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Z činnosti ZŠ

S tím souvisí také povinnost  všech 
majitelů sklepů, aby se na tuto kanali-
zaci napojili. Tato povinnost vyplývá ze 
zákona o vodovodech a kanalizacích.

Pro zjednodušení připojení byla 
vyvedena vždy pro dva sklepy jedna 
přípojka, ukončená napojovací šach-
tičkou. Tyto přípojky nebyly hrazeny 
z dotace, ale z rozpočtu obce. Proto 
budeme vyžadovat po každém majiteli 
sklepa částku  3000,- Kč bez ohledu na 
to, zda už je, nebo není napojen. Sta-
novenou částku uhraďte na evidenci 
poplatků u p. Trechové, dveře č. 3, kde 
s vámi bude sepsána Smlouva o zříze-
ní kanalizační přípojky a odvádění 
odpadních vod veřejnou kanalizací.  

Odpadní vody (i dešťové) se totiž 
z každého sklepa do kanalizace dosta-
nou a obec je musí vyčistit. Je nutné 
připomenout, že čisté kaly a kvasnice se 
do kanalizace vlévat nemohou, poně-
vadž by způsobily problém na čističce 
odpadních vod.

Likvidaci tohoto odpadu provádějte 
nejjednodušším  způsobem a to zapra-
vením do půdy.

Věříme, že všichni vinaři budou toto 
respektovat. Jedině 
tak nám může kana-
lizace dobře sloužit. 

Pro další úpravu 
prostředí v Necho-
rách připravujeme 
projekt vybudování 
cyklostezky v úvo-
zu Hluboké cesty 
z ulice Nechorské až 
do Nechor a projekt 
zpevnění všech uli-
ček a asfaltové cesty 
v celém areálu skle-
pů. Za tímto účelem 

máme již zpracovanou projektovou 
dokumentaci a je ve fázi územního 
řízení.

A aby se nebudovalo jen u Nechor, 
tak v současné době dokončujeme 
chodník v ulici Hlavní až po benzino-
vou stanici a dokončíme zpevnění uli-
ček na hřbitově mezi hroby.

Další větší akce, o níž možná ani 
všichni nevíte, je kompletní rekon-
strukce vnitřních prostor a zdravotech-
niky mateřské školy v celkové hodnotě 
7 mil. Kč. Na tuto akci máme přislíbe-
nou dotaci. K rekonstrukci bylo nutné 
přistoupit, protože dosavadní prostory 
již nevyhovovaly ani počtu dětí ani no-
vým hygienickým předpisům. A jistě 
si všichni přejeme, aby naše budoucí 
generace vyrůstala v pěkném, zdravém 
a příjemném prostředí. 

Začal nový školní rok, a tak bych 
chtěl závěrem popřát  žákům a studen-
tům hodně úspěchů ve škole.

Nám všem přeji příjemný pod-
zim, vinařům hlavně pěkné počasí, jež 
budou potřebovat po celou dobu vino-
braní, které je již v plném proudu.  

Jan Nosek, starosta obce

Vážení spoluobčané,

Prázdniny jsou nenávratně pryč a to 
je znamení, že se ke slovu hlásí podzim 
a s ním čas vinobraní.

Po mnohých problémech, které se 
snad (i když ne všechny) podařilo vyře-
šit, jsme dokončili velkou a také nároč-
nou investiční akci bezmála za 30 mil. 
Kč. Určitě jste poznali, že mám na mys-
li odkanalizování Nechor. Díky tomuto 
dílu se zlepší životní prostředí celého 
areálu vinných sklepů. 

Výplachy by neměly téct po silnici, 
ale měly by se vypouštět do kanaliza-
ce. Zejména teď, kdy je čas vinobraní 
a přijíždí do Nechor mnoho cyklistů 
a návštěvníků, si snad všichni přejeme, 
aby naše Nechory byly pěkně upravené 
a všem, kteří k nám zavítají, se u nás 
líbilo. 

Pokud tomu tak bude, určitě se 
k nám budou rádi vracet. 
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Několik informací ze sběrného dvoru

Tak nám prázdniny i dovolené nějak utekly…

Za pět měsíců provozu se na sběr-
ném dvoře nashromáždilo nemálo 
odpadu různého druhu. Nejvíce se 
využívají kontejnery na komunální 
a objemný odpad, dále se odevzdal 
i větší počet televizorů, lednic, praček 
i drobného elektra.   

Směsného komunálního a objem-
ného odpadu se odvezlo za pět 
měsíců celkem 13 velkoobjemových 
kontejnerů o celkové hmotnosti 
38,39 tun.

Odevzdáno na recyklaci:
Lednice  31 kusů 
Televizory 87 kusů
PC monitory 45 kusů
Pračky a sporáky 35 kusů
Drobné elektro 4 m3

Kovy 4 tuny

Odevzdáno nebezpečného odpadu: 
Oleje 280 kg
Barvy 367 kg
Obaly od neb. odpadu 85 kg
Pesticidy 35 kg
Pneumatiky 343 kg
Azbest 1170 kg
Zásady 180 kg

Celkem nebezpečného odpadu 2480 kg

Občané, kteří navštěvují sběrný 
dvůr mohou sami posoudit, jak je 
sběrný dvůr navštěvován a využíván. 
Pokud jste ještě nebyli na sběrném 
dvoře, přijďte a přineste vyřazený 
elektrospotřebič nebo plechovku se 
starou barvou, můžete přibrat s sebou 
i pytel s tříděným odpadem.  

 
 

Jak se my, Češi, nejčastěji zbavuje-
me vysloužilých elektrospotřebičů

Každá domácnost produkuje vel-
ké množství odpadu. Ideálně se ho 
zbavujeme tehdy, když před domem 
máme popelnici, za kterou jednodu-
še zaplatíme a o její vyvážení se pak 
nemusíme starat.

Jenže dnes už většina z nás ví, že 
do popelnice nelze odložit vše. Copak 
o takový mastný papír od salámu se 
popelnice spolehlivě postará. Jistou 
námahu nás stojí roztřídění papíru, 
plastů či skla. Ale i zde jsme si navykli 
na modré, žluté či zelené sběrné kon-
tejnery.

Co když se nám však rozbije 
mixér, fén či žehlička? Jsme ochotni 
je odnést do sběrného dvora, kte-
rý máme ve středu obce? Zamyslete 
se..., co uděláte vy?

