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Slovo starosty

Vážení prušánečtí spoluobčané, 
prázdniny a dovolená jsou za námi, po horkém létě je tady 

podzim, čas vinobraní, sklízení ovoce a zemědělských plodin. 
Ještě než přijde zima bychom chtěli dokončit rozpracované 
stavby. Patří mezi ně například akce Cyklostezka Prušánky 
– Josefov, na kterou jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury ve výši 2 237.000,- Kč, podíl obce 
u této akce činí 1 343 000,- Kč.

Jak si jistě mnozí z vás všimli, byla zahájena výstavba dvou 
hrází na potoku Lúčnica. První hráz je na úrovni lesíku za 
odbočkou na Nový Poddvorov, a druhá přibližně za Písníka-
ma na úrovni sadu. Obě hráze by měly být dokončeny do kon-
ce listopadu. Na těchto stavbách se obec finančně nepodílí, 
vše zajišťuje Pozemkový úřad, potažmo Ministerstvo země-
dělství.

Další akcí, kterou musíme do konce roku zvládnout, je 
nákup zásahového požárního automobilu pro jednotku Sbo-
ru dobrovolných hasičů Prušánky, který bude upraven podle 
specifických požadavků. Na tento automobil jsme z Jihomo-
ravského kraje dostali dotaci 400 000,- Kč. Na základě výbě-
rového řízení byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabíd-
kou, která činila 1 370 000,- Kč. 

Bohužel stále nemáme potvrzeny žádosti na dotaci na 
zateplení kulturního domu a kanalizaci na ulici Lomená. 

V přípravě jsou projekty na komunikace na ulicích Nechor-
ská, Dlážděná a Potoční.

Co se týká kulturního a společenského dění v obci, usku-
tečnila se noční soutěž hasičských sborů v požárním útoku, jako vždy výborně organizovaná, s dobrými sportov-
ními výkony a za velkého zájmu diváků. Hody, největší společenská akce v roce, se vydařily, i když s námi počasí 
místy laškovalo, a zřejmě právě to bylo příčinou menší návštěvnosti. 

Slavnost vinobraní se vydařila po všech stránkách jak programem, tak návštěvností a myslím, že všichni byli 
nadmíru spokojeni. Proto touto cestou děkuji zvláště chase, organizátorům a všem, kteří se na zdaru těchto akcí 
podíleli.

Jan Prčík, starosta obce
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Informace místostarosty
Vážení občané,
v tomto článku se budu věnovat 

opět čistotě a úklidu v obci.
V měsíci srpnu proběhla kontrola 

čistoty břehů podél potoku Prušánka, 
kde byla situace nejhorší. Pracovníci 
obecního úřadu nafotili skládky za 
zahradami spoluobčanů bydlících 
podél toku a rozvezli výzvy k úklidu 
s přiloženými fotografi emi. Většina 
občanů přes prvotní rozhořčení své 
skládky v rámci možností odklidila. 
Za to jim patří poděkování. Ne pro-
to, že uklidili svůj nepořádek, ale že 
napravili tyto nedostatky bez dalších 
upomínek. Občané, kteří potřebovali 
pomoc obecních pracovníků, museli 
zaplatit určitou částku podle množství 
odpadu. Takto budeme pokračovat 
i nadále po celé obci. Pokud máte jaké-
koli skládky ve svém okolí, odkliďte si 
je co nejdříve a ušetříte nám tím zby-
tečnou práci.

Plochu na uložení bioodpadu, 
nebo klestí můžete využívat bez-
platně.

V období podzimu se tak jako 
každý rok hromadí odpad ze zahrad 
a většina lidí jej likviduje pálením. 
Zákon o ochraně ovzduší přesně 
nevymezuje podmínky pro tzv. pále-
ní pro občana. Co jsou proschlé rost-
linné zbytky? Každý na tento slovní 
obrat má svůj názor. Pro někoho 
suché, pro jiného ne. Většinou záleží 
na tom, jestli pálím já nebo někdo jiný 
a já bydlím po směru větru a musím 
dýchat kouřové zplodiny. Valná vět-
šina spoluobčanů chodí do práce, 
a pokud je ještě hezky, nechává okna 
otevřená na ventilaci. Nevím, ale při 
návratu do smrdutého, zakouřeného 

domu určitě proklínají každého, kdo 
takto pálí odpad. Nemusíme přece na 
všechno mít přesná pravidla a záko-
ny. Mnohdy stačí zdravý rozum.

Buďte ohleduplní ke svému okolí 
a nepalte odpady!

Všechno se dá vytřídit a uložit 
na sběrných místech!!!

Již delší dobu se projevuje nedo-
statečné množství kontejnerů na sklo. 
Tento problém řešíme s fi rmou EKO-
KOM a nádoby máme objednané. 
Bohužel budou až v příštím roce. Je 
třeba vytvořit alespoň dvě sběrná místa 
v obci a jedno u Nechor. Nenechávejte 
sklenice, plasty nebo papír u přeplně-
ných sběrných zvonů, když o kousek 
dál je další poloprázdný. Také by bylo 
vhodné vhazovat skleněné obaly podle 
barvy, čiré do bílého a barevné do zele-
ného zvonu (pro barvoslepé – je to ten 
tmavší). Úsměvná je reakce některých 
občanů, kteří pořád ještě nevědí jak 
a do čeho třídit odpad. Takže malá 
rada:

   
- Plasty a Tetra Pak - pytel žlutý
- Papír a kartony - pytel modrý (za 

každý svezený pytel dostanete 
nový dle barvy)

- Obyčejné žárovky do komunální-
ho odpadu

- Úsporné (výbojky, ledky a trubi-
cové) na sběrný dvůr

- Chladící zařízení  KOMPLETNÍ  
na sběrný dvůr atd.

Závěrem přeji všem pokud možno 
příjemné a dlouhé babí léto, hladký 
průběh vinobraní a dobrou úrodu. 

Václav Polách,
místostarosta

Krátce z obsahuKrátce z obsahu
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Informace PRUTES Prušánky, příspěvková organizaceInformace PRUTES Prušánky, příspěvková organizace

Upozorňujeme občany, kteří nemají zaplaceno
- stočné
- kabelovou televizi
za první pololetí r. 2012, aby provedli úhradu co 

nejdříve. Celé stočné za r. 2012 musí být zaplaceno do 
30.11.2012. Pokud nebudou úhrady provedeny včas, 
dlužníci obdrží upomínku. Platbu můžete provést 
v hotovosti nebo převodem z účtu – podklady pro plat-
bu jsou uvedeny níže.

PLATBA STOČNÉHO A KABELOVÉ TELEVIZE 
 převodem na účet: 35-7986630237/0100
Stočné  VS: 111  SS: č. domu
Kabelová televize VS: 333  SS: č. domu
Stočné    774 Kč / osoba / rok
Kabelová TV 1560 Kč / rok
(pokud si chcete ověřit, zda platba dorazila, můžete si 

napsat dotaz na prutes@obecprusanky.cz)
Zároveň žádáme občany, kteří nemají podepsanou 

smlouvu na stočné, která se sjednávala většinou při prv-
ní platbě stočného v r. 2012, aby si ji vyzvedli a podepsali 
na OÚ, dveře č. 3.

Děkujeme
Bc. Kateřina Šiprová

Kolik jsme do rozpočtu přijali a za co jsme je od června do Kolik jsme do rozpočtu přijali a za co jsme je od června do 
srpna utratili?srpna utratili?

Příjem za 6 – 8/2012 celkem 9 010 322,28 Kč
Z toho vybrané položky:
 Daně   6 305 107,33
 Dotace pro hasiče na zásahové vozidlo 400 000,-
Od MND za vydobývané prostory   2 010 568,-
Prodej pozemků      384 350,-
Prodej plynovodu na ul. Moravská 331 500,-
Za tříděný odpad      132 541,-

A za co a kolik jsme utratili:   9 086 723,28 Kč
Z toho jsou významné položky na běžný provoz obce:
Platy zaměstnanců a zastupitelů 904 682,-
Odvody z mezd – sociální a zdravotní odvody 266 288,- 
Energie – plyn, voda, elektřina 327 381,-
Úroky z úvěrů 45 873,-
Příspěvky Základní škole 600 000,-
Tělovýchovná jednota 120 000,-
Sbor dobrovolných hasičů 42 287,60
Služby
- vývoz odpadů, kulturní akce, provoz OÚ, DPS, údržba obce aj. 838 396,-
Materiál 95 018,-
Příspěvek na dopravu (IDS) 107 700,-
Náklady na stavební práce:
Chodníky v obci 1 328 412,-
Komunikace kopeček 1 412 371,-
Cyklostezka 116 667,-
Kanalizace 670 000,-
Částečná úhrada za inž. sítě v ulici Moravská (nová výstavba RD) 1 127 690,-
Dětské hřiště – lavičky a obrubníky 56 770,-
Splátka úvěrů 556 290,-

Hlavní účetní Jindra Hamrová
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Z činnosti ZŠ
Prázdniny jsou za námi

A jaké byly - o tom si určitě děti 
ještě povídají, vrací se vzpomínkami 
ke spoustě zážitků. A tak nám začal 
další školní rok. Pomalu se rozbíhá 
i život ve škole, ověřuje se funkčnost 
rozvrhu, brzy začnou i se svou pra-
videlností zájmové kroužky. Řada 
dětí dojíždí za zájmovou činností 
mimo naši obec. V letošním škol-
ním roce můžeme nabídnout spor-
tovní kroužky jako florbal pro starší 
školáky (ve středu od 13.30), pohy-
bové hry pro malé školáky (pondělí 
od 13.30), atletika pro starší školá-
ky (pátek od 14.00). Nově bude na 
škole zahajovat činnost volejbalový 
kroužek pod vedením kvalifikova-
ného trenéra pana Hunkaře – pro 
zájemce od 3. třídy. Opět zahájil 
svou činnost oddíl jiu-jitsu pod 
vedením pana Osičky.

