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Slovo má starosta - Léto, je léto ...

Z činnosti ZŠ

a s ním přichází čas prázdnin 
a dovolených. Čas, kdy se všichni tro-
chu uvolníme a necháme všem pro-
blémům a starostem volný průběh. 
Přiznejme si, že je i nutností nechat 
unavený organismus trochu odpoči-
nout, aby po prázdninách mohl opět 
zapnout na plné pecky. 

Prázdniny, ty jsou záležitostí dětí, 
které se na ně těší snad  už od  prvních 
chvil, kdy jsou školou povinné.

Pro mládež jsou to chvíle volnosti 
a svobody, a ty si užívají silou svého 
mládí.

Ale pozor, dnešní doba je plná 
i nečekaných nástrah, na něž nechce-
me ani pomyslet.

Doufám, že vaše rodinné dovolené 
budou plné klidu a pohody.

Užívejte si volných dní, cestujte 
a poznávejte krásy přírody, která má 
své kouzlo. Ve spěchu všedních dní 
si nestačíme ani všimnout, kolik krá-
sy nás obklopuje. Do naší obce zajíždí 
turisté z celé republiky a věřte nebo 
nevěřte, jsou naším prostředím přímo 
nadšeni. 

Líbí se jim naše domky, zahrádky, 
vinice a v neposlední řadě i sklípky 
v Nechorách, které mají pro ně svůj 
zvláštní půvab. Trochu mě i mrzí, že 
my, kteří tady žijeme, si to ani neuvě-
domujeme a bereme vše jako samozřej-
most. Teprve při hlubším zamyšlení 
jim musím dát za pravdu. Nejvíce mě 
ale potěší, když někdo řekne, že jsou 
v Prušánkách milí a příjemní lidé, kvů-
li nimž se k nám budou rádi vracet. 

Víme, že pro turisty jsou nejpři-
tažlivějším místem již zmíněné Necho-
ry. Určitě je to i vaší zásluhou, kteří 
o své sklípky stále pečujete. Věřím, že 
až bude ukončena kanalizace a zpev-
něné cesty, budou se jim líbit ještě víc.  

Jak jsem se již zmínil v úvodu svého 
článku, je před námi doba dovolených, 
a tak vás dnes nebudu zatěžovat infor-
macemi o různých investičních akcích, 
které právě provádíme. 

Na závěr svého krátkého článku 
chci vám všem popřát pěknou dovo-
lenou, ať ji strávíte kdekoliv. Někteří 
možná pojedete k moři, jiní se možná 
rozjedete po luzích a hájích země čes-
ké. Ale ať už budete tam či tam, přeji 
vám hlavně šťastný návrat domů mezi 
nás.

Jan Nosek, starosta 

foto: Libor Zvědělík
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Volby do Parlamentu EU

Z činnosti ZŠ

Dne 5.-6. 6. 2009 se konaly volby 
do Parlamentu Evropské unie. V naší 
obci přišlo k volebním schránkám 
398 voličů, což je 22,84 % ze seznamu 
voličů.

Hlasy pro jednotlivé strany:

1. ODS 95 hlasů 23,87 %
2. KDU-ČSL 90 hlasů 22,61 %
3. ČSSD 79 hlasů 19,85 %
4. KSČM 65 hlasů 16,33 %

O zbývající procenta se dělí ostatní 
politické strany.    

Kam s ním aneb co dělat, když 
elektrospotřebič doslouží?

Elektrospotřebiče jsou už dlouhá 
desetiletí nedílnou součástí našeho 
života. Usnadňují nám každodenní 
povinnosti, pomáhají při práci a sta-
rají se o zábavu. Jejich vývoj se neu-
stále zrychluje a cenově jsou čím dál 
dostupnější. To vše s sebou ale přiná-
ší i závažný problém: co s nimi, když 
doslouží?

Když se vysloužilý spotřebič obsa-
hující zdraví škodlivé materiály vyhodí 
spolu s běžným komunálním odpadem 
do kontejneru, s největší pravděpo-
dobností nedojde k jeho recyklaci, 
ale skončí na řízené skládce, která 
však problém neřeší, protože odpadní 
materiál se v ní pouze hromadí.

 
Nejlépe uděláte, když nepotřebné 

elektrozařízení odevzdáte ve sběr-
ném dvoře.

Použité domácí nářadí, nástroje, 
televizory, radia, ledničky, sporáky, 
fény, vysavače, telefony a další elektro-
spotřebiče se již nemusejí stát odpa-
dem, ale tzv. zpětně odebíraným elek-
trozařízením. Občané je mohou zcela 
zdarma odevzdat na sběrném dvoře,

elektrozařízení však nesmí projít 

demontáží. Nekompletní spotřebiče 
jsou považovány za odpad a náklady 
spojené s jejich recyklací a odstraně-
ním jsou k tíži obci, následně se tedy 
promítají do poplatku za odpady. Elek-
trozařízení proto nerozebírejte, přines-
te je na sběrný dvůr kompletní. 

Co je kompletní zařízení

Každé elektrozařízení je tedy tvo-
řeno určitým typem soustrojí kom-
ponentů a nosné konstrukce a toto 
spojení také výrobek určuje. Zatímco 
mraznička bez zásuvek je stále mraz-
ničkou a sběrný dvůr je povinen ji 
převzít bezplatně, stejná mraznička 
s vymontovaným kompresorem je již 
posuzována jako odpad, za jehož ode-
vzdání musí občan zaplatit, minimál-
ně prostřednictvím poplatku obcí za 
odpady. Ani jeho odhození na černou 
skládku ho této povinnosti nezbaví, 
obec je opět nucena za vlastní pro-
středky takovou skládku uklidit. I tyto 
náklady se do výše poplatku za odpad 
promítají. 

Nebyli jste ještě na našem sběr-
ném dvoře? 

Přijďte se podívat a můžete sebou 
přinést třeba nějaké vysloužilé elek-

Informace odpadového hospodářství 

trozařízení, pneumatiku, plechovku 
se starou barvou, nebo cokoli jiného. 
Pokud máte doma plný pytel tříděné-
ho odpadu i ten zde můžete odevzdat.  

Občané, kteří využili sběrný dvůr, 
odevzdali za dva měsíce provozu desít-
ky kusů televizorů, PC monitorů, rádií, 
počítačů, ledniček, vysavačů, pneu-
matik, koberců, plechovek od barev 
a mnoho jiného odpadu.

Závěrem přeji všem spoluobčanům 
pěkné prožití letních měsíců a hezkou 
dovolenou bez mráčků

Josef Esterka, místostarosta

Tak by se nejspíš verši Jana Skácela 
dalo charakterizovat počasí ke kon-
ci školního roku. Střídání chladných 
deštivých dní a horkých slunečných už 
známe snad od dubna. Medard už také 
není to, co býval….

A v tomto kouzelném počasí kouz-
líme i my, abychom pokud možno 
úspěšně dokončili školní rok. Kouzlíme 
v tom, abychom udrželi jakous-takous 
pozornost a zájem žáků v hodinách, 
aby jim pak nescházely souvislosti 
a důležité základy. Zejména u těch nej-
starších, co se cítí být už přijati na další 

Požáry ze čtyř stran, hoří léto…

stupeň vzdělávání, to bývá nejtěžší.
 Tak jak probíhalo letošní přijí-

mací řízení ( a pro střední školy ještě 
pořád není uzavřeno !!!), bychom už 
příštím deváťákům a jejich rodičům 
nepřáli. Snad se páni poslanci ustrnou 
a nějakou vtipnou novelou trochu ten-
to proces opět polidští. Kéž by !!!

Přes malou přehlednost a průtahy 
se všichni vycházející žáci dostali na 
studijní a učební obory (pořád je ještě 
dost volných míst – dětí málo, oborů 
hodně). Z naší školy celkově odchází 
2 žáci na osmileté gymnázium (z 5. roč-

níku) a 25 žáků převážně z 9. ročníku 
na střední školy a učiliště. Nejvíce žáků 
se tradičně hlásí na ISŠ do Hodonína, 
která sdružuje velké množství učeb-
ních oborů a také některé maturitní. 
Také se dostalo poměrně dost žáků 
(přesněji dívek ) na gymnázia do Kyjo-
va, do Velkých Pavlovic a do Hodoní-
na. Všichni jim přejeme „bezbolestný“ 
rozjezd a hodně dobrých kamarádů 
v novém působišti.