Josef Esterka, místostarosta

Dětem prázdniny a nám dospě-
lým dovolené docela rychle utekly. 
Ani jsme se nenadáli a jsme zpět ve 
škole. V průběhu hlavních prázdnin  
se připravovala MŠ na další etapu 
oprav. Možná také z tohoto důvodu 
byl letos velmi malý zájem ze strany 
rodičů o prázdninový provoz MŠ. 
Obvykle jsme umožňovali po dobu 
cca 3 týdnů zaměstnaným rodičům, 
aby pro své děti tuto nabídku využi-
li. Letos by se paní učitelky sta-
raly pouze o 4 děti, a to z důvodů 
zejména finančních a organizačních 
nebylo možné nabídnout. Omlou-
váme se tímto těm rodičům, kte-
rým to přineslo nějaké komplikace. 
Učitelé všech typů škol musí čerpat 
svou řádnou dovolenou v době pře-
rušení provozu škol, tedy zejména 
o hlavních prázdninách. Paní uči-
telky z MŠ by tak neměly možnost 
svou dovolenou vyčerpat.

Provoz školní jídelny, která nabí-
zí obědy cizím strávníků, byl beze 
změn – vařilo se až do našich hodů. 
Pak čerpaly větší část své dovolené 
i paní kuchařky. Tímto děkujeme 
všem za pochopení omezení provo-
zu.

Přípravy na nový školní rok jsme 
zahajovali uprostřed prázdnin a to 
řešením náhradních prostor pro 
děti MŠ a přesun školní družiny. 
O stěhování a přípravách MŠ se 
dočtete na jiném místě zpravodaje. 
Prostory si prohlédli i zástupci kraj-
ské hygienické stanice a náhradní 
zabezpečení provozu po dobu oprav 
schválili.

Uvolněním prostor pro MŠ jsme 
museli opustit třídy školní družiny 
a upravit 2 volné bývalé třídy jako 
náhradní prostory ŠD. Nyní – po 
dobu opravy MŠ máme naši škol-
ní družinu v učebnovém pavilonu 

v 1.patře. Sídlí zde pouze 4.třída 
a pak ŠD. Zdá se, že si děti na tuto 
změnu rychle zvykly.

Učitelé se k přípravě školního 
roku scházeli již od pondělka 24.8.  
V sobotu jsme se sešli na Setkání 
prvňáčků – naši tradiční akci při-
pravovala ponejvíce třídní učitelka 
J.Nesvadbová za vydatné pomoci 
všech kolegyň z 1.stupně. Na samot-
né setkání v sobotu se tradičně při-
dala ředitelka školy. O průběhu 
setkání najdete víc v samostatném 
článku, pár fotografií už bylo uve-
řejněno na místním kanálu kabelo-
vé televize.

Školní rok jsme zahájili v pod-
statě ve stejném složení zaměstnan-
ců jako v minulém roce. Jen se nám 
posunulo třídnictví:

I.tř. Jarmila Nesvadbová
II.tř. Blanka Čechová 
III.tř. Luďka Trechová
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IV.tř. Radka Šupová
V.tř. Miroslava Konečná 
VI.tř. Pavel Kurtin
VII.tř. Vanda Bušková
VIII.tř. Miloslava Kurková
IX. tř. Vladimír Wagner
netřídní uč. Hana Uhlířová, 

Ladislav Janás
Vedení školy: Alena Kristová, 

Růžena Juráňová,  ŠD: Věra Hančí-
ková, Irena Málková

MŠ: Radka Šůrková –vedení MŠ
Milada Polachová, Marie Řehán-

ková, Alexandra Nesvadbová, Irena 
Málková – p.učitelky

Provozní: Miroslava Hefková 
– školnice, Jana Flajžíková - ukli-
zečka

Provozní zaměstnanci: Zdeňka 
Novotná –hospodářka školy, Vlas-
timil Hlaváček – školník, Jarmila 
Matušková, Eliška Křiváková, Marie 
Mazuchová – uklizečky, Zdeňka 

Hlaváčová –ved. školní jídelny Pav-
la Řehánková, Hana Topenčíková, 
Ludmila Malhocká, Jarmila Rohro-
vá, Monika Mikušová – kuchařky.

Vzhledem k pokračujícímu 
zavádění školního vzdělávacího 
programu se posouvá výuka již do 
třetího roku, proto se dočkaly i děti 
na I.stupni „odpoledního“ vyučo-
vání. Jedenkrát týdně mají 2 hodi-
ny výuky po obědě v 5.ročníku, na 
2.stupni se to týká více tříd.

Opět budeme nabízet i některé 
zájmové kroužky – pohybové hry 
(atletika pro 1.-3.tř.), malý aerobic, 
florbal, atletiku (pro 4.-9.tř.), 3.roč-
ník bude pokračovat ve výtvarném 
kroužku se zaměřením na kerami-
ku. Pod vedením p. uč. L. Klubuso-
vé pokračuje výuka hry na hudební 
nástroje.

V nejbližším termínu nás už 
čekají odložené atletické přebory 

Podluží v Lanžhotě, takže sportovní 
život už začíná..

V letošním školním roce nám 
malinko ubylo žáků – „vycházela si“ 
školu početná třída, 2 žáci z 5.tří-
dy odešli na víceleté gymnázium 
a 1 žák z 5.třídy do fotbalové tří-
dy do Břeclavi a 1žák z 3.třídy do 
hokejové třídy do Hodonína. Do 
1.třídy nastoupilo 18 dětí. Tak jsme 
se poprvé dostali v počtu žáků pod 
200 ! Ještě před 10 lety nás bylo až 
309. Postupně by se ale měla situace 
už lepšit. 

Tak přeji všem optimismus, dob-
rou náladu a dělejme něco pro zvý-
šení počtu dětí v naší obci –ať nám 
Prušánky vzkvétají !

Alena Kristová

Setkání prvňáčků

Indiáni, ti se mají, 
celý den si jenom hrají.
Skáčou hopsa, hejsasa,
chytají se do lasa….

V tomto indiánském duchu se 
neslo letošní setkání prvňáčků. 
Konalo se poslední prázdninovou 
sobotu a děti i rodiče se zúčastnili 
opravdu v hojném počtu.

Na více než dvě hodiny jsme se 
všichni zabrali do výroby totemů 
a indiánských čelenek, ověřili jsme 
si svoje znalosti o přírodě, ukázali 
jsme, že jsme obratní, zkusili jsme 
oštěpem „ulovit bizona“ a nakonec 
jsme se pomalovali indiánskými 
válečnými barvami a zkusili pořád-
ný indiánský pokřik.

Při plnění úkolů děti dokázaly, že 
už jsou opravdoví školáci – tvořiví, 
zruční, samostatní, ale také schopní 
spolupracovat s ostatními.

Pozadu nezůstali ani rodiče. 
Kromě spolupráce se svými dětmi 
měli také samostatný program, ve 
kterém se mezi sebou blíže poznali 

a indiánsky se přejmenovali. Indi-
ánská jména např. Pěstující květina, 
Burácející motor či Ten, který se 
ničeho nebojí, si budou jistě dlouho 
pamatovat…

Věřím, že dětem i rodičům se 
„indiánský den“ líbil a že v pohodo-
vém  a tvořivém duchu bude probí-
hat i celý školní rok.

