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Proč platíme za komunální odpad 
jen 400,-Kč/rok?

Vážení občané
v dnešním článku vás budu informovat o výsledcích komunálních a tří-

děných odpadů v naší obci.
Od zřízení Sběrného dvoru odpadů se naše obec umísťuje na předních 

místech při každoročním vyhlašování výsledků. Tuto soutěž pořádá svozo-
vá fi rma TESPRA HODONÍN na základě skutečného množství odevzda-
ných surovin pro další zpracování a ostatního komunálního odpadu uklá-
daného na skládku Hraničky v obci Mutěnice. Mnoho lidí má ještě v dnešní 
době názor: „proč třídit odpady, když se to vysype stejně na jednu hromadu 
na skládce“, nebo „proč bych třídil, já si to zaplatil“. Proto jsem se rozhodl 
informovat vás o postupu odpadového hospodářství. 

V jednoduchých srovnáních vám odprezentuji náklady obce a odměny 
za poctivý přístup při třídění odpadů.

Krátce z obsahuKrátce z obsahu Slovo starostySlovo starosty
Vážení spoluobčané, 
po nepříliš vydařeném jaru se začátek léta přihlásil vysokými teplotami a 

bohužel také povodněmi, kterým museli čelit občané převážně v povodí Vltavy, 
Labe, ale i malých vodních toků. Nám se prozatím všechny pohromy vyhnuly, 
a i to je jeden z důvodů pomoci postiženým obcím formou fi nanční sbírky nás 
občanů, ale i obecního úřadu. Výtěžek této sbírky bude určen pro vybranou 
obec, o které rozhodne Zastupitelstvo obce Prušánky na své veřejné schůzi. 
Kolik peněz a kam budou poslány vám určitě oznámíme prostřednictvím KT 
nebo místního rozhlasu. 

Z důvodu špatného počasí jsme Dětský den spojili se Svatojánskou nocí 
a vše dopadlo ke spokojenosti dětí, nás dospělých i účinkujících velmi dobře. 
Jako vždy patří poděkování místním hasičům a všem pracovníkům obecního 
úřadu. 

Následující den pořádali prušánečtí vinaři akci „K Nechorám do sklepa“, 
která letos zaznamenala velkou návštěvnost. Zvláště cizí návštěvníci si určitě 
přišli na svoje, za což našim vinařům patří velké díky.

Dne 13.6.2013 byla slavnostně otevřena vernisáž „O nechorských sklepech 
a búdách“ v Obecním sklepě zahrádkářů v Nechorách č. 72. Tato expozice bude 
otevřena až do 31.10.2013 a rozhodně stojí za zhlédnutí. 

V sobotu 29.6.2013 v 9.00 hodin se uskutečnilo na návsi žehnání hasičských 
zásahových vozidel. Nejlepší přání pro naše hasiče, kteří si zčásti nový vozový 
park určitě zasloužili, je co nejméně výjezdů k zásahům. 

Po několika drobných akcích – většinou opravy chodníků, komunikací a 
kanalizace, začíná plánovaná oprava kulturního domu. Bude provedeno zatep-
lení, výměna oken a dveří, oprava vnitřních prostor a vymalování. I v případě 
nepříznivého počasí na hody bude již KD k dispozici. 

V červenci začne rekonstrukce komunikace v ulici Polní, kde bude vybudo-
ván i nový chodník. 

Protože už začínají prázdniny a čas dovolených, přeji dětem hodně slunce a 
nám ostatním pěknou dovolenou k načerpání nových sil.