Do konce května (podle nové 
legislativy) probíhalo správní řízení 
– odklady školní docházky. V tom-



strana 3Číslo 2/2009

Zpravodaj obce Prušánky

to roce opět vzrostl počet dětí nezra-
lých ke školní docházce. Letos už je to 
40 % !! ??

Nezdá se to moc ? Nezdá, to je fakt. 
A rostou pořád do větších rozměrů 
stejné problémy. Špatná mluva, zane-
dbaná výslovnost, nejistota a hledání 
nápovědy či pomoci od rodičů, málo 
rozvinuté rozumové schopnosti a s tím 
související vyjadřování dětí. Někdy se 
přidává ještě sociální nezralost – děti 
se nedokážou přizpůsobit kolektivu, 
neumí respektovat ostatní vrstevníky, 
mnohdy je to důsledek „volné“ - pří-
liš liberální výchovy či spíš nevýcho-
vy. Děti přicházejí jak do mateřské 
školy, tak posléze k nám do základní 
školy přesvědčené o své nadřazenosti 
nad kamarády, o své genialitě, kterou 
neměly s kým porovnat. Pak je to pro 
ně dost těžké – skok do reality. 

Nabízeli jsme- a stále to ještě pla-
tí, že se mohou zájemci z řad rodičů 
předškolních dětí přijít poradit, jak 
řešit některé problémy se svými dětmi, 
případně kde hledat příčiny takových 
problémů. Jistě se nám podaří najít 
způsob jak dětem i nám všem dospě-
lým pomoci. Myslím, že jsme ochotni 
a schopni pro naše děti hodně udělat. 
Jen neztratit chuť a zájem…

V průběhu května a června pro-
běhla řada soutěží, hlavně sportovních 
(o těch v kapitole Sport). V těchto 
měsících také organizujeme výlety 
a kurzy. O některých z nich se dočte-
te v samostatných článcích od žáků. 
Jen pro přehled uvádím: 1.třída byla 
v Lešné, 2.+3.třída ve Vyškově, 4.+5.
třída v Brně a na Veveří. Žáci 6. roč-
níku v Mikulově ( viz článek), 7. třída 
měla jen exkurzi do Mikulčic (též více 

v samostatném článku), 8. třída a 9. 
třída se vystřídaly na Littneru. Vyda-
řená byla i návštěva dětí 1. -3. třídy 
v Josefově, o které je také samostatný 
článek. 

Závěr školního roku se nese 
v duchu příprav na školní akademii 
(18.6. odpoledne). Letos jsme se roz-
hodli, že dětem prodloužíme o 2 dny 
prázdniny ředitelským volnem. Tak 
vydáme vysvědčení 26.6. a my učitelé 
budeme ještě v pondělí a úterý uzavírat 
dokumentaci, připravovat si třídy na 
případné drobné opravy a malování.

A tak už zbývá popřát pokojné 
prázdniny plné hezkých zážitků bez 
karambolů a zbytečných starostí. Užij-
te si je všichni !!

Alena Kristová, řed. ZŠ

Požáry ze čtyř stran, hoří léto…

V úterý 19. května jsme se vydali 
do Mikulova na třídenní pobyt s výu-
kou přírodopisu. Ubytovaní jsme byli  
v DDM.  Po příjezdu jsme se vydali na 
Pálavu. Pálava byla hezká a bylo tam 
hodně živočichů i rostlin. Zarazily nás 
odpadky všude kolem. Paní průvodky-
ně nám říkala, že odhazování odpad-
ků je zde přísně zakázáno, neboť se 
nacházíme v národní přírodní rezer-
vaci. Ale na to zřejmě nikdo nedbal. 
My ale ano.

Viděli jsme zde docela vzácné živo-
čichy: ještěrku zelenou, otakárka ovoc-
ného a další. Nakonec jsme se zastavili 
na Děvíně. Byl odtud hezký výhled na 
Novomlýnské nádrže. I zde bylo hod-
ně odpadků.

Po výletě na Pálavě jsme se vrátili 

do Mikulova a šli jsme na Svatý kope-
ček.

Druhý den ráno jsme jeli do Ledni-
ce podívat se do zámecké zahrady. Ale 
naší hlavní povinností bylo sledovat 
vodní ptáky. Viděli jsme např: volavku 
popelavou, čápa bílého, kvakoše noč-
ního, potápku roháče a mnoho dal-
ších.

Cesta vedla od lednického zámku 
k Minaretu. Tam jsme zakotvili a dali 
si svačinu. Pak jsme na loďce pluli po 
starém rameni řeky Dyje k Janohradu. 
Zpět k zámku jsme šli pěšky. Cesta 
byla hezká, viděli jsme stromy okousa-
né od bobrů a hodně malebných ptá-
ků. Večer jsme podnikli stezku odvahy 
a všichni jsme ji udělali beze strachu.

Třetí den nás čekalo povídání 

o nerostech a horninách. K tomu úče-
lu je na Turoldu vybudovaný geopark. 
Aby to bylo zajímavější, šli jsme si 
prohlédnout místní jeskyně. V jednu 
odpoledne jsme nasedli do vlaku a jeli 
domů. Odnesli jsme si spoustu pěk-
ných zážitků.

Dominik Mülller, 6 tř.

Mikulčice

Dne 6. 5. 2009 jsme  ve spolupráci s ekologickým centrem v Hodoníně zorga-
nizovali pro žáky sedmého ročníku „Expedici do přírody“ do areálu Slovanské-
ho hradiště v Mikulčicích. Žáčci se seznámili s rostlinami a živočichy mikulčické 
údolní nivy a lužních lesů. Také si pár vzorků nasbírali a ulovili. Ty živé, jako 
například znakoplavku, bruslařku, skokana zeleného a hnědého a spoustu růz-
ných brouků a pavouků, zase pustili zpět do přírody. Před tím si je ale pořádně 
prohlédli a pokusili se vypátrat, o jakého živočicha se jedná.

Zvládli jsme také návštěvu slovanského hradiště, které je významnou histo-
rickou a kulturní památkou 

M. Kurková, učitelka
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Den Země

V letošním roce jsme oslavili Den 
Země trochu jinak. Děti 1., 2. a 3. třídy 
čekalo putování do Josefova zpestřené 
plněním zajímavých úkolů. 

Našimi pomocníky se pro tuto akci 
stali žáci 7. třídy, kteří nás celou cestou 
provázeli. Během naší výpravy děti luš-
tily hádanky a rébusy, pojmenovávaly 
rostliny i živočichy žijící volně v příro-
dě i doma. Své sportovní schopnosti si 
děti změřily v malé běžecké štafetě na 
polní cestě. U větrolamu žáci dokáza-

li, že umí posbírat a  správně roztřídit 
odpadky do barevných pytlů. 

Cesta nám rychle uběhla a víte, co 
jsme dělali v Josefově? Nejdřív jsme 
se podívali na stromky, které před 
dvěma lety zasadili dnešní „sedmáci“. 
A zašli jsme i k  „josefovské oskeruši“, 
kterou jsme v anketě Strom roku 2008 
podpořili svými podpisy . Zážitkem se 
stala prohlídka stáje i dalších hospo-
dářských zvířat. Největší nadšení však 
sklidila naše poslední zastávka. Jako 

magnet přitahovalo děti dětské hřiště  
s trampolínou  a průlezkami.A kdo byl 
přece jen moc unavený, toho vyléčily 
sladkosti a dobré pití, které nám zajistil 
pan starosta P. Růžička a paní Hasilo-
vá.

 Příjemné dopoledne jsme zakon-
čili poděkováním Obecnímu úřadu 
v Josefově a ujištěním, že se do Josefo-
va budeme všichni rádi vracet.   

Za děti a p. učitelky Luďka Trechová

Sport ve škole

Našimi hlavními sportovními 
odvětvími jsou sportovní hry jako 
kopaná, fl orbal a hokejbal,  samozřej-
mě také atletika.

Ze sportovních her se dařilo našim 
klukům v malém fl orbalu, kde starší 
žáci vybojovali 2. místo v okresním 
kole. V malé kopané se umístili star-
ší žáci na 2. místě v okrskovém kole, 
mladší žáci vyhráli a tím postoupili 
do okresního kola. V turnaji „Hokej-
bal proti drogám“ v Hodoníně obsadili 
naši mladší žáci pěkné 3. místo.