Jarmila Nesvadbová
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Poděkování sponzorům

V loňském školním roce jsme 
chtěli vytvořit z prázdné školní tří-
dy tzv. „POHODOVNU“ pro žáky 
1. stupně. Místnost, která by byla 
vybavena televizí s DVD přehráva-
čem, kobercem, novým nábytkem, 
případně i interaktivní tabulí. Náš 
elán a chuť do práce ovšem brzdil 
letitý problém školství – nedostatek 
fi nancí. Proto jsme se dopisem obrá-
tili na místní  úspěšné podnikatele 
a někteří z nich naše prosby vyslyšeli. 

A tak se letos můžeme v naší 
pohodovně posadit na nový koberec 
nebo molitanové taburety a sledovat 
výukové pořady promítané datapro-
jektorem  na plátno nebo využít DVD 
přehrávač s novou televizí.

Za to patří naše upřímné poděko-
vání  těmto sponzorům: 

p. Petru a Zdeňku Zálešákovým 
(fi rma Topenářství Zálešák), p. Vác-
lavu Poláchovi a Petru Kolibovi (fi r-
ma Pureta) a p. J. Novotné, která 
vypomohla se zhotovením taburetů, 
p. ing. Liboru Buškovi (fi rma Hamé), 
p. ing. Františku Hnidákovi (fi rma 
H&M), p. Ladislavu Kalužovi (fi rma 
Elektromarkt)

Dětem i učitelům se v nové třídě 
moc líbí, ale přece jenom… Aby naše 
radost byla dokonalá, potřebovali by-
chom ještě  židle k pracovním stolkům 
a police na knihy a další pomůcky.

Zkusíme se obrátit na zbývající 
podnikatele ještě jednou. 

DRŽTE NÁM PALCE, AŤ JIM TY 
DĚTI ZA TO STOJÍ !!!

učitelky 1. stupně ZŠ

Littner poprvé –  Perfecto Mafia

V počátku června opustili žáci 
osmého ročníku školní lavice, aby 
se zúčastnili outdoorového poby-
tu na turistické základně Littner. 
Byly pro ně (jako ostatně i pro žáky 
v minulých letech) připraveny tři 
dny plné různých typů her a akti-
vit, jejichž smyslem je rozvíjet části 
lidské osobnosti, jakými je sebe-
poznání, kooperace a rozvoj cha-
rakterových vlastností. To vše se 
samozřejmě děje zcela nenápadným 
způsobem právě v oněch hrách. Už 
od samotných příprav na výjezd, 
kdy my kantoři připravujeme hry 
a žáci vkládají svůj podíl v podobě 
přípravy např. kostýmů, přípravy 

rolí či společného tance, lze vysle-
dovat, kdo v žákovském kolektivu 
aspiruje na pozici organizátora, 
myslitele či  šiřitele dobré nálady, 
zrovna tak jako nepracujícího rýpa-
la.Snažíme se, aby každá týmečková 
akce  s dětmi byla jedinečná, ať už 
námětem či aktivitami; aby i tímto 
děti chápaly, že nám nejsou lhos-
tejné, že vnímáme jejich osobnosti 
komplexně- nejen podle studijních 
výsledků, ale především podle tako-
vých kritérií jako je smysl pro čest, 
pomoc druhým či kreativita.

Littner podruhé - Na sever!

A překulily se prázdniny a my 
jsme opět na naší turistické základ-
ně.Tentokrát s žáky šesté třídy. Žhavé 
srpnové dny nás inspirovaly k námě-
tu, který voněl dálkami a studil ledem 
a sněhem.První den našeho sever-
ského pobytu se dostali žáci- cesto-
vatelé s cestovní kanceláří do Finska, 
kde kromě poměrně hodně fyzicky 

náročných aktivit okusili fi nskou sau-
nu, z moduritu jsme vyráběli sněho-
vé vločky, tvořili dramatický příběh 
o pravěkém 

Ötzim, jehož 5300let staré tělo se 
našlo v Alpách; v noci jsme hráli noč-
ní fi nský golf. Druhý den se cestovate-
lé dostali mezi Eskymáky, zažili sněž-
nou slepotu, rýžovali zlato, malovali 

ledové koláže, točili severské klipy, 
prožili večírek cestovatelů.Závěrečný 
den byl dnem dobývání severního 
pólu – po páté hodině ranní se šly 
děti pozeptat do Bzence, kudy se jde 
na severní pól; určitě některé z dětí 
zažilo své první svítání v lese. Dle 
návodu Járy Cimrmana jsme tedy 
dobývali severní pól - samozřejmě 
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Humanitární sbírka pro Jeseník nad Odrou

Z naší školičky

jsme používali pravé severské lyže, jež 
jsou vhodné jak do prašanu, tak i do 
písku. Na severním pólu si pak ces-
tovatelé vyměnili rukavice – symbolu 
podané pomocné  ruky.

Děkujeme našim instruktorům 
z devítky - Kristině, Katce, Míše 
a Kubovi za velkou pomoc. A také 
velmi děkujeme panu P.Zálešákovi za 
odvoz materiálu na Littner. 

A na závěr parafráze písně 
J. Nohavici: „o všechno obrat mě, 
chcete-li můžete, jen to, co v sobě 
mám, nikdy nedostanete, to je jen mý, 
to je jen mý,to je jen mý…“ PROŽI-
TEK

Vanda Bušková, uč.

Je úterý 1. září, začíná nový školní 
rok a v naší školce místo dětí pobíhají 
zedníci. To proto, že jsme se  koneč-
ně dočkali dlouho očekávané rekon-
strukce. To nejdůležitější pro provoz 
MŠ jsme během prázdnin přestěho-
vali do prostor družiny ZŠ a celou 
budovu jsme nechali k dispozici 
odborníkům, kteří se postarají o to, 
abychom se mohli za pár měsíců vrá-
tit do úplně „nové školky“. 

Zatím je nám ale dobře v naší 
„náhradní školce“, do které nastou-
pilo 55 dětí. Díky dobrým prostorám 

jsme mohli děti umístit do dvou tříd 
a z té třetí vytvořit „odpočinkovou 
místnost „ určenou pro spánek dětí. 
Ke cvičení a volnému pohybu máme 
k dispozici tělocvičnu a naše škol-
kové hřiště můžeme také využívat 
bez omezení. Děti se velmi rychle 
zadaptovaly, jsou spokojené a rodi-
čům „důležitě“ tvrdí, že nechodí do 
školky, ale do školy. Ještě nevíme, jak 
dlouho v těchto náhradních prosto-
rách zůstaneme , ale jedno víme zcela 
určitě, že se na novou školku nesmír-
ně těšíme. Bude to po 40 letech první 

velká rekonstrukce, jíž se naše školka 
dočkala.

Chtěla bych touto cestou poděko-
vat všem rodičům, kteří nám vychá-
zejí  maximálně vstříc, také našemu 
panu starostovi, který dělal všechno 
proto, aby rekonstrukce mohla začít 
a v neposlední řadě všem zaměst-
nancům MŠ, kteří se postarali o bez-
problémový přechod do náhradních 
prostor.

