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750 let Prušánek 
Informace Satturnu Holešov

Společenská kronika 
Zveme Vás

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, léto je před 

námi a právě v tomto období nás čeká 
nejvíc práce. V rámci oslav  uplynutí 
750 let o první zmínce o Prušánkách 
jenom krátce o akcích, které již k tomu-
to významnému výročí proběhly. Svě-
cení vinařského kříže 
arcibiskupem Janem 
Graubnerem za hojné 
účasti všech občanů 
bylo akcí důstojnou 
a vydařenou. Místní 
myslivecké sdružení 
připravilo výstavu tro-
fejí a také se postaralo 
o pohoštění návštěvní-
ků. Proto jim alespoň 
touto cestou děkuji, 
stejně tak všem krojova-
ným, hasičům, hudeb-
níkům, všem sponzo-
rům a ostatním obča-
nům, kteří se jakýmko-
liv způsobem na tomto projektu účast-
nili. Ovšem zvláštní poděkování patří 
otci této myšlenky i následné  realizaci, 
doc. Františku Hradilovi, který spolu 
se synem toto dílo vytvořili. Májové 
zpívání mužských sborů z celého Pod-
luží nám zhatilo počasí, přesto díky 
nezměrnému úsilí členů „Slováckého 

krúžku“ všechno dobře dopadlo. Jak 
účinkující, tak diváci byli nad míru 
spokojeni. No a v neděli, to už nám 
přálo i počasí, zkrátka paráda, jak se 
patří. O tom, co všechno se událo, 
budete informováni na dalších strán-
kách tohoto  zpravodaje. Já jenom 
mohu vyjádřit srdečné poděkování. 

1. června byla předána do užívá-

ní zrekonstruovaná družina ZŠ, tu 
si mohli návštěvníci prohlédnout 
v rámci výstavky dovedností žáků ZŠ 
28.5.2011. Hodnota tohoto díla před-
stavuje 1. 400 000,-Kč. Je to první 
investiční akce nového zastupitelstva. 
Nadále pokračují práce na výstav-
bě inženýrských sítí na ul. Morav-

ská. Na tuto akci jsme získali dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj 
1. 800 000,-Kč. V současné době 
je zažádáno o 24 stavebních míst, 
takže je ještě volných 12 stavebních 
pozemků. V červenci začne výstav-
ba komunikace „Cacardov“, která by 
podle předpokladu  měla být hotová 
do konce prázdnin. Máme zažádáno 

o dotaci „Cyklostezka 
Nechory“ a čerstvě 
o dotaci  „Zateplení 
a výměna oken KD“. 

V těchto dnech 
byla otevřena zre-
konstruovaná pro-
dejna potravin, která 
působí velmi přízni-
vým dojmem. 

Navštívili mě žáci 
6. třídy ZŠ vedeni 
paní učitelkou Mgr. 
Kurkovou. Tato sku-
pina dětí se zabývá 
ekologií a na svátek  
„Den Země“ usku-

tečnila prohlídku naší obce a přišla 
s velmi podnětnými návrhy, kterými 
se určitě budeme zabývat. 

Závěrem přeji dětem radostné 
a slunné prázdniny, nám ostatním 
příjemnou dovolenou k načerpání 
nových sil.

 Jan Prčík, starosta obce
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Díky zodpovědným občanům 
ušetřila naše obec životnímu prostředí 
řadu surovin.

Naše obec už několik let poskytu-
je občanům možnost třídit vysloužilé 
spotřebiče – mimo jiné televizory 
a monitory.

 Nyní můžeme přesně vyčíslit kolik 
elektrické energie, ropy, primárních 
surovin a vody jsme díky tomu ušet-
řili životnímu prostředí, stejně jako 
o kolik jsme snížili produkci skleníko-
vých plynů nebo nebezpečného odpa-
du. Informace nám poskytla analýza 

Z činnosti ZŠ

Informace  odpadového  hospodářství

Obec Prušánky TV Monitory Celkem
Počet sebraných kusů za rok 2010 105 59 164
Úspora elektrické energie (MWh) 17 7 24
Úspora ropy (l) 303 180 483
Úspora primárních surovin (t) 1 021 82 1 103
Úspora vody (m3) 78 195 44 693 122 888
Snížení produkce nebezp. odpadu (t) 15 10 25
Snížení prod. skleníkových plynů (CO2) 5 2 7

Přestože studie byla zaměřena 
pouze na televizory a monitory, pří-
nos pro životní prostředí předsta-
vuje recyklace všech ostatních sta-
rých spotřebičů. Poděkování si tedy 
zaslouží všichni, kteří elektroodpad 
nevyhazují do popelnice nebo dokon-
ce do přírody, ale nosí jej do sběrného 
dvora.

Tímto se obracíme na občany, 
kteří elektroodpad netřídí, aby se do 
tohoto procesu zapojili.   

neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a  recyklaci občany  
tříděných elektrozařízení.

Z Certifi kátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, 
že občané naší obce v loňském roce vytřídili  105 televizorů a  59 monitorů

Zpětným odběrem a recyklací 
televizorů, počítačových monitorů 
a jiných elektrospotřebičů pomáhá-
te šetřit životní prostředí a přírodní 
zdroje. 

A co všechno sem ještě řadíme?
- úsporné žárovky, zářivky, startéry
- monočlánky
- baterie
- ledničky, radia,  žehličky 
- elektroodpad
- prostě vše co souvisí s elektřinou 

Ukládejte si drobný odpad do kra-
bice a přivezte na sběrný dvůr. Pra-
covník sběrny si jej sám vytřídí. 

Nebezpečný odpad
- barvy, 
   laky, ředidla, 
   lepidla
- léky
- vyjetý olej 
- kyseliny a ostatní 
   chemikálie

Václav Polách, 
místostarosta

Co se  u  nás  dělo 
v dubnu a květnu

Začátkem dubna vyvrcholila 
celostátní kampaň „Miší děti říka-
jí STOP kyberšikaně“ přehlídkou 
natočených klipů a prezentací v Pra-
ze v Klubu Lávka. Pro naše zástupce 
to byly nezapomenutelné okamžiky. 
Povedená prezentace vynesla trojici 
ve složení Rebecca Peřinová, Klá-
ra Kuběnová a Jan Zálešák zvláštní 
cenu poroty za prezentaci kampaně. 
Náš tým zpracoval 2 podoby kam-
paně a všechny práce jsou ke zhléd-
nutí na těchto webových stránkách 
http://www.minimalizacesikany.cz/
misi-deti-rikaji-stop-kybersikane. 
Práci s naším týmem připravovala 
a s trojicí v Praze byla p .uč. Vanda 

Bušková. Velmi dobře nás reprezen-
tovali. Všem ještě jednou děkuji.

V dubnu i květnu proběhla řada 
akcí zaměřených na ekologii- nej-
prve to byla návštěva 2.+3.třídy 
v hodonínském excentru Dúbra-
va na jednom výukovém progra-
mu, pak následoval Den Země, kdy 
deváťáci pod vedením p. uč. Kurko-
vé  pomohli zorganizovat pro I. stu-
peň závod družstev s plněním úkolů 
na stanovištích a opékáním „hadů“ 
z těsta na závěr. Další třídy II.stupně 
se podílely na úpravě školní zahrady 
ZŠ a MŠ.

V rámci projektu Biodiverzita 
se u nás objevila putovní výstava 
zpracovaných témat, kterou jsme 
pak předávali další škole – v Újezdu 
u Brna.

Začátkem května se zúčastnila 
6. třída-doplněná několika sedmáky 
pobytového výukového programu 
v mikulovském ekocentru Pálava. 
Na rozdíl od loňského roku se letos 
pobyt i s počasím vydařil. 

V polovině května proběhlo další 
setkání dětí, tentokrát při výtvarných 
dílnách ve Tvrdonicích jako druhé 
setkání příhraničního projektu Život 
na dolním toku Moravy. Zde si všich-
ni mohli vyzkoušet nejrůznější lido-
vá řemesla. V posledním květnovém 
týdnu zajížděli šesťáci ještě s prezen-
tací svého projektu k Biodiverzitě 
na Rychtu Krásensko-ekocentrum 
v oblasti Moravského krasu.

Červen zahajovaly výlety-2. 6. 
odjely na výlet čtyři třídy ( 2.-5.). 
Druháci a třeťáci byli v Bosko-
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vicích a čtvrťáci a páťáci zase na 
Bouzově. Jen prvňáčci měli termín 
o týden posunutý a výlet do zámku 
v Miloticích s programem pro prin-
ce a princezny se jim vydařil, stejně 
jako pak následná plavba za piráty 
lodí po Baťově kanále. Vrátili se po 

3. hodině odpoledne ještě nama-
lovaní jako ti piráti i s pirátským 
osvědčením…

Naši osmáci zase trávili 3 dny na 
Littneru (outdoorový kurz), který 
připravila p. uč. Bušková.

