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Inzerce

Vážení spoluobčané

Blíží se prázdniny, na něž se 
těší asi nejvíce děti školou povinné 
a s nimi  přichází také čas dovolených 
a snad i sluníčka, které nám 
dosud po deštivém jaru tolik 
chybělo.

Celé jaro a hlavně měsíc 
květen byl ve znamení dešťů, 
které přinesly záplavy téměř 
po celém území republiky. 
Naší obci se tentokrát povod-
ně naštěstí vyhnuly. Největ-
ší nebezpečí povodně bylo 
u bytovek na ulici Sportov-
ní, kde voda stékající z polí 
ohrožovala sklepy. Teprve po 
znovuobjevení zrušené tzv. 
horské vpusti a jejím opětov-
ném napojení na kanalizaci, 
začala voda odtékat a snad v budouc-
nu už tato lokalita bude od velké vody 
ochráněna. Tím, že za měsíc květen 
spadlo bezmála 250 l vody na m2, se 
také zvedla hladina spodních vod 
a objevila se v mnoha sklepích rodin-
ných domků a také v suterénu MŠ. 
Naštěstí však žádné velké škody nen-
apáchala. Na lagunách v polích a všu-
de tam, kde se nashromáždilo větší 
množství vody, se však daří líhnutí 
komárů, kteří nám momentálně zne-

příjemňují život. V letošním roce jsme 
byli poprvé osloveni krajskou hygienic-
kou stanicí, zda máme zájem o postřik 
právě proti těmto „predátorům“. Mám 
jenom obavu, aby vynaložené fi nanční 

prostředky na tento postřik stačily pro 
všechny přihlášené obce a hlavně, aby 
se dostavil patřičný efekt.  

Snad všechno dopadne dobře, 
komárů se částečně zbavíme a velká 
voda snad už také letos nepřijde. Jest-
li tomu tak opravdu bude, můžeme 
prožít klidné léto. Doufám, že se nám 
letos vydaří i Svatojánská noc, která 
bude koncem června.

Závěrem svého krátkého článku 
přeji dětem pěkné a prosluněné prázd-
niny, všem vespolek hezkou dovo-

Ohňová show

lenou, ať ji už budete trávit doma či 
v zahraničí. Věřím, že všichni si přes 
léto užijete hodně hezkých chvil a zís-
káte potřebnou energii do dalších dní. 

Otevřené sklepy v Nechorách
V tomto roce poprvé zaha-

jujeme v Nechorách snad 
novou tradici a tou je slavnost 
Otevírání sklepů. Tato akce, 
které se zúčastní 18 majite-
lů vinných sklepů, proběhne 
26.6.2010 od 10 do 18 hodin. 
Po ukončení  bude připraven 
na prostranství kulturní pro-
gram. 

Akce je určena především pro 
cizí návštěvníky Nechor, protože 
ve vstupném je započítáno také 
odkoupení vína v jednotlivých 
sklepích v hodnotě 240 Kč. 

To neznamená, že Vás, domácí, 
rádi neuvítáme. Naopak.  Budeme 
rádi, pokud si uděláte čas a přijdete se 
podívat a podělit s ostatními o zážitky 
této nové akce našich vinařů.    

Věříme, že všechny, kteří k nám 
v tento den přijedou, uvítá pěkné 
a příjemné prostředí Nechor, na něž 
jsme my, domácí,  právem hrdí. Děku-
ji těm, kteří se na pěkném vzhledu 
našich Nechor podílejí.   

Jan Nosek, starosta obce
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Informace místostarosty

Sběrný dvůr

Je tomu víc jak rok, co mohou 
občané obce využívat Sběrný dvůr 
odpadů. Jsme rádi, že si občané na 
novou službu přivykli a sběrný dvůr 
využívají, o čemž svědčí i množství 
odevzdaných odpadů. Sběrný dvůr je 
otevřen třikrát v týdnu.   

Obsluha na sběrném dvoře má 
zodpovědnost za správné roztřídění 
a ukládání odpadů, proto určuje 
místo pro uložení. Pokud přiveze-

te recyklovatelný odpad na sběrný 
dvůr neroztříděný, je vaší povinností 
odpad roztřídit, je-li to možné. Třídě-
ním odpadů šetříme nerostné surovi-
ny  a životní prostředí.

Jak jsem se v minulém zpravodaji 
zmínil,  lze se na internetových strán-
kách www.obecprusanky.cz  v záložce 
Služby v obci informovat o třídění 
více. Je zde také uvedena otevírací 

doba a odkazy na internetové strán-
ky společností zabývající se odpady 
s nimiž obec spolupracuje.

Přeji všem klidnou a pěknou 
dovolenou, dětem hezké prázdniny.  

Josef Esterka, místostarosta

Volby 2010

Ve dnech 28. – 29. 5. 2010 se konaly volby do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR.

A jak jsme volili v Prušánkách?

Ve stálém seznamu voličů a ve zvláštním seznamu 
voličů bylo zapsáno celkem 1775 voličů.

Voleb se zúčastnilo 1112 voličů, což je 63,72 % všech 
zapsaných voličů. 

Počet platných hlasů : 1102

Výsledky hlasování pro jednotlivé strany, politická 
hnutí nebo koalici:

1. ČSSD 240 hlasů 22,72 %
2. ODS 176 hlasů 15,97 %
3. KDU-ČSL 162 hlasů  14,70 %
4. TOP -09 144 hlasů 13,07 %
5. Věci veřejné 121 hlasů 10,98 %
6. KSČM 114 hlasů  10,39 %
7. Zemanovci  55 hlasů 4,99 %

A kdo volil? Můžeme  říct, že členy volebních komisí 
velká účast voličů mile překvapila. 

Letošní volby vzala zodpovědně i mladá generace, což 
je dobré znamení.

Ale nechyběla ani nejstarší občanka paní Julie Vašíčko-
vá, jejíž příchod do volební místnosti neunikl novinářům 
čekajících dobrou hodinku před kulturním domem. 

To, že je v současné době prušáneckou celebritou, si 
paní Vašíčková uvědomuje a novinářům pohotově odpo-
vídala na jejich otázky.  Mluvit do diktafonu jí nedělalo 
vůbec žádný problém, za což sklidila patřičný obdiv všech 
redaktorů. 
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Z činnosti základní školy

Bude letos i léto?

Konečně počasí nasvědčuje tomu, 
že bychom si mohli užívat sluníčka, 
zrajících jahod, dovolené a prázdnin. 
Dovolená a prázdniny jsou nejjistější. 
To ostatní snad také přijde...

Předchozí deštivé počasí se pro-
mítlo i do řady plánovaných akcí ško-
ly a mimoškolních aktivit. Nepřízeň 
počasí nám neumožnila realizaci akcí 
ke Dni Země a pobytový program pro 
6.ročník s tématikou pozorování hníz-
dění vodního ptactva. Nevlídné poča-
sí (chlad a déšť) ovlivnilo i další akce, 
zejména sportovní soutěže. Z tohoto 
důvodu byl přeložen i štafetový závod 
na kolečkových bruslích v Lužicích 
z 21.5. na 14.6.

O sportovních soutěžích píšeme 
více na jiném místě Zpravodaje.

V měsíci dubnu se naši žáci ze 
3. a 4.ročníku zúčastnili výukového 
programu s přírodovědným zaměře-
ním v ZOO Hodonín. Začátkem květ-
na nám vyšlo fotografování tříd před 
koncem školního roku – celé dopo-
ledne se nám mračilo, ale déšť počkal 
a všechny třídy a skupinky kamarádů 
se vyfotily.

Posledním setkáním – třetím 
v radě- byl ukončen projekt přeshra-
niční spolupráce s názvem Země- 
Voda- Vzduch a tomuto setkání poča-
sí docela přálo.