Výtvarný kroužek Výtvarka na 
půdě pod vedením paní Foreto-
vé také zahajuje již v září. Zájemci 
o výuku hry na hudební nástro-
je jako jsou housle, flétna, klávesy, 
kytara či zpěv se mohou přihlásit 
u paní Klubusové z Josefova, která 
bude opět dojíždět k nám do školy. 
Nově pro nejmenší děti – z mateř-
ské školy a první třídy – zkusí paní 
Letochová oživit zájem o folklor 
a to formou kroužku s náplní taneč-
ků a zpívání. K činnosti by se měli 
rodiče s dětmi scházet v naší školní 
družině. Informativní setkání rodi-
čů proběhlo ve čtvrtek 20. září. Snad 
se podaří obnovit tradici dětské 
folklorní zájmové činnosti. Držíme 
palce!!!

S další nabídkou přichází zástup-
ci střediska volného času – výuka 
angličtiny, taneční kroužek či bojo-
vá umění (v řadě nabídek se tuplují 
s těmi, které u nás už svou činnost 
rozvíjí). Necháme se překvapit, o co 
bude ze strany dětí zájem. Jen aby 
ten zájem nebyl jen krátkodobý, aby 
se děti měly čas i něco nového nau-
čit, na něco si zvyknout…

A teď ke změnám, které po 

ukončení minulého školního roku 
proběhly.

Začátkem prázdnin bylo nutno 
vyměnit sádrokartonovou příčku 
mezi sborovnou a kanceláří zástup-
kyně ředitelky. Tato oprava byla 
ověřovací pro použití technologie 
do naší „školy v pohybu“ – pořád 
se nám totiž projevují na staveb-
ních prvcích – zejména na lehkých 
příčkách v kancelářích - deformace 
v důsledku bobtnání či smršťová-
ní slínového podloží. Sádrokarton 
se prohýbá do nečekaných podob. 
Uvidíme, jak použitá technolo-
gie zabere. Sborovnu jsme museli 
k opravám vyklidit a tak jsme rov-
nou vyměnili i víc než 30 let starý 
nábytek – těžko by se jej podařilo 
ještě dát do původní podoby zpět. 
A tak na základě poptávky a výběru 
z nabídek byly objednány nové sto-
ly, skříňky a židle. Nová sborovna 
je tak mnohem světlejší a útulnější.  
Do první třídy jsme nakoupili nové 
skříňky – postupně tak doplňujeme 
mobiliář tříd. Nově byla přelajnová-
na a opravena podlaha tělocvičny 
– přibylo vyznačení badmintonové-
ho hřiště. Zájemci o tento sport se 
už o pronájem tělocvičny přihlásili. 
Nejvíce času i prostředků stála naše 
nová „školková“ třída v prostorách 
pavilonu školní družiny. Nebyl to 
jen nábytek, ale i hračky, tabule 
a doplnění nádobí (včetně várnič-
ky na zajištění pitného režimu). Po 
konzultaci a obhlídce prostor se 
zástupkyní krajské hygienické sta-
nice dr. Hadámkovou jsme dostali 
svolení ke zřízení jedné třídy pro 
12 dětí předškolního věku. Tato spe-
cifikace byla nutná vzhledem k cha-
rakteru sociálního zařízení, které 
odpovídá spíše mladšímu školnímu 
věku. Nové prostory si pečlivě zaři-
zovala naše nová paní učitelka Mgr. 
Lucie Drejčková. V rámci přípravy 
si také vyráběla některé pomůc-
ky pro děti. Přejeme jí dobrý start 
a hodně hezkých zážitků s dětmi.

Do první třídy nám nastoupilo 
22 prvňáčků, celkem jsme vyřizo-
vali 10 odkladů školní docházky. 
V následujícím školním roce oče-
káváme obdobnou situaci. Setkání 
s prvňáčky  připravujeme tradič-
ně – letos již po třinácté. O setká-
ní, které proběhlo1. září, se více 
dočtete ve článku třídní učitelky 
1. třídy L. Trechové.  Opět na začát-
ku školního roku se konal kurz pro 
6. třídu - pobyt na Littneru ve dnech 
5. - 7. září. Celý outdoorový kurz 
pro žáky své třídy připravila paní 
učitelka V. Bušková.  Také o této 
akci se můžete dočíst více přímo 
z jejího příspěvku. Ve stejném týdnu 
jako kurz pro 6. třídu, se uskuteč-
nily ještě dva výjezdy našich žáků 
– jedním byl výlet za odměnu pro 
nejlépe třídící třídu (letošní 4. třída 
pod vedením paní uč. Nesvadbo-
vé) a exkurze na Rychtu Krásensko 
pro 7. a 8. třídu. Oba tyto výjezdy 
se trefily do stejného dne – čtvrt-
ku 6. září. O zapojení naší školy do 
projektu EU – peníze školám vás 
poinformuje ve svém článku p. zást. 
řed. R.Juráňová. V nejbližší době 
nás čeká pilná příprava na štafetový 
běh v Hruškách, kam má jako host 
letos opět zavítat teď už dvojnásob-
ná olympijská vítězka – Bára Špo-
táková. Věřím, že se naši závodní-
ci budou pečlivě připravovat. Snad 
nám bude přát i počasí. 

Popřejme si tedy hezké babí léto 
a přívětivý podzim – ať se nám 
podaří sklidit zbývající úrodu z vinic 
a polí, na kterých nám přes nepří-
zeň počasí přece jen něco narostlo. 
A s přáním hodně sil, trpělivos-
ti a školních úspěchů plnou parou 
vpřed – ať nám to odsýpá!

Alena Kristová,
ředitelka školy
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 Ohlédnutí za prvním rokem projektu „Škola pro život“

I naše škola využila možnosti čerpat fi nanční pro-
středky EU z oblasti podpory ke zlepšení podmínek pro 
vzdělávání na základních školách. V projektu je aktivně 
zapojeno 10 pedagogů a všichni žáci školy. Financová-
ní projektu podléhá kritériím stanoveným EU a zákony 
platnými v ČR, které jsme povinni dodržovat. 

Z peněz byly zatím nakoupeny zejména audiovizuální 
přístroje (notebooky, dataprojektory, reproduktory, kame-
ry, fotoaparáty), které zvyšují modernizaci výuky a umož-
ňují získávání i prezentování informací ve výuce. Zakoupi-
ly se knihy do žákovské knihovny k posílení čtenářských 
dovedností a rozšíření knižního fondu ve škole. 

Nakoupili jsme také speciální pomůcky, jež jsou 
využity v přírodovědném semináři, a zahájili jsme budo-
vání přírodovědné učebny, kam chceme ještě instalovat 
interaktivní tabuli a dokoupit skříňky na pomůcky.

Díky získaným fi nancím a vhodně vybraným oblas-
tem jsme mohli využít dělení žáků ve třídách do menších 
skupin a nabídnout žákům i více volitelných předmětů. 
Využili jsme toho při výuce čtenářské gramotnosti, ang-
ličtiny, digitálních technologií a přírodovědných doved-
ností. 

V uplynulém roce bylo takto navíc odučeno 252 hodin. 
V rámci plnění zvolených aktivit jsme vytvořili 220 

nových vzdělávacích materiálů, jako jsou pracovní listy do 
matematiky a češtiny na 1. stupni, do dějepisu, přírodopisu 
a zeměpisu na 2. stupni, ale také interaktivní programy pro 
1. stupeň a power-pointové prezentace a on-line testy pro 
žáky na 2. stupni v předmětech dějepis, hudební výchova, 
přírodopis a zeměpis. 

K plněným úkolům patří také vzdělávací akce pro 
učitele. V minulém školním roce učitelé absolvovali jen 
v rámci tohoto projektu 576 hodin vzdělávacích seminářů.

Ukončení projektu je stanoveno k 31.12.2013. Za uply-
nulý školní rok jsme splnili 60% zvolených úkolů. Poděko-
vání za odvedenou práci patří všem učitelům zapojeným 
v projektu.

Text a foto Mgr. Růžena Juráňová, vedoucí projektu

Výlet za odměnu

Tak se nám to povedlo! Naše 4. třída vyhrála potře-
tí za sebou v třídění odpadu a odměnou nám byl opět 
výlet s ekologickým zaměřením.

Vyrazili jsme hned první školní týden a tentokrát 
jsme jeli do Tvarožné Lhoty na takzvanou SALAŠ. Salaš 
je vlastně takový miniskanzen, kde jsou dřevěné dom-
ky, hospodářská stavení, zemnice, stará kovářská výheň 
nebo venkovní pec na pečení chleba. Mezi tím byla 
v ohradách a klecích různá zvířata, např. morčata, lišky, 
veverka, straka, prase, ale také méně známá mula nebo 
skotský náhorní skot. Byla tam také spousta zvířat vyře-
zaných ze dřeva upravených jako průlezky nebo hou-
pačky pro děti. Úžasné byly také podzemní tunely, ve 
kterých se vydováděli hlavně kluci.

Po prohlídce skanzenu jsme se vydali k nedale-
ké rozhledně na Travičné. Protože bylo krásné počasí, 
viděli jsme opravdu do dálky a obdivovali jsme krásnou 
okolní krajinu. Pod rozhlednou jsme si ještě nakoupili 
pohlednice a turistické známky a vydali jsme se na zpá-
teční cestu.