Ráda bych popřála všem našim 

žákům úspěšné dokončení školního 
roku a pak krásné prázdniny plné 
zajímavých zážitků.

Nám dospělým zase nějakou tu 
dovolenou k načerpání nových sil 
a hlavně příznivé počasí bez pohrom.

Alena Kristová

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je akce 

k podpoře dětského čtenářství, kterou 
pořádá Klub dětských knihoven, Sva-
zu knihovníků a informačních pra-
covníků (SKIP ) ČR k mezinárodní-
mu dni dětské knihy slavenému v den 
narození Hanse Christiana Andersena 
(2. 4. 1085 ) – letos již pojedenácté.

Tento rok byl věnován Václavu 
Čtvrtkovi a Radku Pilařovi k jejich 
výročí narození. Jejich pohádky pro-
vází nás, děti, celým dětstvím. Usína-
li jsme při Večerníkových pohádkách 
s Mankou a Rumcajsem, vílou Amál-
kou, Makovou panenkou a motýlem 
Emanuelem. Letošní akce se konala 
1.4. Zúčastnily se jí děti z 1.-5.třídy. 
V 18.00 hodin jsme se sešli ve ško-
le. V pohodově jsme se rozdělili do 

skupin podle barev. Potom jsme si 
povídali o panu Andersenovi a spi-
sovateli Čtvrtkovi. Připomněli jsme 
si známé postavičky z pohádek toho-
to autora. Zašli jsme si také do lesa 
Řáholce ( tělocvičny), kde jsme zdo-
lávali nejrůznější překážky. Po splně-
ní všech úkolů jsme si šli do svých 
tříd nachystat spacáky, 
umýt se,  převléct do pyžam 
a nachystat na čtení „na 
dobrou noc“. P. učitelky-kaž-
dá ve své třídě-četly dětem 
z knížek vybraných pro náš 
věk. Usínalo se nám krásně, 
ale pomalu… Plni zážitků 
se nám některým podařilo 
usnout hodně pozdě. Ráno 
nás ale probudili ptáčci na 
naší školní zahradě velmi 
brzy. Hned, jak jsme vstali, 

jsme se sbalili, uklidili třídy. Nastal 
čas pro udělení medailí H.Ch.Ander-
sena a pohlednice s logem akce. Na 
doplnění energie nás čekala sladká 
odměna a pak jsme se vypravili spo-
kojeně domů

Ivana Poláchová, Tereza Poláchová, 
Monika Štaubertová

S p o r t  v e  š k o l e
S blížícím se koncem školního 

roku přibývá sportovních soutěží. 
V květnu to byly dva závody v rám-
ci Regionu Podluží. Nejprve vyjela 
naše štafeta do Lužic obhajovat loň-
ské vítězství v závodu na kolečkových 
bruslích. Napětí v závodu udržoval až 
do konce fi nišman Jirka Stávek, který 
uhájil 1.místo. Obhajoba se podaři-
la, a tak už máme podruhé v držení 
Pohár pana starosty z Lužic. Příští rok 
to bude těžší…ale uvidíme!

Dalšími závody byly tradiční atle-
tické přebory Podluží v Lanžhotě. 
Z nich jsme přivezli řadu medailí. 
Dařilo se už prvňáčkům-Denis Kova-
čič získal 2 medaile, Nikolas Netík 
jednu, ve druhé a třetí třídě získali 
závodníci nějaké 4.místo a pak nej-
bohatší na medaile byla 4.třída. Kat-
ka Švastová vybojovala hned 4! K ní 
se přidali ještě Kamila Zvědělíková 
a Vojta Salajka, každý s jednou 

medailí. V páté třídě byly pak 2 zla-
té – Dominik Fojtík za hod míčkem 
a Nicolas Hošmánek ve skoku do dálky.

Závodníci z II.stupně dotáh-
li bodově naše umístění celkově 
na 3.místo. V 7.třídě byla úroda 
6 medailí- po jedné Vojta Sukup 
a Vojta Pavelka, po 2 medailích Aleš 
Tománek a Kuba Redek.

V 8. třídě potěšila medaile Radku 
Kotáskovou a Tadeáše Janoška-oba 
byli stříbrní. Nejvíc medailí nasbíra-
li deváťáci- po jedné Martin Hančík 
a Simona Chludilová, dvě zlaté Bára 
Kolibová a celkově 4 medaile Jitka 
Šimková ( 2 zlaté, stříbro a bronz). 

Ve čtvrtek 9.6. proběhlo 1. kolo 
atletické soutěže družstev ml. žactva 
v Hodoníně. Na celkové výsledky si 
musíme ještě počkat, ale zatím se jeví 
nejúspěšnějším závodníkem Domi-
nik Fojtík, který vyhrál vrh koulí 
výkonem 9,41m a v hodu míčkem 
dosáhl na 50m hranici 

( v Lanžhotě to bylo 51,51m! ).

Do konce školního roku obvyk-
le proběhne ještě některá z fotbalo-
vých soutěží nebo nohejbal. Tak ať se 
daří!!!

Alena Kristová
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Z naší školičky

P r á z d n i n o v é 
představy naš ich 
n e j m e n š í c h  

Já se těším na prázdniny,
prázdniny mi svědčí,
z nich se vrátím odpočatý,
veselý a snědší.“

U nás ve školce se samozřejmě také 
na prázdniny těšíme. Jsou plné her, 
výletů a koupání. Povídáme si o nich 
a děti se těší úplně na všechno. A na 
co nejvíce? Tak si to poslechněte:

Martínek I. 
„My pojedeme na chatu, tam bude 
bazén, tři pokoje, jedna ložnice 
a kamenná zahrádka. Já se budu 
koupat a budu tam mít konečně tro-
chu klidu. Já si představuju, že bych 
si tam vzal ty malé polštářky, na kte-
rých ležím.“

Lucinka M.
„Já pojedu do Hodonína na bazén 
a taťka mě potom kúpí něco pěkného.“

Patriček H.
„Já pojedu s taťkou, mamkou a brá-
chou do Čech na myslivnu a tam se 
budu každý den koupat.“

Vašík M.
„S mamků pojedu na chatu, kde bude 
velký bazén a Kuba a Štěpán a mamka 
a taťka.“

Martínek Š.
„Já bych chtěl jet do Slovenska do 
bazénu, kde je teplá voda.“

Emička P.
„Já bych se ráda kůpala u Radečka 
v bazéně, ale bez rukávků. Oni majů 
úplně nový bazén.“

Kačenka V.
„Já pojedu s mamků a s taťků na 
dovolenou, budu se koupat v bazénu 
a na kole pojedu na hrad.“

Dominička K.
„My pojedeme na dovolenů, ale nevíme 
kam, tam bude zmrzka, budeme chodit 
do obchodu a hrát se s Lukáškem.“

Verunka K.
„Já bych chtěla jít na návštěvu ke 
Kačence.“

Ríša Z.
„Já pojedu s babičkou a s dědou na 
Mušov a pak k moři.“

Natalka P.
„Já pojedu za tetou Miladou k Janince 
a pak budu vozit Majdalenku.“

Adámek K.
„Já se těším, jak pojedu na Pasohláv-
ky a do Chorvatska.“

Kryštůfek Č.
„Těším se, jak budou u rohatecké 
babičky kolotoče“.

Honzík Š.
„Já pojedu do Polska, musíme stavět 
kšeft y a vydělávat penízky.“
(pozn.- pouťové atrakce)

Štěpánek S.
„Já pojedu k babičce, ale nevzpomenu 
si kde bydlí.“

Matýsek K.
„Jak se budu koupat s babičkou v bazé-
nu. Já ji totiž vždycky provokuju.“

Honzík J.
„Já se těším na Velikonoce.“

Alec a Leonec M.
„My pojedeme na Slovensko 
k mamince, těšíme sa na Sofi nku (ses-
třičku), lebo ona je strašně krásná.“

Martínek Š.
„Pojedeme k babičce, budeme sbírat 
šnečky a dávat je na výstavu.“

Takže to jsou přání našich dětí, 
které dávají návody k tomu, jak 
to udělat, abychom znovu získa-
li radostný pohled na sebe i svět 
kolem nás.

K tomu jistě přispěje i letní sluníč-
ko, pobyt v přírodě a blízkost rodiny 
a kamarádů.

Přeji tedy všem, ale hlavně 
dětem, nezapomenutelné zážitky, ať 
se jim jejich sny a přání splní a po 
prázdninách se těším se všemi na 
shledanou.