Takže „brzy“ nashledanou v nové 
mateřské škole.

Radka Šůrková

Jistě máme všichni v živé paměti 
dny, kdy červnové přívalové deště 
způsobily nevyčíslitelné škody na 
severu Moravy. Záplavami postižené 
oblasti se z této katastrofické udá-
losti budou vzpamatovávat mnoho 
let. Televize nám sice denně ukazo-
vala, jak to v těchto místech vypadá, 
ale podle slov těch, kteří tam byli 
pomáhat s odstraňováním nánosů 
a úklidem, byla tato situace daleko 
horší, než si můžeme představit. 

Lidé, kteří přišli během chvilky 
o všechno, se s tímto neštěstím do 
konce svého života zřejmě nevyrov-
nají. 

Nejvíce postižena byla obec Jese-

ník nad Odrou, s jehož starostou 
jsme se zkontaktovali.

Na základě této domluvy naše 
obec uspořádala finanční sbírku, 
která byla poukázána přímo na účet 
této obce. Vy, naši občané, jste 
do ní přispěli částkou  téměř 
55.tis. Kč. 

Dále byla uspořádána také 
materiální sbírka na popud 
týdeníku Břeclavsko. I tato 
byla velmi úspěšná. Prací, 
mycí a čistící prostředky, které 
jste darovali, byly ihned odve-
zeny do postižených oblastí. 

Prostřednictvím zpravo-
daje děkujeme všem našim 

občanů, kteří v této situaci dokázali, 
že jim není osud těchto lidí lhostej-
ný a přispěli ať už materiálně nebo 
finančně.  

tre
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Ze sportu

Šachový kroužek

Šachový kroužek při TJ Podlužan 
Prušánky vyvíjel svoji činnost v sezó-
ně 2008/2009 pod vedením Jiřího 
Marka a Taťány Šerákové. Kroužek 
navštěvovalo zhruba 10 dětí.

Byl uspořádán přebor ZŠ Prušán-
ky v šachu za účasti 18 žáků. V kate-
gorii mladších žáků se vítězem stal 
Martin Hlaváček před Stanislavem 
Zálešákem a Martinem Veverkou. 
V kategorii starších žáků zvítězil Jiří 
Novotný před Martinem Švehlou 
a Adamem Slížkem. Obecnímu úřadu 
tímto děkujeme za poskytnuté ceny 
pro děti.

V okresním přeboru žáků ve Vese-
lí nad Moravou obsadil v kategorii do 
8 let Martin Hlaváček 3. místo, do 
9 let Stanislav Zálešák 3. místo a do 
12 let Adam Slížek 2. místo a Martin 
Švehla skončil na 3. místě. Děkujeme 

ředitelce ZŠ Mgr. Aleně Kristové za 
podporu a uvolňování dětí na konané 
šachové akce.

Starší žáci J. Novotný, M. Šveh-
la a A. Slížek hrají také za Prušánky 
C okresní 
přebor II. tří-
dy. Rovněž 
se zúčastňu-
jí tréninku 
dospělých ve 
čtvrtek od 
18:30. 

Z a háj e n í 
nové činnos-
ti šachového 
kroužku bude 
včas ozná-
meno. Tré-
ninky budou 
opět probíhat 

v šachové klubovně pod DPS každé 
úterý od 16.30 hod. Zveme srdečně 
i nové zájemce. 

František Dryšl

Noční soutěž SDH o pohár starosty obce Prušánky

se konala tradičně první srpnovou 
neděli. Do soutěže se přihlásilo cel-
kem 40 družstev .

29 družstev tvořili muži a 11 ženy. 
Soutěžící se začali sjíždět do areálu 
u koupaliště již během dne. Protože 
po celou sobotu bylo teplé a slunečné 
počasí, všichni prožili pěkný den plný 
sportovního zápolení a také dobré 
zábavy, o kterou se svým repertoá-
rem postarala hudební skupina Jama 
z Dolních Bojanovic. Nechybělo ani 
občerstvení, které zajistili domácí 
hasiči.

Teplý večer, upravený areál 
a k tomu pěkná hudba, to vše zpří-
jemnilo všem účinkujícím i návštěv-
níkům sobotní noc.    

Všechna družstva se na soutěž 
pečlivě připravovala a každé z nich 
chtělo dosáhnout co nejlepších výko-
nů. Všem se nedařilo, jak by si přáli, 
vítěz může být jen jeden. 

O putovní pohár starosty obce
1.8.2009

Výsledková listina - muži
Pořadí Družstvo Okres Levý proud Pravý proud Výsledný čas
1. Vlkoš „A“ 18,03 17,65 18,03
2. Vřesovice 19,16 19,01 19,16
3. Sudice „A“ 19,98 19,54 19,98
4. Pasohlávky 20,01 20,03 20,03
5. Petrov 20,12 18,60 20,12
6. Vlkoš „B“ 18,74 20,20 20,20
7. Ratíškovice „B“ 20,05 20,40 20,40
8. Velká nad Velič. 19,61 20,51 20,51
9. Velké Pavlovice 19,81 20,62 20,62
10. Rohatec 20,88 20,08 20,88
11. Prušánky 19,75 21,26 21,26
12. Poštorná „B“ 21,69 20,83 21,69
13. Tvrdonice 21,74 21,13 21,74
14. Šaratice 22,09 22,09 22,09
15. Sudice „farma“ 23,60 22,77 23,60
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Kuželkářský oddíl v sezóně 2008/2009

O pohár SDH Prušánky
1.8.2009

Výsledková listina - ženy
Pořadí Družstvo Okres Levý proud Pravý proud Výsledný čas
1. Poštorná 24,05 25,03 25,03
2. Kuželov „B“ 24,24 25,89 25,89
3. Petrov 25,99 24,99 25,99
4. Hrubá Vrbka 26,01 25,42 26,01
5. Lanžhot 25,37 26,07 26,07
6. Kuželov „A“ 23,50 26,12 26,12
7. Miroslav 26,58 27,16 27,16
8. Lípov 26,01 27,81 27,81
9. Rohatec 29,52 32,88 32,88
10. Čeložnice 43,62 24,96 43,62
11. Hovorany 60,58 60,98 60,98

Členové Sboru dobrovolných hasi-
čů v Prušánkách děkují všem sponzo-
rům, kteří se podíleli na přípravě této 
oblíbené akce. 

Kromě domácí soutěže se naši 
hasiči zúčastňují pravidelně podob-
ných soutěžních akcí v jiných obcích. 
Přejeme všem do dalších ročníků 
soutěže hodně zdaru.