Výlet se nám moc líbil, a i když už příští rok nemůžeme 
vyhrát, protože platí pravidlo třikrát a dost, budeme 
odpad třídit dál a určitě budeme zase nejlepší… Za žáky 4. třídy tř. uč. J. Nesvadbová (text a foto)
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Setkání prvňáčků

Blíží se konec prázdnin. Většina dětí se chystá zpátky 
do známých školních lavic za svými kamarády. Jen prv-
ňáčci ještě neví, jaká ta jejich třída bude….? Co všechno 
je ve škole čeká….?

Takové a podobné otázky dětí i rodičů mohlo rozptý-
lit naše tradiční setkání prvňáčků. Setkání u nás probíhá 
poslední sobotu před nástupem do školy.

Letos děti v první třídě přivítal Krteček. Seznámil 
se s dětmi a pochlubil se s novou školní aktovkou, kte-
rá skrývala nejen školní pomůcky, ale i hračky a různé 
předměty. Děti Krtečkovi rády pomohly vybrat jen věci, 
které do školní aktovky patří. Pak už nás čekal úkol, se 
kterým dětem pomáhali i rodiče. Vytvořit pro Krtečka 
papírovou louku není snadná věc. A tak se brzy objevi-
li motýlci i květiny, které maminky i tatínkové ochotně 
s dětmi stříhali i lepili.  Společná louka se nám opravdu 
povedla.

Krteček odměnil děti obrázkovou skládačkou a rodi-
čům připravil potřebný materiál pro výrobu kosmické 
rakety, kterou by se mohl zase podívat na Měsíc. Mamin-
ky a tatínkové se bez velkého pobízení pustili do práce 
a příjemná atmosféra provázela naše aktivity celým 
setkáním. Díky těmto činnostem jsme měli možnost se 
lépe poznat a předat si i cenné a důležité informace.

Příjemným překvapením pro děti i jejich rodiče byla 
tělocvična. Tam na děti čekala dlouhá a náročná ces-

ta „loukou“.  Čas rychle ubíhal. Krteček měl pro děti 
i rodiče spoustu zajímavých her i aktivit.  Jeho básnič-
ka, kterou se děti během odpoledne naučily, byla hezkou 
tečkou za celým setkáním. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na 
přípravě i průběhu tohoto odpoledne. Dětem i rodi-
čům bych chtěla popřát hodně hezkých školních zážitků 
a radost ze společného objevování nových věcí.

Věřím, že příjemná atmosféra tohoto dne nás bude 
provázet celým školním rokem.

text a foto Luďka Trechová, učitelka 1. tř.

Za tajemstvím dutých skal

Letošní školní rok jsme začali velmi příjemně. Ve čtvr-
tek 6. září jsme s žáky 7. a 8. ročníku nasedli do autobusu, 
který nás odvezl do Krásenska na Rychtu. Tam nás čekali 
dva lektoři z ekologického centra a vydali se s námi na 
terénní exkurzi „Za tajemstvím dutých skal“. Tuto exkur-
zi jsme totiž získali zcela zdarma za odměnu z minulé-
ho školního roku za nejaktivnější zapojení v celoškolním 
projektu „Divočina pro radost“. Navštívili jsme údolí Bílé-
ho potoka, prohlédli si jeskyně, nasbírali geody a rohovce 
s otisky dávných organismů v bývalé pískovně v Rudicích. 
Exkurze se nám všem velmi líbila. 

text a foto Miloslava Kurková

Kdo přežije Týmečky?

Začátkem září strávili žáci šes-
tého ročníku tři dny na turistické 
základně Littner, aby zde prožili svůj 
outdoorový kurz inspirovaný tento-
krát známou televizní reality show 
Kdo přežije. Zažili řadu her a soutěží, 
ve kterých museli prokázat rychlost, 
hbitost, odvahu. Z původního jed-
noho kmene byli rozděleni na dva; 

ty proti sobě bojovaly v jednotlivých 
výzvách a na základě výsledků se 
pak uskutečňovaly kmenové rady, na 
nichž si kmen volil toho nejméně či 
nejvíce prospěšného skupině. Toto se 
samozřejmě dělo pomocí tajné volby, 
kolorit kmenových rad pak dotvářela 
hudba a louče.

Kromě her sportovního charakteru 

sehráli scénku - pověst svého kmene, 
kterou museli nejdříve vytvořit, malo-
vali na plátno kmenovou vlajku, tanči-
li kmenový tanec, tvořili klip. Protože 
bylo slunečné počasí, mohli jsme do 
aktivit zapojit i bazén. Všechny hry 
byly jako ve stejnojmenném televiz-
ním pořadu motivovány lokalitou, 
kde se soutěž odehrává, a tak se děti 
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dozvěděly i mnoho z historie lokality 
kolem Littneru, ať to bylo o důvodu
a způsobu výsadby místního borovico-
vého lesa, kupecké cestě přes Moravu 
či pověsti o loupežníku Žilkovi a jeho 
skonu pomocí vojenského knofl íku.

Poslední den byl ve znamení indi-
viduální imunity, kdy se nebojovalo už 
za kmen, ale každý sám za sebe. V prů-
běhu všech tří dnů jsme měli chatku, 
která symbolizovala ostrov vyhnan-
ství, měli jsme kmenovou poštu se 

vzkazy, hledali jsme indicie. Při pro-
cházení sklepů neobydleného domu 
mnozí překonali sami sebe - a nejen 
tehdy, kurz byl nastaven tak, aby se 
děti dostávaly i do situací hraničních, 
kdy na sebe přebírají zodpovědnost. 
Na rozdíl od televizní soutěže jsme 
nehráli o milion dolarů, ale o pocti-
vost, kamarádství, smysl pro odpo-
vědnost, o velkou legraci i tvořivost. 
A to jsou hodnoty, které mají také 
svou cenu. Poslední kmenovou radu 

jsme měli až ve škole, kdy byly odtaj-
něny výsledky a ten, kdo měl nejvíce 
kladných hlasů, se stal náčelníkem- 
předsedou kmene šesťáků.

Ještě bych chtěla poděkovat instruk-
torům z devítky – Markétě Huskové, 
Andrei Fajkusové, Karolíně Polachové 
a Lukáši Polachovi za velkou pomoc 
a panu P. Zálešákovi za odvoz mate-
riálu.

Vanda Bušková, Týmečky
foto Pavel Kurtin

Z naší školičky
Naše školka to je školka,
rádi do ní chodíme,
pěkně si tam pohrajeme,
novému se učíme.
Sluníčko nám pěkně svítí
do té naší školičky,
usmívá se, pokukuje
na ty naše dětičky.

Září je pro všechny mateřské školy měsícem adaptace. 
Do školky nastupují nové děti, mnohdy se změní složení 
dětí ve třídě či děti vítá nová učitelka. To všechno platí pro 
naši školičku, která se 3. září otevřela pro 86 dětí, z toho 
22 „nováčků“, dalších 9 nastoupí v průběhu roku. Takže do 
konce března nás bude 95 a na to kapacita samotné škol-
ky už nestačila. Proto se v průběhu prázdnin vybudova-
la jedna třídečka na družině základní školy. Navštěvuje ji 
12 „broučků“ předškoláků, které má na starosti naše nová 
posila pedagogického sboru paní učitelka Lucie Drejčková. 
Děti mají k dispozici plně vybavenou třídu a ještě navíc 
družinové prostory, které mohou využívat během celého 
dopoledne. Ve školce jsou 4 třídy, jedna z nich je předškol-
ní, v ostatních třídách jsou děti věkově smíšené. Takže tříd-
ní kolektivy se díky velkému počtu dětí obměnily, no a tak 
nás teď čeká vzájemné okukování a oťukávání a zvažování 
učitelek, jak nejlépe s dětmi navázat kontakt a zapojit je do 
společných aktivit. Už po prvních dnech je jasné, že někteří 
kluci a děvčátka jsou hned s každým kamarádi, zatímco jiní 
si hledají vztah k novým tvářím mnohem pomaleji. Ostat-

ně málokteré dítě hned první ráno nadšeně vletí do třídy 
a je tu jako doma. Prvotní ostych je v adaptačním období 
úplně normální a v podstatě zdravou reakcí.

Ať tak či onak, začíná nový školní rok a na naše děti čekají 
nové zkušenosti a zážitky. Budeme si spolu celý rok povídat, 
číst, zpívat, hrát, kreslit, budeme zkoumat a objevovat svět 
a přírodu, ale hlavně budeme jedna velká parta dobrých 
kamarádů, kteří jsou spolu rádi a dokáží si pomáhat.

A ještě nakonec prosba k rodičům – dostatek času je to 
nejlepší, co dítěti můžete dát. Najděte si čas na rozhovor 
s ním, mluvte spolu o tom, co se mu líbí a co ho třeba trápí. 
A všechna jeho i svá přání nebo i stížnosti předejte pracov-
nicím mateřské školy. Většině nesrovnalostí se dá předejít 
včasnou a vzájemnou domluvou.

Toto období přináší poslední teplé dny, vůni úrody, 
barevnou přírodu. A tak přeji všem hřejivé sluníčko, které 
obohatí svět dětí i náš.
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Dýňobraní

Čtyřicet devět „Dýňáků“ rozsvítilo 
naši zahradu! Stalo se tak v rámci naše-
ho tradičního „Dýňobraní“ ve středu 
26.9.2012 v zahradě mateřské školy. 
Počasí bylo nádherné, dýní dostatek, 
dětí, rodičů, prarodičů a sourozenců 
se sešlo víc, než jsme si jen mohli přát. 
Samozřejmě nechyběli naši hasiči, kte-
ří se stali nezbytnou součástí této akce. 
A nálada? Taktéž na jedničku s hvěz-
dičkou.Tak příští rok zase NASHLE-
DANOU!