Koncem měsíce dubna jsme (téma-
ticky k oslavě Dne Země) uskutečni-
li zájezd žáků 6.-9. třídy na výstavu 
Flora do Olomouce. Přes cestovní 
peripetie při průjezdu olomouckých 
křižovatek a navigaci na parková-
ní autobusů, jsme mohli prožít den, 
obklopeni krásou květin a zahradních 
doplňků. Snad se zájezd stane pro naše 
žáky inspirací k zájmu o krásu rostlin 
a jejich pěstování. 

Naši školní práci velmi často dopl-
ňují výtvarné soutěže nejrůznějších 
zaměření, podle možností se zapoju-
jeme a mezi nejúspěšnější letos patří 
2x druhé místo Martiny Řehánkové 
ve výtvarné soutěži s tématikou příro-

dy a myslivosti. Nejprve byla její prá-
ce vyhodnocena na 2.místě v okresní 
přehlídce prací a mnozí zájemci ji 
mohli zhlédnout při výstavě loveckých 
trofejí v Hodoníně. Velkým úspěchem 
bylo ocenění této práce v celostát-
ním kole, kde ve své věkové kategorii 
dosáhla také na 2.místo. Vyhlášení 
výsledků této soutěže se konalo v Lysé 
nad Labem. Martině všichni gratuluje-
me a přejeme spoustu hezkých nápadů 
do další výtvarné tvorby. Děti ze 2. a 3. 
třídy se vynasnažily namalovat „kolo 
svých snů“ – to bylo téma výtvarné 
soutěže s dopravní tématikou, kterou 
vyhlašovala Policie ČR. Většina prací 
se vydařila a byla odeslána na hodo-
nínské oddělení, kde budou práce 
vyhodnoceny. Tato soutěž je dopro-
vodnou akcí k preventivnímu progra-
mu pro 2. a 3. třídy „Kapka prevence“. 
Děti dostávají od začátku roku pracov-
ní materiály včetně drobných dárků 
v podobě samolepek, refl exních nále-
pek, klíčenek apod.s dopravní a bez-
pečnostní tématikou. Do akce se zapo-
jujeme pravidelně každý školní rok.

V průběhu května pilovala naše 
děvčata pod vedením paní učitelky 
Hanky Uhlířové taneční vystoupení 
pro naše seniory. V pátek 21.5. proběh-
lo  setkání seniorů a děti ZŠ i MŠ při-
spěly k programu a pobavení. Kromě 
tanečního vystoupení děvčat, zahráli 
i kluci z 1.třídy a děvčata ze 4.třídy 
na fl étny. Jistě tak přispěli k příjemné 
atmosféře tohoto tradičního setkání.

V dubnu proběhlo přijímací říze-
ní na SŠ a do učilišť. Jak je poslední 
dobou zvyklostí, všichni se dostali na 
školy a do učení – zatím střední školy 
i učiliště trpí nedostatkem žáků a pře-
tahují se o ně. Specifi cká byla situace 
se zájemci o víceletá gymnázia. Z naší 
jediné 5.třídy s 18 dětmi se přihlási-
lo a bylo přijato všech 5 zájemců na 
osmiletá gymnázia – do Břeclavi a do 
Velkých Pavlovic. Z 9. třídy odchází 
8 žáků do učilišť, 1 žačka na gymná-
zium a dalších 9 žáků na jiné střední 

školy. Všem přejeme hodně úspěchů 
při zvládání záludností nového stupně 
vzdělávání.

Je samozřejmé, že se všichni už 
těšíme na období velkých prázdnin 
– děti na oddych od školy, řada rodičů 
též ( hlavně Ti, kteří se s dětmi pravi-
delně a důkladně připravují) a konec-
konců i my, učitelé máme možnost 
v rámci své dovolené načerpat nové 
síly. Řada z nás se však i v průběhu 
hlavních prázdnin účastní nejrůzněj-
ších vzdělávacích akcí ( jazykové kur-
zy, manažerské vzdělávání, semináře 
s přírodovědným zaměřením, výtvar-
nými technikami…).

Dopřejme dětem užít si prázdniny 
a pobavit se. Je tu však vždycky riziko, 
že se objeví hry bez dohledu a pravi-
del, kdy jde o osobní bezpečí a zdraví. 
Na to je potřeba zejména myslet, aby 
se relaxace a zábava nezměnily v oba-
vy, léčení a komplikace.

Velký prostor pro volný čas je také 
nebezpečím z pohledu užívání návy-
kových látek – a tím se, bohužel, děti 
často po prázdninách i pochlubí. 
Samozřejmě, že ne svým rodičům, ale 
svým kamarádům a někdy mají dobrý 
pocit, že se s tím pochlubí i před někte-
rým z dospělých. Nejen v naší obci, ale 
i v okolních na ně číhá toto nebezpečí, 
které mnozí z nich považují za dobrou 
zábavu a dobrodružství. Je smutné, že 
na některých dětech (od 6.třídy výše) je 
znatelná změna nálad i zájmů a promí-
tá se to i do výsledků školní práce. Pro-
to se obracím nejen svým jménem, ale 
jménem i ostatních pedagogů – věnuj-
te svým dětem zvýšenou pozornost, 
předejdete možná nějakému zklamá-
ní. Nejméně 10 let se obracím na vás, 
rodiče, abyste učinili vše, co je ve vašich 
silách, aby se z kouření dětí nestal 
národní folklor. Děti nejen že kouří, 
ale hlavně kouří na veřejnosti. Můžeme 
tomu ve spolupráci nějak zabránit? 
Přeji rodičům a zejména našim dětem 
krásné prázdniny.

Mgr.Alena Kristová, řed.školy
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Výukový program v ZOO

Víte, kde se dobře učí prvouka 
a přírodověda? My na to známe 
správný recept. Je potřeba mít čas, 
chuť poznat něco nového a nohy, 
které hned tak nebolí. Naše děti uká-
zaly, že právě jim nic z toho nechybí, 
a tak jsme se mohli společně vydat na 
putování za zvířaty ze ZOO Hodo-
nín. Pro cestu do ZOO jsme využili 
linkový autobus. Ten sice „trochu“ 
praskal ve švech, ale trpělivost řidičů 
i některých spolucestujících byla pří-
kladná. První zastávka za zvířaty se 
odehrála v Ekocentru Dúbrava. Tam 
se děti dověděly spoustu nových 
poznatků o přírodních pásmech 
i ohrožených zvířatech. Výukový 
program nám ušily lektorky přímo 
na tělo třeťáků i čtvrťáků. V ZOO 
jsme měli připraveny zajímavé úko-
ly. Pokud se zeptáte, jak si naši žáci 
vedli, musíme je pochválit. Domů si 
děti odvážely nejen hezké obrázky 

zvířat, ale i spoustu zážitků a zajíma-
vostí o zvířatech a také tip na nedělní 
výlet s rodiči.

Za 3. a 4. třídu
Luďka Trechová

Radka Šupová

Země- Voda –Vzduch

Setkání na téma vzduch

Tentokrát jsme se vypravili k roz-
hledně u Nového Poddvorova. Naše 
skupinka včetně p. ředitelky (přes 
menší problémy) úspěšně dojela na 
kolech k rozhledně.

Byli jsme rozděleni do skupin, 

ve kterých jsme plnili zadané úkoly 
např. vyrobit něco z korálků, nakres-
lit obrázek, zasadit zeleň kolem roz-
hledny nebo vyšlapat schody na roz-
hlednu a určit zajímavé body v okolí. 
Nakonec jsme udělali soutěž o nej-
delší korálkový řetez. I když skupin-
ka, ve které jsme byli my Prušaňáci, 

nevyhrála, tuto soutěž jsme si velmi 
užili. Moc se těšíme na další setkání 
s novými kamarády, které jsme díky 
tomuto programu poznali. Na roz-
hlednu jeli: p. ředitelka Alena Kris-
tová, Vojta Sukup, Markéta Husková 
a Simona Benešová.

