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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 
prázdniny a dovolená jsou už za 

námi, léto se nám zrovna nevydařilo, 
i přesto doufám, že jste si odpočinuli 
a načerpali nových sil. 

A opět nám nastává čas podzimních 
prací a hlavně vinobraní. V uplynulých 
třech měsících i přes nepřízeň počasí 
pokračovaly práce na výstavbě inženýr-
ských sítí na ulici Moravská, V současné 
době probíhají závěrečné úpravy komu-
nikace a asfaltový povrch by měl být 
hotový do konce měsíce září. Ještě bych 

chtěl připomenout zájemcům o staveb-
ní pozemek, že je zde volných pouze 
šest stavebních míst. V červenci byla 
zahájena výstavba komunikace Cacar-
dov. Nyní už probíhá pokládka dlažby 
a počítáme s tím, že do půli měsíce října 
bude hotova. Jistě jste si všimli, že v růz-
ných částech obce probíhá výměna ply-
nového potrubí a  domovních přípojek, 
následně i výstavba nových chodníků 
v místech, kde je nové potrubí uloženo. 
Obec se fi nančně podílí pouze na nové 
dlažbě a obrubnících. Podle časového 
harmonogramu by výměna plynového 
potrubí měla být ukončena do konce 
měsíce října. 

V srpnu bylo v MŠ realizováno soci-
ální zařízení a tím se kapacita zvýšila  
o 15 nových míst. V letošním roce ješ-
tě proběhne  výběrové řízení na reali-
zaci komunikace Kopeček a kanalizaci 
Lomená a Koncová. Jsme také připra-
veni po stránce projekční na zateplení 
KD a pouze čekáme na výzvu o dotaci, 
která by měla být až do výše 90 %.

Co se týká kulturních akcí, hody se 
vydařily, zarážání hory také. Obě akce 
provázelo pěkné a slunečné počasí, které 
přilákalo mnoho návštěvníků. Doufej-
me, že počasí bude přát i našim vinařům 
při vinobraní a úspěšně dokončí svou 
celoroční namáhavou práci na svých 

vinicích. 
Závěrem bych 

chtěl poděkovat chase 
i pracovníkům obec-
ního úřadu za přípra-
vu a následný úklid 
zeleného.

Přeji našim učite-
lům i žákům úspěšný 
vstup do nového škol-
ního roku. Vám všem 
dobrou úrodu, poho-
du v osobním i rodin-
ném životě a pevné 
zdraví

 Jan Prčík, 
starosta obce
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Z činnosti ZŠ

Nový školní  rok

2011/2012
Prázdniny ubíhaly rychle i přes 

„neprázdninové“ počasí, hodné ozna-
čení rozmarné léto.

Až v samotném závěru jsme se 
dočkali a léto se zaskvělo v plné síle. 
Škoda, že až v posledních dnech 
prázdnin…

V průběhu prázdnin se realizo-
vala dostavba třídy v mateřské škole 
– dobudování WC a umývárny, které 
se ujala fi rma MSO Kyjov, vodoinsta-
lace prováděl p. J. Imrich. Část ná-
bytkových instalací ( věšáky do umý-
várny a skříň na lehátka a lůžkoviny) 
provedl p. Z. Řehánek. Za včasné 
ukončení prací všem děkujeme. Třída 
byla vybavena nábytkem, kobercem 
a hracími prvky. Vše bylo dokončeno 
31. 8. 2011. Více o mateřské škole se 
dočtete v samostatném článku.

Poslední prázdninovou sobotu 
proběhlo tradiční Setkání s prvňáčky.

Letos nás ve škole opět ubylo, 
vycházelo nám z IX.třídy 30 žáků 
a do I. třídy přišlo 17 dětí, na víceleté 
gymnázium a do sportovní třídy ode-
šly z V. třídy 2 žákyně.

Potěšitelný je nárůst počtu dětí ve 
školní družině, který je jistě motivo-
ván lákavým prostředím vytvořeným 
při rekonstrukci.

Učitelský sbor zatím nedoznal 
změn – až na jednu: provdala se nám 
p.učitelka Hanka dříve Uhlířová, nyní 
Ammerová.

Třídní učitelkou I. třídy je p. 
uč. Radka Šupová, v VI. tř. je třídní 
učitelkou p. uč. Miloslava Kurková, 
s ostatními třídami pokračují tříd-
ní učitelé dále. Opět u nás učí p. uč. 

L. Janás na částečný úvazek. 
Ke změně došlo ve školní jídelně, 

kde za p. Hanu Topenčíkovou, která 
odešla do důchodu, nastoupila mla-
dá paní kuchařka Barbora Kroupová 
z Moravské Nové Vsi.

Během hlavních prázdnin také 
proběhla řada oprav, úprav, dopl-
ňování inventáře apod. Postupně 
vyměňujeme staré tabule ve třídách 
za nové-magnetické s popisem fi xy. 
Nyní se nových tabulí dočkaly další 
2 třídy-1. a 7. třída. Pro prvňáčky 
jsme se snažili připravit co nejhezčí 
třídu, byla položena nová podlahová 
krytina, vymalováno a doplněna již 
zmíněná tabule.

Koncem jara nás potkala nepří-
jemná havárie-praskla hadička při-
vádějící vodu do nádržky u WC 
a došlo k podmáčení podlah a zdí ve 
3 místnostech. Tato situace nás upo-
zornila na další možné nebezpečí, 
a tak byly postupně vyměněny všech-
ny přívodní hadičky ve všech prosto-
rách školy. Únava materiálu se totiž 
k naší „radosti“ projeví zásadně ve 
večerních hodinách či o víkendu, 
aby škoda byla patrná. Také jsme při-
stoupili k nákupu regulačních hlavic 
k radiátorům do části školních pro-
stor. Jejich instalace by měla být kro-
kem k efektivnějšímu využití vytápění 
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a tím k úsporám. Nejmarkantnějšího 
efektu však bude dosaženo až po cel-
kové rekonstrukci kotelny, která již 
dosluhuje. Má za sebou 21 let nepře-
tržitého provozu a to už v roce 1990 
(v době přestavby na plynovou) byla 
vybavena nikoli novými, ale zachova-
lými použitými kotli.