Text Radka Šůrková, vedoucí učitelka
foto Alena Maršálková

Sport

TJ PODLUŽAN PRUŠÁNKY ODDÍL KUŽELEK
Jako každoročně pořádal náš oddíl na konci července 

a začátku srpna již III. ročník memoriálu Stanisla-
va Zálešáka na 200HS dvojic. Tento turnaj už začíná 
přicházet ve  známost jak v našem okrese a okolí, tak 
i mezi hráči hrajícími I. a II. kuželkářskou ligu, a dokonce 
i mezi kuželkáři startujícími za naši reprezentaci a hra-
jícími v zahraničí. Tento rok se turnaje zúčastnilo oko-
lo 160 kuželkářů a na kvalitních výkonech se to i náleži-
tě podepsalo. Byl překonán letitý rekord mezi ženami, 
o který se postarala Monika Rusňáková z Moravské Sla-
vie Brno - 472 kuželek, dále byli zlepšeny oba rekordy 
v dorostenecké kategorii, a to naší Jitkou Šimkovou - taky na 
472 kuželek, a u kluků Honzou Vařákem z Valtic – 
465 kuželek. Mezi muži bylo dokonce hozeno pětkrát přes 
hranici 500 kuželek a z toho třikrát byl atakován rekord 
kuželny, který je 518 kuželek. Turnaj se po všech stránkách 
vyvedl a my všichni věříme, že příští rok bude ještě lepší. 

Fotky a celkové výsledky z turnaje najdete na: 
www.kuzelkyprusanky.cz

Poř. Jméno Oddíl Celkem 
hráč

Celkem 
dvojce

1. Svoboda Vít Jiskra Čejkovice 494 1008Svoboda Milan Raindorf SRN 514

2.
Dušan Ryba TJ Sokol Huso-

vice 511
984

Libor Škoula TJ Sokol Huso-
vice 473

3.

Rusňáková Moni-
ka

Moravská Slavia 
Brno 472

983
Palian Pavel Moravská Slavia 

Brno 511

4.
Machala David KSV Wien AUT 505

975Machalová Zuzana Austria Krems 
AUT 470

5.
Palian Pavel Moravská Slavia 

Brno 497
964

Večerka Štěpán Moravská Slavia 
Brno 467

Hráči prvoligového družstva Sokol Husovice Hráči prvoligového družstva Sokol Husovice 
Dušan Ryba a Libor ŠkoulaDušan Ryba a Libor Škoula

Hráči první rakouské ligyHráči první rakouské ligy
David Machala, KSV Wien a Franz Wendel, SK WesselyDavid Machala, KSV Wien a Franz Wendel, SK Wessely
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6.
Rychlovský Luděk KK Vyškov 497

960Tomančák Kuba SK Baník Ratíš-
kovice 463

7. Franz Wendel SK Wessely AUT 480 952Machala David KSV Wien AUT 472

8.
Rychlovský Luděk KK Vyškov 468

948Zálešák Stanislav TJ Podlužan Pru-
šánky 480

9. Budišová Eva SK Wessely AUT 461 946Franz Wendel SK Wessely AUT 485

10. Harca Jara SKK Dubňany 463 945Kratochvíla Michal SKK Dubňany 482

11.
Zálešák Zdeněk TJ Podlužan Pru-

šánky 494
937

Zálešáková Sára TJ Podlužan Pru-
šánky 443

12. Dvořák Jiří Orel Telnice 472 924Dvořáková Alena Orel Telnice 452

13.
Horák Radek TJ Podlužan Pru-

šánky 451
918

Klečka Zdeněk TJ Podlužan Pru-
šánky 467

14.
Zálešáková Sára TJ Podlužan Pru-

šánky 439
911

Šimková Jitka TJ Podlužan Pru-
šánky 472

15. Rosendorfová Iva Sokol Brno IV 467 906Rozsíval Marek Sokol Brno IV 439

Za oddíl kuželek
Zálešák Zdeněk

Foto Ing. Libor Zvědělík

Oddíl šachu TJ Podlužan Prušánky před sezónou 2012/2013

Přes léto se šachisté TJ Podlužan 
Prušánky připravují na novou sezónu, 
buď individuálně, nebo na různých 
turnajích jednotlivců. Vzdálenostně 
nejbližší turnaj se konal druhý čer-
vencový týden v Poštorné, a to první 
ročník OPEN Podluží 2012. Z hráčů 
Prušánek se zúčastnil František Dryšl, 
který se umístil na slušném 7. místě.

Jen připomenu, že v nadcházející 
sezóně (začíná řádově v polovině říj-
na) budou hrát naše B a C mužstvo 
o soutěž výše než v předchozí sezóně 
– B mužstvo krajský přebor II. třídy 
a C mužstvo okresní přebor I. třídy. Co 
se týká ambicí, tak A družstvo se poku-
sí udržet 2. Ligu E (doufejme, že ne až 

v posledním kole, jak tomu bylo minu-
le), B družstvo má za cíl taktéž setrvání 
v soutěži, naopak C družstvo by mělo 
hrát v klidném středu tabulky. Co bude 
ovšem realita, se teprve uvidí.

Nicméně, co je potřeba ještě zdů-
raznit – od úterý 25. září začal opět 

fungovat šachový kroužek, scházet 
se budeme každé úterý od 15:00 do 
16:30 hodin v klubovně ŠO pod DPS 
(u obecního úřadu). Všichni zájem-
ci z řad dětí a mládeže jsou srdečně 
zváni.

Text a foto Ing. Radek Dryšl

Amatérská liga kuželkářů 2012-2013

Amatérská liga nám již klepe na 
dveře. Pro všechny zájemce o tuto sou-
těž se dveře kuželny otevřou již 1. října 
2012. Někteří přes léto pilně trénovali 
a určitě to bude znát na jejich výko-
nech.  Ale to se uvidí v průběhu celého 
turnaje, který bude ukončen až na jaře 
příštího roku.

Přejeme všem týmům, aby se jim 
dařilo, tak jako vloni družstvu Nemíci, 
které se umístilo na pěkném 2. místě 
za družstvem Luče. Třetí místo obsadil 
tým Moravia z Moravské Nové Vsi.

Text a foto Vlasta Trechová
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Z činnosti skautu

Skauti Mikulčice opět v dalším školním roce
O letních prázdninách bylo jako každý rok vyústění skautského roku 

skautským letním táborem, na který jezdíme rok co rok v červenci na Vyso-
činu kousek od vesnice Polnička. Letos byla celotáborová hra ve znamení 
hobitů, kouzelníka Gandalfa a Pána prstenů. Děti si dovezly spoustu zážitků 
a setkání buď s již známými či úplně novými kamarády, neboť na tábor se 
sjíždí děti hned z několik vesnic. Měsíc srpen je veden jako „odpočinkový“, 
kdy na scénu přichází prušánecké hody a dovolené v Chorvatsku. V září 
už jsme ale v plné polní! Na začátku září proběhlo zábavné odpoledne, kdy 
jsme dětem připravily program v parku u koupaliště a představili program 
a novinku pro tento rok. Tou je skaut pro předškoláky, který vede zkušená 
vedoucí, a děti se scházejí každé úterý od 16:30 do 17:30. Čas pro starší skauty 
se nezměnil - scházíme se každou sobotu od 14:00 do 15:30 a to v prostorách pečovatelského domu, kde máme klubovnu. 
Všechny děti jsou srdečně zvány. Více informací na našich webových stránkách www.junakmikulcice.cz.  

Za skauty Mikulčice Barbora Ivičičová, Majka - text a foto

Co se děje ve skautském oddílu Cor Dare Prušánky?
Prázdniny jsou za námi a před námi 

se nachází nový školní rok. Jaké byly 
prázdniny v našem oddílu? 

Letošní rok se uskutečnily dva tábo-
ry. Dívčí tábor se konal na Chatě sv. 
Martina nedaleko Olšan v Jeseníkách. 
Strávily jsme zde deset dnů, během 
nichž jsme se musely v etapové hře brá-
nit banditům a ochraňovat osadu sta-
rousedlíků. Zajezdily jsme si na koních, 
vyrobily několik drobností a zahrály si 
spoustu her. Nedílnou součástí tábora 
je také podílení se na jeho chodu a fun-
gování, díky čemuž jsme se staly zase 

o kousíček samostatnější. Velkým zážit-
kem byl i výlet do Velkých Losin, kde 
jsme navštívily výrobnu ručního papí-
ru a termální koupaliště. 

Kluci tábořili nedaleko a to ve 
Vysokých Žibřidovicích. Jejich etapová 
hra byla inspirována Pevností Boyard. 
Kluci získávali postupně klíče a indicie 
a celý tábor byl završen velkou bojo-
vou hrou o poklad. A ten byl rozhodně 
zasloužený!

A teď něco málo k novému školní-
mu roku. V něm budeme mít celkem 
čtyři družinky, dvě družinky holek a dvě 
kluků. Schůzky se konají každý týden 
v daný čas v klubovně za kostelem. 

Družinka nejmladších holek se jme-
nuje Berušky a je určena pro holky od 
pěti do devíti let. Bude se scházet kaž-
dou sobotu od čtyř do šesti hodin.

V družince světlušek rádi přivítáme 
holky od deseti do třinácti let. Schůzky 
se konají každý pátek od pěti do sedmi 
hodin.

Do družinky vlčat patří kluci od 
první do třetí třídy. Schůzky probíhají 
v pátek od čtyř do šesti hodin.