Petr Kučera,
 velitel SDH Prušánky

A družstvo hrající Krajský pře-
bor I.třídy Jih  ve složení: Hosaja Z., 
Esterka St..st., Sedláček J.,  Zálešák Z., 
Zálešák St., Šimek M. a Esterka St ml. 
dosáhlo v konkurenci třinácti týmů  
stejného výsledku jako minulou 
sezónu a to pěkného druhého místa. 
Nebýt pár výpadků v půli soutěže, tak 
nám postup do divize nemusel unik-
nout. Nepomohl k tomu ani vynika-
jící závěr, kdy jsme dokázali vyhrát 
deset zápasů v řadě. Mezi jednotlivci 
se v soutěži umístil na druhém místě 
Esterka St. ml a na třetím Zálešák Z.  
Dále jsme se jako družstvo zúčast-
nili závěrečného turnaje o přeborní-
ka kraje I.třídy Jih a Sever, kde jsme 
skončili na místě třetím.V nové sezó-
ně chceme opět hrát na špici a před-
vádět kvalitní výkony jak pro sebe tak 
pro fanoušky, kteří  na naše domácí 
zápasy chodí fandit v hojném počtu, 
za což bychom jim chtěli poděkovat.  
Je jen málo oddílů v soutěži, které 
fanoušci chodí povzbuzovat.

Také B družstvo dosáhlo pěkného 
úspěchu, když se mu podařilo postou-
pit z Krajského přeboru II.třídy Jih. 
V průběhu základní části soutěže 
se neustále drželi na prvním místě 
a v nadstavbové části nakonec skon-
čili druzí, což na postup do vyšší sou-
těže stačilo.

 1. SAKO Znojmo  26 20 1 5   2531 41 
 2. TJ Podlužan Prušánky   26 17 2 7 2532 36 
 3. TJ Jiskra Kyjov 26 18 2 6 2501 36 
 4. TJ Sokol Vážany  26 17 2 7 2515 36 
 5. KC Hodonín B 26 14 2 11 2514 30 
 6. SK Baník Ratíškovice B 26 13 2 11   2518 28 
 7. SK Kuželky Dub any B 26 12 2 12 2507 26 
 8. TJ Sokol Šanov  26 11 4 11 2483 26 
 9. SK STAK Domanín  26 10 3 15    5455 23 
 10. TJ Sokol Mist ín B 26 10 1 15 2423 21 
 11. TJ Lokomotiva Valtice  B 26 10 0 16 2424 20 
 12. TJ Sokol Vracov B 26 8 1 17 2485 17 
 13. KK Jiskra ejkovice B 26 4 4 18 2452 12 
 14. SK Kuželky Dub any C 26 5 0 21 2394 10 

 1. KONVALINA Leoš Znojmo 446,2   
 2. ESTERKA Stanislav Prušánky 439,2   
 3. ZÁLEŠÁK Zden k Prušánky 438,5   
 4. KAMENIŠ ÁK Josef Vážany 437,9   
 5. KONVALINKA Ji í Šanov 436,1   

Tabulka sk. o 1. – 4. místo:

1. KC Hodonín C 24 17 1 6 2373 35
2. TJ Podlužan Prušánky  B    24 17 1 6 2404 35

 3. TJ Sokol Mist ín C 24 14 3 7 2337 31 
 4. KK Jiskra ejkovice C 24 13 3 8 2355 29 

Tabulka sk. o 5. – 10. místo:

 5. KK Rostex Vyškov C 24 15 0 9 2335 30 
 6. TJ Jiskra Kyjov B 24 13 1 10 2263 27 
 7. TJ Loko Valtice  C 24 10 3 11 2336 23 
 8. KK Sokol Liten ice   24 6 2 16 2264 14 
 9. TJ Sokol Vracov C 24 4 1 19 2278 9 
10. TJ Loko Valtice  D 24 3 1 20 2219 7 

Konečná tabulka družstva A

Konečná tabulka družstva B
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Turnaj o pohár starosty obce 

A to se ještě někteří v soutěži mezi jednotlivci umístili 
na prvním, pátém a osmém místě 

Družstvo nastupovalo ve složení: Flamík P., Polách J., 
Zvědělík L., Zvědělíková A., Kristová A., Pálka M., Esterka 
M., Novotný J. a Kaňa L. Tímto bych jim chtěl poděkovat 
za reprezentaci oddílu a popřát hodně sportovních úspě-
chů v nové a náročnější sezóně.  

Do nového ročníku 2009/2010 jsme založili a přihlásili 
i nově vzniklé C družstvo. Bude to pro ně seznamovací 
sezóna, ale je mezi nimi dost kvalitních kuželkářů a věřím, 
že si s náročností nových kuželen poradí a na konci sezó-
ny budou spokojeni jak při pohledu na konečnou tabulku 
tak i se svými výkony.

1.ESTERKA Martin Prušánky B 427,1 
2.STÁVEK Tomáš ejkovice C 425,4 

 3.KORDULA Tomáš Vracov C 413,5 
 4.INGR Marek Mist ín C 413,3 
 5.ZV D LÍK Libor Prušánky B 409,2 
 6.KONE NÝ Zden k ejkovice C 409,0 
 7.ZAPLETAL Lud k Liten ice 408,1 
 8.PÁLKA Michal Prušánky B 404,9 
 9.KADLEC Radovan Hodonín C 404,0 
 10.POLÁŠEK Libor Kyjov B 402,6 

Chtěl bych všem družstvům popřát do nové sezóny 
hodně kvalitních a sportovních výkonů.

Za oddíl kuželek Zálešák Zdeněk

TJ Podlužan Prušánky, oddíl 
kuželek, pořádal koncem měsíce čer-
vence turnaj O pohár starosty obce. 

Turnaj byl vypsán pro dvoučlenná 
družstva a jednotlivce zvlášť pro regis-
trované a neregistrované kuželkáře. 
Soutěže se mohly zúčastnit smíšené 
dvojice a dvojice registrovaný a nere-

gistrovaný, ale tato dvojice se brala 
jako registrovaná.Celá soutěž probí-
hala v příjemné atmosféře. Všichni 
účastníci hráli s plným nasazením 
a věřte, že v těch vedrech si to „pěk-
ně“ užili. A výkony hráčů?  Byly vyni-
kající. Posuďte sami.

Starosta obce předává pohár vítězi tur-
naje Janu Rohrovi

Blahopřejeme

Amatérská liga 2009

Uplynulo teprve pět měsíců, co 
jsme opustili kuželkářskou dráhu 
a už máme před sebou další ročník. 
Žádáme zájemce, kteří chtějí tuto 
soutěž absolvovat, aby se přihlásili 

do konce měsíce září přímo v kužel-
ně. Družstvo musí tvořit 5 hráčů plus 
náhradníci. Startovné je 3000,- Kč za 
družstvo. Amatérská liga bude zahá-
jena v polovině října.