Nově vymalovaná je i školní jídel-
na a to tak, aby ladila s nábytkem 
zakoupeným již před koncem školní-
ho roku. 

V nabídce zájmových kroužků 
pro tento školní rok nechybí tra-
diční sportovní kroužky-florbal 
(středeční odpoledne), pohybové 
hry pro děti 1.-3. tř. (pondělí od 
14.15) a atletika pro 4.-9. tř. (pátek 
od 14.00hod.). V 5. tř. bude pokra-
čovat výtvarná činnost se zamě-
řením na keramiku ( s třídní uči-
telkou L.Trechovou). V minulých 
letech k nám do školy dojížděla 
p. uč. Ludmila Klubusová z Josefova, 
která učila hře na hudební nástro-
je (kytara, klavír, flétna, housle). 

K její nabídce patří i zpěv. Také letos 
jí výuku u nás v prostorách školní 
družiny umožníme.

Určitě potěšitelnou novinkou bude 
také nabídka na „Výtvarku na půdě“ 
od p. Slávky Foretové. Proč na půdě? 
Protože zkusí využít půdních prostor 
po bývalé skautské klubovně v areálu 
fary. Tato činnost bude zastřešována 
o. s. Krásné místo.

Ve dnech 13.-15. 9. 2011 pro-
běhne náš tradiční outdoorový kurz 
na Littneru  pro 6. třídu. O průbě-
hu kurzu a zážitcích účastníků vás 
budeme blíže informovat až v dalším 
zpravodaji, protože v době uzávěr-
ky ještě nebude kurz ukončen. Také 
tento kurz připravila p. uč. Bušková, 
která je na naší škole koordinátor-
kou a zodpovědnou osobou za tyto 
kurzy. Má bohaté zkušenosti a stále 
nové nápady a stále další nosné pří-
běhy (libreta), kterými jsou kurzy 
motivovány. S přípravou jí pomáhala 
tř. uč. 6. tř. M.Kurková. Oběma moc 
děkuji.

Již s velkým předstihem vám před-
kládám nabídku na 1-2 turnusy jed-
notýdenních tzv. příměstských táborů. 
Jedná se o možnost nabídnout dětem, 
které se závazně přihlásí, trávení 
prázdninového času po dobu 1 týdne 
zajímavou činností-různé hry, sporty, 
exkurze, návštěvy historických pamá-
tek apod. Náplň by zpracovala p. uč. 
Vanda Bušková, ráno by děti přišly na 
určený sraz cca v 8.30 a po celoden-
ní činnosti by se vracely cca v 17.30 
domů. Velká část činnosti by se ode-
hrávala v naší obci či nejbližším okolí. 
Zájem o tento příměstský tábor bude-
me zjišťovat od začátku 2. pololetí. 
Cenu tohoto tábora musíme ještě pro-
počítat, ale předpoklad je cca 500Kč za 
dítě při 15členné skupině, skupina by 
se naplňovala do 20 členů.

Věřme, že se dočkáme ještě i pří-
jemného babího léta a budeme moci 
nejen sklidit dobrou úrodu z vinohra-
dů, ale také se pobavit třeba při „škol-
kovém dýňobraní“…

A. Kristová

S e t k á n í 
s  p r v ň á č k y

Ani jsme se nenadáli a prázdniny 
se opět blíží ke svému závěru. Tra-
dičně  jak každý rok patří posled-
ní srpnová sobota akci ,, Setkání 
s prvňáčky!“. Tato akce se uskutečnila 
27. srpna.

Letos se  nesla v duchu Pohádek 
ovčí babičky. Setkali jsme se všichni 
v pohodovně, nejprve jsme se přiví-
tali, představili a zhlédli pohádku, 
kterou nám vyprávěla ovčí babička. 
Byla o chytrém beránkovi a hloupých 
vlcích. Vlci připravovali beránkovi 
různé nástrahy a čekali, kdy budou 
moci sežrat beránka i hodnou oveč-
ku. Ale to chytrý beránek nedovolil 
a vyzrál nad hloupými vlky.

Také děti si vyzkoušely beránko-
vy úkoly a splnily je na výbornou. 
Musely například poznat, která zví-
řata jsou domácí a která patří do 
ZOO, vyráběly kudrnatého berán-
ka, se kterým jim pomohli rodiče, 
předvedly, že dokážou utíkat stejně 

rychle přes překážkovou dráhu jako 
beránek v lese.

Zatím co děti plnily úkoly, také 
rodiče nezaháleli. Trochu více se 
poznali při seznamovacích hrách, 
soutěžili ve stavbě věží z krabiček od 
zápalek a hlavně dozvěděli se spoustu 
důležitých informací, které je zajíma-
li. I oni musí být připraveni na vstup 
svých dětí do 1. třídy.

A už se blížíme ke konci. Úkoly 
jsou všechny splněny a je čas na slad-
kou odměnu v podobě perníkového 
beránka. Všichni zúčastnění odchá-
zejí s úsměvem a děti s očekáváním 
a zvědavostí, jaký bude jejich první 
školní rok.

Proto jim  přejeme ať se jim ve 
škole líbí, jsou spokojené a šťastné.