Starší kluci, skauti, jsou kluci od 
čtvrté třídy nahoru. Schází se každou 
sobotu od čtyř do šesti hodin.
Pátek 16:00 – 18:00 Vlčata
Pátek 17:00 – 19:00 Světlušky
Sobota 16:00 – 18:00 Skauti
Sobota 16:00-18:00 Berušky

Rádi u nás přivítáme děti, které by 
se chtěly se skautingem seznámit!

Pro starší skauty a skautky je Rover-
ský kmen. Základ Roverského kme-
ne byl položen již v loňském školním 
roce, kdy jsme se po Vánocích postup-
ně - zhruba každé dva měsíce - začali 
scházet. Jeho náplní jsou nejen hry 
a zábava, ale také vlastní rozvoj a pomoc 
oddílu. Novinkou jsou schůzky s otcem 
Slavojem. Jsou určeny taktéž pro starší, 
a to nejen skauty a skautky, ale i ostatní 
mladé lidi z farnosti. Budou se konat 
zhruba každé dva měsíce, vždy po spo-
lečné domluvě s otcem Slavojem. Jejich 
náplní bude společná modlitba, poví-
dání, ale také hry a zábava.

Pokud byste rádi o skautu získali dal-
ší informace či máte nějaké jiné dotazy, 
nebojte se na nás obrátit. Můžete nás 
navštívit během schůzek či napsat na 
cordare@email.cz .

Za vedení oddílu Marie Hlaváčková, 
vůdkyně, text a foto
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Z činnosti SDH
Přelom prázdnin, jako již tradič-

ně, patří hasičské soutěži. Nejinak 
tomu bylo i letos. Tentokrát byl ter-
mín stanoven na 4. srpna. Počasí 
se nám konečně vydařilo a úderem 
půl deváté soutěž začala. Družstvo 
domácích předvedlo solidní výkon 
zakončený časem 19:07, a potom už 
mohlo jenom čekat, jak vše dopad-
ne. Letos zde startovalo 32 závodních 
družstev, která se na základně střídala 
v rychlém sledu. Vše probíhalo jako 
na drátkách až do doby, kdy se pro-
braly vosy a několik lidí poštípaly. 
Práci tedy měla i zdravotní služba 
a k likvidaci hnízda jsme zavolali 
hasiče ze stanice v Hodoníně. Po této 
nepříjemné situaci soutěž pokračova-
la dál. Pořadí bylo následující: 

Vacenovice B     17:92
Mistřín                17:93
Vřesovice            18:63
Čeložnice            18:79
Prušánky             19:07

Po naší soutěži okresní Grand Prix 
pokračovala v Vřesovicích, kde jsme 

předvedli čas 19:67, který bohužel 
stačil pouze na sedmé místo. Následo-
vala soutěž v Hrubé Vrbce a poslední 
soutěž letošního ročníku byla ve Vel-
ké nad Veličkou. Pokus na této soutěži 
nám nevyšel, tak jsme si do koneč-
ného pořadí nepřipsali tolik důležité 
body, a v celkovém pořadí zakon-
čili letošní sezonu na osmém místě 
s 42 body. Letošní sezona je tedy za 
námi a nezbývá, než se začít připra-
vovat na příští 
rok. Chtěl bych 
poděkovat celé-
mu soutěžnímu 
družstvu a také 
všem, kteří nás 
celou sezónu 
podporovali.

Vý j e z d o v á 
jednotka kon-
cem prázdnin 
začala s oprava-
mi na cisterně 
Tatra. Získali 
jsme sponzor-
sky barvu a od 

obce příspěvek na opravy, a tak jsme 
se pustili do díla. Koncem měsíce 
snad bude vše hotovo a auto bude 
vypadat jako nové. Za krajskou dota-
ci, kterou jsme letos získali, zakoupí-
me s přispěním obce nové vozidlo. 
Výběrové řízení již proběhlo a tak 
do konce roku přibude do vozového 
parku konečně nový, tolik potřebný 
vůz.

Jakub Valuch

Soutěže  v Karolínce (Vsetínsko) jsme se zúčastnili 
25. srpna 2012. Požární útok je tu již tradičně veden do 
kopce, což nemá naše sportovní družstvo natrénováno 
(terén je velmi náročný). Možná také proto náš výkon 
byl hodnocen jako NP - nesplněno. Avšak náladu nám 
to nepokazilo. Setkali jsme se zde s dlouholetými přáteli 
a největší radost z výletu měly naše děti.

text a foto Jaroslava Poláchová

Senioři na výletě
Je konec dovolených a prázdnin, 

ale já ještě musím napsat o našem 
červnovém výletě. Tentokrát jsme 
navštívili hrad Buchlov a zámek 
Buchlovice.

Hrad Buchlov je jeden z nejlépe 

zachovalých hradů na Moravě. Až do 
17. století byl centrem panství a nebyl 
nikdy v historii dobyt.

Po výstupu asi třiceti schodů 
nás přivítala mohutná lípa, která 
má svoji pověst. Říká se o ní, že je 

to lípa neviny. Průvodce nás pro-
vedl hradem, kde byly různé sbírky 
a starožitnosti. To vše zde zanechala 
rodina Berchtoldů, kteří byli posled-
ními majiteli.

Z krásné rozhledny jsme vidě-
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Ohlédnutí za kulturou

Beseda u cimbálu
Besedou u cimbálu již tradičně 

zahajujeme krojované hody, které 
patří k největším folklórním svátkům 
na Podluží.  Určitě stojí za zmínku, že 
letos uplynulo již 30 let od doby, kdy 
poprvé pod „hodovú  májú“ zazněl 
cimbál a tóny houslí cimbálové muzi-
ky Šohaj.  Svou činnost zahájil také 
mužský sbor, který je po celou dobu 
hlavním aktérem této oblíbené akce 
všech milovníků folklóru a slovác-

kých písniček.
Na letošní besedě u cimbálu se kro-

mě domácích sborů a sólistů předsta-
vili i vítězové národopisných slavností 
ve Tvrdonicích.  Milým překvapením 
byli určitě malí verbíři, kteří už mají za 
sebou ocenění Verbíř Podluží.  Pozvá-
ní přijal i Patrik Havlík ze Starého 
Poddvorova, který je vítězem soutěže 
Zpěváček roku 2012. Podle ohlasu 
návštěvníků byla letošní beseda u cim-
bálu velmi vydařená. K tomu určitě 
přispěl se svým tanečním pásmem 

folklórní  soubor Pohárek z Týnce pod 
vedením manželů Kobzíkových, cim-
bálová muzika Guráš z Velkých Bílo-
vic a v neposlední řadě konferenciér 
a bavič František Čech, který se  vždy 
dokáže postarat o dobrou zábavu. 

Pořadatelem  předhodové  besedy 
u cimbálu byl Slovácký krúžek . Děku-
jeme chase za přípravu prostranství 
a všem, kteří se na organizaci této 
akce podíleli.  

Za SK Vlasta Trechová
foto Ing. Josef Hromek

li daleko do okolí. Nedaleko hradu 
stojí kaple svaté Barbory, je to bývalá 
pohřební kaple. Při pohledu z roz-
hledny se nám chtělo zazpívat zná-
mou písničku „Široká dolina, úrodná 
rovina…“.

Po krátké zastávce jsme zajeli do 
Buchlovic navštívit tamní zámek. 
Tento sloužil majitelům jako letní 
sídlo, zatímco zimu trávili na hradě. 
Vnitřek zámku je bohatě zdobený 
freskami a rodinnými portréty, salo-
ny jsou vybaveny ve stylu Ludvíka 
XV. a XVI.

Zámek je obklopen krásným par-
kem se schodišti, terasami, bazény 
a kamennými vázami. Ozdobou jsou 
exotické stromy a keře. V zadní části 
parku je velký skleník, kde se pěstuje 
několik druhů fuchsií. Taky jsme si 
tady spoustu květin nakoupili.

Naší poslední zastávkou byl 
archeoskanzen Modrá. Tento skan-

zen představuje podobu slovanské-
ho opevněného sídliště z 9. století. 
Opravdu bylo se na co dívat.

Dosti znavení, ale spokojení jsme 

náš výlet zakončili v Josefově v hos-
půdce na dobré večeři.

Za seniory Květa Kopečková
foto Věra Dřevěná
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Hody 2012
Byla asi polovina července a prušánecká náves 

se pyšnila májou o přibližně třiceti pěti met-
rech. To vše už napovídalo, že za nedlouho při-
jde ta největší a nejoblíbenější akce roku - hody. 
A tak tomu také bylo. Uběhlo pár týdnů a přišla 
hodová neděle. Ráno nás přivítalo slunné počasí 
a díky tomu taky mohla být hodová mše za účasti několi-
ka krojovaných párů venku u kapličky. Po obědě jsme se 
pak oděli do plného kroje a vydali se průvodem s decho-
vou hudbou Podlužanka k panu starostovi pro povolení 
hodů. Poté jsme se přesunuli na nedalekou faru, kde nás 
sice přivítali vřele jako každý rok, ale bohužel letos bez 
pana faráře. Nicméně po krátké návštěvě fary jsme se 
odebrali pod zelené. Netrvalo dlouho a začali přijíždět 
první přespolní šohajé - a že jich bylo bohatě! 

Pondělí bylo ve znamení návštěvy všech stárků 
a samozřejmě velká část tohoto dne patřila i mužům 
ženatým a ženám vdaným. K tomu vyhrávala další 
hodová dechová hudba Legrúti. Před večeří nechybělo 
pasování, což je zvyk, který dokáže přilákat více lidí, než 
se sejde za celý den pod zeleným. Noci byli chladné a asi 
hlavně to mělo za příčinu menší návštěvnost ve večer-
ních hodinách. 