V atletických soutěžích jsme dosud 
stihli jen účast ve 2. kole soutěže družs-
tev (1. kolo jsme pro nemoc trenérky 
a ved. týmu vynechali). Tato soutěž 

proběhla ve čtvrtek 4. 6. na stadionu 
U Červených domků v Hodoníně. Jelo 
nás pouze 12 a všichni bodovali. Mezi 
nejúspěšnější patřili Katka Podhorská 
(1. na 60 m překážek. a 4. na 150 m), 
Pavel Křiva (2.v hodu míčkem, 6. ve 
skoku dalekém a 8. na 60m). Nejúspěš-
nější disciplínou byl vrh koulí – Peťa 
Vavřínek vyhrál, Dominik Malhocký 
byl 3. a Jirka Moučka byl 6. – kluci zís-
kali celkem 24 bodů jen zde. V míčku 
se blýskla i děvčata, vyhrála Simona 
Chludilová, na druhém místě se umís-
tila Radka Kotásková, a Radka zvládla 
ještě 800m na 5. místě! Pěkný běžecký 
výkon předvedl Ondra Salajka, který 
vybojoval taktickým během 2. místo 

na 800 m. Po jedné disciplíně měli pak 
ještě bodové zisky Adéla Jeřábková 
(6. místo v běhu na 150 m), Adam 
Horký (4. místo v dálce), Jáchym 
Prčík (5. místo v „A“fi nale na 60 m) 
a Ríša Janeček (celkově 9. místo na 150 
m). Díky těmto výkonům se dosta-
li oba naše týmy na 3.místo v tomto 
soutěžním kole. Moc všem děkuji za 
reprezentaci!

V samém závěru školního roku 
se konají atletické přebory Podluží 
v Lanžhotě, řada našich závodní-
ků se už těší (22. 6. pro 1-5. ročník, 
23. 6. pro 6.-9. ročník). Budeme se 
snažit !

Školní akademie

Letošní školní rok byl završen žákovskou akademií, 
jejíhož nácviku se zúčastnili téměř všichni žáci naší školy.
Nácviku i prezentaci před veřejností se zhostili  úspěšně 
a za všechny zúčastněné děkujeme všem divákům za 
pozornost i fi nanční příspěvek, který bude využit ke zkva-
litnění výuky i pobytu dětí ve škole.

Vanda Bušková, uč.
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Závody ve vícebojích – Mikulčice 11.6.2009

Velmi stručně – účast 20 závodní-
ků

Počet medailí – 7 (4 bronzové, 
2 stříbrné, 1 zlatá )

Víceboje bodovány podle tabulek 
– vyhlášeny nejhodnotnější výkony 
v každé kategorii, z našich nejlepší Bára 
Kolibová za vrh koulí- výkon 7,90m 
a v přípravce hoši – Dominik Fojtík 
v hodu míčkem – výkon 47,35m

Medaile získali: starší žačky – Bára 
Kolibová, Jitka Šimková,

 Mladší žačky – Katka Podhorská, 
Simona Chludilová

 Mladší žáci – Ondra Salajka (Vojta 
Bůšek 4.místo )

 Přípravka hoši – Nicolas Hošánek
 Přípravka dívky – Katka Švastová
Atmosféra závodů byla velmi pěk-

ná, našli jsme 
si tam spous-
tu kamarádů, 
jen počasí nám 
poslalo pozdrav 
v podobě bouř-
ky. Ani to nás 
n e o d r a d i l o 
a po krátké pře-
stávce všichni 
pokračovali.

Všem děku-
ji za perfektní 

reprezentaci a odvedené výkony.

A.Kristová

Z naší školičky

Už třetím rokem se naše děti zapo-
jují do výtvarné soutěže „Mé toulky 
za zvěří“, kterou pořádá myslivecké 
sdružení „Hubert“. 

Aby myslivci přiblížili svou práci 
dětem, zvou nás vždy v měsíci dub-
nu na mysliveckou výstavu trofejí do 
Hodonína, zaplatí nám autobus a při-
praví zajímavý program.

Děti si na výstavě s nadšením pro-
hlédly nejen své výtvarné práce, ale 
i výkresy dětí z jiných školek a škol 
v okrese. V myslivecké instruktáži 
se dozvěděly spoustu zajímavostí ze 
života zvířat, vyslechly si „Desatero 
chování v lese“ a aktivně se zapojovaly 
do rozhovoru s myslivci, kteří jim rádi 
odpovídali na jejich všetečné otázky. 

Po této naučné části nás ještě auto-
bus odvezl do ZOO koutku, kde jsme 
si prohlédli všechna zvířátka, dobře 
posvačili a plni nových zážitků o pří-
rodě jsme se vraceli zpátky do školky. 

Byl to zkrátka moc hezky strávený 
den, za který bych touto cestou chtě-
la poděkovat celému mysliveckému 
sdružení, který jako jeden z mála mys-
lí na naše nejmenší. Doufáme, že zasa-
zené semínko se dobře ujme a vyklíčí 
a z našich dětí se stanou dobří ochrán-
ci přírody.

Na oslavu dne dětí jsme měli 
domluvenou návštěvu příslušníků 

Desatero chování v lese:
• Kdo v lese křičí, zvěř neuslyší!
• Semenáčky a sazeničky netrhej, raději je obcházej!
• Lesní plody mlsej a i zvěři je dopřej!
• Na kole a běžkách po označených stezkách!
• Mimo vyznačené stezky choď jen pěšky!
• Nechoď, kde se kácí stromy, můžeš být ohrožený!
• Pro táboření si vybírej jen vyhrazená místa, tam je bezpečnost tvá i lesa jistá!
• Nerozdělávej oheň v lese, před požárem se les i zvěř třese!
• Krásy přírody obdivuj a vždy je ochraňuj!
• Vždy na les pamatuj a odpadky do něj nevhazuj!

Radka Šůrková

České policie z Hodonína, kteří měli 
mezi nás přijet i se cvičenými psy. 
Bohužel nepříznivé počasí nám vše 
překazilo, a tak jsme se s dětmi uchýlili 
do tělocvičny naší základní školy. Při-
pravili jsme pro ně různé zábavné hry 

a soutěže. Děti se snažili a za své výko-
ny byly všechny odměněny drobnými 
sladkostmi a nechyběly ani nanuky. 
Všichni jsme prožili pěkné dopoled-
ne.
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Ze sportu

Ukončení amatérské ligy v kuželkách
Po půlročním zápolení pětadvaceti 

družstev byl 19. dubna ukončen tur-
naj amatérské ligy v kuželkách. Každé 
družstvo mělo nejméně sedm hráčů, 
kteří se střídali ve hře.Všichni, kteří se 
do tohoto náročného turnaje zapojili, 
vydrželi až do konce, čímž si zaslouží 
obdiv nejen za vytrvalost, ale také za 
velkou snahu dosáhnout co nejlepších 
výkonů. Každý jednotlivec hrál tak, aby 
se jeho tým umístil na nejvyšší možné 
příčce ve výsledné tabulce. I když jsme 
všichni hráli s plným nasazením, stále 
platilo známé rčení „jednou jsi dole, 
jednou nahoře“. Všichni dobře víme, 
že tak to ve sportu chodí. A nejen 
v amatérském. A taky jsme to tak brali. 
Někteří to však prožívali až moc profe-
sionálně a porážku od slabšího soupe-
ře nesli velmi těžce. Naopak vítězové 

jásali nadšením, což je pochopitelné. 
Celý turnaj s námi prožívali také 

stálí návštěvníci kuželny – pivaři, kte-
ří mají techniku hry v oku a dovedou 
i poradit. Podotýkám, že většinou dob-
ře.

Celý turnaj probíhal v pohodě a tak 
jsme se po jeho skončení sešli v kultur-
ním domě, abychom zhodnotili uply-
nulý půlrok a vyhlásili výsledky celé 
amatérské ligy, která je v naší republice 
ojedinělá, co do počtu družstev.   

Umístění družstev:
1. Moravia Moravská Nová ves
2. Staří páni Prušánky
3. Gemax Hodonín

Jednotlivci s největším počtem sho-
zených kuželek

ženy:
Ilona Zálešáková
Muži:
Petr Maděryč

Všem vyhodnoceným blahopřeje-
me a těšíme se na další ročník AKL, 
který bude již za pár měsíců.  

sportovní referent

Šachový oddíl v sezóně 2008/2009

Šachový oddíl TJ Podlužan Prušánky může hodnotit uplynulou sezónu 2008 
– 2009 jako úspěšnou.

