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Vážení spoluobčané, 
Máme za sebou krásné slunné léto, 

dětem utekly prázdniny jako voda 
a měl by nastat čas krásně probarve-
ného a teplého podzimu, kdy dozrává 
réva a každým dnem nabírá na cuker-
natosti. Bohužel jenom měl. Studený 
podzim však dělá vinařům starosti. Je 
sychravý, mokrý a hrozny ve vinohra-
dech také letos nejsou nic moc.

Víno se však dělalo každý rok 
a ani letos tomu jinak nebude. 
Letošní podzim je však výjimečný 

také tím, že končí čtyřleté volební 
období a to je důvod ohlédnout se 
zpět a zrekapitulovat, co všechno se 
nám za tuto dobu podařilo vybudovat  
a vylepšit, aby byly Prušánky krásněj-
ší a aby se nám všem tady společně 
lépe žilo.  

   První akcí při mém nástupu do 
funkce bylo dokončení rekonstruk-
ce budovy DPS. Následně probíhala 
rekonstrukce budovy obecního úřa-
du v hodnotě 11 mil. Kč. Pro děti 
základní školy, mládež i dospělé se 

vybudovalo za školou víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem v hodno-
tě 5 mil. Kč.  Pro děti mateřské školy  
jsem vytvořili za 500 tis. nové velké 
pískoviště s hracími sestavami. 

V kulturním domě se opravilo 
sociální zařízení v hodnotě 600 tis. Kč.
 V letošním roce jsme opravi-
li také střechu kulturního domu za 
1 mil. Kč. Podotýkám, že oprava byla 
již velmi nutná kvůli zatékání.

Hodně diskutovaná byla obnova 
zeleně v obci, do níž jsme investova-
li 1,3 mil. Kč. Tato postupně narůstá 
a doufám si tvrdit, že v současné době 
přispívá k lepšímu vzhledu obce.               

Dále jsme vybudovali sběrný 
dvůr v hodnotě 12 mil. Kč. S touto 
akcí probíhala rekonstrukce vozovky 
ul. Příční - Školní za necelé 
2 mil. Kč. Za 700 tisíc se položil také 
nový povrch na vozovce III. třídy od 
kulturního domu po konec obce smě-
rem k Mor. Nové Vsi.   

A když u komunikací ještě zůsta-
neme, ve Vrchních Nechorách se 
zpevnila příjezdová cesta ke sklepům 
za 800 tis. Kč. Před zahájením letoš-
ního vinobraní máme ještě v úmyslu 
srovnat také cesty mezi vinohrady, 
které jsou po letošních vydatných 
deštích ve velmi špatném stavu. Na 
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ulici Hlavní jsme také provedli nové 
chodníky a opravy nájezdů pro osob-
ní automobily bez mála za 1,4 mil. 
Kč. Do svátku Památky zesnulých 
bychom ještě chtěli dokončit slíbené 
chodníky na hřbitově. Mezi největší 
akce tohoto volebního období patří 
bezesporu odkanalizování Nechor. Do 
této stavby bylo vloženo 30 mil. Kč.

Během posledních dvou let probí-
há kompletní rekonstrukce se zatep-
lením a výměnou oken na budově 
mateřské školy v celkové hodnotě 
20. mil Kč. Ukončení smluvních prací 
bude 30. 9. 2010. Dle smlouvy o dílo 
15. 9. 2010 začínají práce na budová-
ní  inženýrských sítí na ul. Moravská 
směrem k Žižkovu. Vysoutěžená cena 
je 11. mil Kč.

Poslední akcí, která se do voleb do 
zastupitelstva ještě zahájí je rekon-
strukce komunikace v Cacardově.  
V letošním roce by se měly stihnout 
přeložky sítí a v příštím dokončení 
a povrch, 

Vážení občané,  myslím, že výčet  
všech investičních akcí za čtyřleté 
období, kdy jsem vykonával funk-
ci starosty obce, je bohatý. Celková 
hodnota všech akcí je 86,3 mil. Kč. 
A z toho se nám povedlo získat 
47, 5 mil Kč na dotacích. 

Chtěl bych Vám všem z toho místa 
poděkovat za důvěru, kterou jste do 
mně před čtyřmi lety vložili. Díky 

Vaší podpoře jsem mohl plánované 
akce uskutečnit a doufám, že jsem 
Vás nezklamal. 

Mám ještě mnoho plánů, které se týkají úprav a životního prostředí naší 
obce.
- pro děti a mládež - vybudovat nová hřiště  v parku u koupaliště 
   - vytvořit malé hřiště v ul. Slunečná   
- rozvoj turistiky 
   a cestovního ruchu  - vybudovat cyklostezku 
      Prušánky- Josefov
   - cyklostezku úvozem k Nechorám
- rozvoj vinařství  - vydláždění sklepních uliček v Nechorách 
   - vybudování záchytného parkoviště před Nechorama   
- rozvoj kultury  - úprava návsi včetně nového sóla a konstrukce pro 
      zelené.
   - vybudování oddechové zóny v parku u koupaliště
- zlepšení živ. prostředí  - rekonstrukce čerpací stanice na ČOV
   - kanalizace ulice Lomená a Konečná
- protipovodňová 
   opatření   - vybudování poldrů na Lúčnici 
   - úprava koryta Prušánky
- senioři  - zajišťování rozvozu obědů 
   - spolufi nancování pečovatelských služeb poskytovaných
     Homedikou o.p.s.

Vážení spoluobčané,

píši na sklonku letního období, 
které je tento rok dost nepříznivé 
svým smutným chladným a deštivým 
počasím. Slunce chybí nejen nám 
lidem, ale i přírodě, v našem kraji 
hlavně hroznům ve vinicích. 

Čeká nás období vinobraní a tak 

chci připomenout, jak jsme již zvyk-
lí z minulých let, budou přistaveny 
u Nechor kontejnery na výlisky 
z hroznů. Kontejnery jsou určeny 
pouze na tyto výlisky z hroznů, žádám 
proto vinaře, aby zde neukládali jiný 
odpad a udržovali kolem kontejne-
rů pořádek. Dále upozorňuji, že kal 
z vína se nesmí pouštět do kanalizace, 

protože by nastal problém na čističce 
odpadních vod.

Přeji všem občanům hezký pod-
zim, vinařům příznivější počasí, žá-
kům a studentům dobrý start ve škole 
a úspěšný celý školní rok.