Radka Šůrková
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Satturn Holešov Vás informuje
Kabelové televize 

Jak bylo avizováno ve všech médi-
ích už od roku 2006, nyní koneč-
ně probíhá plnohodnotný přechod 
z analogového na digitální vysílání. 
Mnohým z Vás, účastníkům KT, se 
to jeví jako velký problém. Proto by-
chom Vás chtěli informovat, jak se 
věci ve skutečnosti mají.

Naše síť kabelové televize je pro-
vozována tak, abyste co největší počet 
programů neustále přijímali v analo-
gové podobě. Chceme zabránit tomu, 
aby ti, kteří nemají televizi s možností 
digitálního příjmu, nebo si nechtějí 
pořizovat set-top-box mohli přijímat 
co nejvíce programů.

Je pravdou, že pro Vaši větší spo-
kojenost jsme do vysílání KT zařadili 
běžně dostupné zemské digitální pro-
gramy (jako programy ČT, Prima, 
Prima COOL, Nova, Nova Cinema 
a TV Barrandov). Ale tyto programy 
jsou navíc šířeny i v analogové podo-
bě. Pro jejich příjem nepotřebujete 
v síti KT řešit změny.

Na druhou stranu, zahraniční 
programy jako TV Markíza, STV 1, 
STV 2 a rakouské programy vysíláme 
v digitální podobě, proto je k jejich 
příjmu zapotřebí televizor s digi-
tálním příjmem nebo set-top-box. 
Víme, že je to trošku nezvyklé, ale 
tyto programy už není možné v jiné 
podobě přijímat. Navíc, na základě 
mezinárodních dohod by mělo od 
roku 2012 dojít k omezování výko-
nu příhraničních vysílačů, a proto je 
možné, že příjem těchto programů 
nebude v budoucnu vůbec možný.

Pořízením set-top-boxu nebo tele-
vizoru s digitálním tunerem získáváte 
v programové skladbě KT navíc slo-
venské a rakouské programy. U českých 
programů, pro které ale set-top-box 
nutně nepotřebujete získáváte poříze-
ním těchto zařízení pouze doplňkovou 
službu EPG (TV program).

Set-top-boxy jsou běžně dostup-
né v obchodu s elektronikou.

Novější televizory mají již zaříze-
ní na digitální příjem, tudíž mohou 
přijímat všechny programy bez pro-
blémů. 

Proč dochází ve vysílání KT k dis-
tribuci digitálních programů?

Během posledních 5 let vzniklo 
v ČR a SR spousta nových programů, 
po nichž je mezi diváky poptávka. 
Všechny tyto programy se snažíme 
zařazovat do vysílání kabelové TV. 
Aby jsme však nemuseli z důvodu 
kapacity sítě rušit vysílání některých 
oblíbených programů (např. Euro-
sport, Nova Sport, Spektrum, apod.) 
byly jsme nuceni některé programy 
šířit v digitální podobě. K nejistému 
příjmu zahraničních programů jsme 
se rozhodli pro tyto.

___________________________

Info k cenám zařízení:
Příjem zemského vysílání (10 volných 
programů):

set-top-box
anténa
anténní svod
zapojení a naladění

běžně dostupné jako služba za cca 1 500 Kč

Příjem satelitního vysílání (včetně kar-
ty pro české programy)

satelitní přijímač
satelitní anténa
LNB konvertor
držák antény
anténní svod
zapojení a naladění

běžně dostupné jako služby za cca 
4 500 Kč
Zařízení pro příjem HD programů je 
cca o 1 500 Kč dražší

poplatky za satelitní 
vysílání:

možnost přijímat balíček GRATIS
 0 Kč/měsíc

další nejnižší balíček 290 Kč/měsíc
(včetně programů jako Nova Sport, 
Eurosport, Disney channel)

balíček KOMBI
(včetně programu Spektrum)
 390 Kč/měsíc
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Ze sportu

Po skončení uplynulé sezóny lze 
konstatovat, že si ve svých soutěžích 
„A“ i „C“ družstva své pozice udržela, 
pohoršilo se „B“ družstvo.

A mužstvo – Jihomoravský krajský 
přebor I. třídy

Opakovala se situace přesně z pře-
dešlé sezóny, kdy Prušánky skonči-
ly na 3. místě a to i přesto, že vítěze 
soutěže Lokomotivu Brno D deklaso-
valy v poměru 6:2. Nečekané bodo-
vé ztráty s papírově slabšími soupeři 
ovšem odsunuly naše mužstvo z čela 
soutěže.
Závěrečná tabulka:
1. ŠK Lokomotiva Brno D 25b
2. ŠK Garde Lipovec 24b
3. TJ Podlužan Prušánky 23b
4. ŠK Lokomotiva Brno B 19b
5. TJ Znojmo 19b
6. ŠK 64 Brno 16b
7. ŠK Bystrc Oilers 15b
8. ŠK KME-DDM Kuřim 14b
9. ŠK Duras BVK Brno C 11b
10. Orel Ořechov 11b
11. ŠK Lokomotiva Brno C 7b
12. TJ Sokol Bzenec 1b

B mužstvo – Okresní přebor Hodo-
nín I. třídy

Po třetím kole měly Prušánky 
7 bodů, ovšem po skončení soutěže 
také a obsadily 8. místo z 10-ti účast-
níků, což bylo jedno z nejhorších 
umístění v poslední době. Takže příš-
tí sezónu bude co zlepšovat.

C mužstvo – Okresní přebor Hodo-
nín II. třídy

V této soutěži při účasti 5 družs-
tev (hráno dvoukolově) skončily Pru-
šánky na 3. místě. Šanci zde dostávají 
žáci, je ovšem potřeba říci, že starší 
přestali hrát a ti mladší musí ještě na 
sobě pracovat. 

Další turnaje
Každoroční štepánský turnaj 

šachového oddílu vyhrál T. Šerák 
před F. Javůrkem a M. Budínem. Co 
se týká dalších úspěchů hráčů Prušá-
nek, pak vítězem štěpánského turna-
je v Sudoměřicích se stal P. Balšínek 
a rapid turnaj v Hodonicích se stal 
kořistí J. Mayera.

Šachový kroužek
Kroužek nám značně „omládl“, jeli-

kož nejstarším je nyní 11 let a máme 
i předškoláka Adama Kuju. V krouž-
ku byly uspořádány 2 turnaje. Vánoč-
ní vyhrál A. Vávra před D. Hnátkem 
a M. Hlaváčkem. Velikonoční turnaj 
vyhrál M. Hlaváček před D. Hnátkem 
a A. Vávrou. Někteří žáci se zúčastnili 
i žákovského turnaje v Břeclavi, ovšem 
bez výraznějšího úspěchu. Pevně věří-
me, že se nám podaří z některých žáků 
vychovat závodní šachisty se silným 
vztahem k šachu, jenž budou dobře 
reprezentovat naši obec. Trenérem 
kroužku je František Dryšl, který tímto 
zve další zájemce – zahájení šachového 
kroužku od září tohoto roku bude včas 
oznámeno.                    František Dryšl                                                 

Šachový oddíl TJ Podlužan Prušánky v sezóně 2010/2011

Z naší kuželny

TJ  P o d l u ž a n   P r u š á n k y,  o d d í l  k u ž e l e k  v  s e z ó n ě  2 010 / 2 011
Nejlepší kuželkářská sezóna v his-

torii oddílu. Postup A družstva do 
divize, postup C družstva do krajské-
ho přeboru skupiny I., dva individu-
ální úspěchy a to v mužích 1. místo 
v kraji a v seniorkách 3. místo a s tím 
související postup na mistrovství čes-
ké republiky jednotlivců v mužích 
a seniorkách. Ale teď od začátku.