Všem, kteří se pro tento oblíbený 
turnaj rozhodnou, přejeme hodně 
zdaru a radost ze hry.

sportovní referent
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Ohlédnutí za kulturou  

Svatojánská noc

Myslivecká noc

Svatojánskou noc, jejímž pořadatelem je Obec Prušán-
ky, jsme museli vzhledem k nepříznivému počasí odložit 
o jeden týden, ale ani tak nám počasí nepřálo. Ještě před 
začátkem akce začalo pršet a to ovlivnilo účast návštěvní-
ků. Přesto se jich sešlo kolem tří set.  

Program byl zahájen s hodinovým zpožděním stře-
dověkými tanci, s nimiž se představily členky skupiny 
Virtus Vincit ze Zlína. Mužská část tohoto spolku před-
vedla ukázku historického šermu. Děvčata i chlapci měli 
možnost se naučit jednoduchý taneček pod vedením 
zkušených tanečnic. Během večera proběhla také volba 
víly a rytíře Svatojánské noci. Vstupenky byly slosovatel-
né o věcné ceny, které udělaly dětem určitě velkou radost. 
Jeden „dospělák“, jehož vstupenka byla vylosována, si 
odnesl šperk, který byl překvapením Svatojánské noci. 
Losování se ujaly dvě čarodějnice - Jitka Šimková a Katka 
Šustrová. Celý večer byly skvěĺé, za což jim děkujeme.  

Hřebem večera byla ohňová šou, na kterou všichni 
netrpělivě čekali. Je třeba podotknout, že letošní šou, tak 
jako celé vystoupení skupiny Virtus Vincit, měla profesi-
onální úroveň, kterou všichni patřičně ocenili potleskem. 
Celým večerem nás provázela příjemná hudba, o níž se 
postaral Jara Tesařík. 

Pro děti byl připraven zdarma skákací hrad a stánky 
s drobnými předměty, které jim udělaly radost. Rodičům 
už asi méně. O občerstvení se postaral místní SDH. 

Myslivecké sdružení Hubert pořá-
dalo poslední červnovou sobotu ve 
svém přírodním areálu Mysliveckou 
noc. Organizátoři se na tuto akci 
důsledně připravovali, ale počasí jim 

moc nepřálo. To se samozřejmě pro-
jevilo na menší účasti, než předpo-
kládali. Pořád ještě neumíme poručit 
větru, dešti a počasí tedy neovliv-
níme. Přesto ti, kteří přišli, se poba-

vili a zatančili si při dechové hudbě 
Lanžhotčance. Nechyběla ani boha-
tá tombola a zvěřinové speciality, 
na nichž si určitě všichni znamenitě 
pochutnali.  

Beseda u cimbálu

Rytíři skupiny  Virtus Vincit ze Zlína

Již tradičně hodům předcházela sobotní beseda 
u cimbálu, která přilákala  příznivce pěkných slováckých 
písniček. Podle ohlasu diváků, měl letošní program spád, 
a tak se určitě všichni dobře pobavili. Cimbálová muzi-
ka Slovácko mladší, která u nás účinkovala poprvé, svým 
hudebním projevem všechny přesvědčila, že patří k těm 
nejlepším na Podluží. 

Za jejího doprovodu se představily domácí sbory 
a sólisté a zpěváci z okolních obcí. Kromě zpěváků se 
představil s pěkným verbuňkem Martin Kobzík z Týnce, 
účastník národopisných slavností ve Tvrdonicích.

Příjemným překvapením večera byl folklórní soubor 
Pohárek, rovněž z Týnce, který svým tanečním pásmem 
celý večer příjemně oživil. Tanečníci působili velmi přiro-
zeně a z jejich projevu vyzařovala radost z pohybu. Doká-
zali vytvořit dobrou náladu jak mezi diváky, kterých se 

sešla pětistovka, tak účinkujícími. Pod hodovú májú bylo 
tentokrát veselo až do ranního rozbřesku. 

Folklorní soubor Pohárek z Týnce
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Krojované hody

Ve dnech 9.8. – 11.8. proběhly 
v naší obci krojované hody, které pat-
ří k největším svátkům na Podluží 
a připravují se na ně všichni, jež mají 
rádi folklor a ctí jeho tradice. 

V neděli ve 14 hodin vykročil slav-
nostní průvod ke starostovi obce a na 
místní faru. Do pochodu vyhrávala 
oblíbená DH Skaličané, která u nás 
byla již několikrát a je zárukou dobré 
zábavy.

Počasí nám přálo, a tak v záři slu-
nečních  paprsků náš bohatě vyšívaný 
kroj  pěkně zářil.  

Věříme, že všichni, kteří  k nám 
v tento den zavítali, si odnesli pěk-
ný zážitek. Do slavnostního kroje 
se letos obleklo přes padesát šohajů 
a děvčat, takže pořád je co obdivovat.  
Po návštěvě starosty a fary se chasa 
přesunula pod zelené.    

Nedělní odpoledne bylo jako vždy 
ve znamení vítání přespolní chasy. 
Letos přijelo prušánské hody pozdra-
vit okolo 240 šohajů z 29 obcí. Pocho-
dy, písně a verbuňky zněly pod „zele-
ným“ až do pozdního večera. 

V pondělí se krojovaná chasa 
vydala pro své stárky, kterými letos 
byli zvoleni Radek Seják, Martin Tre-
cha a Josef Zálešák.  Kolem sedm-
nácté hodiny se vrátila pod „hodovú 

máju“, kde začalo to pravé hodové 
veselí společně s místními mužáky. 

Úterý patřilo jako vždy děvčatům, 
která se na tento večer pečlivě připra-
vovala.

Nechyběly scénky domácích 
i  přespolních děvčat a šohajů. Byly 
plné vtipných nápadů a dokázaly 
pobavit všechny přítomné.   

Počasí přálo, a tak se nám hody 
letos vydařily. A krojovaná chasa? 
Snad si taky užila.

Těší nás, že s průběhem letošních 
hodů byla spokojena i široká veřej-
nost, která nešetřila chválou i uzná-
ním. Je nám všem jasné, že není na 
světě člověk ten, který by se zavděčil 
lidem všem, najdou se i nedostatky, 
ale přesto jsme rádi, že naši chasu 
a také Slovácký krúžek za jejich snahu 
a práci někdo pochválí.    

Slovácký krúžek Prušánky děkuje 
všem, kteří se na přípravě této nároč-
né akce podíleli. 

Zarážání hory

První sobotu v měsíci září se kona-
lo při západu slunce tradiční zarážání  
hory. Tento starý akt vinařů probě-
hl současně ve Vrchních i Spodních 
Nechorách. Přestože počasí nebylo 
zrovna ideální, jak bychom si přáli, 
návštěva byla nad očekávání vysoká.

Za  zpěvu známé písničky  Sobo-
těnka ide.. zarazili vinaři horu a všich-
ni si vyslechli horenské právo, kterým 
se zakazuje vstup do vinic až do doby 
vinobraní.  

Při dobrém víně, burčáku a cimbá-
lové muzice Guráš z Velkých Bílovic 
se nesly Nechorama známé slovácké 
písničky až do nočních hodin.    