Ale přišlo úterý -  poslední večer hodů -  a nikomu 
zima nebyla a zábava trvala do ranních hodin. 

Letošní hody vyšly velmi dobře, převážně díky pil-
ným chasníkům a chasnicám, obecnímu úřadu a taky 
díky počasí. 

Zbyněk Němeček, stárek
foto Milan Krásný

Fotografování do knihy „Kroje Hodonínska“
Konečně je to za námi! Ve slu-

nečnou neděli 9.9.2012 v 9 hodin 
ráno se všichni, kteří se chtěli ve 
svém kroji vyfotografovat do knihy 
známého umělce Vladimíra Židlic-
kého, sešli v parku u kostela. A že 
jich bylo! Jestli jsem dobře počítala, 
tak pět malých kluků v „třaslavi-
cách“, osm děvčátek ve slavnostním 
kroji, šestnáct dívek, dvacet šohajů, 
jedna dívka v červené sukni, devět 
mladších žen a deset starších žen 
ve slavnostním kroji, z toho jedna 
v tabulových šatech, jedna starší 
žena ve všedním „pracovním“ kro-
ji, pět mužáků, někteří z nich se 
fotili i jako hotaři, na voze s koňmi 
a také ve starém vyšívaném zim-
ním „kožuchu“. Fotili se jednotlivci, 
páry, skupiny, celé rodiny. Trošku 

náročnější, ale úsměvná byla práce                    
s nejmenšími šohaji, naopak děv-
čátka přesně věděla, jak se posta-
vit a tvářit. Šohajé měli nějaké řeči 
o tom, že to „dlúho trvá, majú fot-
bal, mosá presovat“, ale to nemohl 
ovlivnit vůbec nikdo, i když těch, 
co by fotografovi radili jak, kdy 
a kde by to měl nejlépe udělat, by se 
také našlo dost. Časový rozpis nebyl 
z toho důvodu, že fotograf nebyl 
rozhodnutý, kde bude fotit, pro-
tože v tom prvním termínu se mělo 
fotit až odpoledne, kdy je sluníčko 
na obloze úplně někde jinde než 
v dopoledních hodinách. A každý – 
aspoň doufám – ví, že proti sluníč-
ku se fakt fotit nedá. A tak někteří 
přišli na řadu dříve, někteří pozdě-
ji. No a co, kolikrát za život člověk 

něco podobného absolvuje? A ty 
čtyři hodiny – tak „dlúho“ to trvalo 
– se snad vydržet daly. V okolních 
vesnicích se fotili celé dny, někde 
pak ještě museli z různých důvodů 
něco dodělávat, takže si myslím, že 
to u nás nebylo tak hrozné.

A teď zpět ke knize. Měla by vyjít 
ke konci roku, cena se bude pohy-
bovat kolem devíti stovek. Někteří 
z vás už projevili zájem o zakoupe-
ní svých fotografií. To samozřejmě 
jde, ale tyto fotografie budou uvol-
něny až jistou dobu po vydání kni-
hy, bude je dělat na zakázku Ateliér 
Židlický, budou většího formátu, 
zřejmě A4 a cena se bude pohybovat 
okolo čtyř až pěti set korun. OÚ by 
také rád jednal o vydání reprezen-
tačního kalendáře z těchto fotogra-
fií. Jakmile se něco dozvíme, dáme 
vám hned vědět.
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Tradiční vinobraní v 
Nechorách

V prušánecké kronice se můžeme 
dočíst, že slavnost vinobraní v Necho-
rách poprvé pořádal spolu s chasou Sbor 
dobrovolných hasičů 30. září roku 1928. 
Součástí slavnosti bylo – stejně jako dnes 
– čtení horenského práva. Během II. svě-
tové války se slavnosti nekonaly. Po válce 
se obnoveného vinobraní zúčastnil i teh-
dejší ministr zemědělství Julius Ďuriš, 
celá slavnost byla nafi lmována a brněn-
ský Český rozhlas z toho pořídil zvuko-
vý záznam „Nechorské Búdy“. Později 
slavnost vinobraní pořádala chasa se 
spolu zahrádkáři - vinaři, ale zhruba v 
roce 1995 slavnost zanikla, zřejmě z toho 
důvodu, že  přípravy na slavnost probí-
hali v době, kdy vinaři měli nejvíc práce 
ve vinicích.

Asi před 10 lety se zásluhou manželů 
Olgy a Ivoše Němečkových slavnost 
vinobraní znovu obnovila. Shromáždili 
krojovanou chasu a nacvičili s ní tradič-
ní pásmo vinobraní. Na slavnosti začali 
v programu spolu s chasou vystupovat 
i prušánečtí mužáci s přespolními sbory, 
které si pozvali a náš ženský sbor, což se 
ovšem mnoha návštěvníkům jevilo jako 

velmi zdlouhavé, progra-
mu pak nevěnovali náleži-
tou pozornost, a proto jsme 
se vrátili k tradiční podobě 
prušáneckého vinobraní, jak 
se o něm můžeme dočíst ve 
starých kronikách. Milovníci 
mužských a ženských sborů 
ale nemusí zoufat, mohou 
si je přijít poslechnout na 
jejich samostatná vystoupení 
v Prušánkách - například na 
májovém zpívání nebo na předhodové 
besedě pod zeleným či na podobných 
akcích v okolí.

Slavnost – letos pořádaná místním 
OÚ a chasou- začala ve dvě hodiny 
odpoledne na „tancplacu“ u Nechor, 
kde vyhrávala cimbálová muzika Galán 
a bavila všechny, kdo čekali na krojova-
ný průvod, který mezitím vyšel od KD. 
Po příchodu chasy, nezbytných hota-
řů v podání Mirka Hřebačky a Milana 
Vašíčka a samozřejmě skvělé dechovky 
Liduška z Dolních Bojanovic následo-
valo krátké uvítání všech návštěvníků 
starostou obce Janem Prčíkem a zača-
lo pásmo vinobraní, které chasa moc 
hezky odvedla. Hned poté začal volný 
program, nejdříve tančili jen krojo-

vaní, ale hodně brzy se parket 
zaplnil ostatními tance a zábavy 
chtivými návštěvníky. Nutno 
říct, že jich letos bylo opravdu 
hodně, a že měli velikou výdrž. 
Ještě o půlnoci byl plný parket, 
a když začali muzikanti hrát zná-
mou rozlučkovou „Vám, přátele, 
hráli jsme dnes písně veselé…“, 
nehodlali se s tím jen tak smířit 
a „ukecali“  muzikanty i organi-
zátory o další hodinu.

Letos byla přítomna televize z Brna, 
která natáčela naše tradiční vinobra-
ní v Nechorách pro muzejní expozici 
Brněnské podzemí jako propagační 
dokumentární fi lm o historii a součas-
nosti vína a vinařství na jižní Moravě, 
který bude namluven v pěti jazycích. 
Volali na hodně obecních úřadů v okolí 
a vyptávali se jich na konkrétní podobu 
slavnosti vinobraní. A to prušánecké 
si vybrali právě proto, že jde opravdu 
o slavnost původní, bez nějakých 
komerčních taháků, cingrlátek a doplň-
ků, jako je tomu v jiných vesnicích. 
Můžete si být jisti tím, že na našem vino-
braní nikdy nebudou mít místo mažoret-
ky, kolotoče, vystoupení cirkusu, módní 
přehlídky, prostě nic, co tam nepatří. To 
si necháme na jiné akce.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se na úspěchu vinobraní podíleli 
– chase, manželům Němečkovým za 
nácvik pásma, pracovníkům OÚ, kteří 
připravili celé prostranství v Nechorách, 
našim pokladníkům, kteří nám u vstupů 
pomáhají každý rok, CM Galán a DH 
Liduška, kteří se velkou měrou zasloužili 
o velký úspěch letošního vinobraní.

za OÚ Dr. Jana Kamenská
foto Jitka Omelková

Čteme z prušánecké kroniky
Díl 3: Obilní fondy

První zákonná zmínka o těchto fondech je ze dne 
26. července roku 1748. Účelem fondu bylo zajistiti semeno 
ku sedbě potřebné a vypomáhati poddanému v případě nou-
ze zápujčkami obilí.

Avšak ukládání obilí zůstalo toliko vrchnostem odporu-
čeno. Teprve patentem daným dne 9. června roku 1788 byl 

ústav tento do řádného dozoru státního pojmut a jeho zave-
dení na všech panstvích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
přikázáno.

Každý poddaný, který měl ornou půdu, musel k první-
mu založení společných obilnic ze všech druhů obilí, které 
se seje, kromě toho, co vysel, třetí díl odvésti na společnou 
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Malé zprávy z farnosti o těch nejmenších

Děti z věřících rodin nasadily aktovky na záda už o den 
dříve, než byl zahájen školní rok, protože už tradičně v nedě-
li 2. září proběhlo při mši svaté žehnání aktovek. Děti si tak 
vyprošovaly hodně síly a trpělivosti do nového školního 
roku. Trpělivost byla také hlavním tématem promluvy otce 
Slavoje, kdy mluvil také k rodičům a učitelům.

Výuka náboženství byla zahájena koncem září. Letos 
bude opět všechny třídy (od I. až do VII.) vyučovat p. kate-
chetka Edita Mrlíková. Kdyby se našel někdo, kdo by chtěl 
a mohl tuto práci vykonávat alespoň na zástupy, určitě by to 
farnost uvítala. V době nemoci nebo nepřítomnosti p. kate-
chetky není nikdo, kdo by ji zastoupil.