A družstvo hrající krajský přebor 
skupiny I. si jako favorit na postup 
do divize počínalo od začátku sou-
těže vynikajícím způsobem. Z ode-
hraných dvaceti šesti zápasů, dvacet 
tři vyhrálo a jen tři utkání prohrá-
lo a s náskokem devíti bodů celou 
soutěž už čtyři kola před koncem 
zaslouženě vyhrálo. K tomu se ještě 

hodí napsat, že v průběhu sezóny se 
jim podařilo pětkrát zlepšit rekord 
kuželny družstev a vylepšit i rekord 
jednotlivce. S tak kvalitními výkony 
a kvalitou hráčů, které máme, jsme si, 
jak říkali ostatní soupeři, postup jas-
ně zasloužili. Vždyť v průměru mezi 
jednotlivci jsme měli hned pět našich 
hráčů do 14.místa. První se umístil 
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Zálešák Zd., 3.Klečka Zd., 10.Esterka St., 12.Zálešák St., 
14.Horák Rad. O postup se zasloužili tito hráči: Hosaja 
Zdeněk, Horák Radek, Pihár Antonín, Zálešák Zdeněk, 
Zálešák Stanislav, Klečka Zdeněk a Esterka Stanislav ml. 
Teď se hlavně nachystat jak fyzicky, tak hlavně psychic-
ky na novou sezónu 2011/2012. Ještě jsme ani nezačali 
a už nám vznikají problémy s odehráním našich domá-
cích zápasů, kdy nám svaz nepovolil hrací den neděli 

Horní řada zleva: A. Pihár, St. Esterka ml., Zd. Klečka, Zd. 
Hosaja – vítěz KP 2010/2011
a účastník Divize JMK 2011/2012
Dole zleva: Zd. Zálešák, St. Zálešák, R. Horák

Konečná tabulka:
1. TJ Podlužan Prušánky A 26 23 0 3 2578 46
2. TJ Sokol Mistřín B 26 18 1 7      2507 37
3. SK Kuželky Dubňany B 26 17 1 8      2571 35
4. TJ Jiskra Kyjov A 26 16 1 9      2509 33
11. TJ Polužan Prušánky B 26 8 1 17 2429 16
14. KK Jiskra Čejkovice B 26 0 2 24   2379 2

Tabulka:
1. TJ Sokol Vracov C 24 17 1 6    2440 35
2. TJ Podlužan Prušánky  C 24 16 0 8    2412 32
3. KC Hodonín B 24 14 1 9   2398 29
   .
10. TJ Jiskra Kyjov B 24 3 1 20   2268 7

Tabulka dorost celkem:
družstvo záp výh  rem  

proh
průměr body

       
1. Vracov C 14    9  4        1 1121 22
2. Prušánky 14    8 4 2 1103 20
3. Vracov A 14    7     4 3 1079 18
 . 
8. Kyjov 14 3      3 8 1054 9 

ráno, jak jsme byli my i naši příznivci zvyklí. Krajský svaz 
trvá na svém a upřednostňuje soutěž před prací, která nás 
živí, i když jak všichni víme, hrajeme  jen pro zábavu a ne 
pro peníze. Tento stav bude mít vliv na chod celé kužel-
ny jak pro oddíl, tak  pro amatérskou ligu. Doufám, že se 
domluvíme, jak se svazem, tak i s p. Kaňou, který se stará 
o amatérskou ligu na nějakém schůdném hracím termínu 
ke spokojenosti všech kuželkářů. 

B družstvo hrající stejnou soutěž druhým rokem ve 
složení Esterka Stanislav st., Kristová Alena, Zvědělík Libor, 
Polách Jaroslav, Pálka Michal, Lauko Jiří, Flamík Pavel 
a Esterka Martin skončili na 11.místě s počtem sedmnácti 
bodů. V soutěži se už udomácnili a  jejich výkony mají 
i svoji kvalitu. Ale ještě mají menší výkyvy, kdy dokáží 
porazit naprosto lehce mužstvo ze špice tabulky a pak zase 
prohrát s mužstvem hrajícím o záchranu. Jejich hra byla 
někdy opravdu jak na houpačce, někdy to ke sportu patří 
a ke kuželkám dvojnásob. Věřím, že se to do nové sezóny 
ustálí a budou podávat dobré výkony, jak pro diváky, tak 
hlavně pro sebe. 

C družstvo opět předvádělo tak jako minulou sezónu 
své standardní výkony a někdy i takové, za něž by se nesty-
děli ani hráči A i B družstva a které jim zajistily 2. místo 
v krajském přeboru II. s počtem třiceti dvou bodů z dva-
ceti čtyř zápasů a práva postupu. Příští rok tak budou 
hrát spolu s naším B družstvem stejnou soutěž. Mužstvo 
má svoji kvalitu a věřím, že se s novou sezónou a těžšími 
soupeři popere, jak o body, tak o setrvání i pro příští rok 
ve stejné soutěži. O postup se zasloužili tito hráči Šimek 
Milan, Koliba Petr, Zvědělíková Alena, Šimek Michal, 
Tesařík Martin, Novotný Jiří, Šeráci Tomáš a Jarek.

Dorost hrající prvním rokem II.dorosteneckou ligu ve 
složení Šopík Petr, Zálešáková Sára, Šimková Jitka a Zále-
šák Jan- skončili ve skupině o 7.- 14.místo s dvaceti body 
celkově 8. Ze začátku to měli docela těžké, protože znali 
jen naši kuželnu a na cizích drahách se jen rozkoukávali. 
Ale v druhé polovině soutěže už věděli, jak se hraje venku 
i na těžších kuželnách. Na jaře ze sedmi zápasů jen jednou 
prohráli, jednou remizovali a pětkrát vyhráli. Kdo se na ně 
chodil dívat, uzná, že se zlepšovali zápas od zápasu. Někte-
ří dorostenci hrají taky prušáneckou amatérskou soutěž 
a věřím, že i kuželkáři, kteří to hrají mnohem dále potvrdí, 
že jim to jde čím dál lépe. Věřím, že do nové sezóny se ještě 
více zlepší, a to možná i proto, že pojedou v srpnu na letní 
kuželkářskou školu do Jihlavy. Tam budou trénovat pod 
dohledem vicemistra světa v kuželkách Honzou Kotyzou 
a mistrem republiky Robinem Parkanem. Snad jim to něco 
přinese ke zkvalitnění jejich hry a pro nás starší mladší 
konkurenci. 

Ještě jeden úspěch dvou našich hráčů. Alena Kristo-
vá získala na mistrovství kraje seniorek pěkné třetí místo 
s postupem na mistrovství republiky do Pelhřimova,  kde 
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ze 48 startujících skončila na 23.místě a Klečka Zdeněk  
postoupil taky z mistrovství  kraje mužů na republiku 
do Blanska. Zdeňkovi se zase tak moc nevedlo, ale kde 
kdo nemá republikového „čuldu“. Pro oddíl je to úspěch 
už proto, že se tam neprobojoval nikdo z našeho okre-
su Hodonín ani z okresu Břeclav. A to je v okolí hodně 
kvalitních družstev hrající i druhou ligu, jak u mužů tak 
u žen. 

Na závěr chci poděkovat všem kuželkářům za veleú-
spěšnou sezónu a čas strávený na kuželně, jak při úklidu, 
tak opravách a úpravě hracího materiálu, což určitě pozna-
li i hráči amatérské ligy, do něhož jsme investovali hlavně 
i svoje vlastní nemalé peníze!!! Určitě nepadly vniveč. Dále 

chci hlavně poděkovat všem našim skalním fanouškům 
i těm, co se přijdou podívat jen občas, za zájem a těším se 
na vaši návštěvu i v nové náročnější a kvalitnější sezóně. 
Doufám, že budete chodit v tak hojném počtu jako loni 
a my se budeme snažit vám zpříjemnit každý, vámi sledo-
vaný zápas kvalitními výkony.

Jako oddíl ještě budeme pořádat ve dnech od 26.7. 
do 6. 8. II. ročník memoriálu Stanislava Zálešáka regis-
trovaných  a někdy koncem srpna již tradičně 3.ročník 
o pohár starosty obce amatérů. Vše bude oznámeno včas 
na kabelové televizi obce a nebo na internetových strán-
kách www.kuzelkyprusanky.cz 

Za oddíl kuželek Zálešák Zdeněk

V polovině dubna skončil další 
ročník amatérské kuželkářské ligy. 
Tohoto oblíbeného sportovního klá-
ní se zúčastnilo celkem 24 družstev. 
Všichni hráči týden co týden tvr-
dě bojovali o vítězství svého týmu. 
Stojí za zmínku, že nebylo ani jed-
no družstvo, které by aspoň jednou 
nevyhrálo. Takže i ti nejslabší měli 
možnost ochutnat slávu vítěze. A tak 
to má být. 

Pořadí družstev
1. GEMAX Hodonín   
2. MORAVIA Mor. Nová Ves
3. GTX Břeclav.

Všem umístěným týmům blahopřejeme. Ale jak je vidět, našim se nějak 
letos nedařilo.  Věříme, že příští rok to „rozjedem na plné pecky, kdybychom 
měli rozšoupat kecky“.

Pořadí jednotlivců s nejvyšším počtem shozených kuželek

Muži Eduard Kratochvíl  Gemax Hodonín 290  sh. kuželek
Ženy Marie Střelcová Štamgasti Prušánky 284  sh. kuželek

Při celkovém hodnocení výsledků  bylo zjištěno, že všechny týmy podávají 
výborné výsledky.  V letošním roce při stejném počtu družstev bylo shozeno 
626 793 kuželek, což je o 42 000 více než  v ročníku minulém.   

V současné době máme všichni kuželkářské prázdniny, ale většina z nás 
nezahálí a pilně trénuje. Nebudeme přece čekat až se nás zima zeptá, co jsme 
dělali v létě.   

sport. ref.