Vlasta Trechová, kult. ref.
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Podzimní výstava

Čtu, čteš... čteme

Upozornění pro majitele vinných sklepů

Z naší knihovny

A kdo čte nejméně? Jsou to naše 
děti. V posledních letech, kdy celý 
svět ovládly počítače, jako by přestaly 
knihy pro ně existovat. Přestože dnes 
v naší knihovně nabízíme krásné ilu-
strované knihy, o nichž by se nám 
před několika lety mohlo jen snít, 
půjčí si je málo dětských čtenářů. Je 
to velká škoda.

Přála bych si, aby tyto knihy udě-
laly radost většímu počtu děti, než je 
momentálně registrovaných. Těch je 
jedna třetina všech čtenářů. 

Kromě literatury zábavné mají 
děti k dispozici i literaturu naučnou 
z oblasti  přírodovědy, historie, vědy a 
techniky nebo sportu. Určitě si v nich 

každý najde, co ho zajímá.
A proč je čtení pro děti důležité?  

Těch důvodů je několik. Například 
dítě, které čte, se lépe vyjadřuje, pro-
tože má větší slovní zásobu a dokáže 
dobře komunikovat s okolím. 

I když  na internetu se dá najít 
všechno, ruku na srdce, knížka je 
knížka. A té zůstává věrná střední 
a starší generace, která knihovnu pra-
videlně navštěvuje. 

Zájem těchto čtenářů mě těší a ráda 
jim vyberu knihy, které jim udělají 
radost. Kromě zábavné literatury od 
našich i světových autorů, si mohou 
půjčit i knihy odborné. Najdete 
v nich rady pro zahrádkáře nebo kutily. 

Jsou k dispozici také knihy kuchařské 
a knihy o zdravém způsobu života.    

Přijďte, ráda vám poradím a vyberu.

Vlasta Trechová, knihovnice

Sběr železného šrotu 

Ve stručnosti...

SDH Prušánky opět plánuje pod-
zimní sběr železného šrotu. Do uzá-
věrky zpravodaje, však nebyl znám 
termín. Tento vám bude včas ozná-
men místním rozhlasem a na infoka-
nále KT.

Členové hasičského sboru vás 
žádají, abyste sběr připravili před své 
domy až v den sběru.

Velké kusy si hasiči vynesou sami.

V poslední době někteří naši občané prodávají v Nechorách sklepy. Pro-
dej těchto objektů je nutné  nahlásit na evidenci poplatků OÚ, kde se změny 
majitelů zaznamenávají.  Všichni víme, že dnes vlastní sklepy mnoho obča-
nů, kteří žijí mimo obec.

Tito si většinou najímají domácí vinaře, aby jim sklep spravovali. V tako-
vých případech je nutné uvést i kontakt na tuto osobu.       

Blíží se podzim a  s ním přichází 
i čas na podzimní výstavu. Tentokrát 
jsme upustili od výstavy, která je spo-
jena s tradicí života  naší obce a roz-
hodli jsme se uspořádat výstavu obra-
zů ing. arch. Ludvíka Jančara z Týnce. 
Věříme, že našim občanům je i oblast 
výtvarného umění blízká a svou náv-
štěvností to jistě potvrdí.  

Výstava bude uspořádána tak, jak 
je v Prušánkách zvykem, to znamená 
v termínu „dušiček“.

Bude zahájena vernisáží v pátek 
30. října v 17 hodin v kulturním 
domě.

Je podzim ... 

a s ním přichází svátek Památky zesnulých. V tento čas  k nám zavítá 
mnoho lidí, kteří přijedou většinou auty a okolí hřbitova se změní v par-
koviště. Někteří přijíždějí i ze zadní strany, kde je přistaven kontejner na 
odpad. V této souvislosti bychom Vás opět rádi požádali, abyste do kon-
tejneru nevhazovali žádný odpad, který nesouvisí s úklidem hrobů. Stále 
se množí stížnosti, že někteří naši občané do tohoto kontejneru ukládají 
i pevný velkoobjemový domácí odpad, který patří do sběrného dvora.  

Ale z druhé strany Vám zase musíme poděkovat, že se o své hroby dobře 
staráte a náš hřbitov je vždy čistý a upravený.    

spr. hřbitova
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Krátce z Regionu Podluží

Blahopřejeme!

Vážení čtenáři,

Dovolte mi krátké shrnutí čin-
nosti v uplynulých letních měsících. 
V jednotlivých obcích probíhali tra-
diční krojované hody, výlety, letní 
kina, zajímavé společenské události. 
Jmenuji např. sochařské sympózi-
um v Lužicích, které se konalo již po 
čtvrté v areálu přírodního koupališ-
tě Cihelna. Další zajímavou, nepříliš 
známou akcí je přehlídka lidových 
vypravěčů z blízkého i širokého oko-
lí„ O lanžhotský přegulňák“, která se 
koná ve Slováckém dvoře hospody 
U Bartošů. Tradiční krojové hody pat-
ří k nejvýraznějším projevům pod-
lužácké kultury. Pomalu nám začíná 
doba svátků spojených s vinařstvím 
a vinohradnictvím. 

Koncem měsíce září, začátkem 
října budou do poštovních schránek 
obyvatel Podluží doručena první 
vydání  nového regionálního zpravo-
daje „Zvony Podluží“. Finance na rea-
lizaci projektu byly získány z  Fondu 
malých projektů Jižní Morava – Dol-
ní Rakousko. 

Tento čtvrtletník bude na 24 stra-
nách informovat o dění v jednotlivých 
obcích, událostech uplynulých i při-
pravovaných akcích, představí aktuál-
ní projekty svazku obcí a místní akč-
ní skupiny Dolní Morava. Nebudou 
chybět informace z okolních part-

nerských moravských mikroregionů. 
Nezbytnou podmínkou bylo vyčleně-
ní dostatečného prezentačního pro-
storu pro rakouského partnera, regio-
nu z Dolního Rakouska, Weinviertler 
Dreiländereck (WDE). Tento region 
vydává již několik let vlastní čtvrtlet-
ník „Wecker (přelož. „Zvonek“). Od 
loňského podzimu prezentují i dění 
na Podluží. Nejen proto máme zájem 
rozšířit informovanost společenském 
a kulturním dění všem obyvatelům 
na obou stranách moravsko-rakous-
ké hranice. 

S tímto partnerem bude rovněž 
realizován společný projet „Země, 
voda, vzduch“ zaměřený na vybrané 
žáky základních škol oblasti místní 
akční skupiny a WDE. První společná 
akce je připravována na měsíc říjen 
v areálu mikulčického památníku 
„Valy u Mikulčic.“ Další společný 
výlet po rakouském příhraničí před-
pokládáme v měsíci listopadu (pro-
sinci). Poslední se uskuteční v jarním 
termínu, součástí akce bude i výsadba 
drobné zeleně v prostoru regionální 
rozhledny. Financování bylo získáno 
ze stejného projektového fondu. 