Jan Prčík, starosta obce 
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NÁKLADY 2010 2011 2012
Tespra   SD  od-
voz 

119 317,00 137 492,00 140 985,00

Tespra   Zvony 
doprava 

56 055,00 56 166,00 57 409,00

Tespra   Kontej-
nery   mláto

25 312,00 19 249,00 13 531,00

Tespra   Kuka  
svoz obec 

282 054,00 288 057,00 298 771,00

AGRO SLUŽBA 
PRO OBEC

0,00 9 600,00 13 080,00

Tespra   SD tří-
děné odpady 

38 949,00 34 841,00 55 612,00

Tespra   ostatní 
náklady 

135 363,00 79 836,00 57 625,00

H r a n i č k y  
Skládka

655 103,00 651 840,00 635 003,00

NÁKLADY Cel-
kem

1 312 153,00 1 277 081,00 1 272 016,00

ODMĚNY 2010 2011 2012
EKOKOM 310 591,00 325 865,00 295 475,00
ASEKOL 7 664,00 1 007,00 14 545,00
ELEKTROWIN 606,00 5 984,00 24 924,00
EKOLAMP 1 500,00 0,00 0,00
Celkem 320 361,00 332 856,00 334 944,00

ODMĚNY 2010 2011 2012
E K O K O M 
3.místo

0,00 0,00 10 000,00

TESPRA 3.mís-
to

3 000,00 3 000,00 3 000,00

TESPRA 2.mís-
to skokan

0,00 0,00 1 000,00

Celkem 3 000,00 3 000,00 14 000,00

NÁKLADY cel-
kem

1 312 153,00 1 277 081,00 1 272 016,00

ODMĚNY cel-
kem

323 361,00 335 856,00 348 944,00

Rozdíl 988 792,00 941 225,00 923 072,00
Náklady na oby-
vatele

457,77 435,75 427,35

Všimněte si položky Hraničky skládka, ta se téměř 
nemění a je nejvyšší. Je to poplatek za uložení 1 tuny 
směsného komunálního odpadu (1.020,-Kč/t = 300 kg/
os./rok). Myslím, že tato nejdražší položka by se dala 
podstatně snížit i poctivějším využitím sběrných míst 
pro sklo, kov, bioodpady, a také sběrného dvora, recyk-
lační plochy a sběrného místa pro větve a klestí.

Díky zlepšujícímu se třídění šetříme nejen kapsu 
vlastní, ale i životní prostředí. Za rok 2011 odevzda-
li občané 130 ks televizorů, monitorů 53 ks a 1831 kg 
drobných elektrozařízení. V roce 2012 to bylo televizo-
rů 72 ks, monitorů 177 ks a 844 kg drobných elektro-
zařízení. I za tyto odevzdané komodity dostává obec 
odměny a to 30.000,- Kč za IQ. letošního roku od fi rmy 
ELEKTROWIN na opravy a vybavení Sběrného dvo-
ru. Nově se dají ukládat úsporné žárovky, zářivky, led 
osvětlení, tonery a obaly od barev do tiskáren všech 
typů, fotovoltaické články, tuky a oleje z domácností...

Do budoucna počítáme s rozšířením sběrných 
hnízd (zvonů), tak aby občan měl tyto služby blíž a ne-
musel jezdit přes půl obce s nevratnými lahvemi, ane-
bo je neházel do popelnice. Snížení nákladů na pytlo-
vý sběr (zatím se nám podařilo od roku 2010 do 2012 
snížit náklady o 75.000,-Kč!), ale ne na úkor občana. 
Každá změna sebou nese nějaké počáteční problémy, 
které se postupně odstraní.

V každém případě výsledky naší obce v oblasti tří-
děného odpadu svědčí o dobrém přístupu velké většiny 
z vás – občanů Prušánek - za což vám patří upřímné 
poděkování. Zároveň vám chci popřát hezkou dovole-
nou a vašim dětem slunečné a veselé prázdniny.

Václav Polách, místostarosta

Z činnosti ZŠ
Nic není tak akorát…

Dlouhá zima, přitápění začátkem června, deště příliš 
a najednou zas tropy… Už bychom si mohli zvyknout na 
rychlé zvraty počasí, ale ono nás zaskočí každý rok. A jak to 
tak bývá, počasí se značně promítá i do našich plánů. Řada 
akcí s dětmi byla ovlivněna právě nepřízní počasí. 