A družstvo jako nováček v krajském přeboru I. třídy se umístil na pěk-
ném 5. místě a stal se nejúspěšnějším šachovým oddílem na okrese Hodonín. 
Družstvo bylo doplněno o IM Petra Piska, Jana Kocába a Josefa Mayera. Nebýt 
nečekané remízy se sestupující Bystrcí, mohlo být umístění ještě lepší. Nejvíce 
bodů v mistrovských partiích uhrál Marek J. a to 8,5 bodů z 11 partií, dále Mayer 
J. 6,5/11, Pisk P. 6/7, Dryšl R. 5,5/11 a Kocáb J. 5/11.

Konečná tabulka KP I

Poř. Tým Body Výhry Skóre
1 ŠK HPM TEC Hustopeče 25 35 50,5
2 ŠK 64 Brno 22 31 52,0
3 ŠK Lokomotiva Brno D 21 39 50,0
4 TJ Znojmo 20 33 49,5
5 TJ Podlužan Prušánky 20 33 47,0
6 ŠK Veselí nad Moravou 18 28 45,5
7 ŠK KME-DDM Kuřim B 17 27 44,5
8 ŠK Tetčice 16 28 44,0
9 ŠK Garde Lipovec 11 29 45,0
10 Průkopník Petria Bystrc 7 19 35,0
11 ŠK YCNEGA Sokol Tišnov 6 17 33,0
12 Pila Ořechov B 2 12 32,0

B družstvo v OP I se dlouho 
nemohlo výsledkově chytit a teprve 
velmi dobrý závěr, kdy porazilo i sil-
ný Bzenec a Ždánice, přinesl celkové 
6. místo. Ovšem výpadky v podobě 
porážek s družstvy z konce tabul-
ky (Kněždub, Strážnice) se již nedaly 
nahradit. Jinak by skončilo podstatně 
lépe.

Nejvíce bodů uhráli Zálešák P. 5b, 
Schottl F. 4,5b a Šimek R. s Budínem 
M. 3,5 bodu.

C družstvo v OP II obsadilo pěkné 
4. místo. Za družstvo nastupovali i žáci 
Novotný J., Švehla M. a Slížek A. Nej-
vyššího vítězství dosáhlo se sousedy 
z Dolních Bojanovic a to 5:0.

Ing Radek Bryšl
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Z činnosti fotbalového oddílu

Členská schůze fotbalového 
oddílu TJ Podlužan Prušánky-nový 
výkonný výbor

Dne 26.3. 2009 proběhla členská 
schůze fotbalového oddílu. Jedním 
z hlavních bodů programu byla vol-
ba nového vedení fotbalového oddílu 
a s tím související diskuze o dalším 
směřování sportovní i ostatní činnosti 
našeho oddílu.

Hlasováním přítomných členů 
oddílu byl zvolen nový výkonný výbor 
v počtu pěti členů. Jeho složení je 
následující: Zbyněk Hromek-předseda 
a členové Jan Váňa, Marek Čupr, Emil 
Maršálek, Michal Kankia.

Z diskuze k další činnosti oddílu 
vyplynulo několik hlavních úkolů pro 
nový výbor, kterými jsme se již zača-
li zabývat. Patří mezi ně především 
znovuotevření žákovského družstva 
a celkové zlepšení práce s mládeží, dále 
vylepšení sportovního areálu pro divá-
ky a fanoušky, podnět k rekonstrukci 
stávající budovy TJ Podlužan Prušán-
ky a spousta dalších. Naší snahou do 
příštího období je především využití 
sportoviště pro místní děti a mládež 
tak, abychom pomohli jejich rozvo-
ji a vychovávali zde nadále úspěšné 
nástupce pro družstvo mužů.

Závěrem přicházíme s malou 
výzvu. Pokud by se někdo cítil a měl 
chuť pomoci nám s prací v oddíle nebo 
měl návrh k činnosti, neváhejte se na 
členy výboru obrátit- dobrých nápadů 
a lidí na správném místě není nikdy 
dost!

Fotbalová sezóna 2008/09 TJ Pod-
lužan ve svém závěru…

V právě končící fotbalové sezóně 
má náš fotbalový oddíl v okresních 
soutěžích dvě mužstva, a to družstvo 
dorostu a mužů. Oba týmy shodně 
hrají okresní soutěž III.třídy.

Družstvo dorostu, které v součas-
nosti obnáší 17 aktivních hráčů, se po 
podzimních nevyrovnaných výkonech 
v jarní části výrazně zvedlo, zabojovalo 
a díky sérii 5-ti vítězných utkání v řadě 
se v současnosti umisťuje na 4.mís-
tě v desetičlenné tabulce soutěže. Ve 
zbývajících dvou utkáních ještě může 
družstvo dosáhnout na třetí příčku, 
což bylo před zahájením jarní části 
sezóny cílem.

Družstvo mužů se po podzim-
ní části drželo středu tabulky, kdy 
v domácím prostředí sbíralo téměř 

všechny výhry a body, ovšem na hři-
štích soupeřů byly výsledky velmi sla-
bé. Jarní část se ovšem mužstvu, až na 
dvě výjimky,výsledkově i herně velmi 
podařila a po vítězné šňůře se s jisto-
tou drží na pěkném 4.místě, což už se 
v závěrečných dvou kolech snad nebu-
de měnit.

Celkově lze, na základě výsled-
ků jarní části, tuto fotbalovou sezónu 
hodnotit jako vydařenou a poměrně 
úspěšnou. V nejbližším období je však 
již třeba, na úrovni vedení a následně 
i hráčů, myslet s přípravou na další 
ročník tak, abychom se výsledky i hrou 
opět posunuli výše.

Závěrem bych rád poděkoval všem 
hráčům, vedení jednotlivých družs-
tev za jejich úsilí a snahu, rodinným 
příslušníkům za trpělivost a podporu 
a fanouškům za přízeň a věrnost. 

Krásné léto všem…
za fotbalový oddíl TJ Podlužan 

Prušánky Zbyněk Hromek

Rybářské závody mládeže

Dne 06.9.2009 pořádal MO MRS 
Moravská Nová Ves rybářské závody 
mládeže, které se konaly v Mikulčicích 
v areálu „Cihelna“. Zahájení závodů 
bylo v 7 hodin a ukončení v 11 hodin. 
Závodů se zúčastnilo 27 mladých 
rybářů z Moravské Nové Vsi, Mikulčic 
a Prušánek. Soutěžilo se o největšího 
kapra a o nejvíce nachytaných ryb, 
které se měřily na centimetry (1 cm = 
1 bod).  Během závodů dostali rybáři 
občerstvení. Jako odměna na rybáře 
čekaly pěkné ceny např. rybářské pru-
ty, signalizátory a jiné. Za největšího 
kapra byl udělen vítězi pohár.

Po ukončení závodů bylo slavnost-
ní vyhodnocení. 

Cenu za největšího kapra – 69 cm 
vyhrál Jiří Moučka z Prušánek.

 
V soutěži nejvíce nachytaných ryb 
– centimetrů se umístili:

1. místo Jančálek Robin z Moravské 
Nové Vsi – 366 cm ryb
2. místo Moučka Jiří z Prušánek – 313 
cm ryb
3. místo Barkovsi Bronislav z Prušánek 
– 291 cm ryb
Další umístění rybářů z Prušánek:
7. místo Moučka Tomáš
14. místo Zvědělík Lukáš
15. místo Zvědělíková Kamila

Odměněni však byli všichni zúčast-
nění rybáři.

Děkujeme starostovi obce Prušán-
ky Janu Noskovi za sponzorský dar. 
Všichni rybáři se těší na příští závody 
za rok. 