Radka Šupová
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Z naší školičky

R o z l o u č e n í  s e 
ž á k y  9 .  t ř í d y 

   
Ve středu 29. června proběhlo na 

obecním úřadě slavnostní vyřaze-
ní žáků 9. třídy. Do obřadní síně se 
dostavili v plném počtu. Po slavnost-
ním projevu starosty obce pana Jana 
Prčíka se  s nimi rozloučily p. učitelky 
Luďka Trechová, Miloslava Kurková 
a ředitelka školy Alena Kristová. 
Všem popřály hodně štěstí a úspěchů 
do dalšího studia.  Ať je provází jen 
příjemné chvíle.    

V naší školce však to víme,
hrajeme si, nezlobíme.
Kreslíme a malujeme,
pěkné hry si zahrajeme.
Spolu se tu máme rádi,
vždyť jsme dobří kamarádi.

Léto je za námi a čeká nás nový 
školní rok. Děti jsou plné zážitků 
a jedno přes druhé nám vypráví, 
jak byly v lese na houbách, hrály si 
s kamarády, nebo se koupaly v tep-
lém moři. A nám by se možná taky 
chtělo jen tak splývat v moři nebo se 
procházet lesem a sbírat ostruži-
ny. Jenomže je tu začátek školní-
ho roku a my tu prázdninovou 
pohodu musíme opustit a věnovat 
se každodenním povinnostem. 
Některé děti navíc čeká první den 
ve školce a  o tom, že je jich letos 
opravdu hodně, svědčí ten fakt, že 
se přes prázdniny společná ložni-
ce dětí proměnila na čtvrtou třídu, 
aby mohlo 86 přihlášených nav-
štěvovat naši školičku. Z trojtříd-
ní mateřské školy se tak během 
chvilky stala „čtyřtřídka“, do které 
1. září nastoupili „staří mazáci“, ale 
také 31 nových dětí a každé z nich 
si musí projít adaptačním obdo-
bím, a to má u každého jiný prů-
běh. Někdo se promění v „slzavé 
údolí“, jiný zase odmítá komuni-
kovat s učitelkou a ostatními dět-
mi, ale to už patří k životu. Každý 

totiž takovou změnu zpracovává 
jinak. U malých dětí je to složitější 
v tom, že dítě změnou, kterou mu 
přinesl přechod do mateřské školy, 
přijde o  základní jistotu blízkého 
okolí, v němž se dokázalo oriento-
vat a kde byly věci, na které si zvyk-
lo a kterým rozumělo. Najednou je 
v neznámém prostředí a musí se 
s tím nějak vyrovnat. Za chviličku 
ale zjistí, že je třída plná nových 
hraček a kamarádů, že se každý 
den hrají bezva hry a to hlavní, že 
si maminka pro ně opravdu při-

jde každý den, uklidní se a začnou 
se těšit. My se přizpůsobíme jejich 
tempu, zájmům a přáním a až usou-
dí, že je do školky škoda nechodit 
a je to tam prima, bude vyhráno.

Do nového školního roku tedy 
přeji všem dětem, aby se ve školce 
cítily šťastné a spokojené, aby se 
všechny slzičky proměnily v září-
cí sluníčka a všem zaměstnancům 
hodně trpělivosti, úspěchů a lásky, 
kterou potřebují všechny děti.    

Radka Šůrková

...ale každé začátky jsou těžké.

Hurá, těším se do školky...
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Slavnostní zasedání Zastupitelstva obce Prušánky
V pátek 17. června se konalo 

u příležitosti výročí 750 let písemné 
zmínky o obci Prušánky slavnostní 
zasedání Zastupitelstva obce Pru-
šánky, na němž byli odměněni obča-
né, kteří se zasloužili o rozvoj obce 
v oblasti veřejné správy, školství, kul-
tury, sportu, společenských organiza-
cí apod. Pamětní medaile byla předá-
na 50 občanům. 

Slavnostní odpoledne bylo zahá-
jeno krátkou kulturní vložkou, v níž 
se představil mužský a ženský sbor 
s CM Verbuňk.     

Ohlédnutí za kulturou

Svatojánská noc 

V pátek 24. června Obec Prušánky pořádala tradiční 
Svatojánskou noc. V programu se představila skupina 
historického šermu Virtus Vincit ze Zlína.Tato se nám 
představila již před dvěma lety. Podle ohlasu návštěvní-
ků byl program hodnocen kladně, ale všichni se shodli 
na tom, že před dvěma lety byl program bohatší a díky 
středověkým tancům i pestřejší. Ohňová šou nás však 
určitě nezklamala ani délkou produkce ani samotným 
provedením. Během ukázky se ozývaly výkřiky nadše-
ní, které byly důkazem spokojenosti diváků. Aktéři byli 
s reakcí diváků nadšeni. 

Nechyběla ani diskotéka s DJ Jarou Tesaříkem, 
stánky, skákací hrad, jenž byl pro děti zdarma. Počasí 
bylo pěkné, občerstvení našich hasičů dobré, a tak byly 
pro všechny vytvořeny podmínky pro příjemný večer. 
Můžeme říct, že se opravdu vydařil.

Hasičská soutěž O putovní 
pohár starosty obce Prušánky

Jako každý rok, tak i letos patřil přelom prázdnin 
v naší obci hasičům. Letos tato akce vyšla na 30. červen-
ce. Soutěž je zařazena do Grand Prix okresu Hodonín, 
a proto se jí zúčastňují špičková družstva nejen z naše-
ho okresu, ale také z celé republiky. Bohužel letos nám 
nepřálo počasí, a tak ani divácká kulisa nebyla taková 
jako v předešlých ročnících.