A m a t é r s k á  l i g a  k u ž e l e k

Ohlédnutí za kulturou

V rámci oslav 750 let od první 
písemné zmínky o obci se v neděli 
16. dubna konala v Prušánkách  
XXXII. Výstava vín regionu Podluží. 

Vinaři z celé oblasti poskytli cel-
kem 740 vzorků vín všech odrůd, kte-
ré se na Podluží pěstují.

Po degustaci, která se konala 
3. dubna, nastaly prušáneckým vina-
řům náročné přípravy na samot-
nou výstavu. Všechno dobře zvládli 
a v den výstavy mohli uvítat milovní-
ky vín, kterých se sjela do naší obce 
asi pětistovka. 

Celý den probíhal v příjemné 
atmosféře a v dobré náladě. A protože 

k vínu patří i pěkná písnička, nechyběla ani CM Guráš z Velkých Bílovic, 
která svým repertoárem dokázala pobavit všechny  přítomné.

Výsledky hodnocení
Bílá vína
Champion  -  Chardonay 2009 
ing. Petr Marada, Mikulčice        87, 75 b

Červená vína
Champion  - Zweigeltrebe 2010 
Zdeněk Mutina, Poštorná             87, 75 b

Nejlépe hodnoceným vínem z Prušánek, 
kterému byla udělena cena starosty 
Neronet  2010 - Morávia Víno spol. s .r.o. 
Rudolf Tesařík   89.00 b 

Výstava vín
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Den řemesel v Moravské Nové Vsi

Prušánecká chasa pořádala  tradiční 
velikonoční krojovanou zábavu, která je 
vždy bohatě navštívena přespolní mlá-
deží. Také letošní „velikonočka“ nebyla 
výjimkou. Velký počet krojované chasy 

Tato oblíbená  tradiční prvomá-
jová akce se v sousední obci koná již 
několik let. 

V letošním roce byla zaměřena 
na prezentaci obcí regionu Podluží 
a Hodonínsko.

Naši obec zastupovala  svými 
výrobky z pedigu p. Věra  Kučero-
vá a p. Božena Maděryčová, která  
předváděla drobné háčkované před-
měty. Jejich stánek byl obohacen 
také o pečivo, které ochotně napekly 
naše seniorky – Ludvika Hlaváčová, 

Velikonoční zábava

Naše „stánkařky“ Věra Kučerová a Božena MaděryčováNaše „stánkařky“ Věra Kučerová a Božena Maděryčová

Marie Kalužová a Božena Smere-
kovská. 

Oblast kultury zastupovala  Kape-
la starých časů. Celý program byl 
vesměs jedno folklorní pásmo, a tak 
country muzika naší kapely byla pro 
všechny příjemným překvapením 
a přilákala k podiu spoustu návštěv-
níků. Možná ani někteří z vás neví, že 
takovou kapelu v Prušánkách máme. 
Všem, kteří naši obec na Dnu řeme-
sel v Mor. Nove Vsi reprezentovali, 
patří poděkování. 

Líbánky s operetou
Byl první máj, byl lásky čas...

a tak jsme se domnívali, že Líbán-
kami s operetou uděláme radost pře-
devším našim ženám.

Bylo pěkné nedělní odpoled-
ne, které doslova zvalo k procházce. 
Naivně jsme doufali, že cílem prochá-
zejících  bude tato ojedinělá kulturní 
akce. Bohužel jsme se zmýlili. Ale 
nebudeme se nad tím nijak vzrušovat 
ani to komentovat. V Prušánkách to 
asi jiné nebude. 

Důležité je, že  ti, co si přišli zpří-
jemnit májové odpoledne, určitě 
odcházeli spokojeni. Poslechnout si 
operní sólisty Moravskoslezského 

Beseda 

s důchodci

Setkání s občany od 70 let se stalo 
v naší obci již tradicí. Obecní úřad jej 
pořádá pravidelně v polovině měsíce 
května. Jinak tomu nebylo ani letos, 
a tak se v našem kulturním domě sešlo 
bezmála 120 důchodců. Krátkým 
srdečným projevem je uvítal staros-
ta obce. Stručně je informoval o dění 
v obci a také o nadcházejících osla-
vách, které jsem v této době připravo-
vali  k 750. výročí  od první písemné 
zmínky o obci. 

Všem bylo podáno malé občerst-
vení formou párků, koláčů a samo-
zřejmě vína, které nám věnovali míst-
ní vinaři. Tímto jim děkujeme.

Největší radost našim babičkám 
a dědečkům určitě udělaly dětičky 
z mateřské školy, jež je pozvaly ve 
svém programu na cestu kolem svě-
ta.  A protože v současné době letí 
zumba, mohli zhlédnout její ukáz-
ku v provedení děvčat ze zákl. školy. 
O činnosti svazu seniorů je informo-
vala vedoucí p. Květa Kopečková.

O další kulturní vložku se postaral 
pěvecký domácího ženský sbor, který je 
pravidelným hostem tohoto setkání. Po 
hlavním programu následovala volná 
zábava, při níž všichni živě probírali 
své každodenní starosti i radosti, ale 
především řešili své zdravotní pro-
blémy, které s přibývajícím věkem 
narůstají.  Při pohárku dobrého vín-
ka došlo i na zpěv, a to bylo dobrým 
znamením, že se setkání vydařilo. 

O pohodlí  všech se ochotně 
a s dobrou náladou staraly členky sva-
zu seniorů v naší obci. Za jejich odpo-
vědný přístup jim patří poděkování.     

národního divadla v Opavě určitě za 
to stálo.

A tak nám nezbývá než litovat ty, 
kteří si nechali ujít pěkný a nevšední 
zážitek.    

a výborná dechová kapela Sokolka ze 
Šakvic dokázaly vytvořit dobrou nála-
du. Je třeba pochválit domácí chasu 
za pěknou a nápaditou výzdobu, která 
dotvářela atmosféru jarních svátků. 
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Oslavy 750 let 

od první písemné zmínky o obci Prušánky 

Víte, že ....  
 ...obec Prušánky původním jmé-

nem Prusy, později pak Prussienky, je 
historicky úzce spjata s velkomorav-
ským sídlištěm v Mikulčicích, jehož 
byla jednou ze zemědělských základen? 
Svědčí o tom řada archeologických 
lokalit a odpovídajících nálezů. Nic-
méně první písemný záznam o obci je 
zaznamenán až  21. srpna 1261, kdy 
byla obec vložena jako část fundace pro 
založení Vizovického kláštera kastelá-
nem Smylem ze Střílek. Klášter spadal 
pod správu cisterciáckého kláštera na 
Velehradě, jemuž papež Alexandr VI. 
držení obce Prusy potvrzuje.

Historické doklady zaznamenávají 
obec až do počátků šestnáctého století 
jako pusté tvrziště, které zřejmě stálo 

v místech pozdějšího císařského statku 
na levém břehu říčky Prušánky.

Rozkvět obce se datuje od data, kdy 
přechází ves do majetku zemanského 
rodu Prusinovských z Víckova. Byl to 
významný rod, z jehož řad byl jeden 
zemským soudcem a Vilém byl bisku-
pem olomouckým a stál u zrodu olo-
moucké univerzity.

V průběhu let sdílely Prušánky osud 
příhraniční obce. Byly často drancovány, 
jak nepřátelskými vojsky /Poláci, Bočka-
jovci, Tataři, Prusy/, tak císařskými. 

Po konfi skaci majetku Prusinov-
ských, kteří se podíleli na vzpouře stavů 
proti Habsburkům se dostává obec pod 
správu jezuitů z Olomouce.

Ke konci osmnáctého století měly 
Prušánky 3 půllány, 20 čtvrtlánů, čtrnáct 

podsedků, 47 domkařů a 23 podruhů. 
V obci žilo asi 1 023 obyvatel.

V roce 1712 byla v obci postavena 
kaple a v roce 1757 chrám sv. Isidora. 
Faru měla obec od roku 1859.

V novější historii byla obec postiže-
na četnými požáry, cholerou i stěhová-
ním obyvatel na Balkán, do Ruska a za 
moře.

V současné době má obec přes 700 
domů s 2100 obyvateli. V obci jsou 
základní i mateřská škola a zemědělské 
i strojírenské závody. V obci jsou zříze-
ny obchody  především s potravinář-
ským a drogistickým zbožím. 

Obec je vybavena zdravotnickým 
zařízením a lékárnou. Součástí péče 
o starší obyvatele je Dům s pečovatel-
skou službou

Kříž vinohradníků
Po mnoho desetiletí stával na roz-

hraní mezi polními tratěmi Čtvrt-
ky a Nechory v Prušánkách dřevěný 
vyřezávaný kříž. Odnepaměti byl kříž 
svědkem každoročního vinařského 
obřadu „Zarážání hory“.