Vašíček František
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Ohlédnutí za kulturou  

Karneval 2009

Jak jsme besedovali

V neděli 15. března si daly dosta-
veníčko na kulturáku v Prušánkách 
masky, na které si jen vzpomenete. Sál 
zaplnily princezny, princové, piráti, 
vodníci, tanečnice, kominíci a mnoho 
dalších. Účast byla velmi hojná-přišlo 
kolem 70 masek a rodičů ještě o 30 víc. 
Hrály se tradiční hry jako byla židlič-
ková nebo balónková, tento rok jsme 
se i přetahovali lanem, což vyvolalo 

velký úspěch a vlnu emocí u dětí. Když 
si děti chtěly odpočinout, mohly si 
do postranních prostorů kulturáku jít 
zalovit rybičky, zaházet míčky či malo-
vat. Když někoho v sále přepadla žízeň 
nebo hlad, mohl navštívit naši cuk-
rárnu s domácími buchtami a koláči. 
Vyhodnocování nejhezčích masek 
bylo jako každoročně těžké, protože 
všechny masky jsou samozřejmě origi-

nální. Hodnotili jsme kromě kostýmu 
také tanec a účast na soutěžích . Ceny 
a nádherné marcipánové dorty pro 
první místa dostaly masky jako As-
terix a Obelix, Indiánka, Panenky na 
klíč, Vlk a Karkulka a další. Těšíme se 
na další rok. 

Za skauty, středisko Mikulčice,
Barbora Ivičičová

Koncem března jsme připravili 
společně se svazem seniorů setkání 
pod názvem „Dojdite k nám na bese-
du“. Domluvili jsme se, že kdo přijde, 
přinese něco na zub a společně při čaji 
nebo kávě všechno ochutnáme, předá-
me si navzájem recepty a odreaguje-
me se od všedních starostí. Měli jsme 
představu, že pozveme i kolemjdoucí, 
kteří půjdou na nedělní procházku, 
třeba i maminky s dětmi. Bohužel deš-

tivé počasí nám naši myšlenku překa-
zilo, přesto se nás sešlo kolem dvaceti. 
Byl mezi námi i jeden muž, který rád 
vaří a o jeho kuchařském umění se 
nedalo vůbec pochybovat. Ochutnali 
jsme vlastní cukrářské výrobky, uva-
řili jsme si kávu a strávili jsme pěkné, 
i když deštivé odpoledne. Pokud bude-
te chtít, můžeme tuto akci opakovat, 
třeba se nám již vydaří.     

Velikonoční krojovaná zábava

se stala v naší obci již tradicí a známou po širokém okolí, což dokazuje 
návštěvnost, která je rok od roku vyšší. Za dobrou muzikou a příjemnou atmo-
sférou, která vždy na této folklorní akci panuje, přijede mnoho mladých lidí 
i ze vzdálenějších míst. Tentokrát byla účast opravdu vysoká. Velký počet přes-
polní chasy nás mile překvapil. Dechová hudba Hornobojani dokázala navodit 
dobrou náladu, která všem vydržela až do ranních hodin. A tak někteří vytr-
valci vyrazili zrovna „po šlahačce“.  Vše proběhlo v klidu a pohodě.

Bicykliáda 

Letošní bicykliáda byla z důvodu deště o týden posunuta-to ovšem neodradilo pořadatele ani naše nejmenší účastníky 
silničního provozu, aby si zasoutěžili a provětrali znalosti, jak se chovat na silnici. A proto se točna v sobotu odpoledne 
hemžila nejrůznějšími velikostmi a barvami cyklistických kol a helem.

Soutěžilo se v léta prověřených a čím dál tím víc oblíbených disciplínách jako byl gepardí závod, šnečí závod nebo 
dovednostní závod. Děti byly rozděleny do tří kategorií od nejmenších po školáky.Ti nejlepší z nejlepších byly po zásluze 
odměněni cenou. Těšíme se na další ročník bicykliády příští rok!

Za skauty, středisko Mikulčice, Barbora Ivičičová   
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Divadelní představení

V rámci projektu „Podpora kultury na vesnici“ jsme 
přijali nabídku Divadla klauniky z Brna, které nám nabíd-
lo divadelní komedii Don Qijote de la Ancha. Nejprve 
jsme váhali, jestli tuto nabídku přijmeme. Kladli jsme si 
otázku, zda naši občané takový žánr vůbec přijmou. Ale 

na druhou stranu jsme si řekli, že „nejen folklórem živ je člo-
věk“, tak proč nezkusit i něco jiného. A hlavně, proč nenabíd-
nout něco i těm, kterým folklór k srdci zrovna nepřirostl? 

Ponechali jsme si nějaký ten den na rozmyšlenou, pochyb-
nosti a obava pomalu ustupovaly, a v polovině dubna jsme 
v našem kulturním stánku uvítali aktéry jmenovaného diva-
dla, kteří pod režijním dohledem Boleslava Polívky nastudo-
vali světoznámou divadelní komedii. Pro mnohé ze sta náv-
štěvníků bylo překvapením, že se na jevišti objevili pouze dva 
herci. Ti však během večera vtáhli do děje diváky, kteří se 
výborně zapojili a na děkovačku již bylo plné jeviště „herců“.

Ti, co očekávali klasickou hru, byli asi zklamáni. Ale ti, 
kteří znají Manéž Bolka Polívky, určitě věděli, co mohou oče-
kávat. Věříme, že těch byla většina a dobře se pobavili. Když 
celé představení skončilo jedna divačka prohlásila: „že to 
bude šou jsem čekala, Polívku znám, ale že to bude takové 
šou, tak to jsem si nemyslela, nebylo to na mě, ale pobavili 
jsme se“. 

A o to nám šlo. Slibujeme, že dojde letos i na tu klasiku.    

Beseda s důchodci

V polovině května Obec Prušánky 
uspořádala setkání s důchodci star-
ších 70 let a všech, kteří tohoto věku 
letos dovrší. Celkem účast přislíbilo 
127 osob, ale dostavila  se pouze necelá 
stovka. Zřejmě se vyskytly okolnosti, 
které ostatním zabránily naši besedu 
navštívit. Škoda.

Pro ty, kteří v pátek odpoledne na 
tuto akci přišli, byl připravený bohatý 
program. Odpoledne  milým vystou-
pením zpříjemnily děti z mateřské 
školy, základní školy, taneční skupi-
na TK EASY a domácí ženský sbor. 
O bezpečnosti seniorů promluvil pří-
slušník České policie z Hodonína. 

Po malém občerstvení následo-
vala beseda se starostou obce, v níž 
byli přítomní seznámeni s tím, co se 
v obci děje a co se do budoucna při-
pravuje. Starosta všem ochotně odpo-
vídal na jejich dotazy a připomínky.  
Pěkným okamžikem tohoto setkání 
bylo poděkování Dr. Františku  Hra-
dilovi a Oldřichu Hřebačkovi za jejich 
celoživotní činnost v oblasti kultury 
a udržování tradic naší obce.

Po hlavním programu následovala 

volná beseda a ochutnávka vín našich 
vinařů. Celé odpoledne probíhalo 
v srdečné atmosféře. Někteří však spě-
chali brzo domů. Zůstali jen ti správ-
ní chlapi, kteří všechno „pokoštovali“ 
a jak se patří pobesedovali.  

Přáli bychom si, aby byla příští rok 

účast lepší.  
Na přípravě této besedy se podí-

lely ženy ze svazu seniorů naší obce, 
kterým děkujeme za jejich ochotu 
a přístup k hostům besedy. Poděková-
ní patří také všem účinkujícím a těm, 
kteří s nimi program nacvičili.         
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Májové zpívání

V sobotu 30. května se konal v naší 
obci X. ročník májového zpívání, který 
pořádal Slovácký krúžek a Obec Pru-
šánky. 

Na tuto tradiční folklorní akci  
jsme se všichni pečlivě připravovali. 
Těšili jsme se, že neobyčejně teplé jaro 
je zárukou krásného počasí. Již samot-
né Nechory, i když v současné době 
rozkopané z důvodu kanalizačních 
prací, byly předpokladem pro dobrou 
návštěvnost. Malebné sklípky a dob-
ré víno našich vinařů lákají poslední 

dobou turisty z celé republiky, čemuž 
jsme velmi rádi.

Počasí, které se ale změnilo téměř 
na podzimní, nám přineslo mnoho 
starostí a problémů. Uskutečnit akci 
nebo ne? A protože se z rozjetého vla-
ku nedá vystoupit, bylo rozhodnuto. 
Celá akce proběhla v kulturním domě.

Mužáci si rychle všechno dobře zor-
ganizovali a v poledne už byl kulturní 
dům připraven na odpolední program. 
Jako každým rokem tak i letos byla při-
pravena pro účinkující i hosty ochut-

návka nechorských vín  našich vinařů. 
Všichni chválili kvalitu vína, za které 
děkujeme všem vinařům, kteří přispěli 
svýni vzorky. Kromě vinařů z Prušá-
nek se svými kvalitními vzorky pre-
zentovali vinaři z Tvrdonic, Čejkovic, 
z Mor. Žižkova aj.  