Soutěž jako obvykle začala nástupem družstev, kte-

rých letos přijelo 35. Jako první se na základnu připravil 
tým domácích ve složení: Tomáš Šimek,Vojtěch Hefk a, 
Josef Polách ml., Dan Koliba, Jakub Valuch, Michal Pál-
ka a Marek Bůšek. První start nevyšel, a tak se startovalo 
znovu, zřejmě proto jsme na základně udělali hned něko-
lik chyb, a to se s námi vezlo celý útok. Čas 26, 33 patřil 
do slabšího průměru, a proto jsme mohli zapomenout na 
přední umístění. Na základnu se začaly připravovat další 
soutěžní týmy a soutěž se naplno rozběhla.Tento kolotoč 
pokračoval až do jedné hodiny, kdy už za vytrvalého deš-
tě bylo vyhlášeno celkové pořadí. Letos si putovní pohár 
odvezlo družstvo z Velké nad Veličkou časem: 18,01.



strana 6 Číslo 3/2011

Zpravodaj obce Prušánky

 Další v pořadí skončili:
Mistřín „A“ 18,15
Vlkoš „A“ 18,24
Hrubá Vrbka 18,54
Rohatec 19,00
Vacenovice „B“ 19,14
Vlkoš „B“ 19,36
Poštorná „B“ 21,11   
         

Také ženská družstva mají svou okresní soutěž a to 
Disgrafi k Grand Prix. 

Tady bylo pořadí následující: 
Miroslav 24,04
Poštorná 24,58
Kuželov 25,00
Hrubá Vrbka 25,15

Pro značnou nepřízeň počasí, těžký terén a za umělého 
osvětlení bohužel 10 družstev svůj požární útok nesplnilo 
nebo nedokončilo.

Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat všem sponzo-
rům, kterých bohužel rok od roku ubývá a bez nichž by 
nebyla tato akce úspěšná, všem členům místního hasič-
ského sboru, kteří celý týden akci připravovali, také sou-
těžnímu družstvu, které nás reprezentovalo celou sezónu 
a naposledy také patří velké poděkování hlavnímu pat-
ronu naší soutěže a to Obecnímu úřadu v Prušánkách 
a panu starostovi Janu Prčíkovi.     
         

Na závěr si můžeme přát, aby příští ročník, který bude 
již čtrnáctý, provázelo lepší počasí a naše družstvo doma 
konečně dosáhlo na bednu.

 Jakub Valuch velitel SDH

Beseda u cimbálu

Sobotní předhodový večer patřil tradičně  besedě 
u cimbálu. Příznivci  folkloru  se sešli pod zeleným, aby se 
opět po roce zaposlouchali do slováckých písniček, které 
jsou nám, co zde žijeme, velmi blízké. 

Chladné a deštivé počasí nás sice během dne potrápilo, 
ale večer se vydařil. 

Celý program byl ve znamení výročí. Bylo vzpomenuto 
750 let od první písemné zmínky o obci, 30. výročí besedy 
u cimbálu a nezapomněli jsme ani na 90. výročí narození 

Pavla Čecha, který byl jedním ze zakladatelů  těchto před-
hodových večerů v Prušánkách.   

Celý scénář byl sestaven tak, aby se v něm zmíněná 
výročí odrážela. 

Během večera se nám představily domácí a přespolní 
sbory a sólisté a verbíři Podluží.

Zpestřením večera  bylo jistě vystoupení jedenáctileté-
ho verbíře Tomáše Harvánka z Břeclavi, který je mnoho-
násobným vítězem dětských soutěží ve zpěvu i verbuňku.

O hudební doprovod všech účinkujících se postarala 
CM Zádruha z Dolních Bojanovic.

Hostem večera byla skotská dudácká kapela Th e Rebel 
Pipers, Pipes and Drums.

Tato se nám představila s vojenskými i lidovými melo-
diemi, které byly pro nás méně známé.

I když to bylo, jak se říká „z jiného soudku“, věříme, že 
její hudební projev hosté ocenili. 

Průvodním slovem a  vtipem nás pobavil konferenciér 
František Čech z Týnce.

Po hlavním programu následovala volná beseda u cim-
bálu, při níž se všichni, jimž nevadil noční chlad, bavili až 
do ranních hodin.          

Krojované hody 
14. – 16. 8. 2011

Hodová vlna se letos opět přiva-
lila i do Prušánek.  Přípravy na kro-
jové hody probíhaly samozřejmě už 
několik dní dopředu pod vedením 
prušáneckých stárků a stárek. Chlap-
ci po vztyčení máje začali stavět zele-
né. Děvčata mezi tím také nezahálela, 
připravovala sóla, neustále zametala 
pod zeleným a sledovala předpověď 
počasí a modlila se za sluníčko. Letos 

jsme měli více práce než jiné roky, 
protože jsme museli zrekonstruovat 
nový „chasáč“ (chasovní sklep), který 
jsme dostali od Obecního úřadu. Po 
skončení příprav hody mohly začít. 

V neděli ve 14 hodin vyšel slav-
nostní krojový průvod se 17 děvčaty 
a 28 chlapci  za doprovodu DH Skali-
čané, která  nás doprovázela celé hody. 
Průvod šel k panu starostovi Janu 
Prčíkovi pro ofi ciální povolení hodů, 
na místní faru a poté pod zelené. Tam 
byla zahájena hodová zábava a sjíždě-
li se přespolní šohaji, kterých letos 

přijelo 166. Počasí v tento den přálo, 
a tak spousta lidí, co se hodů zúčast-
nila, mohla tančit, zpívat a hodovat až 
do brzkých ranních hodin. 

Pondělní průvod krojovaných 
vyšel přes vesnici, aby vyzvedl všech-
ny tři stárky. V podvečer, když přišli 
mužáci pod zelené a zvolili nového 
mužáckého stárka, tak se počasí tro-
chu pokazilo a začalo pršet. To niko-
mu úsměv nesebralo a večerní zábava 
pokračovala již na kulturním domě.