Dále každou středu bývá v 18 hodin mše svatá pro děti. 
Otec Slavoj se ve svých promluvách zaměřuje hlavně na děti, 
které půjdou letos k 1. svatému přijímání. Každou lichou 
středu si pak děti mohou zazpívat písničky při kytaře.

Od 23. září také zahájili svou činnost skauti. Skaut-
ský oddíl „Cor Dare“ nepatří přímo pod farnost, ale svým 
křesťanským zaměřením je s farností úzce spojen. Bližší 
informace o jejich činnosti a schůzkách vám mohou podat 
jejich vedoucí Libor Sukup a Marie Hlaváčková.

A v neposlední řadě bych se zmínila o našem putovním 
„farním plyšákovi“. Tentokrát je to medvídek koala, který 

putuje mezi dětmi, a každou neděli se vystřídá a dostane se 
tak k jinému dítěti z farnosti. Děti obdrží za svoji přítomnost 
na mši svaté čárky a ten, kdo jich má nejvíc, dostane na týden 
domů medvídka, čárky se mu vynulují a vše probíhá znovu. 
Jednou za čas pak zůstane plyšák u někoho natrvalo a v koste-
le se objeví nějaký nový „kamarád“. Pro malé děti je to moti-
vace a mají z toho vždy velkou radost.

Dnes už se také maminky nemusí bát chodit na nedělní 
bohoslužby s těmi nejmenšími, že by je probodávaly zraky přís-
ných farnic za jejich „nezbedné děti“, protože v boční sakristii 
je vyhrazené místo právě pro tyto děti, kde se mohou batolit 
na koberci, mají tam plnou krabici hraček a rodiče mohou 
poslouchat 
mši anebo s 
dětmi kdy-
koli vyjít 
ven.

text: Jitka 
Omelková

foto: Petr 
Omelka

sýpku, což se opakovalo tři leta po sobě, a sice proto, aby se 
v každém zeměpánském městě sešla tak velká zásoba, aby 
vystačila k jednoročnímu zasetí oziminy a jařiny. Prušánky 
měly společnou sýpku v Čejkovicích.

V případě neúrody bylo půjčováno z obecních sýpek, 
začež po sklizni, avšak teprv při placení, jako úrok se plati-
lo z každé dolnorakouské měřice dva dolnorakouské mejt-
níky (2/16 dolnorakouské míry). Při vyúčtování se platilo 
z každého sta dolnorakouských mír, z ovsa dvě a z každého 
sta pšenice, rži a ječmene jednu míru jako proměřené.

Též za každou měřici bez rozdílu na obilí se platilo počto-
vedoucímu jeden krejcar rozprach, který se platil při oplátce. 
Patent z roku 1748 nařizuje, aby i na domkařích a řemesl-
nících byla vymáhaná dávka: řemeslník platil z jedné krá-
vy dvě koruny, z telete jednu korunu, z kozy jednu korunu, 
z jednoho kusu ušípaného a bravu dva denáry, z jednoho 
oulu včel dva denáry.

Založením obilných fondů bylo alespoň částečně vypo-
moženo neúrodou postiženým, neboť kdo si chtěl vypůjčiti 
někde jinde, avšak ponejvíce u žida, ať obilí nebo peníze, tak 
musel velké úroky platit 30 – 40%.

Dne 13. srpna roku 1864 byly obilní fondy zrušené, pře-
vedené do samosprávy a byli z nich utvořené kontribučen-
ské záložny. Od těch dob se vyplácely z kontribučenského 
fondu úroky, asi 19 – 20 krejcarů z měřice za všech polí, 
mimo Úlehle od Nových lúky, Podkovné, Lúky od Žižkov-
ských hranic a Nechory. Tyto jmenované tratě náležely mezi 
svobodnou zem, ze které se za robot neodevzdávaly žádné 
desátky.

Exekuce
Vojenské exekuce na vesnicích trvaly až do roku 1876. 

Když některý rolník nezaplatil včas daň, tak mu byla vnucena 
vojenská exekuce. Berním úřadem byl vyslán voják na obec. 
Tento voják se usadil u rolníka, který byl dlužen daň. Rolník 
musel dát vojákovi byt a živobytí tak dlouho, dokud nezapla-
til daň, což trvalo mnohdy dosti dlouho. Pro rolníka to byl 
trest dosti velký, neboť hlavní příčina nezaplacené daně byla 
bída a nedostatek, a k tomu ještě musel živit vojáky, ačkoli 
sám neměl co jíst.

Byly případy, že v Prušánkách bylo čtyři až pět vojáků 
najednou, což svědčilo o špatném stavu, v jakém se nacházeli 
rolníci v těch letech.

V té době ještě bývaly selské domy nedělitelné. Usedlosti 
byly rozdělené na lány 180 měřic, půl lány 90 měřic, čtvrt lány 
45 měřic a podsedky 12 měřic. Když zemřel majitel usedlos-
ti, tak všechna pole a budovy zdědil obyčejně nejmladší syn 
nebo dcera. Ostatní sourozence vyplatil peněžitými podíly, 
což však bylo v mnoha případech pro dědice usedlosti veliké 
zatížení, neboť na tehdejší těžké fi nanční poměry bylo napro-
sto nemožno hotovými penězi větší obnos vyplatiti. Mladý 
rolník se musel zadlužit, obyčejně u žida na vysoký úrok 20 
– 40 %, a tu nebyl žádný div, že statek šel na buben, z čehož 
měl největší užitek žid.

Zákon o nedílnosti domů byl zrušen r. 1868; od té doby se 
dělily domy, jak kdo chtěl.

Z prušánecké kroniky přepsala Dr. Jana Kamenská
Příště: „O válce rakousko – pruské“
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Koncem září slavíme jeden z nej-
starších svátků, a to výročí mučednic-
ké smrti knížete Václava.

Pocházel z knížecího rodu Pře-
myslovců, kteří v té době sjedno-
tili většinu Čech pod svou vládou. 
Jeho prarodiče byli první historicky 
doložený český kníže Bořivoj a kněžna 
Ludmila, a jeho rodiče kníže Vratislav 
a kněžna Drahomíra, sice křesťanka, 
ale pánovitá a žárlivá. Právě z jejího 
popudu byla zavražděna Václavova 
babička kněžna Ludmila.

Václav byl velmi nadaný a také 
na svou dobu velmi vzdělaný. Uměl 
latinsky, řecky a staroslověnsky (cír-
kevně slovansky). Sotva devatenácti-
letý se musel ujmout vlády, ale svou 
úlohu zvládl dobře, neboť měl výteč-
né vlastnosti. Byl rázný a neohrožený, 
moudrý a mírumilovný a měl dobrý 
státnický rozhled. Chtěl být knížetem 
pokoje, ale nevyhýbal se ani nebez-
pečným panovnickým problémům. 
Podstoupil souboj s odbojným kníže-
tem zlickým Radslavem, kterého 
porazil, a tak zabránil tak zbytečné-
mu krveprolití. Zavázal se k určitému 
ročnímu poplatku německé říši, aby 
Čechy zabezpečil před útoky z této 
strany a zachoval si tak klid nutně 
potřebný k upevnění mladého státu.

Když dostal od krále Jindřicha 
darem rameno svatého Víta, postavil 
k jeho poctě honosnou rotundu sva-
tého Víta na Pražském hradě. Svým 
horlivým křesťanstvím na nepocho-

Kníže Václav pení části tehdejší společnosti i své-
ho mladšího bratra Boleslava. Ten si 
Václava pozval na svůj hrad do Staré 
Boleslavi a tam jej druhého dne se 
svými zbrojnoši zabil. Brzy potom 
Boleslav svého činu litoval a roku 
932 dal Václavovo tělo přenést do 
chrámu svatého Víta v Praze. Na jeho 
hrobě byla uložena též jeho přilba 
i drátěná košile.

Kníže Václav byl hned po svém 
zavraždění uctíván jako mučedník, 
patron a ochránce české země. Již 
v první polovině 
10. století vznikla 
k jeho poctě staro-
slověnská legenda 
a později i legen-
da latinská. Svato-
václavská úcta žije 
již přes tisíc let až 
dodnes. Karel IV. 
dal na pečeti pražské 
university vyobrazit 
sebe, jak klečí před 
svatým Václavem. 
Roku 1348 byla zho-
tovena nádherná sva-
továclavská koruna, 
která je nejdražším 
národním klenotem. 
Václavovým jménem 
nazýval lid všech-
no, co mu bylo dra-
hé a svaté. V bojích 
s nepřáteli stáli čeští 
bojovníci téměř vždy 
pod korouhví svato-
václavskou.

Největší čeští umělci vzdali svým 
dílem poctu národnímu světci, napří-
klad malíři a sochaři J. V. Myslbek, 
Mánes, M. Aleš, hudební skladatelé 
Förster, Suk a další.

Myslím, že tuto úvahu nelze 
zakončit jinak než slovy svatováclav-
ského chorálu: „Svatý Václave, dědici 
české země, nedej zahynouti nám ni 
budoucím!“  

Josef Zigáček st.
foto Milena Horká

Pozvánky

Předvánoční prodejní výstava rukodělných prací

Srdečně Vás zveme na předvánoční prodejní výstavu rukodělných prací, která se bude konat v neděli 25. listopadu 
2012 od 9:00 do 17:00 hodin na KD v Prušánkách. 