Ve čtyřicátých letech minulého 
století byl kříž přenesen do depozi-
táře Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti, kde je uložen dosud. Na jeho 

Uskutečňování 
Realizace záměru se započaly usku-

tečňovat iniciativou kronikáře doc. 
PhDr. Františka Hradila, CSc. v roce 
2008.

Veškeré materiální prostředky 
i práce byly voleny tak, aby minimál-
ně zatěžovaly rozpočet obce. Proto 
byly prostředky na stavbu památníku 
zabezpečovány z prostředků občanů 
naší obce nebo byly  na projekt věno-
vány občany obce.

Dubové dřevo na celý kříž vyřezala 
pila pana ing. Jana Čupra, která zabez-
pečila také manipulaci s tělesem kříže, 
který při výšce 57O cm dosahuje hmot-
nosti bezmála jednu tunu.

místě byl umístěn kříž z pískovce.
Při příležitosti výročí 750 let 

od prvního písemného záznamu 
o obci Prušánky - Prusy se zastupitel-
stvo obce, za předsednictví starosty 
obce Jana Noska, rozhodlo podpořit 
návrh kronikáře obce připomenout 
toto výročí postavením památníku - 
nového dřevěného kříže, který by při-
pomínal historickou kontinuitu obce 

i vinařské tradice u nás.
Postavení tohoto památníku usku-

tečnilo nové zastupitelstvo obce se 
starostou Janem Prčíkem.

Kříž bude připomínat často vel-
mi svízelný život občanů a vinařů 
obce, která byla v průběhu věků často 
postihována válečnými i přírodními 
katastrofami.

Dokončovací práce a sestavení kříže 
provedla truhlářská dílna mistra Josefa 
Příborského. 

Tělo ukřižovaného zhotovil z mědě-
ného plechu klempířský mistr Vítězslav 
Krist. Malbu těla realizovala výtvarnice 
paní Slavomíra Foretová. Veškeré kovo-
vé náležitosti nezbytné pro statiku kříže 
opatřil velkoobchod  Vodo topo pana 
Zdeňka Zálešáka. Sponu spojující tělo 
kříže s kovovou traverzou svařil z nere-
zového materiálu pan Ladislav Bílek. 
Statické propočty provedl ing. Josef 
Lysý. Řezbářské práce na celém kříži 
provedli František Hradil st. se svým 
synem Františkem.Tělo kříže nese 29 

vyřezaných obrazů a symbolů znázor-
ňujících život Ježíše Krista a liturgii.

Prostředí pro umístění kříže i samo 
jeho postavení zabezpečovala obec 
Prušánky prostřednictvím fi nanč-
ních darů, které poskytli Ing. Franti-
šek Hnidák z podniku Prodej a servis 
zemědělské techniky, ing. Jiří Valášek 
z fi rmy Turbodmýchadla, ing. Jaro-
slav Svoboda z podniku Agro Prušán-
ky, Pavel Matušek, benzinová stanice. 
Zabezpečení kříže železnou ohrádkou 
provedla fi rma Termoreg  ing. Draho-
mila Klimeše.

Kříž byl postaven na své stanoviště 
v druhé polovině dubna 2011.
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Tato významná událost byla zahájena slavnostním prů-
vodem v sobotu 21. května k areálu u myslivny, kde vše 
bylo velmi vkusně připraveno. 

Průvodu se zúčastnila krojovaná chasa, mužský a žen-
ský sbor, členové SDH ve svátečních stejnokrojích, kteří 
nesli symboly obce. Spolu s nimi šli včele naši ministranti. 
Do pochodu hrála DH Kamarádi z Mutěnic. Průvodu se 
zúčastnili i ostatní občané.    

Kříž posvětil při slavnostních bohoslužbách Mons. Jan 
Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, 
za přítomnosti kněží z farností Regionu Podluží, občanů 
Prušánek a jejich hostů ze širokého okolí.

Samotný obřad proběhl v úzké spolupráci obce s far-
ností Prušánky. Významné byly konzultace týkající se 
samotného obřadu, liturgie i kontaktů s arcibiskupstvím 
olomouckým mezi starostou obce Janem Prčíkem a správ-
cem farnosti P. Slavojem Alexou.

I když počasí nám zrovna nepřálo, celý obřad proběhl 
velmi důstojně a podle ohlasu byli všichni přítomní spoko-
jeni. Také Mons. Jan Graubner se o celém obřadu vyjádřil 
pochvalně.

Jsme rádi, že tato velmi náročná a dlouho připravovaná 
slavnost byla úspěšná.  

Kříž je postaven v parčíku při cestě 
do Nechor naproti myslivně. Cesta je 
součástí cyklostezky mezi Nechorami 
a dále směrem do Nového Poddvorova 
a Čejkovic. Kolem kříže je dostatečný 
prostor zabezpečující pohodlnou pro-
hlídku. 

Parkovou úpravu provedlo 
Zahradnictví Podsedky s vedoucím 
ing. Jiřím Řehánkem, Kamenické 
práce zabezpečila fi rma pana Eduar-
da Sejáka. Kříž připomínající historii 
obce Prušánky byl občanům předán po jeho posvěcení 
dne 21. května 2011.

Všem, kteří se zasloužili o realizaci památníku a  samot-
ného obřadu svěcení vinařského kříže, patří poděkování.

PhDr. František Hradil,CSc.

Svěcení vinařského kříže

Stanoviště kříže

Víkend po myslivecku
Milí přátelé přírody, milí spoluobčané,
Myslivecké sdružení Hubert Prušánky bylo v letošním 

roce poctěno možností aktivně se podílet na oslavách 
750. výročí  obce Prušánky a svěcení kříže na známém 
místě před myslivnou ve dnech 21. a 22. 5. 2011. 

V rámci „Víkendu po myslivecku“ jsme uspořáda-
li výstavu trofejí, na které jste měli možnost zhlédnout 

Výstava obrazů 

27. 5. - 2. 6. 2011
V rámci oslav 

byla v KD insta-
lována výstavu 
obrazů ak. malíře 
Jana Hladkého 
z Uherského Hra-
diště. Dílo tohoto 
mistra mohli naši 
občané i ostatní 
účastníci zhléd-
nout od 27. 5. až do 2. 6. v našem  kulturním domě.  

Obrazy byly velmi pěkné a všem se moc líbily. Pohled na 
podzimí krajinky, vinohrady a krásné kytice působily jako 
pohlazení na duši. Jsme rádi, že  jsme dílo tohoto známého 
malíře mohli našim občanům představit. 

O hlídání exponátů se opět postaraly členky ze svazu seni-
orů. Děkujeme. 

více než 100 zajímavých exponátů. Všechny pocházely 
z domácích sbírek našich členů a všichni návštěvníci 
dostali prostřednictvím poutavého vyprávění přítom-
ných průvodců spoustu originálních informací o známých 
i méně známých druzích zvěře. Především děti si skutečně 
přišly na své a ohlasy od nich byly velmi příznivé, mnohdy 
vtipné a úsměvné. 
Děti také oboha-
tily výstavu svými 
krásnými obrázky 
na přírodní téma-
ta. Děkujeme.

Postarali jsme 
se také o bohaté 
občerstvení. Na 
výběr byla pestrá 
škála nápojů, dva 
druhy klobás, dva 
druhy guláše a to po dobu obou víkendových dnů. Počet 
vydaných porcí a nápojů svědčí o tom, že návštěvníkům 
chutnalo.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem čle-
nům mysliveckého sdružení, jejich rodinným přísluš-
níkům, přátelům, pracovníkům obecního úřadu a všem 
ostatním, kteří se podíleli na úspěchu této mimořádné 
akce. Rád také zdůrazňuji, že během příprav i akce jako 
takové, proběhlo vše ve veselém, přátelském duchu a užili 
jsme si společně i spoustu zábavy, což v dnešní uspěchané 
době zdaleka není samozřejmostí.

Jménem mysliveckého sdružení Hubert Prušánky 
Vám přeji krásné prožití nadcházejícího období prázdnin 
a dovolených.

  Ing. Lubomír Zahradník
místopředseda MS
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Škola a oslavy výročí obce… 28. 5. 2011
Tak významnou událost, jakou 

je 750. výročí první písemné zmínky 
o naší obci, jsme si nemohli nechat ujít.

Nejen že historie obce je probírá-
na ve vyučovacích předmětech, ale 
také nahlédnutí do konkrétních osu-
dů, příběhů či zákoutí obce může být 
zajímavým tématem ke zpracování. 
A že těch podob zpraco-
vání bylo! Od skupino-
vých prací s historickým 
přehledem přes koláže, 
malby, prostorové mode-
ly, tepanou pečeť, různé 
nahrávky až po divadelní 
představení. Všechny tyto 
podoby (kromě divadelní-
ho představení) jste mohli 
zhlédnout  v průběhu našeho návštěv-
ního dne ve škole, který jsme nazvali 
„Otevřená škola“ v sobotu 28.5.2011.