Úterní ráno nás pod zeleným čekal 
šok. Hody byly ohroženy někým, kdo 
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nám moc nepřál, ale obecní úřad 
a zásah hasičů vše zachránil. Taneční 
parket byl zaházen keři a naše mája 
i s parketem dostala šedou fasádu. Ješ-
tě, že se vše včas vyřešilo a v 19 hodin 
začala veselá zábava v podání děvčat 
převlečených za šohajů a chlapců, 
kteří nás letos pobavili se spoustou 
scének.

Letošní hody se vydařily a doufá-
me, že jste se všichni dobře pobavili. 
Děkujeme obecnímu úřadu a všem, 
kteří se na přípravě a na průběhu 
hodů podíleli.

Zarážání hory

První sobotu v září se konalo 
ve Vrchních i Spodních Necho-
rách zarážání hory. Tento tradiční 
akt vinařů vešel  poslední dobou ve 
známost a těší se velké návštěvnosti. 
V tento den zavítalo do našich 
Nechor, díky pěknému letnímu 
počasí, hodně návštěvníků, kteří se 
u cimbálu při dobrém burčáku a víně 
vydrželi bavit dlouho do noci. 

Prušánečtí vinaři při zarážaní horyPrušánečtí vinaři při zarážaní hory

Protože se čas krátí a vypadá to, že 
za necelé dva roky (tj. od 1. 4. 2013) 
může Myslivecké sdružení „Hubert“ 
Prušánky o.s., přijít o honitbu z důvo-
du skončení a neobnovení nájemní 
smlouvy uzavřené mezi Honebním 
společenstvem „Hubert“ Prušánky 
(vlastníci pozemků-členi honebního 
společenstva), rozhodl jsem se, že 
Vás prostřednictvím tohoto článku 
zasvětím do problematiky myslivosti 
v Prušánkách. 

Zemědělský podnik Agro Pod-
lužan a.s., Prušánky, který při prv-
ních jednáních s námi prohlašo-
val, že nemá o honitbu zájem a ani 
v budoucnu mít nebude, náhle změ-
nil názor. Důvodem bylo zřejmě zjiš-
tění, že honitba Prušánky patří mezi 
ty nejlepší na jižní Moravě v počtu 
odlovené zaječí zvěře.

Proto tento zemědělský podnik 

v zastoupení svého ředitele začal 
vyvíjet a nadále vyvíjí činnost smě-
řující k sepsání nájemní smlouvy 
s Honebním společenstvem „Hubert“ 
Prušánky. To znamená, že při pode-
pisování nových nájemních smluv 
na půdu využil nevědomosti vlastní-
ků pozemků a předložil jim „plnou 
moc“ k zastupování na valné hroma-
dě honebního společenstva. Podotý-
kám, že v současné době nemá ten, 
kdo obhospodařuje pronajatou půdu, 
tím myslím Agro Podlužan a.s., Pru-
šánky bezvýhradní právo na to, aby 
na těchto pozemcích vykonával právo 
myslivosti (o tom rozhodují výlučně 
právě vlastníci honebních pozemků-
členové honebního společenstva). 
Tím, že mu většina vlastníků pozem-
ků podepsala plnou moc k zastupo-
vání na valné hromadě honebního 
společenstva, ovládl toto společen-

Kam směřuje myslivost v Prušánkách…
stvo s největším počtem hlasů a roz-
hodování ve věci pronajmutí honitby 
převedl na honební výbor (5 členů). 
Každý člen honebního společenstva, 
který zplnomocnil zemědělský pod-
nik k zastupování na valné hromadě, 
by si měl uvědomit, že honební spole-
čenstvo dle § 27 odst. 1 zákona o mys-
livosti odpovídá za své závazky celým 
svým majetkem a členové honebního 
společenstva ručí za závazky honební-
ho společenstva. To znamená, že když 
zplnomocnil zemědělský podnik, kte-
rý je podnikající akciovou společnos-
tí, může nastat jakákoliv nepředvída-
telná situace s jejich pozemky.

Na poslední letošní srpnové 
schůzi mysliveckého sdružení byli 
požádáni členové honebního výboru 
(4 členové jsou současně členy mys-
liveckého sdružení) o vyjádření se 
k nájemní smlouvě. Bohužel jeden 
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člen honebního výboru, který moc 
dobře věděl, že může rozhodnout 
o prodloužení smlouvy se zdržel slo-
va, což mělo za následek, že honeb-
ní výbor odmítl podepsat novou 
nájemní smlouvu s Mysliveckým 
sdružením „Hubert“ Prušánky ještě 
před uplynutím doby platnosti, což 
zákon umožňuje. Co k tomu říct: „ 
pouze to, že už mohlo být rozhod-

nuto a ušetřila by se spousta času 
a peněz, které budeme muset vyna-
ložit na to, abychom uspěli “. Tímto 
svým vyjádřením nám dal honební 
výbor jasně najevo, že to nebude 
myslivecké sdružení, ale s největší 
pravděpodobností zemědělský pod-
nik, s kterým chtějí podepsat novou 
nájemní smlouvu nebo snad někdo 
jiný…? Zatím se můžeme pou-
ze domnívat, co za tím vším je… 
K výše uvedenému mohu říci jen 
jedno, když nic neuděláme a bude-

me neteční, můžeme se dočkat 
i toho, že v roce 2013 začne vyko-
návat myslivost v Prušánkách právě 
Agro Podlužan a. s. Prušánky.