Markéta Husková

Projekt Ekoškola

Je tomu dva a půl roku, co jsme se 
přihlásili do mezinárodního projek-
tu Ekoškola. Koordinátorem tohoto 
projektu je sdružení Tereza se sídlem 
v Praze. V tomto období jsme se snažili 
spolu s našimi žáky a kolegy šetřit ener-
gii na vytápění, na osvětlení, vyzdobili 
jsme prostory tříd a chodeb květinami, 
třídili jsme odpad. 

Žáci se podívali na zajímavá místa 
v přírodě a  načerpali spoustu nových 
poznatků o přírodě a ochraně přírody 
při exkurzích a přírodovědných poby-
tových výukových programech. Naše 
škola rozvíjela spolupráci s centry eko-

logické výchovy v Mikulově, Veselí nad 
Moravou, Hodoníně a  Brně. 

V hodinách výtvarné výchovy 
a pracovních činností žáci pracovali 
s přírodními materiály a využívali 
k pěkným výrobkům i odpadový mate-
riál, jako například PET láhve, kelímky, 
krabičky. V přírodovědných předmě-
tech se   seznamovali s ekologickými 
tématy. 

Podařilo se nám získat ke spolupráci 
i rodiče našich žáků. Také místní pod-
nikatelé nám vycházejí ochotně vstříc. 

V letošním roce jsme se tedy roz-
hodli požádat o titul Ekoškola. Dne 20. 

4. 2010 navštívily naši školu dvě audi-
torky Ekoškoly a posuzovaly, zda si titul 
zasloužíme. S napětím jsme očekávali, 
jak dopadneme. A v úterý 27. 4. jsem 
se to dověděli. Obstáli jsme a dokonce 
velmi dobře. Získali jsme pro naši školu 
titul Ekoškola.  V červnu pojedou čle-
nové ekotýmu do Prahy na slavnostní 
udělení titulu. Naše škola dostane na 
dobu dvou let vlajku, znak a právo uží-
vat titul Ekoškola. Po dvou letech bude-
me titul znovu obhajovat. Velký dík 
patří všem žákům, učitelům i vedení 
školy za aktivní a obětavý přístup. 

  M. Kurková, uč.
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Ze školního sportu

V polovině dubna se kluci a děv-
čata ze 2.-5. třídy zúčastnili Kinderi-
ády v Břeclavi. Jednalo se v podstatě 
o atletický víceboj složený z běhu, 
hodu a skoku a štafet. Někteří naši 
závodníci se velmi dobře umístili a 
celkové 17. místo ze 35 zúčastněných 
škol nebylo špatné. Z vesnických škol 
byly před námi jen 2, jinak to byly 
městské školy a sportovní školy.

Mezi chlapci ze 2. ročníku byl 
David Osička nejlepší ze všech – za 
druháky vyhrál. Klárka Omelko-
vá svým pěkným 9.místem ( z 35 
účastníků) také přispěla k celkové-
mu výsledku školy.  Mezi čtvrťáky 
byl naším nejlepším Dominik Foj-
tík, celkově byl 2. ze všech vrstevní-
ků. Výsledky byly o to cennější, že 
jim celé dopoledne propršelo a bylo 
chladno. Vypořádali se s tím dobře.

Letos nám vyšla i vybíjená smíše-
ných družstev (4.+5.ročník) – vybo-
jovali jsme 3.místo.

V květnu začaly atletické soutěže 
družstev v Hodoníně. I odtud jsme 
přijeli z řadou pěkných výkonů a 
celkovým umístěním za Hodonínem 
a Břeclaví můžeme být spokojeni. 

Z individuálních 
výsledků – nejvíce 
bodů pro tým získal 
Dominik Fojtík ( 14 
b ) za vrh koulí a hod 
míčkem, Petr Bolfík 
– 12 b za běh na 60m 
a skok do dálky, Karo-
lína Poláchová – 7 b 
za hod míčkem, po 6 
bodech získali Radek 
Šeďa a Filip Bůšek za 
skok do dálky a hod 
míčkem, stejný bodo-
vý zisk měla Andrea 
Fajkusová za běh na 
60m a skok do dálky, 
Nikola Bolfíková 5 
bodů za běh na 60m 
a další závodníci jako 
Nicolas Hošmánek, 
Vojta Salajka, Adéla 
Nešporová. Sice zatím 
bez bodů, ale svými 

nadějnými výkony jsou příslibem 
naši závodníci z první a druhé tří-
dy. Další kolo proběhne 8. 6. opět 
v Hodoníně. 

Také letos jsme se zúčastnili atle-
tických přeborů regionu Podluží 
v Lanžhotě. Nepříznivé podmínky 
–chladno a deštivo nejvíce postih-
lo 1.den závodů – děti z I.stupně. 
Přesto řada z nich dovezla cenné 
medaile a získala příděl do 74 bodů. 
Fotky našich medailistů můžete na-
jít na webových stránkách školy. 
Medaile získali: Šárka Fajkusová, 
Gabka Křiváková a Katka Penčáková 
z 1. třídy, David Kotásek ze 2. třídy, 
Katka Švastová, Radek Šeďa a Kamil-
ka Zvědělíková ze 3.třídy, Domi-
nik Fojtík a Nicolas Hošmánek  ze 
4. třídy a Nikola Bolfíková a Simona 
Benešová z 5.třídy.

Druhý den závodili starší žáci 
a dokázali získat 136 bodů, což nám 
vyneslo celkově 2.místo za domácím 
Lanžhotem. 

Nejúspěšnější byli: Bára Kolibo-
vá (3 zlaté), Jitka Šimková ( 1 zlatá, 
1stř.), po 1 zlaté měli Vašek Husek, 

Vojta Sukup a Radka Kotásková 
(všichni za běh na 800m) a Tade-
áš Janošek v hodu míčkem, stříbro 
v běhu na 60m získal Petr Bolfík. 
Bronzoví byli – Jakub Roller (vrh 
koulí), Tomáš Osička (hod míčkem), 
Andrea Fajkusová –běh na 60m 
a 2x Ondra Salajka za běh na 800m 
a 60m. Proti nestálo jen počasí, ale 
občas i ne zrovna regulérní pokyny 
na startu a rozhodování v bězích na  
800m. V Hodoníně se opět ujistíme, 
jak mají závody v regulérních pod-
mínkách a s regulérními rozhodčími 
vypadat. Rozdíly děti vnímají velmi 
citlivě.

Z dalších školních soutěží jsme 
se zapojili do malého fl orbalu, malé 
kopané a čeká nás ještě odložený 
závod na kolečkových bruslích. Kéž 
by více našich dětí dokázal sport 
tak oslovit jako ty, kteří jsou našimi 
oporami v nejrůznějších sportov-
ních disciplínách. Sport je dobrou 
průpravou pro život i hezkým koníč-
kem…

Alena Kristová
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Z naší školičky

Kdo to klepe na dveře? Přece prááázdniny...

Pane léto, račte dál, copak jste nám přichystal?
Pár bělásků na louku, hřiba v hnědém klobouku,
vlčí mák a dětský smích, deset klásků pšeničných,

ostružin dva košíčky, koláč naší babičky, 
rybník, slunce, pěší túru, plavky, kolo, času fůru,
kytaru, míč, tábor, stan, opálení ze všech stran,
svatojánky ze zahrady, k tomu nové kamarády.

Co to vidím za nimi? Tááááááákhle dlouhé prázdniny.

