je méně pracný. Ale názor, že 
kytky jsou kytky, je určitě opodstatně-
ný. Aspoň u nás na Podluží. 

A tak je dobře, že někdo má rád 
vdolky, jiný zase holky. Proto naše 
ulice nejsou jednotvárné a je na co se 
dívat. Když si projdete celou vesnici, 

určitě mně dáte za pravdu, že je jako 
malovaná.  

Vám všem patří upřímné poděko-
vání.  

Vyhlášení vítězů soutěže proběhne 
při zahájení podzimní výstavy kon-
cem října, kde budou všem oceně-
ným předány poukazy na odběr zboží 
v zahradnických potřebách.

Vyhodnocení provedla komise pro 
životní prostředí ve složení ing. Josef 
Zigáček, Josef Esterka a Jana Redková.

Výsledky hodnocení

Balkónové květiny
1. Jana Svobodová
2. Miroslova Mazuchová
3. Ivana Habáňová 

Zahrádky
1. Marie Kalužová 
2. Simona Redková
3. Ludmila Malhocká
3. Jana Drejčková
3. Marie Hnidáková

Barevná zahrádečka
Blažena Kobzíková

Zvláštní cena poroty za hezký dojem
Zdeňka Jarošová

Pozn.: foto na zadní straně zpravodaje
V.T.
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Po vinařských cyklostezkách
My, ženy Svazu seniorů v Prušán-

kách, které pravidelně navštěvujeme 
cvičení, jsme si  na zakončení sezóny 
uspořádaly výlet po cyklostezkách. 
Vloni jsme si to slíbily a protože sliby se 
mají plnit, tak jsme vyrazily. Ne všech-
ny se tohoto výletu mohly zúčastnit, 
ale nás osm, co 
jsme si udělaly čas, 
nelitovalo. Daly 
jsme si do pořád-
ku kola a projíždě-
ly mezi vinohrady. 
Počasí bylo pěkné, 
cesta příjemná 
a my jsme se moh-
ly nerušeně kochat 
krásami, které nám 
nabízí naše příro-
da.  První zastávka 
byla ve Vrchních 
Nechorách, kde se 
nás hned ujal Laďa 
Zigáček. Okoš-
tovaly jsme jeho 
dobré nechorské 
a posíleny vinným 
mokem jsme se 
ubíraly plánova-
nou trasou. Pro-
jely jsme Čtvrtky 
a přilehlé, nám 

neznámé vinařské tratě, a vrátily jsme 
se do Spodních Nechor. Ne každá z nás 
má trénink jako Mařenka nebo Věra, 
a tak zcela vyčerpané jsme zakotvily 
u Faragulů ve sklepě, kde jsme si 
pochutnaly na opékaných špekáčcích, 
které jsme zapily dobrým „faragulov-

ským“ vínem. A protože k vínu patří 
i pěkná písnička, došlo i na zpěv. 
Nechyběly ani veselé příběhy a histor-
ky, které nám pomohly zapomenout 
na únavu. A tak jsme si slíbily, že za 
rok opět vyrazíme. 

účastnice výletu

Narození

Ondřej Koller
Jakub Hosaja
Aneta Kujová

0pustil nás

Jakub Pšovský

Sňatky

Petra Matušková
Zdeněk Muras

Yveta Svobodová
František Maděryč

Martina Šopíková
Vojtěch Hefk a

Společenská kronika

50 let společného života

oslavili manželé
Alena a Zdeněk Zvědělíkovi

Blahopřejeme!
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Zveme Vás...

Skauti z Prušánek Vás zvou na 

Drakiádu 
18. 10. (za kostelem)

Hodina bude upřesněna

Podzimní výstava
starých hraček a betlémů

spojená 

s prodejní výstavou obrazů P. Hejzlara

31.10.- 2.11.2008 
kulturní dům Prušánky

Srdečně Vás zveme

na slavnost Vinobraní
20. 9. 2008 v 15.00 v Nechorách 

Průvod účinkujících od KD
ve 14.00 hod.

Hraje CM Verbuňk
a DH Kamarádi
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Redakční rada
upozorňuje, že uzávěrka Prušánského zpravodaje č. 4/2008 

bude 1.12.2008.
Rádi uvítáme Vaše příspěvky.

Inzerce
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Prušánecká dědina malovaná

Jana Svobodová, ul. Školní Miroslava Mazuchová, ul. Lomená Ivana Habáňová, ul. Hodonínská

Marie Kalužová, ul. Luční Simona Redková, ul. Příční Ludmila Malhocká, ul. Školní

Jana Drejčková, ul. Mlýnská Marie Hnidáková, ul. Nová

Blažena Kobzíková, ul. Hodonínská Zdeňka Jarošová, ul. Lomená