I když se hosté těšili na Nechory, 
nakonec byli spokojeni. Ti, kteří k nám 
přijeli z daleka, byli nadšeni progra-
mem i dobrým vínem, které zde mohli 
ochutnat. Někteří si postěžovali, že je 
jim  líto, že si neprohlédli Nechory, ale 
při pěkné písničce a plném pohárku 
vydrželi až do deseti hodin.

Slíbili, že příští rok přijedou opět 
a těší na setkání snad již „u těch sklíp-
ků“. 

Během odpoledne se představilo 
celkem čtrnáct sborů, z toho čtyři sbo-
ry ženské. Zazněly zde písničky slo-
vácké, horňácké i slovenské. Program 
obohatil svým humorným slovem 
lidový vypravěč Jožka Černý. Účinku-
jící doprovázela CM Verbuňk, která se 
postarala o dobrou zábavu a příjemnou 
atmosféru i po hlavním programu. 

Poděkování patří mužákům a všem, 
jež se na přípravách májového zpívání 
podíleli. 

Dětský den,

který naše obec připravovala na 
poslední květnovou neděli, jsme pro 
nepříznivé počasí museli odložit. 
Nechtěli jsme tuto akci úplně zrušit, 
abychom děti nezklamali, protože se na 
ni již těšily. Sešli  jsme se tedy o týden 
později, kdy nám už počasí přálo. 

Sluneční paprsky vylákaly ven celé 
rodiny, které společně s dětmi prožily 
v areálu u koupaliště pěkné odpoledne. 
Skauti- středisko Kyjov, připravili pro 
děti spoustu her, při nichž děti muse-
ly prokázal svou zdatnost, šikovnost 
a hlavně sportovního ducha. 

Každé dítě za své výkony bylo 
odměněno drobnou sladkostí. Nechy-
běly ani špekáčky, které si  samy opé-
kaly. Někomu se trochu připálily, ale 
i tak všem chutnaly. 

Členové SDH z Prušánek si pro děti 
připravili několik ukázek ze své činnos-
ti. Vzhledem k nižší teplotě vzduchu 
jsme s „pěnovou koupelí“ vůbec nepo-
čítali, přesto o ni děti nepřišly. Rodiče 
se z ní radovali podstatně méně.   

Na oslavu dětského dne zavítaly 
celé rodiny, které prožily pěkné a pří-
jemné odpoledne. 

Děkujeme skautům, hasičům 
a všem, kteří nám při organizování 
nedělní akce pomáhali    



strana 11Číslo 2/2009

Zpravodaj obce Prušánky

Letní festival otevřených sklepů

Zahrnoval obec Mikulčice, Morav-
skou Novou Ves, Kostice, Tvrdonice, 
Prušánky a Nový Poddvorov. Cent-
rum bylo v Moravské Nové Vsi.Tam 
si mohli také zájemci zakoupit vstu-
penky včetně skleničky s logem festi-
valu a startovací balíček. Byla zajištěna 
kyvadlová doprava, která přepravovala 

v pravidelných intervalech účastníky 
festivalu mezi jednotlivými obcemi. 

Otevřeno by1o celkem 42 sklepů, 
které byly otevřeny v sobotu od 10.00 
až do 21.00 hodin a v neděli od 11.00 
do 18.00 hod.    

Celý festival provázel bohatý kul-
turní program, který jistě uspokojil 

všechny návštěvníky.
V Prušánkách se mohli hosté poba-

vit u penzionu Nechorka až do večer-
ních hodin.

O průběhu celé akce vás budeme 
informovat v příštím čísle zpravodaje.

kult. ref

První svaté přijímání

Dne 14. června se v našem farním 
kostele uskutečnilo první svaté přijí-
mání. K svátosti přistoupilo 15 dětí ze 
třetí třídy, z toho 7 chlapců a 8 děvčat; 
4 děti byly z Josefova.

V sobotu 13. červ-
na maminky vyzdobily 
kostel a děti podstoupi-
ly svátost smíření.

Druhý den, v neděl-
ní slunečné ráno, vše 
začalo. Hoši slavnostně 
oblečení a dívky nače-
sané a nastrojené jako 
princezny, čekali před 
kostelem. Odtud si je 
odvedl otec Slavoj Ale-
xa k oltáři, a v průběhu 
bohoslužby jim podal 
první svátost oltářní. 
Po mši svaté se ještě 
všichni spolu vyfotili 
a šli domů.

Velké díky patří  
katechetce Editě Mrlí-
kové a otci Slavoji Ale-

5. ročník Mezinárodního mistrovství v sekání sektů 

Letos se opravdu vydařil. Přispělo 
k tomu nejen pěkné počasí, rekordní 
účast soutěžících a příjemná nefor-
mální atmosféra, ale i velký pokrok 
v moravských „sektárnách“ a jejich 
produktech.

Soutěžilo 26 sommeliérů z ČR, SR. 
Francie a Koree.

Sommelier prokazuje své umě-
ní nejen v sekání sektu „sabrage“, ale 

i zručnost při servisu sektu a celkový 
dojem, charizma i sympatii.

Vítězem byl poprvé soutěžící 
z Moravy – Kamil Prošek z Vinařství 
Proqvin, Velké Němčice.

Akce se zúčastnilo celkem 300 hos-
tů, kteří mohli ochutnat 101 šumivých 
vzorků a okolo 60 tichých moravských 
vín. 

Oproti prvotnímu  spontánnímu 
nápadu cítíme čím dále větší závazek 
vůči hostům, porotcům i soutěžícím 
- a uznávám, přípravám věnujeme rok 
od roku více energie a práce. Další roč-
ník je pro nás velkou výzvou.

Jana Vašíčková, 
vinný sklep U Jeňoura

xovi za jejich pečlivou přípravu dětí na 
tento den. Poděkování patří také všem, 
kteří se zapojili do přípravy této slav-
nosti.

Dětem přeji, aby na tento den rádi 
vzpomínaly a aby se jim svaté přijímá-
ní stalo posilou po celý život.

Marcela Lacová
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Krátce z Regionu Podluží

V uplynulém čtvrtletí se na Podluží 
událo mnoho zajímavých společen-
ských akcí pod záštitou Regionu Pod-
luží. 

V neděli 5. dubna proběhla v Kos-
ticích každoroční “Přehlídka dět-
ských folklorních souborů Podluží“. 
Přehlídky se zúčastnilo 13 souborů: 
Jatelinka z Moravské Nové Vsi, Velká 
a Malá Kordulka ze Starého Poddvoro-
va, Žižkovjánek, Kostičánek, Pomněn-
ka Tvrdonice, MŠ Tvrdonice, MŠ Luži-
ce, Lužičánek, Duběnka a Poupata z 
Hodonína, Charvatčánek, Břeclavánek 
I.a II. Do krajského kola postoupily 
Jatelinka a Velká Kordulka. 

Záznam z přehlídky na 2 DVD 
nosičích, určený k zakoupení, bude 
zpracovatelem předán do kanceláře 
svazku obcí počátkem měsíce června. 
Pokud máte zájem, můžete si DVD 
objednat na telefonu 777/328062.

Dne 16. května se v Břeclavi – Poš-
torné, pod organizací „Koňarů“, usku-
tečnil další ročník „Přehlídky mužác-
kých sborů Podluží“. Program patřil 
k velice zdařilým ukázkám Podlužác-
kého folkloru a zpěvnosti zdejšího 
kraje. Podle dostupných informací se 
příští ročník uskuteční v Moravské 
Nové Vsi. 

Dne 17. května pak v Lužicích 
v areálu Lidového domu proběhla 
„Soutěžní přehlídka dětských taneč-
níků verbuňku“. Vítězové postoupili 
do fi nále, které proběhne v polovině 
června v Uherském Hradišti; ti nejlep-
ší se zúčastní Strážnických slavností. 

Uskutečnil se a byl dokončen sběr 
dat od vinařů, ubytovatelů, stravo-
vacích zařízení, obcí. Tato data byla 
nezbytnými podklady pro zpracová-
ní  turistického průvodce Podlužím 
a Hodonínskem. 