Duben jsme zahájili výukovým programem v ekocent-
ru Dúbrava v Hodoníně, kterého se účastnila 5. třída. Tyto 
programy jsou orientovány na rozšíření výuky předmětů 
přírodovědného zaměření v kombinaci s výtvarnou vý-
chovou či pracovními činnostmi. Výstupem je řada po-
vedených, nápaditých výrobků. V Dúbravě se tak během 

školního roku vystřídají všechny ročníky I. stupně, některé 
třídy i dvakrát za rok. 

Noc s Andersenem – tak se jmenuje už tradiční akce, 
která se rozšířila po celé naší zemi a je orientována na práci 
s knihou a rozvoj čtenářství. I letos byla škola v pátek 5.4. 
večer plná dětí, které plnily nejrůznější úkoly motivované 
pohádkami H.Ch.Andersena a také na dobrou noc si vy-
slechly pohádku. Po nocování ve škole ráno proběhlo vy-
hodnocení a všichni se  rozloučili a odešli domů.

Na duben byl původně plánován i výukový program s 
pobytem v Mikulově. Protože došlo ke zrušení ubytova-
cí možnosti v ekocentru, celý pobyt by se velmi prodražil 
(ubytování v hotelu v Mikulově by bylo nad možnosti vět-
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šiny dětí). Náhradním programem byl jednodenní výlet 
do archeoskanzenu v Modré, prohlídka života pod vodní 
hladinou rybníka    (skleněný tunel) a návštěva Velehradu.

V dubnu také při příležitosti Dne Země připravujeme 
řadu činností orientovaných na přírodu, ochranu prostředí 
i zdraví. Žáci I. stupně byli rozděleni do smíšených skupin 
a plnili různé úkoly na okruhu od školy k našim poldrům 
a zpět. Doprovod jim dělali žáci 8. ročníku. Naši nejstarší 
si připravili program pro děti z mateřské školy. Také tuto 
akci jsme z důvodu „aprílového“ počasí přesunovali z pů-
vodního termínu. 

Šestá třída měla 18. dubna třídní schůzku nazvanou 
Řecký večer. Toto setkání se žáků i třídní učitelce protáhlo 
až do sobotního rána (s nocováním ve škole).

Ke konci dubna se zapojili kluci a holky z 5. ročníku do 
soutěže ve vybíjené, odkud si přivezli diplom za 3. místo. 

Začátkem května jsme na 2 dny vyhlásili ředitelské vol-
no (z 5 dnů na celý rok jsme čerpali poprvé). Děti měly 
volno, učitelé pracovali na úpravách školního vzdělávací-
ho programu. Je nutno zapracovat řadu poznámek, někdy 
části pasáží učiva. 

Ve dnech 6.5. – 9.5. nás navštívila Česká školní inspek-
ce v rámci pravidelné činnosti. Naposled u nás prováděla 
kontrolu v roce 2007. Hodnocení ve dvanácti základních 
kritériích bylo v deseti z nich na stupni „odpovídající“ a ve 
dvou máme rezervy, na které je třeba se v nejbližší době za-
měřit. Škála je čtyřstupňová, první stupeň se uděluje výji-
mečně, druhý stupeň – odpovídající je u většiny a pak jsou 
další dva stupně – rezervy a kritický stav. S předběžnými 
závěry jsme seznámili pedagogické pracovníky a projed-
nali opatření, která jsou v našich silách. Některé návrhy 
ČŠI nejsou snadno realizovatelné a vyžadují delší dobu k 
přípravě realizace.

V květnu se vypravili žáčci 1. a 3. třídy do ekocentra 
Dúbrava v Hodoníně na program zaměřený na živočichy, 
a tak se spojoval i s návštěvou ZOO.

V tomto měsíci proběhlo i focení tříd., na které jsme 
využili našeho místního fotografa pana P.Omelku.