Josef Esterka, místostarosta

Ve dnech 15. – 16.10.2010 se 
budou konat volby do zastupitelstev 
obcí. Volební místností v Prušánkách 
bude kulturní dům.

Volit můžete:
v pátek 15.10. od 14.00 do 22.00 hod.
v sobotu 16.10. od 8.00 do 14.00 hod.

Hlasovací lístky vám budou dodá-
ny nejpozději 3 dny před zahájením 

voleb. Pozorně si přečtěte přiložený 
tiskopis Informace o způsobu hlaso-
vání, který bude přiložen k hlasova-
cím lístkům. Pokud hlasovací lístek 
neobdržíte nebo špatně označíte, 
můžete si vyzvednout nový na obec-
ním úřadě nebo přímo ve volební 
místnosti.

Bude-li někdo z rodinných přísluš-

níků požadovat přenosnou schrán-
ku, můžete tuto skutečnost nahlásit 
na obecním úřadě. Nejpozději však 
v sobotu 16. 10. do 9 hodin ve volební 
místnosti. 

Upozorňujeme, že v našem kraji 
proběhnou zároveň v tento termín 
volby do Senátu Parlamentu České 
republiky.   

O tom, jestli je budu moci svo-
je plány uskutečnit, rozhodnete vy, 
občané Prušánek, ve volbách, které se 
budou konat v polovině října. Závě-
rem děkuji všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na rozvoji naší 
obce a přeji Vám do dalších let hodně 

pracovních úspěchů a dobrých nápa-
dů, které budou směřovat ke zlepšení 
životního prostředí, klidu a pohodě 
všech našich obyvatel.

               
Váš starosta  



strana 3Číslo 3/2010

Zpravodaj obce Prušánky

Z činnosti základní školy

Nový školní rok 2010/2011 začal

K přípravě nového školního roku 
jsme se scházeli již od pondělka 
23.srpna. Čekala nás nejen přípra-
va tříd, ale také převzetí materiálu, 
pomůcek a učebnic, které nám při-
šly nebo byly přivezeny v průběhu 
prázdnin. V předstihu se také párkrát 
sešly paní učitelky z I.stupně k přípra-
vě setkání s prvňáčky a jejich rodiči. 
Více se o setkání dočtete v samostat-
ném článku.

Je potřeba se na chvilku vrátit 
ke konci školního roku. Ráda bych 
poděkovala za spolupráci všem těm 
rodičům, kteří si udělali čas a vyplnili 
naše dotazníky, které se zaměřovaly 
na školní práci a výsledky. Trochu 
z vyhodnocení :

Zpět do školy se nám vrátilo 
72,67% vyplněných dotazníků 

I.V části zaměřené na cíle a úkoly 
školy se více než 50% rodičů shodlo 
na těchto:

a) Naučit žáka učit se a vyhledávat 
samostatně zdroje informací (88 %)

b) Naučit žáka žít a spolupracovat 
s ostatními (71,2 %)

c) Naučit žáka cizí jazyk (66 %)

d) Připravit žáka na přijímací zkouš-
ky na SŠ (55,2 %)

e) Vést žáka k odpovědnosti za vlast-
ní zdraví a život ( 52,8 % )
K dalším cílům či úkolům se vyjá-

dřilo méně než 50% rodičů. Zdá se, 
že těchto pět uvedených vystihuje 
momentální požadavky rodičů jako 
našich klientů, ale i naše hlavní cíle. 

II.Oblast poskytování informací 
o výsledcích školní práce dětí:

a) Stávající způsoby vyhovují (65,6%) 
či spíše vyhovují (27,2%)

b) Informace v žákovských knížkách 
stačí (57,6%) či spíše stačí (27,2%)

c) Informace podávané prostřednic-
tvím internetu by využilo (52,8%) 
či spíše využilo (21,6%)
Poslední možnost budeme pro-

věřovat ve spolupráci s metodikem 
ICT na škole po stránce technických 
a fi nančních podmínek.

III. Jak se jeví rodičům úspěšnost 
jejich dětí ve výuce:

V předmětech přírodovědného 
zaměření se daří či spíše daří celkem 
56% dětí, v jazycích je to 62,4%, ve 
společenskovědních předmětech je 
to 68% a ve výchovách 92,8% ( tam 
bychom vysokou úspěšnost určitě 
očekávali).

V další části dotazníku se rodiče 
vyjadřovali k silným a slabým strán-
kám svých dětí. I když byl dotazník 
anonymní, dá se posoudit, jestli se 
nadání a zájem dítěte (což jsou sil-
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né stránky) promítají i do úspěšnos-
ti v předmětech tohoto charakteru. 
S touto problematikou pak mohou 
pracovat už třídní učitelé na třídních 
schůzkách s konkrétními rodiči dle 
jejich potřeby a zájmu. 

Ještě jednou všem zapojeným 
rodičům moc děkuji, tyto infor-
mace a další podněty jsou pro nás 
důležité.

Na naší škole provádíme každo-
ročně testování se žáky v základních 
okruzích školních znalostí  - mate-
matice, českém jazyce, cizím jazyce, 
příp.všeobecném studijním základu 
u starších žáků. V poslední době více 
využíváme kvalitních on-line testů, 
kde se svoji úspěšnost dovídají žáci 
hned po ukončení testu. Podrobnější 
rozbor za třídu v jednotlivých testova-
ných okruzích dostává škola v poměr-
ně krátké době. Výborné jsou však 
rozbory pro jednotlivé žáky, kde si žák 
(příp.rodič) může přečíst jaké znalosti 
a dovednosti žák má na dobré úrovni, 
kde potřebuje pomoc učitele, které 
učivo mu dělá problémy a doporučení 
k procvičování a posilování konkrét-
ních dovedností. Tento rozbor si může 

rodič vyžádat prostřednictvím tříd-
ního učitele. Určitě je to vhodný pro-
středek, jak zlepšovat výsledky školní 
práce a osobní rozvoj dítěte.