Konečně tomu nasvědčuje i počasí, že se léto a prázd-
niny opravdu blíží. Máme poslední měsíc na to, abychom 
se ohlédli za uplynulým školním rokem. Byl to rok oprav-
du pestrý a to se týká zejména změn, kterými prošla naše 
školička. Snažili jsme se ze všech sil, aby na naše „stěho-
vání“ nedopláceli děti a jejich rodiče. Přesto se to ne vždy 
podařilo. Chtěla bych proto touto cestou poděkovat všem 
rodičům, za jejich trpělivost a ochotu, kterou při stěhová-
ní školky měli.

V průběhu školního roku nás navštívilo několik diva-
delních společností s krásnými pohádkami, zúčastnili 
jsme se výtvarných soutěží, ve kterých se naše děti vždy 
dobře umístily. Rodiče se v čase předvánočním zase při-
šli podívat na naše malé „čertíky“, kterými se děti staly. 
Za čas jsme se zase přeměnili na „čarodějnice“, vařili jsme 
kouzelné lektvary a opékali špekáčky. Maminkám k jejich 
svátku jsme uspořádali „cirkusové představení“, v němž se 
děti představily svým rodičům jako baletky, klauni, opič-
ky, medvědi, vzpěrači, byli tam také krotitelé a lvy, koníčci 
a kouzelníci. Všem se náš „cirkus“ líbil, a tak jsme ho ješ-
tě zopakovali našim seniorům, při setkání na kulturním 

domě. Den dětí jsme měli připravený jako „pohádkovou 
cestu“ , ovšem počasí nám všechno překazilo. A tak jsme 
ho oslavili ve školce, děti připravovaly svým kamará-
dům přáníčka, dostaly dárečky v podobě nových hraček 
a různých dobrot. Hned 2. června jsme navštívily divadlo 
„Radost“ v Brně s pohádkou „Tři čuníci nezbedníci“. Teď 
čeká ještě naše školáky návštěva 1. třídy, výletní „Pohád-
ková plavba“ po Baťově kanálu a nakonec karnevalové 
loučení se všemi kamarády a dospěláky ze školky. Kaž-
dý předškoláček dostane upomínkové věci a z mateřské 
školy vycházejí hrdí školáčci. Inu pohádka končí, život 
začíná....

Takže všem přeji hezké prázdniny, letní sluníčko, neza-
pomenutelné zážitky a v září nashledanou.

 Radka Šůrková

Ze sportu

Šachový oddíl v sezóně 2009/2010

A družstvo při svém druhém účin-
kování v krajském přeboru první třídy 
(KPI) se umístilo v tabulce na koneč-
ném 4. místě a nebýt nečekané pro-
hry s průměrným celkem Duras Brno 
C, dělilo by 1. místo, které by zname-
nalo postup do druhé ligy. Přitom 
postupující první Adamov a druhé 
Veselí nad Moravou Prušánky pora-
zily. Bodově se nejvíce dařilo těmto 
hráčům: Fojtík T. 9b z 11 zápasů; dále 
Gaša A. 7,5b/9; Mayer J. 7b/11; Pisk 
P. 6,5b/9 a Balšínek P. 5b/8.

Konečná tabulka KPI:
1. TJ Spartak Adamov  27b
2. ŠK Veselí nad Moravou  26b
3. ŠK Lokomotiva Brno D  25b
4. TJ Podlužan Prušánky  24b
5. TJ Znojmo  19b
6. ŠK Kuřim A  17b
7. ŠK Duras Brno C  15b
8. TJ Tatran Poštovná  13b
9. ŠK Lokomotiva Brno E  13b
10. ŠK Tetčice  7b
11. ŠK Rosice  6b
12. ŠK Kuřim B  0b

B družstvo se v uplynulé sezóně 
v okresním přeboru první třídy (OPI) 
umístilo na pěkném 4. místě, což 
plně odpovídalo reálným možnostem 
mužstva. Vyvarovalo se bodových 
ztrát se slabšími soupeři, nicméně 
uhrálo velmi málo bodů s týmy z čela 
tabulky. Nejvíce bodů uhráli: Schot-
tl F. 4,5b/7; Dryšl F. 4,5b/8; Budín 
Marek 4b/5; Hlaváč P. 3,5b/4; Předín-
ský V. 3,5b/5 a Šimek R. 3,5b/6.

C družstvo obsadilo v okresním 
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přeboru druhé třídy (OPII) konečné 
3. místo, kdy do mistrovských utkání 
pravidelně nastupovali i žáci Švehla 
M. a Slížek A.

Šachový kroužek při TJ Pod-
lužan Prušánky vedla dvojice trenérů 

Marek J. a Dryšl F. Průměrná účast 
se pohybovala okolo deseti žáků. Na 
okresním přeboru v kategorii mlad-
ších žáků se naše družstvo ve složení 
Vávra A., Hnátek D., Hlaváček M., 
Blaha T. obsadilo 2. místo. Na květ-
novém turnaji mládeže v Šardicích 

v kategorii starších žáků obsadil Šveh-
la M. 7. místo a Slížek A. 8. místo. 
V kategorii mladších žáků se umístil 
Vávra A. na 2. místě, Hnátek D. na 
3. místě, Pospíšil V. na 4. místě a Hla-
váček M. na 8. místě.

 František Dryšl, foto zadní strana

KUŽELKÁŘSKÝ ODDÍL V SEZÓNĚ 2009/2010

A družstvo hrající krajský  přebor 
I.třídy Jih se umístil v konkurenci 
třinácti týmu už po třetí za sebou na 
nepostupovém druhém místě. Je to 
škoda, neboť postup byl opravdu zase 
blízko. Nevyšlo nám pár domácích  
zápasů, na které spoléháme, že na naší, 
trošku těžší kuželně většinou vyhra-
jeme, ale opak byl pravdou. Jeden 
zápas u postupujícího Vyškova jsme 
dokonce prohráli o jednu pověstnou 
kuželku. Tak do nové sezony 2011 
si dáme heslo „na počtvrté“ to snad 
vyjde. Na závěr soutěže jsme se jako 
družstvo zúčastnili  závěrečného tur-
naje o přeborníka kraje sever  a jih, 
kde jsme skončili na třetím místě.  Do 
nové sezony jsme udělali pár změn,  
které se snad odrazí  na kvalitních 
výkonech. Mužstvo by měli posílit 
tři noví hráči,  kteří hráli vyšší soutěž 
a to II. kuželkářskou ligu a divizi jiho-
moravského kraje. Sezonu jsme ode-
hráli ve složení:  Hosaja Zd., Zálešák 
Zd., Zálešák St., Šimek Mil., Sedláček 
Jar., Esterka St., a  Esterka Martin.

B družstvo hrající první rok stej-
nou soutěž jako áčko, mělo za úkol se 
v soutěži udržet. Nakonec skončili na 
12. místě,  a tím pádem budou i příš-
tí rok hrát stejnou soutěž a za to jim 
chci poděkovat. Tento rok byl  pro 
ně seznamovací, ale i docela krušný.  
Poprali se s tím docela dobře, i když 
některé výkony měli někdy hodně 
nevyrovnané a velký  problém nastal  
při dlouhodobém zranění Aleny 
Kristové. Tam museli pomoci hráči 
z C družstva,  kteří to zvládli moc dob-
ře.  Příští rok to už bude určitě lepší 
a klidnější.  Nastupovali ve složení: 
Esterka St.st., Flamík Pav., Kristová 
Al., Polách Jar., Zvědělík Libor.a Pál-
ka Michal. 