Region Podluží se stal členem 
Regionu Slovácko, se sídlem v Hodo-
níně. Členství v tomto sdružení by 
mělo lépe napomáhat propagaci 
v rámci mezinárodních veletrhů, čes-
kého cestovního ruchu, jednoduššímu 
získávání dotačních prostředků na 
podporu cestovního ruchu. 

Region Podluží podal dvě projek-
tové žádosti do Fondu malých projek-
tů jižní Moravy – Dolního Rakouska. 
Obě tyto žádosti byly přijaty k fi nanco-
vání, probíhá příprava smluv.

První projekt, jehož žadatelem 
je Region Podluží, se jmenuje „Zvo-
ny Podluží – zpravodaj o dění v 
příhraničních regionech Podluží 
a Weinvierteldreiländereck“ V tomto 
čtvrtletníku budou vycházet aktuální 
informace o dění na Podluží a jeho 
obcích. Vyhrazena je část pro rakous-
kého partnera v původním jazyce, pro 
přiblížení rakouské němčiny čtená-
řům. Nebude chybět nezbytný pře-
klad rakouských textů. Tímto chceme 
představit dění nejen u nás, ale i nej-
bližším v příhraničí, rozšířit spoluprá-
ci s rakouským zpravodajem Wecker 
„Zvonek“, kde pravidelně od podzi-
mu 2008 zasíláme informace o dění 
na Podluží, vč. kulturního přehledu 
a fotografi í z akcí.

Druhým projektem, zaměřeným 
na žáky základních škol z oblasti 
Místní akční skupiny Dolní Morava, 
je „Země, voda, vzduch – setkání 
dětí z česko-rakouského příhraničí“. 
V rámci tohoto projektu byly oslove-
ny základní školy v dotčené oblasti. Na 
základě výtvarné soutěže v jednotli-
vých školách byly nominováni 3 žáci 
z každé školy. Tito vybraní se na pod-
zim 2009 zúčastní tří společných 
setkání s žáky z Rakouska. První výlet 
„Země“ je zaměřen na poznávání luž-
ního lesa na kolech. Druhý výlet „Voda“ 
je poznávání rakouského příhraničí, 
spojený s pobytem v lázních Laa. Třetí 
výlet „Vzduch“ je setkání dětí u nově 
vystavěné regionální rozhledny ve Sta-
rém Poddvorově. Žadatelem projektu 
je MAS Dolní Morava.

Výstavba regionální rozhledy 
z Česko-slovenského přeshraničního 
fondu je zase o něco blíže své realiza-
ci. Byl ustanoven výbor pro výběrové 
řízení na realizaci výstavby rozhledny. 
Dokončení výstavby předpokládáme  
asi v měsíci říjnu/listopadu.

Místní akční skupina Dolní Mora-
va uspořádala zasedání členské schůze 
v Dolních Bojanovicích. Na tomto zase-
dání se potvrzovalo setrvání v členství 
v MAS Dolní Morava. V rámci projek-
tu Vína z dolní Moravy byli osloveni 
místní registrovaní vinaři manažerem 
skupiny, p. P. Strakou. Bohužel od 
1. 6. manažer skupiny odchází do jiné-
ho zaměstnání. Jeho povinnosti pře-
vezme jeho nástupce. 

Ve dnech 20.-21.6. na Podluží 
proběhne akce určená nejen cyklotu-
ristům „Festival otevřených sklepů 
– Slunovrat na Podluží“. Hlavním 
organizátorem je Nadace Partner-
ství. Otevřeny budou vybrané sklepy 
v obcích Kostice, Tvrdonice, Moravská 
Nová Ves, Mikulčice, Prušánky, Nový 
Poddvorov.  Připraven je zajímavý 
doprovodný program, divadla, jazz, 
hudební vystoupení, ochutnávky vín, 
doprava vybranými autobusy mezi 
obcemi zdarma, možnost zakoupení 
vína. Vstupenky a více informací je 
možno získat na www.otevrenesklepy.
cz

V od poloviny července se v Luži-
cích, v areálu Lužáku, uskuteční již 
tradiční sympózium mladých socha-
řů s názvem „Lužice – dřevo, kámen 
2009“. Více informací na www.luzi-
ceuhodonina.cz. 

Samozřejmě nás o prázdninách 
čeká hlavní hodová sezóna. Přejeme 
všem organizátorům pevné nervy, 
dobrou návštěvnost a hlavně pěkné 
počasí.

Martina Poláchová, RP
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Společenská kronika

Vzácné životní jubileum

106. narozeniny oslavila naše občanka paní Juliána Vašíč-
ková. V této chvíli je třetí nejstarší občankou České republiky. 
V jihomoravském kraji jí však patří prvenství.

Není divu, že se paní Vašíčková stala začátkem května 
téměř mediální hvězdou. O rozhovor s ní projevil zájem tisk 
i televize.  A to, že je oslavenkyně stále čilá a veselá, zájem 
médií ještě umocňoval.

Všichni si s ní chtěli popovídat a ona všem ochotně odpo-
vídala na otázky, které se týkaly jejího dlouhého života. Již 
od rána 8. května, v den narozenin, jí obklopovali novináři 
a kameramani. A že jí nedělalo problém vystupovat před 
kamerou, jste viděli v krátkých ukázkách ČT a televize Nova.   

Obec Prušánky pro ni připravila slavnostní obřad, kterého 
se zúčastnila celá její rodina a početné příbuzenstvo. Přítomní redaktoři byli průběhem obřadu mile překva-
peni a  neskrývali ani pocit dojetí, který v nich vyvolala příjemná a srdečná atmosféra  obřadu, jehož úroveň 
pozvedla  cimbálová muzika Verbuňk.

Paní Vašíčková, 
přejeme Vám ještě hodně pěkných, ve zdraví prožitých, dní

za redakční radu Vlasta Trehová

Narození

Matěj Melchrt
Martin Košut
Lucie Jurniklová 
Justýna Tlachová
Rostislav Košut
Simoma Hnátková
Ladislav Ištvánek
Veronika Šimková

0pustili nás

František Kostrhůn
Ludvík Hromek
Karel Řehánek
Jindřich Roller
Jaroslav Žemlička

Sňatky

Anna Twardy
Karel Polách

Marie Bílková
Michal Křivák

Paní Vašíčková s dcerami

Vítání občánků

Druhou červnovou sobotu jsme 
v naší obřadní síní uvítali do života 
naše nejmenší.

Tentokrát se obřadu zúčastnilo 
sedm dětí, z toho byla dvě děvčátka. 
Jedno dítě bylo z Josefova. Slavnostní-
ho se aktu se zúčastnili nejen rodiče, 
ale i příbuzní. 

Přejeme dětem, aby je životem pro-
vázely jen hezké a příjemné chvíle plné 
lásky a rodinné pohody.
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A léta běží...

V sobotu 30.5. se sjeli do rodných Prušánek pětašede-
sátníci, aby se svými spolužáky zavzpomínali na mladá 
léta. Po přijetí starostou na obecním úřadě, uvítání, přípit-
ku a prohlídce OÚ jsme na místním hřbitově vzpomenuli 
zemřelých spolužáků. Na společné posezení u Schottlů přišli 
také naši bývalí učitelé – p. učitel Zigáček a p.uč. Klubus, 
kteří si i přes svůj věk pamatovali nejenom nás všechny, ale 
i na různé příhody ze života našich tříd. Setkání bylo srdečné, 
všem se moc líbilo a slíbili jsme si, že se zase brzo sejdeme.

Už teď se těšíme..

Radka Kunová, Štěpánka Poláchová

...a běží i šedesátníkům

I my, šedesátníci, jsme se domluvili, že se sejdeme 
22. 5. 2009 a zavzpomínáme  na školní léta i ty pozdější, kte-
rá jsme už kráčeli každý sám za sebe. Ve tři hodiny jsme se 
sešli na Obecním úřadě, kde nás přivítal pan starosta a paní 
matrikářka.

Starosta nás seznámil s rozvojem obce, popřál pevné zdra-
ví, ženy obdaroval květinou, všechny pak knihou  Prušánky  
vinařská obec Podluží. Podepsali jsme do pamětní knihy 
a naše setkání jsme ukončili přípitkem.

Myslím, že návštěva obecního úřadu je velice pěkný zvyk, 
děkujeme. 

Máme štěstí, že jsme se v relativním zdraví dožili dnešní-
ho dne, což nebylo dopřáno čtyřem našim učitelům a sedmi 
spolužákům, kterým jsme věnovali kytičku a vzpomínku na 
místním hřbitově.