V závěru května 27.a 28.5 nás čekali opět Přebory 
Podluží v atletice. Po prvním dnu naši mladší závodníci 
obsadili 4. místo. Soustředěným „náporem“ se podařilo 
starším závodníkům dotáhnout umístění na „bednu“ a tak 
jsme celkově skončili na 3. místě za Lanžhotem a Morav-
skou Novou Vsí (za námi skončily školy z Mikulčic, Lužic 
i Moravského Žižkova a Kostic-Tvrdonic). Uvidíme, jak se 
bude dařit příště - přece jen nám odcházejí i dobří sportov-
ci na další stupeň škol (z 9. třídy). Letos nejvíce zabojovali 
Štěpánek Salajka z 1. třídy (2 zlaté medaile), Dalibor Kříž 
z 5. třídy (1zlato+ 1stříbro), Katka Švastová ze 6. třídy 2 
medaile (1 zlatá+1stříbrná) a Jakub Redek z 9. třídy také 
2 medaile – zlatou a stříbrnou. Celkově jsme přivezli 23 
medailí. Všem gratulujeme a přejeme hodně sportovních 
úspěchů do budoucna.

V rámci oslav výročí příchodu Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu proběhlo výtvarné symposium v Mikulči-
cích na Valech pro žáky 8.- 9. tříd a studenty středních škol. 

Za naši školu se účastnily Martina Řehánková a Katka Fuka-
líková v doprovodu paní zástupkyně ředitelky R. Juráňové. 
Všechny práce budou využity k prezentacím v průběhu celé-
ho roku při různých akcích i v Hodoníně.

Prvňáčci oslavili svůj Den Slabikáře 30. května. Pozvali si 
rodiče a předvedli jim pásmo říkanek, písniček a taky ukáz-
ku čtení. Při pasování na čtenáře dostávali knížku veselých 
příběhů, básniček a her. Hned druhý den se chlubili, kdo už 
z knížky s rodiči četl. Jen ať jim to dlouho vydrží – nejen k 
rozvoji čtenářských dovedností, ale také k vytváření vztahu 
ke knížkám a touze hledat nové informace a inspiraci.

Červem je měsícem výletů. Nebylo tomu jinak ani u nás 
ve škole. Prvňáčci se podívali do Milotic a zkusili se něco 
málo ze života v minulých stoletích. Druháci a třeťáci vyjeli 
do Boskovic do westernového městečka. Letos už program 
nebyl tak westernový a možná bude zajímavé zkusit nabídku 
ze Šiklova mlýna. Čtvrtá a pátá třída se vypravila za krásami 
Moravského krasu na Macochu. Šesťáci si vynahradili výpa-
dek třídenního výukového programu také cyklovýletem po 
okolí Prušánek. (společně se sedmáky byli i v Modré – viz 
výše). Sedmáci a osmáci byli letos na lyžařském kurzu, takže 
pro ně další výlet neorganizujeme. Pouze členové ekotýmu 
se přidali na výlet do Modré. 

Mezi akce podobného typu můžeme zařadit i výlet 4. tří-
dy do Dvora Králové, o kterém se dočtete na jiném místě 
zpravodaje.  Holt – kdo není líný zapojit se do nějaké soutě-
že, může být odměněn výhrou…

Páťáci ještě využili nabídky Policie ČR, která v rámci pre-
ventivních akcí pořádala ukázky policejní práce a technické-
ho vybavení služeben.

Každoročně se připravují žáci 8. ročníku na volbu povo-
lání i návštěvou úřadu práce, kde mají možnost prozkoumat 
možnosti výběru povolání a zejména přípravu na ně. Letos si 
též v doprovodu výchovné poradkyně paní učitelky Buškové 
vyzkoušeli okruh svých zájmů promítnout do volby povolá-
ní. Určitě je zájem o obor hnacím motorem k tomu, aby se 
člověk dobře připravil na povolání, a aby se také více usiloval 
toto povolání vykonávat. 

V posledním týdnu června se ještě 5. třída rozloučí tá-
borákem a přenocováním ve škole. Určitě je čekají změny. 
Odejdou jim někteří spolužáci (odchod na víceleté gymnázi-
um, stěhování), změna třídního učitele a taky jiné vyučovací 
předměty a noví učitelé. Jedna kapitola jejich školní přípravy 
se tak uzavírá.