Při třídních schůzkách jste zvá-
ni k prohlídce našich učeben, které 
byly v minulém školním roce vyba-
veny moderní technikou. Kromě 
rekonstrukce počítačové učebny 
byly pořízeny i 2 interaktivní tabule 
a další vybavení moderní projekční 
technikou. Na doplnění nábytku do 
jedné z těchto učeben přispěl také 
p. Ing. Jan Čupr, kterému tímto moc 
děkujeme. Za vydatnou a „neutucha-
jící“ pomoc při přepravě materiálu na 
naše kurzy na Littneru, odvozu hli-
níkového odpadu do speciální sběr-
ny a další pomoc patří poděkování 
i pánům Petrovi a Zdeňkovi Zálešá-
kovým. A tak - nebojte se nás pod-
pořit! Je to pro dobro našich dětí 
a ke zlepšování prostředí v základní 
a mateřské škole. DÍKY!!!!!!

A jak jsme na tom s počty žáků? Ješ-
tě pořád nás trochu ubývá. Z 9.ročníku 
odešlo 18 žáků, z 5.ročníku na osmile-
tá gymnázia odešlo 5 žáků, odstěho-
vali se 4 žáci, na jiné školy (např. do 

hokejové třídy či dalších speciálních) 
odešli 3 žáci. Do 1.třídy nastoupilo 23 
dětí a přistěhovali se 2 žáci. 

Učitelský sbor v obou zařízeních 
(MŠ i ZŠ ) zůstává beze změn. Jedi-
nou změnou je nová p.kuchařka ve 
školní jídelně – p. Božena Švastová.

Co se týká našich nejbližších plá-
nů – šesťáci  mají svůj tradiční kurz 
(s netradiční náplní) na Littneru,  
proběhnou výukové programy s pří-
rodovědným zaměřením pro 8.ročník 
(ve Bzenci) a pro děti z MŠ společně 
s prvňáčky Den s dravci na některé 
z našich školních zahrad.

Učitelé pokračují v dalším vzdě-
lávání – ať v nejrůznějších specializa-
cích (výchovné poradenství, metodi-
ka prevence) nebo v anglickém jazyce. 
K dalšímu studiu bude také využit 
den ředitelského volna – 27.9.2010. 
Je to den mezi víkendem a státním 
svátkem. 

Ráda bych nám všem popřála pří-
jemné babí léto, nějaké to sluníčko 
(ať nám dozraje úroda na vinicích) 
a pochopení mezi sebou navzájem

Alena Kristová

Na naší škole se již stalo tradicí, že 
poslední sobota v srpnu patří budou-
cím prvňáčkům a jejich rodičům.
Tentokrát jsme se inspirovali mraven-
čí říší. A proč ne? Vždyť škola plná 
dětí nám připomíná velké mraveniš-
tě, kde všichni navzájem spolupracují 
a pomáhají si. A tak jsme se na našem 
prvním společném setkání vydali za 
Ferdou mravencem a jeho kamarády.

Hned na počátku našeho puto-
vání si děti samy na sobě vyzkoušely, 
jak vypadá taková mravenčí kukla. 
Dostat se z kukly ven bylo jednoduché 
a pak už cestička dovedla všechny nové 
,,mravence“ až na palouček, kde na ně 
čekal nový kamarád Ferda s úkoly. Při 
jejich řešení děti musely prokázat nejen 
znalosti o přírodě, ale také zručnost 
a tvořivost (při skládání berušky z papí-
ru nebo při vytváření louky z barev-
ných vršků). A protože mravenci jsou 
neustále v pohybu, musely i děti před-

vést svoji odvahu a obratnost při překo-
návání mravenčí dráhy v tělocvičně.

Rodiče mezitím dokázali, že také 
dovedou spolupracovat, a při vzájem-
ném zjišťování informací o sobě jsme 
zjistili, že i když se téměř neznáme, 
máme toho hodně společného.Věřím, 

že takto společně strávené odpoledne 
se dětem i rodičům líbilo a že odbou-
ralo obavy některých dětí ze školy. 
Doufám, že atmosféra při našich dal-
ších setkáních bude stejně vstřícná 
a přátelská.

M.Konečná, tř.učitelka 1.třídy
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  Tak už na mě školka čeká,
proto mám tak svižný krok.
Kamarádů, hraček skvělých,
užiji si celý rok.

Prázdniny skončily a ve školách 
a školkách je vše zase „při starém“. 
Jen u nás ne, u nás je všechno „při 
novém“. A to nejen zevnitř budo-
vy, ale teď už i zvenčí. Naše školička 
dostala nový kabát a hned jak skon-
čí úpravy chodníků a záhonů, tak se 
můžeme pochlubit, troufám si říct, 
nejhezčí školkou v okolí.

Většinu dne zde bude trávit 74 
dětí, z toho 18 předškoláků. Na 
začátku školního roku jsme se při-
vítali s novými dětmi, seznámili je 
s ostatními kamarády. Budeme se učit 
spoustu nových písniček, básniček, 
budeme hrát hry, číst pohádky a také 
trochu bystřit hlavičky, aby z nás byly 
chytré dětičky. Tvořivá činnost nám 
totiž dává prostor k rozhovorům, ve 
kterých vyjde najevo nejeden nespl-
něný dětský sen. A my máme radost, 
že můžeme alespoň některé jejich sny 

splnit. Nejednou při tom zjistíme, že 
se zároveň splnilo i naše tajné přání.

Každý den při práci s dětmi je 
totiž jiný a pokud svou práci děláte 
srdcem a s láskou k dětem, tak se vám 
to vrátí.

Do nového školního roku proto 
přeji všem našim zaměstnancům, aby 
vytvořili takové prostředí, ve kterém 
by ty dětské oči zářily, i když se slu-
níčko schová za mraky. 

Radka Šůrková

Ohédnutí za kulturou

Svatojánská noc 

je podle tradice noc plná kouzel, 
tajů, překvapení a nadpřirozené ma-
gie. Je to také den oslav letního slu-
novratu. Váže se k ní rovněž pověst, 
kdy ožívají tajemné síly, země se 
otevírá a vydává své poklady. Sym-
bolem oslav této noci je i pálení sva-
tojánských ohňů. A v tomto duchu 
se snažíme také u nás v Prušánkách 
svatojánskou noc prožít. Tu letoš-
ní jsme prožili v pátek 25. června. 
Skupina Lucius z Brna nás zaved-
la do středověku historickým šer-
mem, scénkou o králi Miroslavovi 
a ohňovou šou. Děti hledaly v trá-
vě zlaté penízky, které pro ně byly 
určitě v tuto chvíli pokladem, který 
jim země vydala. Pro dospělé bylo 
připraveno překvapení svatojánské 
noci, v podobě šperku zdobeného 

kapkou ranní rosy.
Nechyběla ani vol-

ba víly a rytíře tajem-
né noci. Při organizaci 
večera nám pomáhali 
naše čarodějnice, kte-
ré dokázaly roztan-
čit všechny děti.  Po 
ohňové šou byl zapá-
len svatojánský oheň 
plápolající v blízkos-
ti areálu. V jeho záři 
se návštěvníci bavili 
dlouho do noci.     
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K Nechorám do sklepa

Nechorští vinaři uspořádali 
v sobotu 26. června oblíbenou vinař-
skou akci, při níž otevřeli pro veřej-
nost 18 sklepů. I když v okolních 
obcích dny otevřených sklepů  pro-
bíhají již několik let, prušánecké 
Nechorské sklepy byly pro milovníky 
vín otevřeny poprvé. 