Pak už nás čekala veselejší část  tohoto dne. Vzpomínali 
jsme uplynulá léta, většinou s humorem, poněvadž to špatné 
se časem zapomene a zůstávají jenom ty hezčí zážitky.

Moc nás potěšila účast pana učitele Klubuse. Ve svém  
sdělení měl tolik informací z dob naší školní docházky, vše 
bez jediné poznámky - prostě obdivuhodná paměť. Pan uči-
tel Zigáček pohladil naši duši moudrými a hřejivými slovy 
a bylo vidět, že setkání se svými žáčky mu udělalo radost.

Večer ubíhal ve velice příjemné atmosféře, víno našich 

spolužáků mělo i písničku, pohoštění bylo dobré..., ale 
všechno jednou končí a my jsme loučili s přáním, ať se na 
příštím srazu sejdeme ve stejném počtu, plus spolužáci, 
kteří se z nějakého důvodu nezúčastnili.

V neděli byla sloužena mše za všechny šedesátníky a 
jejich učitele.

Ráda bych poděkovala našim spolužačkám za zorga-
nizování společného setkání.

Jitka Němečková

Letošní „Padoši“

Letošní květen a červen se hemžil setkáními  nejrůzněj-
ších ročníků a samozřejmě mezi „60“ a „65“ se také setkali 
„mladíci a mladice“, kteří letos či na sklonku roku minulé-
ho oslavili svých prvních 50.

Do prvních tříd nás nastupovalo 42 zvědavých, nedo-
čkavých, zvídavých a neposedných dětí. A přes veškerou 
snahu p. učitelek Zvědělíkové a Filipovičové nás zpacifi -
kovat, nám většina z těchto výše jmenovaných vlastností 

zůstala dodnes. 
Setkání jsme zahájili položením květin na hroby našich 

dvou spolužáků, kteří nás opustili v nejkrásnějších letech. 
Pak následovalo přijetí nás – jubilantů na Obecním úřa-
dě v Prušánkách. Atmosféra obřadní síně a slavnostní ráz 
této chvíle nás malinko zklidnil a zvážněl. Bohudík nám to 
ale nezůstalo. Neformální část pro 28 přítomných děvčat 
a kluků v nejlepších letech probíhala u Nechor na bývalé 
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Senioři na cestách aneb Vídeň nám učarovala

„družstevní búdě“. Zde jsme zavzpomínali na naše školní 
léta a museli jsme konstatovat, že  dokonce velkou část z nás 
bavily i třeba školní předměty jako je matematika!! To je už 
dnes jako když potkáte na ulici dinosaura – stejně pravdě-
podobné..

Hodně vzpomínek, povídání, ale i muziky a tance jsme 
užívali a plánovali, co příště.. Náš elán potvrdili tanečníci 
a tanečnice, kteří se rozcházeli do svých domovů za prvních 
ranních paprsků. Letos máme tedy po srazu a můžeme plá-
novat ten další ! „Tož ať sa podaří!“

Alena Kristová

Konečně bylo 3. června a my, senioři, celí natěšení, jede-
me na výlet. Do Vídně. 

Ráno v sedm jsme nasedli do autobusu v očekávání, 
jaký ten dnešní den bude. Naše perfektní průvodkyně, paní 
Tesaříková, nás svým výkladem o historii Vídně přesvědči-
la o svých odborných znalostech a hned nám bylo jasné, že 
s ní prožijeme zajímavý a příjemný den.

Seděli jsme a bedlivě poslouchali, na která místa zaví-
táme. 

A jaká Vídeň byla? Nádherná. Naše cesta vedla nejprve 
návštěvou zámku Schönbrunn. 

Tento zámek, který je dokonalým uměleckým dílem, 
nás okouzlil svou nádherou. Prošli jsme se parkem, který se 
řadí mezi nejvíce zachovalé barokní zahrady ve francouz-
ském stylu.     

Někteří si zašli až ke Glorietě, odkud je skvělý výhled.
Potom nás autobus zavezl k letohrádku Belveder. Horní 

Belveder Evžena Savojského je nejkrásnější stavbou střední 
Evropy. Pěší zóna nás zavedla ke katedrále sv. Štěpána. Kos-
tel jsme si prohlédli a také odpočinuli. Cestou nás zaujala 
svou zajímavou architekturou budova poštovní spořitelny, 
stejně tak jako kostel sv. Petra a kostel sv. Karla Boromej-
ského . 

Závěrečnou tečkou byla procházka kolem římských 
vykopávek k velkolepému hradu Hofb urg.

Na hradě vlála prezidentská vlajka, a tak s vědomím 
bezpečí jsme pokračovali parkem k vídeňské radnici. Nád-

Foto: Věra Dřevěná
herná zeleň parku, socha princezny Sisi a kvetoucí růžový 
park v nás zanechaly krásnou vzpomínku. 

Náš výlet jsme zakončili večeří v Lednici v restaura-
ci Včelařský dvůr. Pochutnali jsme si na smaženém řízku 
a dobře vychlazeném pivečku. Plni krásných dojmů jsme 
se ubírali k domovu. Po náročném dnu na nás padla cestou 
únava, ale mezi všemi vládla pohoda a spokojenost. A proč 
ne? Počasí nám přálo a výlet se vydařil.  

Květa Kopečková

Ani kolo nám, ženám, nedělá problémy,
a tak jsme opět své zimní cvičení pro zdraví zakončily jízdou 

prušáneckými vinohrady.   
Přestože hodiny cvičení navštěvuje více žen, cyklovýletu se nás 

zúčastnilo jen několik . 
Projely jsme známými i neznámými místy rozsáhlých vinic 

a zakotvily u Zigáčků ve sklepě, kde jsme si opekly špekáčky a zapily 
dobrým vínem. Všechny, které jsme  tento výjezd absolvovaly, jsme 
měly pocit, že jsme opět udělaly něco pro své zdraví. Určitě nebyl 
poslední.    

Květa Kopečková Foto: Věra Dřevěná
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Inzerce

Kulturní pozvánky

Zveme Vás....

Noční soutěž SDH
1. 8. 2009 

areál u koupaliště 

Beseda u cimbálu
8. 8. 2008 ve 20.00 hod
hraje CM Slovácko ml.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
DUB, AKÁT, BUK, JASAN

Cena včetně dopravy 
750,- Kč za prm.

Kontakt: tel. 604 200 914
LESTOP, HODONÍN 

Hody pod zeleným
9. - 11. 8. 2009

hraje DH Skaličané

Zarážání hory
5. 9. 2009
Nechory

Slavnost vinobraní
19. 9. 2009
Nechory
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opravy osobních a dodávkových aut
* 

opravy obytných aut 
a vysokých nadstaveb (do 325 cm)

AUTOSLUŽBY BLAHA JOSEFOVAUTOSLUŽBY BLAHA JOSEFOV
moderní diagnostika evropských 

a japonských osobních 
i dodávkových aut

*
kompletní servis, pneuservis, prodej pneu

*
náhradní díly a doplňky

*
příprava a zajištění STK, seřízení sbíhavosti

*
Kontakt: 603 457 664, 518 372 690

e-mail: servis.vladimir@post.cz 

Cestovní kancelář DANiTOUR, 
Ivana Jurášová

Svárov 602, Velké Bílovice
TEL+FAX: 519 346 620, 608 523 571

e-mail: info@danitour.cz

Dovolená 2009
- pobyty u moře - letecky z Brna, Prahy, Bratislavy i Vídně, autobusem i vlastní dopravou
- ekonomicky i luxusně, hotely, penziony, studia, apartmány, stany, mobil-homy…
- pobyty v tuzemsku – různé typy ubytování ve všech cenových kategoriích, také chaty a chalupy, 
 lázně

Velký výběr last minute - denně dostávám aktuální nabídky - stačí zadat požadavek - pohlídám, 
pomohu s výběrem, porovnám nabídky, informuji Vás, vše vyřídím.

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

Prov. doba  PO – PÁ: 16.00 – 18.00 + ÚT a ČT  9.00 – 11.00 
www. danitour.cz 
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nahoře: Čekání na svaté přijímání

nahoře: Vyzdobený kostel sv. Isidora

vlevo: Dětský den

nahoře: žáci v Mikulčicích

nahoře: Schönbrunnnahoře: Děti z naší školky

nahoře: Ženy z Prušánek vlevo: Ženy z Hroznové lhoty