Konečná tabulka
1. KK Rostex Vyškov B 26 19 3 4 2520 41
2. TJ Podlužan Prušánky  26 17 1 8 2549 35
3. TJ Sokol Vážany 26 16 2 8 2514 34
4. SK Baník Ratíškovice B 26 16 0 10 2531 32
5. TJ Jiskra Kyjov 26 16 0 10 2515 32
6. KC Hodonín B 26 14 1 11 2516 29
7. SK Kuželky Dubňany B 26 13 2 11 2556 28
8. TJ Sokol Šanov 26 13 1 12 2516 27
9. SK STAK Domanín 26 14 0 12 2449 26
10. TJ Sokol Vracov B 26 11 0 15 2507 22
11. TJ Sokol Mistřín B 26 10 2 140 2469 22
12. TJ Podlužan Prušánky B 26 7 1 18 2422 15
13. TJ Lokomotiva Valtice B 26 7 0 19 2466 14
14. KC Hodonín C 26 1 3 22 2392 5

Pořadí jednotlivců:
1. ZÁLEŠÁK Zdeněk Prušánky 449
2. ŠEVELA Ondřej Dubňany B 446
3. SVOZIL Antonín ml. Kyjov 442
4. KRATOCHVÍLA Z. Dubňany B 438
5. KŘÍŽ Radek Hodonín B 437

Tabulka:
1. SK Kuželky Dubňany C 22 17 0 5 2372 34
2. TJ Podlužan Prušánky  C 22 15 0 7 2381 30
3. TJ Sokol Mistřín C 22 14 1 7 2392 29
4. KK Jiskra Čejkovice B 22 14 1 7 2386 29
5. KK Sokol Litenčice 22 14 0 8 2351 28
.
12. SK STAK Domanín B (*) 22 4 2 16 2163 8

Pořadí jednotlivců:
jméno hráče družstvo  celkem

1. ŠKROBÁK Zdeněk Čejkovice B 419,9
2. ZAPLETAL Luděk Litenčice 417,8
3. PEŠL Radim Mistřín C 417,1
4. RYBA Josef Vracov C 416,7
5. INGR Marek Mistřín C 414,2
6. MIŠUREC Vít Kyjov B 413,7
7. LAUKO Jiří Prušánky C 413 



strana 8 Číslo 2/2010

Zpravodaj obce Prušánky

Amatérská liga skončila

Naše nově založené C družstvo 
hrající  krajský přebor II.třídy Jih prv-
ním rokem  překvapilo nejen sebe, ale 
i ostatní mužstva hrající tuto soutěž 
už řadu let. Naši céčkaři  zvládli celou 
soutěž  až neskutečně lehce. Po poma-
lém  začátku  se v půli soutěže usadili 
na prvním místě a do předposlední-
ho kola, kdy je přeskočili kuželkáři 
z Dubňan, tam byli pořád. Tím si 
zajistili druhé postupové místo do 
KP I..  Po domluvě se všemi hráči 
družstva se postupu  do vyšší soutěže 
z technických a fi nančních důvodů 
vzdali.  Ale i tak jim chci poděko-
vat za vynikající reprezentaci oddílu 
a pochvalné reference od soupeřů za 
velmi dobrý kolektiv. Soutěž odehrá-
li: Zvědělíková  Al., Novotný Jirka, 

Koliba Petr, Lauko Jiří, Šimek Mich., 
Tesařík Martin a v průběhu soutěže 
ještě Šerák Tomáš a Jarek a Zálešáko-
vá Sára. 

Pro příští rok jsme přihlásili 
družstvo dorostu, které bude hrávat  
II.dorosteneckou  ligu. Tahle soutěž 
se za trvání oddílu ještě nikdy nehrá-
la a bude záležet jen na nás, jak se 
s tím naši mladí poperou.  Základnu 
máme docela  kvalitní, protože už 
teď někteří  naši mladí při trénincích 
dovedou  prohnat  i některé z řad 
dospělých. Tento rok jsme se pustili 
do rekonstrukce  kuželny, ale příroda 
byla proti, aby to bylo v co nejkratším 
termínu a co možná nejlevnější. Při 
přívalových deštích došlo k zatopení  
šaten  a části kuželny se stavěcí  tech-

nikou.  Chtěl  bych tímto poděkovat 
místním hasičům za rychlý zásah  
a všem kuželkářů za pomoc  při 
odstraňování  škod.  

Plánujeme znovu o prázdninách 
turnaj pro veřejnost o pohár starosty 
obce. Pro registrované hráče připra-
vujeme memoriál Stanislava Zálešá-
ka, zakladatele kuželkářského oddílu 
v Prušánkách, s nímž jsme se rozlou-
čili loni na podzim. 

Závěrem  bych vás chtěl  všechny 
pozvat, abyste si  přišli zahrát už na 
opravené kuželně .Termíny  budou 
oznámeny  včas místním rozhlasem 
a budou také uvedeny i na infokánálu  
kabelové televize.                       

 Za oddíl kuželek Zdeněk Zálešák

V dubnu skončil 8. ročník amatér-
ské ligy v kuželkách. Na slavnostním 
zakončení byla vyhlášena vítězná 
družstva a nejlepší kuželkáři celé-
ho turnaje probíhajícího již od října 
v naší kuželně.  

Výsledky družstev:
1. ZRTV
2. Hasiči
3. Staří páni

Nejlepší kuželkářka: 
Ilona Zálešáková

Nejlepší kuželkář: 
Jakub Valuch   
Vítězům blahopřejeme a všem 

ostatním hráčům přejeme do dalšího 
ročníku amatérské ligy radost ze hry, 
hodně shozených kuželek a osobních 
rekordů, které vždy povzbudí.  

sport. referent  

Bicykliáda 2010

Dne 15.5.2010 v 9.00 hodin se 
konala na točně již tradičně netradič-
ní bicykliáda. Děti se scházely již před 
devátou hodinou, aby si zkusily projet 
připravenou dráhu, poté se šly zapsat 
do startovní listiny. Pořadatelé si děti 
rozdělili do dvou kategorií – mladší 
a starší, protože se soutěže chtivých 
cyklistů sešlo opravdu hodně.

První disciplínou byla jízda zruč-
nosti, jejíž překážky jako slalom, jízda 
po okruhu, průjezd „žlábkem“ zvládl 
každý závodník bravurně. Dalšími 
disciplínami byly šnečí závod, rych-
lostní závod, jízda s hodem na cíl.

Vyhodnocení nebylo jistě jedno-
duché, většina zúčastněných se ukáza-
la jako zkušení cyklisté, a mezi vítězi 
rozhodovaly jen sekundy  a  vybavení  
kola, které je nedílnou součástí silnič-
ního provozu.

Skauti z Prušánek
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Dětský karneval

Ohlédnutí za kulturou

S příchodem jara pořádal skaut-
ský oddíl dětský karneval, který se 
těší vždy velké účasti. Ten letošní byl 
opravdu bohatě navštíven. Kultur-
ní dům byl zaplněn maskami všeho 
druhu.      

V sále se to hemžilo broučky, 
beruškami a jinými postavičkami 
z dětských fi lmů a pohádek. 

Skauti pro ně připravili spoustu 
her a soutěží, při nichž se děti zabavi-
ly a také zasportovaly. 

Důležité byly pro děti samozřejmě 
i drobné sladkosti, které obdržely za 
své dovednosti a vědomosti. 

Nechyběla ani hudba, při níž si 
děti zaskotačily a užívaly si  nedělní-
ho odpoledne pod dohledem skautů 
a také rodičů, kteří děti doprovodili.

Děkujeme všem, kteří se na pří-
pravě karnevalu podíleli.

Velikonoční zábava

Počátkem dubna jsem se opět 
dočkali naší nejoblíbenější akce, kte-
rou je již tradiční krojová velikonoční 
zábava. Tato zábava proběhla v neděli 
4. dubna před Velikonočním pondě-
lím. Na velikonoční zábavu se celá 
chasa připravovala už od krojového 
plesu, aby vše proběhlo v pořádku 
a dle našich představ i představ našich 
návštěvníků. Mezi platícími bylo 
zhruba 300 návštěvníků, z toho oko-
lo šedesáti přespolních krojovaných. 
Celým večerem provázela dechová 
hudba Podlužanka. 