Vinaři se na tuto akci snažili při-
pravit co nejlépe, aby se hostům 
u nás líbilo a rádi se k nám vraceli. Bylo 
v zájmu všech, aby návštěvníky uví-
talo pěkné a příjemné prostředí. 
O to se  zasloužili i ostatní vinaři, 
kteří  k tomuto dni upravovali okolí 
svých sklípků.

S účastí okolo 200 lidí z blízkých 
i vzdálenějších míst naší republiky 
byli pořadatelé celkem spokojeni. 
Pěkné počasí a dobrá nálada hos-
tů, jim byla jistě odměnou za jejich 
náročnou práci. 

Podle ohlasu účastníků vlád-
la v Nechorách  příjemná atmosfé-
ra. Všichni si pochvalovali srdečný 
a přátelský přístup vinařů nabízející 

svá nejlepší vína. Ti, kteří do našich 
Nechor zavítali poprvé, neskrývali 
své nadšení nad touto lokalitou.  

Podle všeho je spokojenost i na 
straně vinařů. A tak doufejme, že se  
tato akce stane v Prušánkách tradicí 
a dobrá nechorská vína k nám při-

lákají  nové návštěvníky. Budeme se 
těšit na setkání při dalším ročníku 
akce „K Nechorám do sklepa“.

Děkujeme všem, kteří přispěli 
ke zdárnému průběhu této zajímavé 
akce.

kult. ref. Vlasta Trechová.   

Noční soutěž SDH 

V sobotu 31. července pořádal 
SDH z naší obce další ročník  noční 
soutěže v požárním sportu.

Soutěže se zúčastnilo celkem 

43 družstev z celé ČR, která  se pečlivě 
připravovala. Ne všem se však poda-
řilo splnit daný limit. Přesto byli snad 
všichni soutěžící i návštěvníci s prů-

během večera spokojeni. Pro dobrou 
pohodu hrály hudební skupiny Jama  
a Propolis. Občerstvení  zajistili sami 
pořadatelé. 

Výsledky: muži
Družstvo Okres Výsl. čas
1. Kněžpol UH 18.55
2. Vřesovice HO 19.08
3. Čeložnice HO 19.10
4. Vacenovice B HO 19.55
5. Prušánky HO 19.57 
6. Svatobořice HO 19.60
7. Vlkoš B HO 20.69
8. Prušánky B HO 20.91
9. Vel.Pavlovice BV 21.47
10. Moutnice BO 21.58

Výsledky: ženy
1. Petrov HO 22.24
2. Miroslav ZN 23.52
3. Kuželov  B HO 24.31
4. Kuželov HO 24.95
5. Hovorany HO 26.82  

Děkujeme všem za účast a přejeme hodně zdaru v dalších soutěžích
Za SDH Prušánky Petr Kučera
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Beseda u cimbálu

V předvečer hodů  
pořádal Slovácký krúžek 
a mužský sbor z Pru-
šánek tradiční besedu 
u cimbálu. Mužáci  věno-
vali  přípravám  hodně 
času  a také se na  těšili na 
večerní setkání s ostatní-
mi účinkujícími. Poča-
sí, které se po celý den 
udrželo bez deště, nám 
však večer pěkně zne-
příjemnilo. Po úspěšném 
zahájení se dalo vytr-
vale pršet, a tak jsme se 
museli přestěhovat do KD. Po krát-

ké přestávce program pokračoval. 
I když se průběh večera byl již nar-

ušen a nedal se srovnat 
s atmosférou pod zele-
ným, vše se odehrálo 
v pohodě. Představily se 
domácí i přepolní sbo-
ry a sólisté. Programem 
provázel Antonín Pav-
luš a Růžena Dobešová, 
hudebního doprovodu se 
ujala CM Guráš z Velkých 
Bílovic. Zpestřením veče-
ra bylo taneční pásmo 
folklorní souboru Hro-
zen rovněž z Vel. Bílovic. 
Slovácký krúžek děkuje 

všem, kteří se na přípravě podíleli.

Pod májú bylo veselo...

Přehoupla se polovina prázdnin 
a nám začaly vrcholit přípravy tra-
dičních krojovaných hodů, které se 
konaly od 7. 8. - 10. 8. Za nepřízně 
počasí jsme se museli vypořádat se 
spoustou organizačních záležitostí. 
Chlapci letos strouhali máju za deště, 
stejně tak i zelené dokončovali v pláš-
těnkách. Vše však zvládli ve výbor-
ném čase a opět bylo zelené hotové 
již v pátek před hody. Přestože bese-
du u cimbálu přerušil vytrvalý déšť, 
nedělní ráno nás překvapilo krásnou 
modrou oblohou, prozářenou slu-
nečními paprsky. Toto teplé slunné 
počasí vydrželo po zbytek našich 
krojovaných hodů. V neděli jsme již 
tradičně vyšli krojovaným průvodem 
od zeleného ke starostovi obce panu 
Janu Noskovi a poté jsme pokračovali 
na místní faru. Pod zeleným nás při-
vítalo četné publikum z řad domácích 
i přespolních. Po celé hody doprová-
zela naše tance i zpěvy DH Skaličané, 
která nám hrála již po čtvrté. Díky 
krásnému, vydařenému počasí jsme 
dosáhli rekordního počtu 950 platí-
cích návštěvníků a 201 přespolních 
krojovaných šohajů. Výborná zábava 
a nálada vydržela až do brzkých ran-
ních hodin s velkým počtem přespol-
ních i domácích návštěvníků.