Troufnu si poznamenat, že by 
to znamenalo zánik mysliveckého 
sdružení v Prušánkách, které jak 
dobře víte, patří mezi ty dobře pra-
cující zájmové organizace v obci. 
Jako člen zastupitelstva obce mohu 

říct, že zájmem obce 
je bezesporu i to, aby 
se zájmové organizace 
v Prušánkách vyvíje-
ly a pokračovaly ve své 
činnosti. Nedovedu si 
představit, jak by moh-
lo fungovat myslivecké 
sdružení, které nemá 
svoji honitbu. Je to jako 
kdybyste měli klíče od 
auta a neměli auto.

Většina současných 
vlastníků půdy má své pozemky 
předané od svých předků a moc 
dobře ví, co znamená slovo patrio-
tizmus. Právě tito vlastníci pozem-
ků by si měli uvědomit, co pro 
nás myslivce znamená pokračovat 
v mysliveckých tradicích. Jsou to 
právě oni, kteří to mohou celé ovliv-
nit a změnit k lepšímu. Na otázku, 
jestli už není pozdě?, zní odpověď: 
Není! 

Myslivecké sdružení plánuje 
oslovit většinu vlastníků pozem-

ků (členů honebního společenstva) 
k tomu, aby podepsali novou plnou 
moc k zastupování na valné hroma-
dě Honebního společenstva Pru-
šánky jen pro Myslivecké sdružení 
„Hubert“ Prušánky, které je přede-
vším pouze zájmovou organizací. To 
je jediný způsob jak uspět a pokra-
čovat v myslivosti i po roce 2013. 
O dalších krocích, které chystáme, 
Vás budeme informovat prostřed-
nictvým sdělovacích prostředků.

Závěrem, chci říct, že myslivost, 
kterou v současné době vykonávají 
prušánečtí myslivci má od prvopo-
čátku dlouholeté zvyky a tradice, 
na které se snažíme navázat. I když 
je naším hlavním cílem ochrana 
a péče o zvěř, snažíme se zvelebovat 
a udržovat majetek, který nám pře-
dali naši staří myslivci v domnění, 
že i my budeme pokračovat v jejich 
šlépějích. Stěží si můžeme předsta-
vit, jak by se pokračovalo v tradi-
cích našich myslivců v Prušánkách 
bez Prušaňáků. Vím, že to nebude 
jednoduchá cesta s jasným výsled-
kem, ale až se mě můj syn jednou 
zeptá, co jsem udělal pro myslivost 
v Prušánkách, můžu se mu podívat 
do očí a s čistým svědomím odpo-
vědět.  

 Ing. Lubor Míček
hospodář Mysliveckého sdružení 

„Hubert“ Prušánky

Informace knihovny

Milí čtenáři. 
 začíná nám podzim, po něm přijde zima a to je čas, 

kdy rádi sáhneme po pěkné knížce.
Někdo má rád literaturu současnou,  někdo se rád 

vrátí do historie. Jiný miluje napětí nebo literaturu faktu. 
A kdo je domácí kutil, určitě si vybere z mnoha příruček, 
které nabízejí nové a moderní technicky. Najdete zde také 
cestopisy, knihy o životě našich celebrit a mnoho dalších 
zajímavých knižních titulů. To vše Vám můžeme u nás 
v knihovně nabídnout. 

Televizní vysílání nám sice předkládá nepřeberné 
množství fi lmů, ale přiznejme si, že ne vždy kvalitních. 
A tak občas  pěkná knížka přijde určitě vhod. Zavítejte 
tedy do naší knihovny. Rádi Vám poradíme.  

Vždy v poslední dekádě měsíce do naší knihovny 
přivezou pracovnice z Městské knihovny v Hodoníně 
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50 knih, které se po půl roce vracejí a nové knihy, kte-
ré jsou majetkem obce. To znamená, že každý měsíc 
je pro Vás připraveno nejméně 60 nových zajímavých 
knih.

Půjčovní doba je 1 měsíc. Prosím, čtenáře, aby ten-
to termín dodržovali zejména pokud mají doma knihy 
z výměnného fondu. Je důležité, aby si tyto knihy půjčilo 
co nejvíce čtenářů, než se vrátí do Hodonína. 

Půjčovní dny:
Úterý      8.00 – 17.00
Čtvrtek   8.00 – 15.30  
Žádáme čtenáře, aby k výměně knih od 1.10. využívali 

pouze stanovené dny a hodiny.
Nevyžadujte  výměnu knih po pracovnicích obecního 

úřadu. Děkuji.
Vlasta Trechová, knihovnice 

Podzimní výstava
Jak jsme Vás již informovali 

v minulém čísle našeho zpravodaje, 
připravujeme v rámci oslav 750 let od 
první písemné zmínky o obci Prušán-
ky výstavu „ Tradice a historie Prušá-
nek“. Touto akcí bychom rádi oslavy 
tohoto významného výročí důstojně 
ukončili. 

Prostřednictvím zpravodaje by-
chom vás rádi požádali o pomoc spo-
čívající především v nabídce starých 
věcí, které by nám přiblížily život 
našich předků. A co by to mělo být?

Cokoliv. Výstavu uspořádáme 
tak, aby bylo využito všechno, co 
nám nabídnete. Mohou to být sta-
ré knihy, dopisy, tiskopisy, fotogra-
fi e a různé úřední spisy. Dále věci 

z domácích a zemědělských potřeb. 
Pokud máte doma i větší kusy, 
nahlaste tuto skutečnost na obec-
ním úřadě. Zaměstnanci se postarají 
o svoz. Jedná se především o různé 
stolky, almary apod.  Může se stát, že 
nám bude chybět na doplnění nějaká 
důležitá věc. V tomto případě dáme 
výzvu do rozhlasu. Prosíme, pomalu 
už přemýšlejte nad tím, co můžete 
nabídnout. Seznam věcí nahlaste na 
obecním úřadě nebo v knihovně do 
15. října, kde vše společně prodisku-
tujeme. Pro nás je tento seznam vel-
mi důležitý, abychom věděli, jakým 
směrem se budou přípravy dále ubí-
rat. Pro dotváření podzimní atmo-
sféry uvítáme také dýně, podzimní 

plodiny či květiny. Ale to vy již dobře 
víte. 