Jelikož nebývá Velikonoční zába-
va zahajována žádným předtanče-
ním jako krojový ples, začala vol-
ná zábava pouze krátkým uvítacím 
proslovem našich stárků. Od sedmé 
hodiny večerní se na parketě vrtě-
lo několik krojovaných párů. Sukně 
děvčat hrály všemi jarními barvami, 
chlapci je doplňovali pestrostí svých 
mašlí. Posléze se sál začal naplňo-
vat domácími i přespolními hosty. 
Převážně přespolní chlapci neotáleli 
a také se nastrojili do svých krojů. 
Svou přítomností nás potěšili přes-
polní z Josefova, Dolních Bojanovic, 
Moravské Nové Vsi,  Hrušek, Týnce, 
Tvrdonic, Velkých Bílovic a další. 

Celá zábava byla doplněna příjem-
nými, libými tóny cimbálové muziky. 
Zde se každý zastavil, zazpíval, zatan-
čil a dobře pobavil. 

Jménem celé chasy mohu říct, že 
letošní zábava byla velmi vydařená 
a veselá. Děkujeme všem za velkou 
účast a pomoc při přípravách. Vel-
ké díky patří především stárkům za 
zvládnutí veškerých příprav. Nyní se 
již můžeme těšit na tradiční krojo-
vané hody a budeme doufat, že nám 
vyjdou přípravy bez obtíží, doplněné 
krásným počasím. 

Lenka Matušková

Beseda s důchodci 

V pátek 21. května se v našem 
kulturním domě konala beseda 
s důchodci. Setkání s představiteli 
obce se zúčastnilo celkem sto našich 
občanů starších 70 let a těch, kteří 
letos tohoto věku dovrší. Odpoled-
ne zahájil a přítomné uvítal staros-
ta obce Jan Nosek. Ve svém  proje-
vu naše seniory seznámil s děním 
v obci. Vzpomněl důležité investiční 
akce, které právě probíhají nebo byly 
již dokončeny. Ve stručnosti je také 
informoval o tom, co se bude dále 
v naší obci budovat.  Všechny určitě 
potěší jakákoliv změna, která povede 
k lepšímu vzhledunaší obce. Staros-
ta obce dodatečně popřál ženám ke 
Svátku matek a každá  z nich dostala 
pěknou kytičku. 

Odpoledne seniorům zpříjemni-
ly svým programem děti z mateřské 
a základní školy. Po malém občerstve-
ní pracovnice z Homediky  Hodonín 
seznámily přítomné s výčtem služeb, 
které mohou využívat. Na závěr ofi ci-

álního programu zazpíval již tradičně 
ženský sbor z Prušánek známé slovác-
ké písničky. Potom následovala volná 
beseda, při níž si společně všichni 
popovídali o všem možném.            

Prostřednictvím zpravodaje děku-
jeme p. Květě Kopečkové a dalším 
členkám  Svazu seniorů v Prušánkách 
za jejich pomoc při organizování 
tohoto pěkného odpoledne. Děkuje-
me také děvčatům ze školní jídelny za 
koláče a přípravu občerstvení a panu 
Tesaříkovi za víno, které nám pro tuto 
akci daroval.   
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Májové zpívání

Poslední květnová sobota patřila 
již tradičně májovému zpívání, kte-
ré se konalo za pěkného slunečného 
počasí v Nechorách. V programu se 
představily kromě domácího mužské-
ho a ženského sboru další sbory 
z Podluží, Horňácka a okolí a také ze 
Slovenska. Podluží zastupovali zpě-
váci z Prušánek, Mikulčic a Morav-
ské Nové Vsi a Ladné. Ze Slovenska 
k nám rádi přijeli z Kuklova a ze Sekul. 
Dále svůj region reprezentovali sbory 
z Hroznové Lhoty, Uherského Ostro-
hu, Vacenovic, Dubňan, Moravského 
Žižkova a Dolních Dunajovic Účin-
kující doprovázela prušánecká cim-
bálová muzika Verbuňk. Nechybělo 
ani vtipné slovo lidového vypravěče 
Jožky  Pavlíčka z Kunovic  

Místní mužáci připravili pro hosty 
i účinkující ochutnávku nechorských 
vín, která přišla všem vhod. O občer-

stvení se postarala Nechorská bašta. 
Mimořádně pěkné počasí, které 

nás mile překvapilo, přilákalo přízniv-
ce folkloru z různých koutů republi-
ky. Při dobrém vínku a pěkné muzice 

prožili všichni  příjemné odpoledne. 
Slovácký krúžek děkuje všem, 

kteří se náročných příprav zúčast-
nili. Byli to především naši mužáci 
a zaměstnanci obecního úřadu.     

Dětský den

Nepříznivé počasí nás donutilo 
odložit oslavu dětského dne o týden. 
I když jsme se obávali, že se počasí 
nezlepší, opak byl pravdou a v pozd-
ní nedělní odpoledne sluníčko stále 
pražilo.

Skauti připravili hry a soutěže, 
při nichž si mohly děti prověřit své 
schopnosti, dovednosti a fyzickou 
zdatnost. Za své výkony byly odmě-
něny sladkostmi.

Po absolvování všech soutěží jim 
jistě přišel vhod špekáček a kelímek 
limonády. 

Poněvadž se oslava konala mimo 
plánovaný termín, pořadatelé již 
nestihli zabezpečit občerstvení i pro 
dospělé. V takovém vedru by sklenice 
chlazeného piva jistě osvěžila. 

Dětem také asi chyběla  pěna, kte-
rou vždy zajišťují naši hasiči. Ale i bez 
ní jsme všichni strávili pěkné odpo-
ledne.        

Děkujeme skautům za jejich nápa-
dy, kterými děti pobavili a všem, kteří se 
podíleli na přípravě tohoto odpoledne.   

  kult. ref. 
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První svaté přijímání

Poslední květnovou neděli pro-
běhlo v našem kostele první svaté při-
jímání. V letošním roce přijalo tuto 
svátost šest dětí ze 3. třídy, a to dvě 
děvčátka a čtyři chlapci. Od tohoto 
roku již chyběly děti z Josefova, který 
patří farností do Dolních Bojanovic. 

Děti ke sv. příjímání připravila  
katechetka Edita Mrlíková, které za 
její trpělivost děkujeme.  

V úvodu slavnosti děti představila 
otci Slavoji a ostatním věřícím. Pak již 
začala mše svatá a děti poprvé přijaly 
svátost oltářní.

Vše proběhlo důstojným způso-
bem. Ke slavnostnímu rázu přispěla 
i  nádherná výzdoba interiéru kostela, 
na níž se tradičně podílejí maminky 
našich dětí. Poděkování patří i paní 
Mileně Kurkové, která zhotovila krás-
né kytice na hlavní i boční oltáře. 

Na závěr chci popřát dětem, aby 
jim tento slavnostní den zůstal navždy 

v paměti, aby první přijímání nebylo 
pro některé i posledním.        

 Milena Hromková

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat pí. katechetce Editě 
Mrlíkové za přípravu našich dětí 
ke sv. přijímání, předávání vědo-
mostí, trpělivost a otevření dět-
ské mysli v cestě k Bohu. Přejeme 
jí tímto hodně radosti a Božího 
požehnání při další  práci s dětmi.

  rodiče dětí z Josefova

VI. nominační výstava vín slovácké vinařské podoblasti

5. června 2010 proběhla na KD 
v Prušánkách  výstava vín nominační-
ho předkola slovácké vinařské podob-
lasti - Národní soutěže vín ČR.  Jedná 
se o nově vytvořený systém soutěží, 
kdy prvním článkem jsou nominač-
ní předkola 4 vinařských podoblastí 
a oblasti Čechy. Postupující vína se 
pak  utkají v prvním kole  Národní 
soutěže vín a z těch nejúspěšnějších se 
pak vyberou vína do Salonu vín ČR.