Hodové pondělí bylo započato 

průvodem pro stárků v pořadí: 3. stá-
rek Tomáš Hrubý, 2. stárek Martin 
Němeček a 1. stárek Lukáš Hnidák. 
Další program pokračoval pod zele-
ným v podání našich mužáků. Pon-
dělní večer byl zakončen poslechem 
a tancem převážně domácích hostů. 
Za zmínku stojí také úterní večer, kdy 
jsme se dočkali opět velkého počtu 
přespolních šohajů a chlapců pře-
vlečených za maškary. Na máji bylo 
zapsáno 215 přespolních. Zábava 
taktéž vydržela do brzkých ranních 
hodin. 

Letošní hody považujeme za 
opravdu vydařené, díky již zmiňo-
vanému počasí, výborné organizaci 

krojované chase i hojnému počtu 
návštěvníků. Velké díky patří také 
obecnímu úřadu, který pomohl na 
přípravách, celé chase a hlavně stár-
kům Lukáši Hnidákovi, Martinu 
Němečkovi, Tomáši Hrubému a stár-
kám Lence Osičkové a Lence Matuš-
kové. Doufáme, že i další naše akce 
budou stejně vydařené, jako ty letošní 
a že i příští stárci a stárky se budou do 
všech akcí vrhat se stejným elánem 
jako my. K tomu všemu bychom byli 
moc rádi, kdyby se naše řady rozrost-
ly o mladé, šikovné krojované šohaje 
i děvčice. 

prušánecká chasa

Hodové pondělí
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Kočovné divadlo

Aby té kultury nebylo málo, zprostředkoval obecní úřad představení 
kočovného divadla z Krnova. Divadlo, které bylo určeno dětem i dospělým, 
se odehrálo na 
točně za účasti 
asi 60 diváků. 
Děj byl zasazen 
do doby Vel-
k o m o r a v s k é 
říše. Pověst 
o dvou sestrách 
byla  protkána 
i humorným 
slovem, které 
všechny poba-
vilo.

Zarážání hory

Tento tradiční akt vinařů proběhl 
podle starého zvyku první sobotu v září 
při západu slunce ve Vrchních a Spod-
ních Nechorách. Přestože počasí nesli-
bovalo od rána nic dobrého,  sv. Urbá-
nek, patron vinařů, se smiloval a celá 
akce se vydařila. Návštěvnost byla nad 
očekávání vysoká a nálada výborná. Do 
Nechor zavítalo mnoho hostů ze vzdá-
lených míst celé republiky. Burčák i víno 
všem velmi chutnalo, a protože někteří 
neznali míru, tak na to doplatili. 

Místní cimbálová muzika vyhráva-
la dlouho do noci, tančilo se, zpívalo až 
dlouho do noci.    kult. ref

Ze sportu

Turnaj neregistrovaných dvojic

Na kuželně v Prušánkách proběhl 
ve dnech 17. -  22.8. II. ročník turna-
je o pohár starosty obce. Do soutěže 
se přihlásilo celkem 36 neregistro-
vaných dvojic. Celý turnaj probíhal 
v příjemné atmosféře a každý  hráč se 
snažil podat dobrý sportovní výkon. 
Ne všem se dařilo podle svých před-
stav, ale všichni si určitě dobře zahráli 
a také se společně pobavili.

Poděkování patří oddílu kuželek 
za přípravu a dobrou organizaci této 
oblíbené soutěže. 

Po . Jméno Celkem
hrá

Celkem
dvojice 

1. upr Ji í 273 510
P íborský Josef 239

2. Polách Josef ml. 248 492
Polách Josef st. 244

3. Ost ížek Tomáš 256 490
Zálešáková Ilona 234

4. Komosný Petr 251 487
 Herka David 236  

5. Kamenská Hana 230 486
 Kamenský Luboš 256  

6. Kamenský Luboš 251 481
 Nosek Jan 230  

7. Šimková Jitka 244 478
 Tesa íková R žena 234  

8. Hamr Richard 239 476
 Mrákava Tonda 237  

9. Nosek Jan 260 475
 Trechová Vlasta 215  

10. Zálešáková Sára 217 470
 Zálešáková Ilona 253  

Amatérská liga pokračuje

Vedoucí kuželny upozorňuje všechny zájemce o amatérskou ligu, že přihlášky se budou přijímat do 30. září 2010.  
Novým zájemcům sdělujeme, že družstvo musí být minimálně pětičlenné. Přihlásit se můžete na tel . 732 723 224 nebo 
přímo u vedoucího kuželny, kde se hradí i poplatek za startovné ve výši 3000,- Kč  za družstvo Se zahájením soutěže se 
počítá v polovině října. 

Přejeme všem  hráčům do následujícího ročníku amatérské ligy hodně zdaru a především radost ze hry.  sport. ref.
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TJ PODLUŽAN PRUŠÁNKY - ODDÍL KUŽELEK

V měsíci srpnu pořádal náš oddíl 
1.ročník memoriálu Stanislava Zále-
šáka na 100 HS dvojic. Turnaje se 
zúčastnilo celkem třicet sedm regis-
trovaných kuželkářských dvojic 
z družstev z celého okresu Hodo-
nín. Milým překvapením byla účast 

Po . Jméno Oddíl Celkem
hrá

Ch. Celkem
dvojce 

1. Kle ka Zden k TJ Podlužan Prušánky 462 4 977
Esterka Stanislav ml. TJ Podlužan Prušánky 515 2

2. Zálešák Zden k TJ Podlužan Prušánky 491 0 960
Rychlovský Lud k SK Baník Ratíškovice 469 2

3. K íž Št pán KC Hodonín 482 4 930
Hrbá  Ladislav KC Hodonín 448 5

4. Slavík Pavel KC Hodonín 428 3 906
 Zálešák Aleš SK Baník Ratíškovice 478 3  

5. Esterka Stanislav st. TJ Podlužan Prušánky 423 2 903
 Zálešák Zden k TJ Podlužan Prušánky 480 0  

6. Horák Radek TJ Podlužan Prušánky 438 2 895
 Kle ka Zden k TJ Podlužan Prušánky 457 2  

7. Tušl Michal KC Hodonín 439 4 878
 Zálešák Aleš SK Baník Ratíškovice 439 6  

8. Štefka Lubomír Stará Turá 407 8 876
 Stejskal Igor Stará Turá 469 2  

9. Zálešák Aleš SK Baník Ratíškovice 436 4 871
 Rychlovský Lud k SK Baník Ratíškovice 435 3  

10. Šerák Tomáš TJ Podlužan Prušánky 443 8 867
 Šerák Jara TJ Podlužan Prušánky 424 6  