Protože bude těsně před první adventní nedělí, budou zde ukázky vánočního aranžmá a dílna s možností výroby 
vlastních adventních či vánočních dekorací. Můžete si přinést svoje misky, košíky, květináče či svícny, inspirovat se 
vystavenými ukázkami, zakoupit dekorační prvky a vyrobit si přímo na místě něco vánočního do vašeho bytu. Najde-
te zde také zdobené perníčky, fi gurky z kukuřičného šustí, pletené košíky, malované kamínky, háčkované ozdoby, 
keramické výrobky, přáníčka, šité dekorace, šperky, to všechno s možností nákupu. Rádi vás uvidíme, třeba zrovna 
u nás koupíte nějaký malý příjemný vánoční dárek pro své blízké.

Socha sv. Václava v parku u kostelaSocha sv. Václava v parku u kostela
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Tradiční podzimní výstava
Zveme Vás na tradiční podzimní výstavu, která se bude konat 2. až 4. listopadu na KD v Prušánkách. Téma výstavy bude: 

„Prušánky kdysi… aneb poznáváte je?“
V minulém Zpravodaji jsme vás žádali, abyste se doma podívali po starých fotkách, na kterých budou staré prušánecké 

ulice, domy, které už dávno nestojí, lidé, kteří už nejsou mezi námi. Nejen fotky ateliérové v dobovém oblečení, ale i fotky 
z akcí, jako byly svatby, křtiny, svaté přijímání, biřmování, poutě, odvody vojáků, hody, žně, vinobraní, práce ve sklepě, zabí-
jačky, zarážání hory, prostě fotky, které nám všem připomenou, jak se kdysi žilo.

Nějaké fotky už máme, ty na výstavě budou, ale rádi bychom, abyste i po výstavě pokračovali v přinášení fotek k nám na 
OÚ (dveře č. 3). Prušánky sice mají kroniku, ale nemají žádný archív fotografi í. Pomozte nám v tom. Děkujeme. 

A aby byla výstava pestřejší, její součástí by mohly být ukázky úrody z vašich zahrad a polí (jablka, hrušky, zelenina, dýně, 
podzimní květiny atd.), se kterými byste se mohli a chtěli pochlubit. Prosíme Vás tímto o spolupráci. Termín výběru bude 
zavčas oznámen.

Dr. Jana Kamenská

BAR „U SÁVY“
pořádá v sobotu 27.10. 2012 na parkovišti u Obecního Úřadu 

I. ROČNÍK SOUTĚŽE
VE VAŘENÍ GULÁŠE

PRAVIDLA SOUTĚŽE 
1  Nahlásit název družstva, počet a jména členů nejpozději 

do 10.10.2012 na email: zdenka.glodiakova@seznam.cz, 
nebo na mobil-Šimek 774 123 738. Příklad: Název týmu: 
Gulašfestclub 2020, Soutěžící: Petr Král, Martina Králo-
vá, Josef Král, Veronika Králová. Město: Prušánky. 

2. V družstvu může soutěžit 4 až 6 členů, ale celkový počet 
členů družstva je libovolný (mají funkci pomocníků). 
K dispozici bude prostor o rozměrech cca 4x3m. Každý 
člen soutěžícího týmu bude zapsán do seznamu soutěží-
cích a bude mu přiděleno číslo družstva, za které soutěží. 
Toto označení si umístí viditelně na oděv.

3. Startovné ZDARMA! 
4. Tým má za úkol uvařit guláš v kotli o minimálním obje-

mu 20 l. 
5. Družstvo musí mít společný oděv, šátek, čepice, zástě-

ry nebo jiný doplněk, který je bude označovat za členy 

týmu! 
6. Čas na uvaření guláše je stanoven na dobu od 9.30 do 

12.00 hod. 
7. Hodnotí se také vzhled soutěžního místa, styl vaření, způ-

sob servírování, show. 
8. Každý tým může využít z vlastních zdrojů vlastní občer-

stvení, například kávu, punč, svařené víno, rohlíky, mouč-
níky apod. 

9. Na prodej může tým využít prodej alkoholických (nebu-
de-li stále prohibice) a nealkoholických nápojů. 

10. Hotové jídlo může být servírováno zájemcům od 12.00 
hod. za odevzdaný kupón, který si návštěvník festivalu 
zakoupí na pokladně zřízené na místě.

11. Jídlo může být zájemcům servírováno jak do misek pro 
přímou konzumaci, tak i do vlastních jídlonosičů (1 mis-
ka 0,25 l = 1 kupón/15,- Kč). 

12. Družstvo s nejlepší gulášem vyhodnotí „odborná“ degus-
tační komise, ve 14:00 hodin vyhlásí výsledky soutěže 
a odmění vítěze. 

13. Pro větší fair-play soutěže bude možné hodnotit nejlepší 
guláš i prostřednictvím laické komise. Vítěz bude oceněn 
Cenou veřejnosti. Hodnotící kartu obdrží zájemce u pro-
deje kupónů.

Oznámení, informace
36. ročník Pochodu slováckými vinohrady 6.10.2012

Místo:   Hodonín - Dolní Bojanovice - Josefov - Starý Poddvorov - Nový Poddvorov – Prušánky 
    Cíl v Prušánkách otevřen od 14 do 17 hodin.
Pořádá: Klub českých turistů Hodonín, 
  kont. Tel: 603 793 014, mail: kvetospasek@seznam.cz
  Info:  http://www.spoluhraci.cz/kcthodonin/single/page/Pochod-slovackymi-vinohrady
Po úspěšných třiceti pěti ročnících Pochodu slováckými vinohrady končících v Mutěnicích, došlo ke změně v trasách pochodu, 
kterou si již několik roků žádala turistická veřejnost, toužící  poznat také jinou část Slovácka, jiné obce a také jiné vinné sklepy. 
Oslovujeme tímto prušánecké vinaře, aby otevřeli své sklepy, nabídli a prodali vínko, burčák, ale i nealkoholické nápoje a něco 
k jídlu. Můžete si nainstalovat provizorní směrovky ke svým sklepům s nabídkou. Info také na OÚ, tel 724 937 005.
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Narození: 
Jakub Maršálek

Společenská kronika
Životní jubilea:
70 let   Anna Ševčíková
75 let   Marie Dvoráková
75 let   František Příborský
90 let   Anna Kašníková

Opustili nás:
František Čupr
Miroslav Zvědělík

Poděkování místostarostovi panu Václavu Poláchovi

Jako trenér oddílu Jiu Jitsu, Juda a sebeobrany v Prušánkách chci touto cestou velmi poděkovat místostarostovi obce Pru-
šánky panu Václavu Poláchovi za zajištění fi nančních prostředků a také zprostředkování vhodné žíněnky pro bojové sporty 
(tzv. tatami). Do konce roku 2011 cvičili žáci na nevyhovujících starých žíněnkách, kdy tréninky doprovázela četná zranění. 
V současné době navštěvuje oddíl cca třicet dětí a dospělých. Nejde jen o výuku bojového umění, ale taktéž o fyzický 
i psychický rozvoj osobnosti, rozvoj sebedůvěry, pevné vůle, disciplíny a morálky. Svým kladným postojem dopomohl pan 
Polách k dalšímu rozvoji sportovní činnosti v obci a tím k užitečné smysluplné možnosti využití volného času osob různého 
věku.  Bc. Josef Osička

Sňatky
Dagmar Jablonická a František Vašíček
Denisa Janečková a Miroslav Poláček
Ing. Lenka Imrichová a Petr Zálešák
MUDr. Lenka Kalužíková a Ing. Jiří Hamerník

Znovu Vás upozorňujeme na fakt, že ke zveřejnění Vašich jmen v rubrice Společenská kronika může podle zákona 
dojít jen po předchozím písemném souhlasu Vás nebo Vašich nejbližších příbuzných. Pokud tak není učiněno, nemůžeme 
jména dotyčných osob uveřejnit, i když o jejich událostech víme. 
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B U R Z A 
SEZONNÍHO DĚTSKÉHO  OBLEČENÍ, OBUVI, 
KOČÁRKŮ, SEDAČEK, DROBNÝCH HRAČEK, 

DĚTSKÝCH KNIH, KOJENECKÝCH A SPORTOV-
NÍCH POTŘEB…

Místo konání:  
Kulturní dům PRUŠÁNKY 

Příjem věcí k prodeji:
ČTVRTEK 18.10.2012  15 – 18,00 hod

Prodej věcí:
PÁTEK 19.10.2012 15 – 18,00 hod
SOBOTA 20.10.2012  08 – 10,30 hod

Od 10,30 do 11,00 hodin bude výdej neprodaných věcí.

O bližší informace a o přidělení „pořadového čísla 
prodejce“ volejte na telefon 725 438 111. 

Při vyplácení částek za prodané věci bude každému 
prodávajícímu účtován poplatek ve výši 10% z jeho 

tržby. Vybraná částka bude věnována Místní knihovně 
Prušánky na mikulášskou besídku.

ANGLIČTINA
EFEKTIVNĚ

Přejete si zdokonalit své jazykové schopnosti?

Chcete se připravit k maturitní zkoušce?

Plánujete pohovor do nového zaměstnání?

Využijte možnost soukromého
doučování angličtiny.

Kontakt na tel: 777 214 971,
mail:  ladislava.seckarova@seznam.cz  

Moravská Nová Ves,
Vítězství 1041,

Ing. Ladislava Šrámková.
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Skauti Mikulčice na táboře u Polničky
foto: Bára Ivičičová

Krojovaný průvod na vinobraní
foto: Jitka Omelková

Skautky z oddílu Cor Dare na dívčím táboře
foto: Marie Hlaváčková

Hodové úterý
foto: Milan Krásný

Naše šachové naděje
foto: Radek Dryšl

Žehnání aktovek v místním kostele
foto: Petr Omelka
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