Od 10.00 hodin proudily do školy 
skupinky dospělých i dětí. Co všechno 
se dalo vidět i vyzkoušet:

V přízemí upoutaly pozornost nás-
těnky s výtvarnými pracemi dětí pro-
ložené historickými fotografi emi- vše 

na téma Prušánky kdysi a dnes (od 
školy, přes kroje, vinné sklepy). Dále 
bylo možno nahlédnout do projektů 
a zpracovaných témat z oblasti eko-
logických aktivit. Mezi nejzajímavější 
jistě patřil projekt Motýli. Těm jsme 
věnovali celý měsíc duben a 4. třídě 
patřilo vyhodnocení za nejzajímavěj-

ší příspěvek – pořízení pokusného 
odchovu 10 jedinců motýlů. Ve třídě 
byly v době akce k nahlédnutí prá-
vě se kuklící housenky. Motýli byli 
vypuštěni s konečnou platností v úterý 
7. 6. ( první z nich se vylíhl 1.6.- na 
Den dětí).

Další zajímavou ukázkou byla prá-
ce s interaktivní tabulí-tady si na své 

Májové zpívání - 28. 5. 2011

Letošní XII. ročník májového zpí-
vání pořádaný v rámci zmíněných 
oslav, měl být pro všechny příznivce 
folkloru velkým svátkem. Z tohoto 
důvodu byly pozvány všechny sbory 
regionu Podluží. 

Bohužel počasí nám nepřálo, a tak 
po náročných přípravách u Nechor, 
kde měla tato akce proběhnout, se 
nakonec všechno muselo přestěho-
vat do kulturního domu. Mužáci si to 
patřičně „užili“. 

Pro pozvané sbory to bylo velké 
zklamání, ale pořád ještě neumíme 
poručit větru, dešti.  

Přestože všichni  tuto situaci 
těžko nesli, vše dopadlo velmi dobře 
a  dobrá nálada při cimbálové muzice  
vydržela až do půlnoci. Aby ne, vždyť 
ochutnávka nechorských vín našich 
mužáků  všem patřičně zvedla nála-
du.   

Účinkující doprovázela CM Ver-
buňk a CM J. Severina. Zpestřením 

mužských sborů bylo vystoupení 
místního ženského sboru a sloven-
ského tria, které nás upoutalo vynika-
jící hrou na fujaru.

Víme, že v příjemném prostředí 
u Nechor by bylo všechno jinak, ale 
snad příště. 

Pořadatelem byl SK Prušánky 
v čele s domácími mužáky a Obec 
Prušánky. Všem, kteří se přičinili 
o zdárný průběh májového zpívání, 
děkujeme.

přišly asi všechny věkové kategorie 
- od babiček, které se s tím už ve ško-
le nesetkaly až po děti z MŠ, které se 
s tím zatím ještě nesetkaly. Ukázky 
vedla p. uč. Nesvadbová.

V prostoru před schodištěm do 
vyšších pater byly vystaveny skupino-
vé práce na téma z historie Prušánek.

V prvním poschodí 
byly promítány asi na jed-
nohodinové smyčce ukáz-
ky ze školních outdooro-
vých kurzů a dalších akcí. 
Také nástěnky zde byly 
velmi hezky vyzdobe-
ny tématickými pracemi 
– k měsíci dubnu-měsíci 
motýlů. Dále zde byla ote-

vřena učebna informatiky, aby bylo 
možno prohlédnout si její vybavení 
a případně i ukázky prací žáků 3. a 4. 
třídy, které mají dosud v rámci infor-
matiky zpracovány. Tyto práce vedla 
p. uč. Trechová. K prohlédnutí byla 
i další učebna s využitím multimediál-
ní výuky- interaktivní tabule, projekč-
ní technika, ozvučení..
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V neděli 29. května  jsme oslavy završili 
Po sobotním deštivém a studeném 

počasí nás nedělní ráno uvítalo krás-
nou slunečnou oblohou, která nám 
dávala naději, že prožijeme pěkný 
den. 

Nemýlili jsme se. Již od rána k nám 
přijížděli stánkaři s dobrou náladou, 
která se rychle přenesla i na organi-
zátory a všechny přípravy probíhaly 
v úplné shodě a bez problémů. Tušili 
jsme, že pokud počasí vydrží, „dílo“ 
se podaří. 

Dopoledne mohli návštěvníci 
zhlédnout jízdu na kole přes pře-
kážky. Ta byla určena především pro 
mládež. Jsme přesvědčeni, že někteří 
„výrostci“ to budou zkoušet.

Co se týká stánků, snad také v tom-
to směru byla spokojenost. Chtěli jsme 
nabídnout ukázku drobných řemesl-
ných výrobků  z okolí. Poněvadž nikdo 
nevěděl, jaké nás čeká počasí, stánky 
z daleka jsme raději odmítli.  Kdo nám 
tam asi chyběl, byl umělecký kovář. 
Bohužel měl obsazeno. Naši místní 
„stánkaři“ nezklamali a vzorně nás 
svými výrobky prezentovali.

A tak prostřednictvím zpravoda-
je děkujeme Věře Kučerové, Boženě 
Maděryčové a Petru Maté. Myslím, že 
mezi ně můžeme započítat i Zdeňku 
Hrdličkovou – Dvořákovou, kterou 
všichni dobře známe.

Odpolední program byl zahájen 
průvodem mažoretek Neonek z Mor. 
Nové Vsi.

Po jejich vystoupení následo-
val kulturní program, v němž byly 
obsaženy všechny žánry. 

Našim cílem bylo, aby si každý 
vybral ten svůj.  Podle ohlasu se nám 
to podařilo. 

Někomu se líbily tance, jinému 
cimbálka  nebo žesťový koncert. 
Také základní škola se do odpo-
ledního programu zapojila. Pod 
vedením p. učitelky Vandy Buškové 
nastudovala krátké div. představení,  
které bylo postaveno na starodávné 
pověsti.

 
Pro naše občany byla určitě pře-

kvapením místní Kapela starých 
časů, o jejíž existenci věděl málokdo. 

Měla obrovský úspěch, a to „kluky“ 
nesmírně potěšilo.      

Úroveň pořadu  určitě pozvedli 
moderátoři radia Dyje Renata Svozíl-
ková a Rastislav Janovíček. Svým při-
rozeným projevem si získali všechny 
návštěvníky a dodávali celému odpo-
ledni patřičný ráz.       

Večer uzavřela hudební skupina 
Fleret. I ta určitě splnila očekávání 
všech příznivců  této kapely. Bohužel 
chyběla Jarmila Šuláková, na níž jsme 
se těšili. Jako předskokani Fleretu se 
představila skupina Šroti z Dolních 
Bojanovic. Svým repertoárem nás 
mile překvapila.

Po hlavním programu  ještě pro 
„vytrvalce“ vyhrávala cimbálová 
muzika Galán, při níž si zatančili 
a zazpívali hlavně mladí příznivci této 
muziky.  

Kus poctivé práce odvedli také 
pracovníci Tonstudia Rajchman 
z Dolních Bojanovic. 

Díky výbornému ozvučení měl 
celý program  dobrou úroveň. 

Vlasta Trechová, kult. ref.

Oslavy jsou úspěšně za námi. Zdá se, že všichni, kteří jste se jich zúčastnili, jste odcházeli spokojeni. To nás, pořa-
datele, velmi těší. Celé oslavy jsme pojali jako dárek pro Vás, občany Prušánek, k tomuto významnému výročí.

  
Závěrem zbývá už jen poděkovat všem účinkujícím, kteří nám připravili pěkný kulturní zážitek a také těm jež  se 
na přípravách podíleli. Byl to tým všech pracovníků obecního úřadu – starosta, místostarosta, zastupitelé, úřednice 
a ostatní zaměstnanci, kteří odvedli úžasný kus namáhavé práce před zahájením všech akcí.
Poděkování patří také žákům, skautům, důvěrnicím při ZŠ, fotbalistům, slováckému krúžku, chase a všem ostatním 
občanům Prušánek. Tito pomáhali organizačně zajišťovat hladký průběh nedělních oslav.   
Zvlášť děkuji také SDH Prušánky, jež se velmi dobře postaral o občerstvení účinkujících a hostů. 

Poznámka kult. ref.
Děkuji všem, kteří jste ocenili náročnou práci na této oslavě. Vaše spokojenost je pro mě odměnou. 

                                                                                                     Vlasta Trechová, kult. ref.   