11. Zálešák Stanislav TJ Podlužan Prušánky 424 5 857
 Novotný Ji í TJ Podlužan Prušánky 433 7  

12. Gordík Erik Stará Turá 404 5 855
 Gordíková Lenka Stará Turá 451 3  

13. Burián Zden k KK ejkovice 406 4 854
 Burián Michal KK ejkovice 448 6  

14. Novotný Ji í TJ Podlužan Prušánky 425 5 851
 Tesa ík Martin TJ Podlužan Prušánky 426 5  

15. Esterka Stanislav st. TJ Podlužan Prušánky 455 3 847
 Lauko Ji í TJ Podlužan Prušánky 392 9  

16. Koliba Petr TJ Podlužan Prušánky 425 6 847
 Novotný Ji í TJ Podlužan Prušánky 422 8  

kuželkářů ze zlínského okresu a to 
z oddílu Sokola Litenčice a dokonce 
až ze Slovenska  přijeli hráči a hráč-
ky TJ Stará Turá. Na turnaji bylo na 
naší opravené kuželně k vidění hodně  
kvalitních a pěkných výkonů a ty na 
medailových místech  byly po záslu-

ze oceněny poháry a věcnými cena-
mi, které nám poskytli pan Čupr Jiří 
a Vinařství Marek Pšovský. Tímto 
bych jim chtěl za celý oddíl ještě jed-
nou poděkovat.

Za TJ Zálešák Zdeněk

I. MEMORIÁL  STANISLAVA ZÁLEŠÁKA
27. 7. -  8. 8. 2010

Výsledky  DVOJICE 100HS
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Fotbalová sezóna 2009/10

Ukončená fotbalová sezóna 
2009/10 byla v našich poměrech 
opravdu bohatá.

Posuďte sami… 
Celkem bylo sehráno 108 utkání, 

naši hráči nastříleli celkem 323 gólů, 
do všech těchto zápasů  nastoupilo 
více jak 75 hráčů, z toho téměř polo-
vina byla dorostenců a žáků.

 
Největším problémem v uplynulé 

sezóně se ukázalo družstvo B mužů.
Po prvotním nadšení v průběhu pod-
zimu někteří hráči již dále nepokračo-
vali v přípravě a kádr musel být v jar-

ní části doplňován z družstva A mužů 
a samozřejmě nejlepšími dorostenci. 
Tato situace vrcholila v závěru jara, 
kdy bylo několik hráčů zraněných 
a opravdu už nebyla žádná odpovída-
jící náhrada. To se nakonec negativně 
výsledkově projevilo u obou družs-
tev dospělých. A mužstvo skončilo 
v polovině tabulky, B mužstvo před-
poslední.

Družstvo dorostu v jarní části 
dohánělo bodové manko z podzi-
mu. Jarní část zvládlo více než dobře 
a konečné 5.místo je logickým vyús-
těním tohoto snažení. Vzhledem ke 

III.třída muži A
7.místo Prušánky A 26 9 5 12  45 :  48 32 bodů
IV.třída muži B
13.místo Prušánky B 26 4 5 17  27 :  66 17 bodů
III.třída dorost
5.místo Prušánky 32 18 3 11 140 :  54 57 bodů
Okresní soutěž žáci sk. A
5.místo Prušánky 24 15 3 6 111 :  44 48 bodů

Zbyněk Hromek

střídavým startům poloviny kádru 
dorostu v mužské kategorii, vyznívá 
tento výsledek ještě lépe.

Družstvo žáků se celou sezónu 
prezentovalo velice pěkným ofenziv-
ním fotbalem, který bavil přítomné 
diváky krásnými akcemi a góly. Jejich 
pracovitost, nadšení  a výborná par-
ta je nakonec přivedlo k výslednému 
5.místu, za což jim patří náš obdiv 
a poděkování.  

Na závěr konečné umístění fotba-
lových družstev Podlužanu Prušánky 
v sezóně 2009/10:
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Různé ... 

Výstava lega a puzzle

Obec Prušánky pořádá každoroč-
ně podzimní výstavu. Letos jsme se 
rozhodli  pro výstavu výrobků z lega, 
puzzle a drobných modelářských 
výrobků z různých materiálů.  

Termín výstavy je stanoven na dny  
29.-31.10.2010.

Obracíme se tímto na všechny, 

kteří vlastní uvedené výrobky, aby je 
nabídli k výstavě.

Věříme, že spolupráce ze stra-
ny občanů  bude jako vždy výborná 
a výstava bude mít úspěch.   

Pokud se rozhodnete své výrobky 
zapůjčit, budeme rádi.

Exponáty se budou odebírat ve 

středu 27.10. od 15 do 19.00 a ve čtvr-
tek od 9 do 14 hodin.

Bližší informace získáte na 
tel. 602 501 287.    
Za Vaši vstřícnost a ochotu Vám 

předem děkujeme

za org. výstavy  Vlasta Trechová 

Sběr železného šrotu

SDH Prušánky uspořádá podzim-
ní sběr železného šrotu. Předpokláda-
ný termín je v druhé polovině října. 
Datum bude včas oznámen.  

... a něco pro majitele pejsků

Stále se množí stížnosti na volně 
pobíhající psy ohrožující děti i dospě-
lé. Rodiče se bojí o své děti, což je 
pochopitelné. Začal nový školní rok 
a zvýšený pohyb dětí vesnicí je samo-
zřejmostí. Žádáme tímto všechny 
majitele psů, aby si své mazlíčky hlí-
dali a nenechali je volně pobíhat po 
ulicích. Jedině tak můžete zabránit 
možná i vážným následkům.

Třiďte odpad dál

Obec Prušánky byla fi rmou 
TESPRA Hodonín za rok 2009 vyhod-
nocena na 3. místě v množství vytří-
děného odpadu  na obyvatele. Všem  
občanům kteří se zasloužili o získání 
tohoto místa v třídění odpadů děku-
jeme a žádáme o třídění i nadále. 