V podobné duchu, ale s větší změnou, se také nese roz-
loučení s deváťáky. Jako každý rok je připraveno slavnost-
ní rozloučení v obřadní síni obecního úřadu. Čeká je nový 
život. Více samostatnosti, ale také odpovědnosti. A kam se 
budou ubírat za dalším studiem a praktickou přípravou? 
Polovina si vybrala učební obory např. puškař, pekař, tesař, 
cukrářka, elektromechanik. Druhá polovina zamíří do ma-
turitních oborů studia. Na gymnázium, pedagogickou školu, 
zdravotní, veterinární, průmyslovku (elektro), grafi cký obor, 
oděvní design a nábytkářskou výrobu. Přejme jim všeho do-
statečnou míru, ať se jim daří.

V průběhu prázdnin bychom chtěli provést několik oprav 
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a změn. Tou největší asi bude pořízení skříněk do šaten. Žáci 
budou mít své skříňky, od nich svůj klíč, který budou muset 
střežit jako oko v hlavě. Do skříňky si budou ukládat oble-
čení i obuv. Tak budou věci zajištěny proti případné krádeži. 
V současné době bylo problémem udržet šatny uzamčené i 
v průběhu vyučování. V některých třídách probíhalo sku-
pinové vyučování, část žáků přicházela až na 2. vyučovací 
hodinu a ta první zase končila o hodinu dříve. Pak se k tomu 
přidává návštěva školní družiny, zájmových kroužků atd. Jak 
potom zabránit případné krádeži a udržet šatnu uzamčenou 

až do konce činností ve škole?. V současné době je nás ve 
škole méně, než nás bylo při rekonstrukci budovy školy (asi 
o 100 dětí). Proto je pro nás teď dosažitelnější skříňky do 
šaten pořídit. Budeme si určitě nějaký čas zvykat, ale půjde 
to.

A na závěr bych chtěla popřát nám všem hezkou dovo-
lenou k nabrání nových sil a dětem prázdniny plné krás-
ných zážitků a žádné problémy.

Text a foto: Alena Kristová, ředitelka ZŠ

Vítězové jsou naši

Projekt „Škola pro život“ se blíží ke konci

Návštěva ekocentra

V těchto dnech skončí dvouleté 
období dělené výuky hodin češtiny 
a angličtiny, kterou nám dotace v 
rámci plnění projektového záměru v 
některých třídách umožňovala. Dě-
lením hodin a výukou žáků ve voli-
telných předmětech bylo za letošní 
školní rok odučeno 252 hodin a uči-
telé naší školy vytvořili a při výuce 
ověřili dalších 128 metodických ma-
teriálů, z nichž některé lze využívat i 
na nově dokoupených tabulích, kte-
rými jsme vybavili učebny a umož-
nili jejich zinteraktivnění, takže žáci 

Někdy zjara jsme měli naplánovaný program v Ekocentru Dúbrava. Měli 
jsme téma Ohrožená zvířata a na pokraji vyhynutí. Bohužel, počasí nás zradilo 
a museli jsme zůstat v budově ekocentra. Ale nemuseli jsme litovat. Pro děti byl 
pečlivě připraven bohatý program, včetně testů a soutěží.

Na závěr jsme si prohlédli chovnou stanici přímo v centru, kde si děti mohly 
pochovat  exotická zvířata jako hada nebo chameleona. Radost měly i z obyčej-
ného králíka nebo morčete. Už se těší, až zase vyrazíme příště.

pomocí interaktivního pera mohou 
doplňovat a přesouvat obrázky či po-
pisky a správně je seřazovat. Tabule 
je pomocí dataprojektoru a speciál-
ního zařízení propojena s počítačem 
a s internetem. 

Zatím máme 
touto technikou 
vybaveno 7 učeben 
a v průběhu prázd-
nin budou vybave-
ny i zbývající třídy. 
Práci s interaktiv-
ním programem si 
mohli vyzkoušet i 
rodiče našich prv-
ňáčků na společné 
třídní schůzce, kde 
jim děti pod do-

hledem paní učitelky Mgr. Trechové  
práci předvedly.