Na organizaci se společně podíleli 
Obec Prušánky, ZO ČZS Prušánky, 
Svaz vinařů ČR, to vše za podpory 
Vinařského fondu ČR.

Hodnocení vín proběhlo 19. května 
2010 na KD v Prušánkách. Zúčastnilo 
se 50 degustátorů, kteří byli pomocí 
losu seřazeni do 8 komisí a hodnotili 
celkem 337 vzorků vín od 45 vystavo-
vatelů. Hodnocení řídil známý someli-
ér a degustátor Libor Nazarčuk , garan-
tem soutěže byl ing. Martin Půček, 
tajemník Svazu vinařů ČR. Odborné 
komise vybraly jako championa sou-
těže Chardonnay, pozdní sběr 2009 

vinaře Tomáše Krista z Milotic. Oce-
nění za nejlepší kolekci vín pak získala 
Helena Glosová z Moravské Nové Vsi. 
Do dalších bojů postupuje ze slovácké 
podoblasti celkem 222 vín. Přejeme 
těmto vínům úspěch v konkurenci vín 

z podoblastí mikulovské, velkopavlo-
vické a znojemské a z vinařské oblasti 
Čechy. 

Více informací na 
www.Nechory.cz nebo www.svcr.cz 

Za pořadatele ing. Přemysl Vašíček
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Povodně 2010

Nechce se tomu ani věřit, ale zdá 
se, že podle předpovědí  meteorolo-
gů nás budou povodně pronásledovat 
i v dalších letech. Přestože i v naší obci 
se vyskytla zaplavená místa a někteří 
občané museli čerpat vodu ze sklepů, 
takové záplavy, které postihly sever 
Moravy, nám snad nehrozí. V Jiho-
moravském kraji byla nejvíce postiže-
na obec Rohatec, kde bylo zaplaveno 

16 domů. Z tohoto důvodu jsem se 
rozhodli za výtěžek sbírky ve výši 
28.250 Kč nakoupit čistící, úklidové, 
desinfekční a prací prostředky právě 
pro tuto obec. Mgr. Miroslav Králík, 
starosta Rohatce, děkuje všem, kteří 
do sbírky  přispěli. Zakoupené pro-
středky již byly poskytnuty občanům 
v zaplavené části obce.                    

Tre

Až se jaro zeptá, co jsi dělal v zimě 

Svaz seniorů

Už se stalo tradicí, že ženská část 
našeho spolku s příchodem podzimu 
navštěvuje cvičení. Naše cviky z nás 
sice žádné laňky neudělají, ale máme 
dobrý pocit, že pro sebe a své zdraví 
dokážeme něco udělat.

Pravidelně se jednou za měsíc 
scházíme. Mikulášský večírek a osla-
va MDŽ se pro nás staly vítanou pří-
ležitostí si popovídat a pobavit se. Pan 
Huška nám zahraje známé melodie 
a my si při nich zazpíváme a zatan-
číme. 

Snažíme se také spolupracovat 
s obecním úřadem při kulturních 
a společenských akcích jako je beseda 
s důchodci nebo podzimní výstavy. 

Na těchto výstavách se již několi-
krát svými výrobky prezentovala naše 
členka paní Věra Kučerová. Protože 
se její výtvory všem líbily, uspořádala 
pro zájemkyně kurz na téma „plete-
ní z papíru“, odborně řečeno pedig.  
Devět žen postupně pronikalo do tajů  
papírového pletení a dílo se zdařilo. 
Děvčata zhotovenými výrobky obda-
rovala své nejbližší.  

A protože nám již nastala práce 
na zahrádkách a ve vinicích, ukončili 
jsme zimní činnost. 

Plánujeme také nasednout na kola 
a projet se stezkami mezi vinohrady. 
Tentokrát chceme zajet na rozhlednu 
regionu Podluží, která je umístěna 
v katastru Poddvorova. Jestli na roz-
hlednu vyjdeme všechny, to se teprve 
uvidí, ale jedno víme jistě. Svůj výlet 
zakončíme ve sklípku v Nechorách  
u dobrého vínka a pěkné slovácké 
pěsničce.  

Koncem června máme zajiště-
ný jednodenní výlet  na exkurzi do 
elektrárny v Dukovanech a návštěvu 
výstavy Slovanská epopej v Morav-
ském Krumlově, kde je vystaveno 
dílo Alfonse Muchy.   

Po prázdninách  se opět těšíme na 
společná setkání.

Naše první společná dovolená

Přišlo jaro a s ním se nám přib-
lížil termín naší společné dovolené. 
8. května se z naší obce  vypravilo 30 

seniorů do Mariánských Lázní, kde 
právě v tento den začíná lázeňská 
sezóna. 

 I když  u nás počasí za moc nestá-
lo, jeli jsme s nadějí, že se polepší. 

Lázně nás přivítaly  právě rozkvet-

Povodně v Rohatci
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lými rododendrony, záhony kvetou-
cích tulipánů, macešek a  svěží zelení. 
Z kolonády byla slyšet hudba. Po obě-
dě a ubytování jsme již spěchali na 
kolonádu. A bylo co vidět. Na velkých 
kolech se projížděli jezdci, v dobových 
kostýmech se promenádovali páno-
vé i dámy. Poslechli jsme si pěvecké 
sbory, zhlédli jsme průvod mažoretek 
a bubeníků. To vše na nás velmi zapů-
sobilo. A zpívající fontána? Velmi 
často jsem k ní chodili, hlavně večer, 
kdy zhasla všechna světla  a fontána 
se nám představila svým hudebním 
koncertem provázeným světelnými 
efekty. Byl to opravdu zážitek.

Od pavilonu Křížového pramene 
vede litinová kolonáda k pavilonu 
Rudolfova pramene. A my jsme se 
snažili ochutnat vodu ze všech pra-
menů. 

Za asistence dobrého muzikanta 
p. Oldy Huška jsme si večer společně 
poseděli a zazpívali. Naše výlety do 

Karlových Varů, Františkových Lázní 
a německého Waldsassenu se vydařily.  

Poslední den jsme využili k náku-
pům a plni krásných dojmů jsme se 
vraceli domů.  Paní Věra Dřevěná vše 

fotografovala, abychom měli na naši 
první společnou dovolenou památ-
ku. 

Květa Kopečková, 
ved. svazu seniorů

Společenská kronika

Sňatky

Jana Balgová
Luděk Šupa

Marie Vraňanová
Radim Dřevěný

Opustili nás

Květoslava  Hromková 
Alojz  Benkovič
Anna  Křiváková
Jaroslav  Daniel
Jaromír   Budovič
Anna  Hromková 

50 let společného života

oslavili manželé

Jan a Žofi e Melchrtovi

Životní jubilea

Marie  Posoldová 91  let
Blažena Svobodová 92  let
Juliána Vašíčková 107 let

Narození

Pavel Přikryl
Sára Anna Maděryčová
Sofi e Filipovičová
Lea  Polachová
Kristýna Pšovská
Adam Zugar
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Paní Vašíčková oslavila 107. narozeniny

a v tuto chvíli je nejstar-
ší občankou České republiky. 
V sobotu 8. května, v den svých 
107. narozenin, přijela společně 
s celou svou rodinou na Obecní 
úřad v Prušánkách, kde proběhlo 
velmi příjemné a srdečné setkání 
s představiteli obce a hosty. Pozvá-
ní přijal i hejtman Jihomoravské-
ho kraje Michal Hašek, senátor-
ka Alena Venhodová a poslanec 
Parlamenu ČR Waltr Bartoš. Po 
krátkém uvítacím projevu staros-
ty obce p. Jana Noska následova-

la kulturní vložka v milém předne-
su našich nejmenších. Protože paní 
Vašíčková miluje folklór, zahrála jí 
prušánecká cimbálová muzika Ver-
buňk její oblíbené písně. Na závěr jí 
všichni přítomní předali krásné kytky 
s přáním pevného zdraví. 