Společně s paní Slavomírou Fore-
tovou, která bude výstavu instalovat, 
se na tuto práci moc těšíme. Budeme 
se snažit, aby byla pro všechny náv-
štěvníky opravdovým zážitkem.    

Doufáme, že ani letošní výstava 
nezůstane bez ohlasu a zapojíte se 
do jejich příprav. Jsme přesvědčeni, 
že díky Vám bude výstava úspěšná 
a zhlédne ji velký počet návštěvníků 
jak domácích, tak i přespolních. 

Dovolte mně, abych Vám všem již 
teď poděkovala  za vstřícnost a ocho-
tu, která je vždy základem úspěchu 
naší společné akce. 

organizátorka výstavy

PoděkováníPoděkování
Ráda bych prostřednictvím Prušánského zpravoda-

je  poděkovala  všem  občanům a především příznivcům 
kultury za dobrou spolupráci a podporu při všech kul-
turních a společenských  akcích, kteří mně pomáhali za 
dobu mého působení v této oblasti organizovat.  

Pokud jste s mou prací byli aspoň trochu spokojeni, 
moje snažení splnilo svůj účel.                         Vaše Vlasta

Náš výlet do 
Znojma

Začíná krásný slunný den a my, 
senioři z Prušánek, vyjíždíme na další 
ze svých výletů.

Tentokrát máme namířeno do 
Znojma a okolí. První zastávka byla 
v Malovaném sklepě v Šatově. Je 
to  krásný vinný sklep vyzdobený 
plastickými malbami jednorukého 
lidového umělce. Výjevy mořských 

panen, trpaslíků, krajinek a moder-
ních maleb se všem líbily.

Z vesničky Šatov jedeme dál do 
jednoho z nejkrásnějších a nejstarších 
měst na Moravě do Znojma. V tomto 
městě je nebývalé množství památek. 
Nad soutokem Dyje se tyčí hrad, kte-
rý býval sídlem Přemyslovců. Dále je 
tu znojemská rotunda Panny Marie, 
radniční věž, odkud je krásná vyhlíd-
ka na toto starobylé město. Tu jsme 
taky navštívili.  Zhlédli jsme rovněž 
Dům umění, znojemský zámek, kláš-

tery, kostely. Společně jsme navštívili 
znojemské podzemí.

Je to světová rarita a průvodkyně 
nám o všem velmi poutavě povída-
la. Ale jak nám v jednom momentě 
vypnula světlo, tma by se dala krájet.

Celé historické jádro města je 
doslova provrtáno spletí podzemních 
chodeb a celkové délce 27 km. 

Odpoledne jsme ještě zavítali 
kousek dál od Znojma do Hlubo-
kých Mašůvek. Ve středu obce se 
nachází poutní kostel „Navštívení 

Z činnosti seniorů

Obec Prušánky Vás zve na 
výstavu

Tradice a historie Prušánek
28. - 30.10.2011
KD Prušánky

Obec Prušánky Vás zve na
divadelní představení

Ženitba
listopad

- termín bude upřesněn
  KD Prušánky

Zveme Vás....
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Panny Marie“, který nechal vystavět 
francouzský šlechtic. Okolí kostela 
zdobí sochy osmi českých patronů 
z let 1951-1953 a barokní socha Jana 
Nepomuka. 

Za kostelem je poutní areál 

a napodobeninou Lurdské jeskyně.     
 Stromy jsou zdobeny obrazy z více 

než 50 mariánských míst v Česku, 
Slovensku a Rakousku. Ve svahu stojí 
kapličky Křížové cesty. Na nejvyšším 
místě je Boží hrob a Kalvarie.

Vše jsme si dobře prohlédli. 
V místní hospůdce, kde jsme měli 
pozdní oběd, jsme si odpočinuli 
a spokojeni se vraceli domů. 

Po příjezdu do města nás přivítalo 
pěkné slunečné počasí a to nás prová-
zelo celý týden. 

Jánské Lázně jsou jediným 
významným lázeňským místem na 
české straně Krkonoš. 

Klidné a pohodové městečko 
s krásným náměstím, odkud jsme 
podnikali vycházky a túry po okolí. 
Z lázní jsme vyjeli kabinovou lanov-
kou na Černou horu. Bylo se na co 
dívat.  Mohli jsme  se pokochat krás-
ným pohledem na velkou část pohoří 
Krkonoš.  

Navštívili jsme také Pec pod 
Sněžkou, kde jsme se svezli sedač-
kovou lanovkou na Růžovou horu. 
Z tohoto místa se nám naskytl nád-
herný výhled na Sněžku. 

Druhým výletním místem byl 
Špindlerův Mlýn, nejvýznamnější 
sportovní středisko v Krkonoších. Je 
zde velký lyžařský areál se skokanský-
mi můstky a krásná výstavba hotelů 
a penzionů.

Navštívili jsem i město Trutnov 
s Krakonošovým náměstím lemo-
vaným historickými budovami  
s podloubím. Dominantou náměstí 

Naše druhá společná dovolená 
– Jánské Lázně

je barokní socha Nejsvětější trojice. 
Dále náměstí zdobí socha Krakonoše 
a socha císaře Josefa II.

Týden uplynul jako voda a ani 
jsme se nenadáli a přiblížil konec 
naší dovolené. Zúčastnilo se jí cel-
kem 51 osob, z toho bylo 28 z Pru-
šánek. Ostatní byli z Lužic a Rohat-
ce. Seznamovacím večírkem jsme 
naši dovolenou začínali a večírkem 
na rozloučenou jsme ji končili. Oba 
večery nám zpříjemnil hrou na har-
moniku pan Knápek z Lužic. Spo-

lečně jsme si zazpívali, zatančilia 
pobavili.