Podzim, čas dušiček
Památka zesnulých je  příležitostí, kdy zavítáme na hřbitov, položíme kytku a vzpomeneme na své nejbližší. Ti, kteří 

jsou domácí, chodí na hřbitov pravidelně a své hroby upravují. Určitě mně dáte za pravdu, že prušánecký hřbitov patří 
k dobře udržovaným a čistým. 

Věříme, že vaše úsilí ocení právě návštěvníci ze vzdálených míst, kteří v tento den přijedou zapálit svíčku na hroby 
svých příbuzných. 

Prostřednictvím zpravodaje děkujeme všem, jejichž zásluhou je náš hřbitov stále upravený.
Víme, že to vyžaduje spoustu času i nákladů, které se nikomu nevrátí.        spr. hřbitova

Vážení spoluobčané,

obracíme se na Vás s prosbou týkající se výsadby v obci. Víme, že mnohým 
z Vás se nelíbí, ale berte to tak, že jednou tady je a zkuste ji nějakým způsobem 
přijmout.

Sami víte, že výsadba se táhne od konce ulice Nové až po konec ulice Mlýnské. 
K tomu jsou zde plochy před obecním úřadem a místa, kde nikdo nebydlí. 

Naše prosba je jednoduchá. Věnujte, prosíme Vás, pár minut týdně tomu, že si 
před svým domem vytrháte ten největší plevel. Malý nebo ten, který se zatrhává, 
postříkáme. 

Pravda je prostě taková, že pokud před jedním barákem půl hodiny trháme 
jen trávu, nezbývá moc času na nějaké zastřihávání a tvarování  vlastní zeleně. 
Bohužel plevel je priorita, nemůžeme si ho nechat přerůst přes hlavu. 

Musíme ovšem zase podotknout, že někteří z vás si záhonky plejí od začátku 
bez problémů. Díky moc. 

Proto, milí občané, vzhůru do výsadby. Pokud máte doma školou povinná dít-
ka zavelte. „marš před barák trhat trávu“. A věřte nám, že pod pohrůžkou zákazu 
počítače budou pracovat jako pilní mravenečkové. Vy ostatní, kteří už tuto „lev-
nou  pracovní sílu“ nevlastníte, vejděte do výsadby sami. Zabijete několik much 
jednou ranou. Za prvé pobudete na 
čerstvém vzduchu, za druhé si zleh-
ka zacvičíte. V neposlední řadě tato 
činnost může být doplněna i malou 
kulturní vložkou v podobě kolem-
jdoucí sousedky, s níž se můžete 
podělit o žhavé novinky, „keré hýbú 
dědinú“. 

Tak  tedy s pozdravem „prušá-
necké výsadbě zdar“ Vás zdraví

místní zahradnice       
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Informace Zdravotního střediska Prušánky

V letošním roce dochází ke 
změnám v systému očkování proti 
chřipce. Není již možné kupovat si 
očkovací látku v lékárně, tuto musí 
hromadně objednat ordinace praktic-
kého lékaře.

Z tohoto důvodu žádáme pacien-
ty, kteří mají o očkování zájem, aby 

se do 10.10.2010 přihlásili v ordina-
ci MUDr. Urbanové. Cena očkovací 
látky je 350 Kč. Tuto částku pacient 
zaplatí přímo v ordinaci při objedná-
ní se k očkování. Pacientům, kterým 
bude očkování hrazeno zdravotní 
pojišťovnou, bude tato částka při 
aplikaci vrácena. Doposud nevíme, 

kterým pacientům bude očková-
ní hrazeno pojišťovnou. Objednání 
bude závazné, v případě pozdějšího 
objednání nejsme schopni zaručit, že 
bude očkovací látky dostatek.

MUDr. Miriam Urbanová

Senioři na výletě

Vyjeli jsme brzy ráno, protože 
jsme měli program naplánovaný  
na  celý den a chtěli jsme všechno 
stihnout a hodně vidět. Spojili jsme 
příjemné s užitečným a navštívi-
li jadernou elektrárnu v Dukova-
nech. Profesionální průvodkyně nás 
seznámily s provozem a bezpečnost-
ními opatřeními elektrárny. Zdejší 
výroba elektřiny činí 20% z celkové 
produkce celé ČR. Byli jsme velmi 
překvapeni s celým provozem, neboť 
jsme měli o jaderné elektrárně úplně 
jiné představy.

Na slavnou výstavu Slovanská 
epopej Alfonse Muchy, která byla 
instalována v Moravském Krumlově,  
jsme byli zvědaví a natěšení. Vždyť 
média kolem ní udělala pěkný roz-
ruch. 

V úžasu jsme zůstali stát nad 
dvaceti obrovskými obrazy, zachy-
cující výjevy z dějin českého náro-
da.  Alfons Mucha, rodák z Ivančic, 
maloval tyto obrazy 18 let a po první 
výstavě v Praze je věnoval českému 
lidu. 

Do Ivančic, rodného města také 
Vladimíra Menšíka, jsme dorazili 
odpoledne.  V domě staré radnice 
na náměstí má stálou expozici nejen 
slavný herec Vladimír Menšík, ale 
také Alfons Mucha. 

Na zpáteční cestě jsme zastavi-
li v Dolních Věstonicích v krásném 
penzionu „Ballon“, kde jsme spo-
lečně povečeřeli.  Příjemně unaveni 
a plni krásných dojmů jsme se vra-
celi domů. 

Květa Kopečková
foto: Věra Dřevěná Seniorky – cvičenky navštívily  rozhlednu na Podvorovsku

U penzionu v Dolních Věstonicích
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Společenská kronika

Sňatky

Ing.Petr Zigáček
Mgr. Zuzana Krahulcová, Bc.

Lucie Steinbacherová
Lukáš Sasín

Radka Maroušová
Radek Bůšek

Adéla Stancová
Jiří Sněhota 

Jana Hosajová
Mr. Th omas McComb

Petra Machálková
Marek Čupr

Michaela Malíková
Zbyněk Čech

Opustili nás

Božena Balgová
František Řehánek
Marie Hřebačková
Marie Hortová
Pavla Šillerová50 let společného života

oslavili manželé

Ludmila a Rostislav Šimkovi.

Přejeme jim do dalších společných let 
hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.

Životní jubilea

Pavel Klubus 85 let
Věra Balusová 85 let
Emilie Salajková 90 let

Narození

Tadeáš Bára
Nela Markovičová 
Karolína Čuprová
Natálie Malíková
Michal Křivák
Tadeáš Šůrek
David Jureček
Julie Štrokayová  
Martin Procházka
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Potřebujete masáž, relaxaci, odstranit 
únavu či celulitidu?