Celý obřad probíhal ve velmi 
příjemné a srdečné atmosféře. Paní 
Vašíčková má i ve svých 107 letech 
smysl pro legraci a se všemi dokázala 
dobře komunikovat. Hosté neskrývali 
obdiv a dojetí.    

Paní Vašíčková, přejeme Vám ještě 

hodně pěkných chvil plných klidu 
a pohody v kruhu svých nej-
bližších.

 Tre

Kulturní pozvánky

Svatojánská noc

Obec Prušánky Vás zve na Svatojánskou noc, které 
se můžete zúčastnit v pátek 25. června v 19 hod. v areálu 
u koupaliště. V programu se představí skupina Lucius 
z Brna s historickým  šermem, středověkou scénkou 
a ohňovou šou, která bude určitě zlatým hřebem veče-
ra. Pro děti objednáme zdarma skákací hrad. Vstupenky 
budou slosovatelné o věcné ceny a o překvapení Svatoján-
ské noci. 

K Nechorám do sklepa

Nechorští vinaři Vás zvou do Nechor, kde pro Vás ote-
vřou 26. června od 10 do 18 hodin své sklepy. Po ukonče-
ní je připraven kulturní program. Občerstvení zajištěno. 
Sklepy budou otevřeny za každého počasí.

Soutěž o pohár starosty 
obce 

Sbor dobrovolných hasičů Prušánky pořádá 31. čer-
vence tradiční Noční soutěž v požárním sportu o pohár 
starosty obce. Soutěž bude zahájena ve 21 hodin v areálu 
u koupaliště,

Občerstvení zajištěno.

Beseda u cimbálu 

Slovácký krúžek ve spolupráci s Obcí Prušánky pořádá 
v sobotu 7. srpna besedu u cimbálu. 

V programu se představí domácí sbory a sólisté, sbory 
z okolí a FS Hrozen z Velkých Bílovic. Účinkující bude 
doprovázet CM Guráš s primášem Janem Omastou. Začá-
tek je ve 20.00 hod. Zveme všechny příznivce folkloru 
a slováckých písniček. 

Krojované hody     

Krojovaná chasa Vás zve na tradiční krojované hody, 
které můžete navštívit ve dnech 8.- 10. srpna. Hody 
budou zahájeny v neděli odpoledne slavnostním průvo-
dem krojované chasy ke starostovi obce a na místní faru. 
Po všechny tři dny bude vyhrávat oblíbená dechová hud-
ba Skaličané.

Prušánečtí stárci společně s chasou se těší na Vaši náv-
štěvu. 

Zarážání hory

První sobotu v září proběhne při západu slunce ve 
Vrchních a Spodních Nechorách tradiční akt vinařů – 
Zarážání hory. 

Vinobraní  
 
Za čtrnáct dnů po „hoře“, to je v sobotu 18. září,  můžete 

navštívit  v Nechorách Slavnost vinobraní. Průvod krojo-
vané chasy a všech účinkujících vyjde za doprovodu DH  
ve 14 hodin od kulturního domu.
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U nás v dědině

Od našej tetky...

Tož sem si vám předvčerajškem vyšua na plk – čověk 
přeca mosí vědět, co sa na dědině děje, kerá osoba nedo-
jeua v pořádku z Nechor, kdo prodál kfalitní druhákové 
víno, co chcú Vietnamci za nové kabele...atakdále. A pro-
tože přítomnost na našém nevinném vyprávjaní přislíbila 
aj naša Mařa, tož bylo jisté, že účast bude hojná a vůbec 
nás neodradí déšť, větr či návštěva vnuků.Tož ale k věci. 

Jak vám tak vyjdu z baráku, celá natěšená a vypiglovaná, 
rázem sa můj zjev proměnil- především vůňa. Vstúpila 
sem do čehosi velkého a smradlavého. Že sa tak nedalo jít, 
vám nemosím vykuádat, šla sem dom a než sem sa dala 
znovu do richtiku, byly naše holky v trapu aj s novinkama. 
A ty máš ode mňa poslední varování, psíčkařu, kerý tak 
miluješ svojého psa, ale h----a  po něm neuklúzáš. Dyž ti 
nevadí, že do teho može vstúpit třeba malé děcko, keré si 
hraje venku, nebereš ohled na nás obstarních a vůbec fšec-
kých, určitě ti nebude vadit ani fotografi a tvojich (psa) h-
---n pěkně vyvedená v temto časopise.Tož to by tak byuo 
fšecko, mívajte sa dobře.

1. jesle
Soukromé jesle rodinného typu v domě se 

zahradou pro děti od 1 do 3 let, s příležitostným 
hlídáním dětí do 6 let
- péče o děti v dopoledních i dopoledních hodinách
- možnosti zakoupení permanentek na libovolný 
počet dnů v měsíci
- pitný režim i strava zajištěny
- individuální přístup ke každému dítěti

Jsme soukromé zařízení, maminky nepřichá-
zejí o rodičovský příspěvek.

Od května probíhá zápis dětí na školní rok 
2010/2011

Bližší informace 
na tel. č. 7314904554 nebo 605862530

E-mail: 1.jesle@seznam.cz 
www.jesle-luzice.estranky.cz

Můžete si vybrat!
Jsou věci, které si sami vybrat nemůžete. Kdy musíte vzít 

zavděk tím, co je, a jiná varianta neexistuje. Lepšího 
dodavatele elektřiny si teď už ale vybrat můžete!

Nejnovější nabídka elektřiny od Jihomoravské plynárenské 
ze skupiny RWE Vám přináší možnost svobodně se rozhod-
nout, od koho budete elektřinu odebírat. Přepněte na výhodněj-
ší elektřinu od RWE a získáte atraktivní cenu silové elektřiny 
o 10 % nižší, než nabízí E-On a fi nanční bonus za uzavře-
ní smlouvy. Navíc Vám garantujeme nezvýšení výhodné ceny 
elektřiny až do konce roku 2011. Nabídka platí do 31. 8. 2010. 
Podrobnosti najdete na stránkách www.rwe.cz.

Chcete mít elektřinu výhodněji a dodavatele, kterého si sami 
vyberete? Je to tak jednoduché. Zavolejte na bezplatnou linku 
800 331 331, navštivte kontaktní místo RWE v regionu jižní 
Moravy nebo kontaktujte p. Vladimíru Labudovou na telefonu 
724 348 045 nebo e-mailu vladimira.labudova @rwe.cz  a řek-
něte si o výhodnější elektřinu. 

Nabídneme Vám také tradiční vysoce profesionální služby 
JMP s širokou sítí kontaktních míst a NONSTOP zákaznický 
servis na telefonní lince 840 11 33 55.

Ze změny dodavatele strach mít určitě nemusíte. 
RWE vyřídí vše za Vás, bez poplatků i bez rizika. Přecho-

dem k RWE totiž nedojde k žádným technickým zásahům, jako 
je např. výměna elektroměru.

Zkratka mít každý den výhodnější elektřinu od RWE je tak 
jednoduché.

Inzerce



strana 16 Číslo 2/2010

Zpravodaj obce Prušánky

Prušánský zpravodaj 2/2010 Vydává: Obecní úřad Prušánky
Řídící redakční rada: odp. red. Vlasta Trechová, členové: doc. PhDr. Fr. Hradil, CSc., V. Bušková, A. Zvědělíková, M. Řehánková

Foto: Lukáš Vaculík. Redakční rada si vyhrazuje právo na krácení a úpravu článků.
Grafi cká úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav

Dětský karneval

Májové zpívání

Svaté přijímání

Šachový kroužek Sedmdesátníci