Celou dovolenou jsme si všich-
ni bezvadně užili. Unaveni čistým 
horským vzduchem, plni zážitků 
a s dobrou náladou jsme se vraceli 
domů k nám na  Moravu. 

Věříme, že na tento týden budou 
všichni účastníci zájezdu ještě dlou-
ho vzpomínat. A taky doufáme, že to 
nebyla naše poslední společná dovo-
lená. Už se těšíme na další. 

Za seniory Květa Kopečková   

Zeptali jsme
se v „sámošce“

Jsou tomu tři měsíce, kdy byla ote-
vřena v Prušánkách nově zrekonstru-
ovaná samoobsluha.

Provoz už jede naplno, a tak jsme 
položili vedoucí Zdeňce Hubíkové 
pár otázek. 

Co vám přinesla rekonstrukce 
prodejny a jak se nové prostředí 
projevilo ve vaší práci?

Pro nás, pracovnice je to velká 

změna. Nyní  pracujeme v pěkném 
a příjemném prostředí.

Ale hlavní je, že našim zákazní-
kům můžeme nabídnout širší sorti-
ment zboží.

Jak změnu přijali zákazníci?
Zákazníci přijali tuto změnu ve 

větší míře s potěšením. Změna k lep-
šímu by měla být vždy pozitivní. Pro 
maminky, které mohou do prodejny 
i s kočárkem, je nákup pohodlnější 
a především klidnější.   

Co byste si přáli do budoucna?
Aby byl zákazník s našimi služba-

mi stále spokojený a abychom spolu 
dobře vycházeli.

Rády také uvítáme připomín-
ky, které by naše služby zkvalitnily. 
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Pokud to bude v našich, silách určitě 
se vynasnažíme. 

A co byste vzkázali zákazníkům?
Choďte k nám i nadále nakupo-

vat, budeme se snažit Vás co nejlépe 
obsloužit. 

Pokud budete od nás odcházet 
spokojeni, budeme rády. A věřte, že 
my „prodavačky naší sámošky“ pro 

Společenská kronikaSpolečenská kronika

Narození 
Eliška Bujáčková
David Maršálek
Vít Salajka 
Veronika Římská
Sofi e Burianová
Dominik Letoš

Další setkání jubilantů v naší obci 
Po padesátnících a šedesátnících 

se sešli také my, sedmdesátníci. Setká-
ní jsme si naplánovali

na 25. červen. Slavnostní akt zahá-
jení se konal v obřadní síni našeho 
obecného úřadu, kde nás svým proje-
vem uvítal pan místostarosta. Popřál 
nám do dalších let hodně zdraví 
a životního optimismu, který je dnes 
pro všechny tolik potřebný. Slavnost-
ním přípitkem jsme naše setkání 
ukončili. Děkujeme za hezké přijetí.  

Poté jsme přešli do hostince 
U Schottlů, kde jsme pokračovali jak 
v dobrém jídle, pití, ale také v družné 
besedě a dobré náladě.

Sešlo se nás celkem 24. Též jsme 
vzpomněli našich 13 spolužáků a rov-
níků, kteří neměli to štěstí se s námi 
setkat, společnou kyticí na místním 

hřbitově. 
Pozvali jsme také dva ze tří žijících 

našich učitelů. – p. uč. Josefa Zigáčka 
a p. uč. Pav-
la Klubuse, 
kteří nám 
p ř e d á v a l i 
vědomosti. 
Třetí z učite-
lů je bývalá 
řed. Marie 
B e n h á k o -
vá, která 
žije v Čes-
kých Budě-
j o v i c í c h . 
Myslíme si, 
že jsme se 
všichni spo-
lečně dobře 

pobavili a doufáme, že se opět shle-
dáme, snad dřív než za deset let. 

Sedmdesátníci z Prušánek   

Sňatky
Dagmar Poláčková
Tomáš Křivák

Eva Svobodová
Přemysl Kankia  

Libuše Štěrbová
Josef Imrich

Petra Strouhalová 
Jaromír Židek

Božena Barkóciová
Michal Bílek

Životní jubilea
Kateřina  Hrazdilová 90 let
Emilie  Salajková 91 let
Ladislav Zigáček 80 let
Anna Potůčková 80 let
Jan Lekavý 80 let

to uděláme vše.         
Zeptali jsme se také zákazníků. 

Položili jsme všem stejnou otázku.
Jak se vám líbí nakupování v naší 

nové samoobsluze?
Jo, je to super, konečně máme 

v Prušánkách obchod na úrovni
Prima, ani jsme nemysleli, že to 

bude tak pěkné

Já jinde nechodím, mně se tu 
nakupování líbí a s děvčaty také 
nemám problém 

Zatím fajn, nemám co dodat
Všechny odpovědi byly kladné, 

což nás těší. Spokojenost občanů je 
pro život v naší obci velmi důležitá.   

kult. ref.     

50 let společného života
oslavili manželé

Dagmar a Josef Lysí
     

a manželé
Božena a Miloslav 

Čalkovští

Opustili nás
Františka Hosajová
Václav Bílek
Božena Kolibová
Pavel Bíbrdlík
Ludmila Štětková
Jaroslav Budín
Marie Rampáčková
František Salčák
Jaroslav Kuchař
Ludmila Imrichová
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Krojované hody

Skotská dudácká muzika Zarážání hory

Vinařská tradice bude pokračovat... Hodové úterý patřilo děvčatům

Prušánecká chasa v plné kráse s DH Skaličané