Chcete se cítit opět skvěle?

To vše Vám nabízí p. Blanka Esterková,
provozující masérské, rekondiční a regenerační 
služby, v nichž jsou zahrnuty tyto druhy masáží:

 - klasické
 - relaxační a sportovní
 - lymfatické ruční i přístrojové
 - medové 
 - baňkování
 - masáž lávovými kameny

Myslete také na zdraví svých blízkých 
a využijte možnost koupi dárkového poukazu 

na jednotlivé masáže.  
 

Uvedené služby si můžete objednat 
na tel. 737 726 532 

nebo osobně 
na adrese Prušánky 193, ul. Hlavní 

Zveme Vás .... Reklama

Setkání šedesátníků

Čas letí jako voda, a tak jsme se 
my, šedesátníci, domluvili, že si udě-
láme společné setkání Stanovili jsme 
datum 16. června a v tento den jsme 
se sešli v naší obřadní síni. Po krát-
kém uvítání místostarostou obce 
Josefem Esterkou a prohlídkou obec-
ního úřadu  jsme odešli společně na 
místní hřbitov, kde jsme položili  kyt-
ku a vzpomenuli svého třídního uči-
tele p. Oldřicha Svítka. 

Poté jsme se odebrali do hostince 
U schottlů, kde jsme strávili příjemné 
odpoledne i večer. S dobrou náladou 
vydrželi  všichni až do pozdních noč-
ních hodin.        

Věra Dřevěná

Podzim a Vánoce jsou obdobím, kdy pro Vás připravu-
jeme tradičně tyto akce:

Drakiáda
za kostelem 

Termín bude včas ohlášen
* * * * *

Výstava lega, puzzle
a drobných modelářských výrobky z různých materiálů

Výstavu můžete navštívit 
od 29. - 31.10. 2010 v KD Prušánky

* * * * * 
Lampiónový průvod

16.11. 2010 – sraz účastníků v 16.45 na točně
* * * * *

Předvánoční prodejní 
výstava

vánočních ozdob a doplňků
14.11.2010  KD Prušánky

* * * * *
Koncert Hodonínského 

kvarteta
8. 12. 2010

Obřadní síň OÚ Prušánky
* * * * * 

Vánoční koncert
VUS  Ondráš
20.12. 2010 

KD Prušánky
* * * * *

Vánoční koledování
24.12.2010 ve 14.00 hod..

Na návsi u OÚ 
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Výstava fotografií 
1. ročníku festivalu 

„Photokošt“

Od 18. září do 31. října 2010 bude v Masarykově 
muzeu v Hodoníně a dalších hodonínských kulturních 
zařízeních k vidění hned několik výstav fotografi í. V tom-
to termínu bude probíhat fotografi cký festival Photo-
košt, v rámci něhož se v jednotlivých výstavních prosto-
rách představí autoři současné české, slovenské a polské 
fotografi e, kteří ve své tvorbě reagují na změny života ve 
střední Evropě a přibližují, jak se spolupodílíme na pro-
měnách světa, ve kterém žijeme. Hlavním organizátorem 
festivalu je občanské sdružení Fotokošt, které pro první 
ročník festivalu vybralo jako hlavní téma „Dny všední, 
dny sváteční“. 

Zatímco na zámečku budou moci návštěvníci shléd-
nout práce českých fotografů, ve výstavních sálech Masa-
rykova muzea na Národní třídě se představí fotografové 
z Polska, jejichž práce se v našich galeriích objevují poměr-
ně málo. Fotografi e dalších autorů budou v rámci Photo-
koštu vystaveny také v kavárně kina Svět nebo v klubu 
Pohoda. Tvorbu regionálních fotoklubů Kontakt, Důbra-
va a Sdružení FotoArt si budou moci zájemci prohléd-
nout ve vstupních prostorách a galerii Městské knihovny 
v Hodoníně. V rámci akce bude také probíhat amatérská 
fotografi cká soutěž na téma „všední dny“, které se můžete 
zúčastnit i vy. Celý festival bude zahájen v sobotu 18. září  
vernisážemi v jednotlivých výstavních prostorách, a to od 
10 do 15 hodin, v 17 hodin pak proběhne v sále Evropa 
komentovaná projekce fotografi í se všedním či nevšed-
ním pohledem na život v Hodoníně a okolí, kterou pove-
de sociolog, divadelník a historik umění Mgr. Jiří Siostr-
zonek, Ph.D. Vstup na vernisáže, komentovanou projekci 
i závěrečný koncert skupiny Helemese v Country Saloonu 
ve 20 hodin je zdarma. Všichni návštěvníci jsou srdečně 
zváni. Podrobný program vernisáží a podmínky fotogra-
fi cké soutěže jsou zveřejněny na www.foto-om.com.

Kniha fotografií „Prušánky dříve a nyní“

U příležitosti oslav 750. výročí založení Prušánek 
by měla v roce 2011 vyjít fotografi cká publikace o naší 
obci. Budou zde zobrazeny domy, lokality, či ulice na-
skenované z historických fotografi í spolu s fotografi emi 
téhož místa v současnosti, které podle původní fotogra-
fi e zaznamenám ze stejného místa v současnosti. Dané 
fotografi e budou podle dostupných informací popsány. 
Proto prosíme všechny občany, aby přinesly k zapůjče-
ní své fotografi e místních domů a lokalit z doby minulé, 
případně i nedávné (pokud je fotografi e zajímavá, nebo 
pokud v dané lokalitě došlo k významné stavební změně). 
Snímky noste, prosím, na obecní úřad p. Trechové nebo 
přímo mně (Příční 670) a to s udáním alespoň přibližné 
datace a místa. Všechny fotografi e budou po naskenování 
vráceny.  

Výstava „Tradice a historie Prušánek“

Na podzim 2011 je v plánu uspořádat výstavu, jejíž 
součástí bude i výstava fotografi í. Prosíme, přineste 
k zapůjčení historické fotografi e (či zajímavé snímky 
nedávno minulé) krojovaných a místních folklórních 
událostí. Tyto fotografi e budou opět vráceny majiteli.

Ing. Petr Omelka
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Beseda u cimbálu

Krojované hody

Družstvo žáků Nová školka