Poděkování 

V prostoru  schodiště do II. patra 
byly instalovány výtvarné práce našich 
nejstarších školáků- především „malí-
řek“ z 9. třídy. K nim se přidala již 
osvědčená výtvarnice Martina Řehán-
ková ze 6. třídy, která svými pracemi 
sklízí úspěchy i v soutěžích.

Ve II. patře byly vystaveny výtvar-
né práce i skupinové práce z projektů 
ekoškoly – např. Biodiverzita. V sou-
časné 8. třídě vybavené též projekční 

technikou a ozvučením byly ke zhléd-
nutí záznamy ze školních akcí, projek-
tů a dramatizací z dějepisu, českého 
jazyka a vlastivědy, které připravila 
p.uč.Bušková.

Svým příspěvkem ke slavnostním 
chvílím přispěla i fi rma MSO Kyjov, 
které se podařilo dokončit rekonstruk-
ci školní družiny v pátek před naší akcí. 
Řada dospělých i dětí si se zájmem 
prohlédla nově upravené a krásně 

vybavené prostory školní družiny. Byl 
to pěkný dárek dětem k jejich svátku.

Řada našich „odrostlejších“ náv-
štěvníků si zavzpomínala nad starý-
mi školními fotografi emi a někteří si 
mohli odnést i jejich kopie na památ-
ku. Každý, kdo po prohlídce školu 
opouštěl, dostal malý dáreček, vyrobe-
ný dětmi a samolepku s logem výročí. 
Na akci budeme rádi vzpomínat.

            Alena Kristová
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Krátce...
Setkání v  Dlážděné

Už po 16 let se scházíme v podve-
čer 30. dubna, pokud nám to počasí 
dovolí, na tradičním „stavjání májky“ 
a pálení čarodějnic. Toto setkání je 
putovní  a  letos se  konalo u Tesaříků. 
Prožili jsme příjemnou předmájovou 
noc, plnou zábavy, smíchu, dobrého 
jídla a pití, které jsme si degustovali 
navzájem. K tanci a zpěvu nám hrál 
DJ Jara. Tímto si utužujeme naše 
vzájemné soužití, moc nás to baví 
a doporučujeme taková setkání 
i jiným uličkám naší obce. 

Tesaříková
Pozvánka na 

Svatojánskou noc
Obec Prušánky Vás zve na Sva-

tojánskou noc, kterou každoročně 
pořádá v areálu u koupaliště. Letos 
se bude konat v pátek 24. června 
v 18.00 hod. Pozvání k nám přijala 
skupina historického šermu Virtus 
Vincit, která nás zaujala před pár lety. 
Její šerm, tance a výbornou ohňovou 
šou jistě rádi znovu uvítáme. 

Vstupenky budou slosovatelné o věc-
né ceny a překvapení svatojánské noci.
Občerstvení je zajištěno. 
Pokud nám počasí bude přát, prožije-
me v záři ohňů příjemný večer a mož-
ná i celou svatojánskou noc. 

K Nechorám do sklepa
Prušánečtí vinaři Vás zvou na 

II. ročník otevřených sklepů pod 
názvem „K Nechorám do sklepa“, který 
můžete navštívit v sobotu 25. června. 
V tento den bude pro milovníky vín 
otevřeno od 10 do 19 hodin 20 sklepů 
nechorských vinařů. Přijďte ochutnat 
víno z našich Nechor. Rychlé občerstve-
ní zajišťují vinaři, teplé zájezdní sklepy.

Po ukončení bude kulturní pro-
gram při cimbálové muzice a ochut-
návka vín v obecním sklepě.
Více informací najdete na 
www.nechory.cz
  

Podzimní výstava
Jen v krátkosti připomínáme, že 

koncem října připravujeme výstavu 
z historie a tradic Prušánek. Prosíme, 
abyste pomalu připravovali předměty, 
které můžeme k této výstavě použít. 
Bližší informace Vám budou podány 
v knihovně. 

Společenská kronikaSpolečenská kronika

Opustili nás
Zdeněk Hřebačka
Růžena Prčíková
Jan  Seják
Anna  Stancová
Josef  Grebeníček
Marie Rollerová
Anežka Výběrová
František Hložek  

50 let společného života
oslavili manželé

Bohumil a Terezie Buškovi

55 let společného života
oslavili manželé

Eva Ludvík Hromkovi
                       

manželé
Františka a František Koryčanovi

* * * * *

60 let společného života
oslavili manželé

Štěpánka a Oldřich Hřebačkovi

Sňatky
Kristýna Flamíková
Jiří Straka

Milena  Nováková
Stanislav Horký    

Narození
Elen  Kankiová
Jan  Blaha
Tina Ostřížková
Jan a Zbyněk Cabalovi
Magdaléna Pálková

Životní jubilea
Karol  Šenigla 70 let
Jan  Buštík 80 let
Antonín Maděryč 85 let
Ludmila  Imrichová 90 let
Božena Kolibová 90 let
Marie Posoldová 92 let
Blažena Svobodová 93 let

Přejeme všem do dalších společných let hodně zdraví, štěstí a pohody. 
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Obec Prušánky 
Vás zve na

Svatojánskou noc
24.6.2011 v 18 .00
Areál u koupaliště  

* * * * * 
Prušánečtí vinaři
Vás zvou na akci

K Nechorám do sklepa
25.6.2011  

10.00 – 19.00 

Je tu léto, horké léto, 

tak jak léto má být ....

... a s ním přichází také čas prázdnin a dovolených. 
Dětem končí školní rok a již nemohou v lavicích ani 
vydržet. Nebude to dlouho trvat, zvonek zazvoní napo-
sled a škola na chvíli osiří. Dětem nastává období dlouho 
očekávaného volna a bezstarostný život, který se budou 
snažit využít podle svých představ. A věřte, že jejich fan-
tazii se meze nekladou. Některé odjedou na tábor, jiné 
s rodiči na dovolenou nebo k babičkám. Přesto ale většinu 
prázdnin budou trávit doma a rodiče  budou muset více 
dohlížet na to s kým se děti stýkají a jakým způsobem 
tráví svůj volný čas. Věříme, že prázdniny budou u Vás 
klidné a pohodové. Přejeme dětem i rodičům příjemně 
prožité společné chvíle, které pro ně budou odpočinkem 
a načerpáním sil do dalších měsíců.            redakční rada    

Už nám není dvacet pět,
už nám není ani třicet pět...

Je nám šedesát.  A tak jsme se domluvili, že 21. květen 
bude dnem našeho setkání.

Tento, pro nás sváteční den, jsme zahájili návštěvou 
obřadní síně našeho obecního úřadu. Zde nás přijal 
místostarosta, jež nás seznámil s děním v obci a popřál 
pevné zdraví.

Podpisem do pamětní knihy a přípitkem jsme naše pří-
jemné setkání  na úřadě ukončili. 

Děkujeme tímto za milé přijetí.
Poté jsme se odebrali na místní hřbitov, kde jsme 

položili kytičku spolužákům, kteří neměli to štěstí se 
s námi setkat. 

Dále naše cesta vedla do hostince U Schottlů, kde 
jsme pokračovali, již ve veselejším duchu. Všichni jsme 
se dobře pobavili a ve výborné a srdečné náladě jsme 
si zavzpomínali na bezstarostná školní léta. V dobré 
pohodě při dobrém vínku se naše setkání protáhlo až 
do dvou hodin.

Všichni jsme se velmi dobře pobavili a již teď se těšíme 
až se opět shledáme. Slíbili jsme si, že to bude příští rok. 
Snad nám to vyjde.   

za šedesátníky Květa Janečková         

P a d e s á t n í c i 
 přece nemohli zůstat pozadu, a tak slavnostně zahájili 

svoje setkání 11. června opět v obřadní síni našeho obec-
ního úřadu. Poté  navštívili místní hřbitov, kde kytkou 
uctili památku svých spolužáků. 

Protože jsou mladší a plní elánu nevážili krok a ode-
brali se až do Nechor na „Družstevní búdu“, kde ve výbor-
né a veselé náladě vydrželi až do ranních hodin. 

SDH Prušánky 
Vás zve na

Noční soutěž o pohár 
starosty obce

30.7.2011 
Areál u koupaliště

* * * * *
Slovácký krúžek Prušánky 

Vás zve na
Besedu u cimbálu

13. 8. 2011 ve 20.00
Pod zeleným

Zveme Vás...
Prušánecká chasa

Vás zve na
Krojované hody
14. – 16.8. 2011
Pod  zeleným

* * * * *
Prušánečtí vinaři

Vás zvou na
Zarážání hory

3.9.2011
Spodní a Vrchní Nechory 

Obec Prušánky, 
slovácký krúžek

a  prušánecká chasa
Vás zvou na slavnost

Vinobraní
17. 9. 2011
Nechory
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