V rámci činnosti MAS Dolní 
Morava stále probíhá oslovování 
vinařů s nabídkou spoluúčasti na 

vinařském katalogu, webové prezen-
taci a nabídce vín. I zde se na projektu 
podílí stejný rakouský partner. Pod-
nikatelé, kteří se zúčastnili dotazní-
kového šetření, probíhající v rámci 
zpracování turistického průvodce 
Podlužím a Hodonínskem, projevili 
zájem o zakoupení průvodce, budou 
managementem kontaktování 
v následujících dnech. 

V průběhu prázdnin administrátor 
konečně schválil dlouho očekávané 
změny v rozpočtu projektu výstavby 
regionální rozhledny. V pondělí 17.8. 
proběhlo výběrové řízení na dodava-
tele stavebních prací. Ukončení reali-
zace výstavby je plánováno do listo-
padu 2009. 

V současnosti dokončujeme sběr 
podkladů a první návrhy regionální-
ho kalendáře 2010. Po zkušenostech 
z minulých let předpokládáme ter-
mín vydání v první polovině října. 
Chybět nebudou zajímavé amatérské 
fotografi e z akcí konaných v průběhu 
loňského a letošního roku, přehled 
akcí na rok 2010, krajinné pohledy, 
přehled významných církevních svát-
ků. Doufáme, že i letošní kalendář 
Vás zaujme. 

Společenská kronika

Narození

Tomáš Weisberger
Michal Příborský
Filip Kunis
Viktor Nešpor
Dominik Kovár
Matyáš Maršálek
Matěj Tychler

0pustili nás

Kačenka Tlachová
Štěpánka Zvědělíková
Vojtěch Kurka

Sňatky

Jana Straková
Jiří Vašíček

Barbora Vašíčková
Pavel Kučera

Vendula Reichelová
Michal Pálka

Životní jubilea

Marie Maděryčová       85 let
Marie Mráková             80 let 
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Drakiáda
za kostelem 

Termín bude ohlášen 
rozhlasem a na info KT

Výstava
obrazů Ludvíka Jančara

KD Prušánky
30.10. – 1.11.2009

Kulturní pozvánky

Zveme Vás...

Koncert
folkového zpěváka

V.K. Tomáška   
KD Prušánky  

14.11. v 19.00 hod.

Divadlo
DK Svatopluk Hodonín
Udělejte mně to znova

KD Prušánky
Konec listopadu

Vánoční koncert
Prosinec

kulturní dům

Silvestr
KD Prušánky

hraje skupina Lalia

Inzerce

Cestujete rádi?

Plánujete dovolenou? Letní či zimní... víme, kam se s Vaším přáním obrátit, šetříme Váš čas!

Zdarma provedeme porovnání zájezdů dle Vašich požadavků u partnerských cestovních kanceláří.
Nabízíme zájezdy tuzemské, zahraniční, poznávací, pobytové, individuální, skupinové, 

wellness i sportovně založené.
To vše od renomovaných cestovních kanceláří v ČR. Prodáváme za katalogové ceny,

které nenavyšujeme!

Neváhejte a využijte našich služeb.

Najdete nás na obecním úřadu v Prušánkách, kancelář č.4 od 1.10. 2009 v tyto dny:

Pondělí: 13.00 - 16.00 h 
Středa:   13.00 - 16.00 h

Můžete nás také kontaktovat mailem na adrese: ca.reva@seznam.cz 
nebo volat na telefonní číslo 602 764 813, 518 374 136

                                                                                                       Cestovní agentura REVA

�

�
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AANNGGLLIICCKKÝÝ JJAAZZYYKK VVEELLKKÉÉ BBÍÍLLOOVVIICCEE
www.ajvb.unas.cz

KKuurrzzyy aannggllii ttiinnyy jjiižž oodd rrookkuu 22000022

NABÍZÍME:
- Ov ení kvality p edem – náhled do jakéhokoli kurzu nezávazn  a zdarma.  
- První vyu ující hodina je zdarma, placení kurzu probíhá po první vyu ující hodin .
- Kurzy probíhají od druhé poloviny zá í do první poloviny ervna.
- V každém kurzu skupiny po 7-12 studentech. 
- P átelskou a neformální atmosféru. 
- U ební materiály zahrnující všechny aspekty jazyka – výslovnost, mluvení, poslech, tení,

psaní, gramatiku a slovní zásobu.
- Na konci každého stupn  pokro ilosti (stupn  pokro ilosti jsou ur eny Evropskou unií) možnost 

zkušebn  absolvovat test dle mezinárodn  uznané Cambridge zkoušky KET nebo PET (podle 
p íslušné úrovn ).

- Školní knihovnu anglické beletrie k dispozici zdarma.
- Do kurz  je možné nastoupit kdykoli v pr b hu roku.

DOCHÁZKOVÉ KURZY: 
Tabulka pokro ilostí:

Stupnice kurz  Úrove  dle EU Cambrid.zkoušky Den a as výuky 
Za áte ník (Elementary)             A1                 - st eda   18:00 – 19:30

pond lí 17:00 – 18:30Mírn  pokro ilý  (Pre-Intermediate) A2 KET pond lí 19:00 -  20:00
St edn  pokro ilý  (Intermediate) B1 PET tvrtek  17:00 – 18:30
Výše st edn  pokro ilý  (Upper-
Intermediate) B2 FCE úterý     19:00 – 20:30

KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English)-  zkoušky Cambridge 
A1, A2, B1, B2 – úrove  znalostí dle Spole ného evropského referen ního rámce pro jazyky

P ÍPRAVA NA STÁTNÍ MATURITU: 

Mírn /st edn  pokro ilý (Pre-Intermediate/Intermediate) pátek 17:00 – 18:30

Kurz je vhodný pro studenty 3. a 4. ro níku gymnázií a st edních odborných škol; je pe liv  p ipraven,
má stanovený u ební plán odpovídající požadavk m státní maturity.

JJAAKK SSEE PP IIHHLLÁÁSSIITT::
             Kontaktujte nás e-mailem ajvb@seznam.cz nebo telefonicky na tel. 776 720 010 a
domluvte si termín vstupního pohovoru, který Vám bude vyhovovat. 

Na základ  písemného testu (netýká se úplných za áte ník ) Vám doporu íme typ kurzu, který 
bude nejvíce odpovídat Vašim požadavk m a pokro ilosti.

Vstupní konzultace a otestování pokro ilosti je u nás zdarma. 
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Fotogalerie

Ženský a mužský sbor z Prušánek

Stárka a stárek letošních hodů

Hodové veselí Úterní večer patřil děvčatům

Svatojánská noc

Stanislav Zálešák 
a Dominik Fojtík 
nejmladší účastníci turnajeTurnaj dvojic v kuželkách