Text a foto: 
Mgr. Růžena Juráňová, 

vedoucí projektu
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Exkurze Modrá

Kdo si hraje, nezlobí

Pohádkový výlet

A máme konec školního roku za 
dveřmi. Co tak si někam zajet na 
výlet? Co třeba do Modré? Proč ne? 
Termín jsme si vybrali 11. června v 
úterý. Naplánovali jsme si, že se po-
díváme na Velehrad, do „Archeo-
skanzenu a na „Živou vodu“.

Je tady úterý. Můžeme si přispat, 
protože jedeme až v půl desáté. Ale 
co se to děje?! Venku leje jako z kon-
ve. Ale co! Déšť nás přece nemůže 
rozházet. Přijeli jsme na Velehrad 
– v kostele byla mše, tak jsme tam 
nemohli, Lapidárium bylo zavřené z 
důvodu rekonstrukce. To to začíná. 
Ale pak se nám už všechno podaři-
lo. Skanzen byl prima a vodní svět v 
rybníce byl úžasný. Moc se nám to lí-
bilo. A co víc? V jednu přestalo pršet! 

Prší a vy nemáte co dělat? Máme pro vás nápad. 
Stačí si sehnat Tetra Pak obal od mléka a můžete se 
do toho pustit…Pokud vás výrobek zaujal, přijďte se 
zeptat do páté třídy, určitě vám poradí, jak na to.

Za 6. a 7. třídu a Ekotým
text i foto: M. Kurková

Čas ve škole rychle utíká. Děti 
v 1. třídě už znají všechna písmen-
ka a čtou slova i krátké pohádky. 
Jejich písanky se zaplnily pečlivě 
vykrouženými tahy písmen, ze kte-
rých skládají slova nebo věty. Jsou 
to zkrátka velcí školáci, kteří už 
mají za sebou i první školní výlet.

Cílem našeho výletu byl zámek 
v Miloticích. Sluníčko nám přálo 

už od rána a slibovalo nové zážit-
ky. Děti si po příjezdu prohlédly 
zámecký park a také pozorova-
ly rybičky v kašně. A právě „zlaté 
rybce“ děti svěřovaly svá přání. 
Hlavně děvčata se těšila, že si tady 
vyzkouší krásné pohádkové šaty. 
Zlaté rybky přání většinou plní a ty 
v Miloticích nám z třídy plné zvě-
davých kluků a děvčat vyčarovaly 

malé princezny a prince. Dětem to 
moc slušelo a s vážnou tváří si pro-
hlížely své kamarády i všechna zr-
cadla, která v zámku měli. Zámkem 
nás provázela paní kněžna, která 
dětem ukázala zámecké komnaty 
a vyprávěla i o životě v nich. Děti 
pozorně poslouchaly a také odpo-
vídaly na otázky paní kněžny. Vel-
kým zážitkem bylo přijetí našich 
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Výhra v soutěži „Zdravé zuby“

Třeťáci v ZOO

Naše 4. třída jela na výlet do 
ZOO ve Dvoře Králové, protože 
naše spolužačka Šárka Fajkusová 
vyhrála v soutěži „Zdravé zuby“ a 
my jsme tedy jeli na slavnostní pře-
dání cen.

Cesta sice trvala přes čtyři hodi-

Kde je nejlepší místo pro to, abychom se dozvěděli zase něco 
nového a zajímavého o zvířatech? No přece zoologická zahrada! A 
tak jsme se spolu vydali do centra ekologické výchovy v Hodoní-
ně, kde jsme hledali odpověď na otázku, proč jsou některá zvířata 
ohrožená a proč dokonce některá vyhynula? Úkol to nebyl vůbec 
snadný… Nejprve jsme museli potřebné informace najít v ency-
klopediích, potom je zpracovat do krátkého referátu a potom v 
roli průvodců přímo v ZOO seznámit ostatní spolužáky s výsledky 
svého hledání. V programu se našel čas i na výrobu lva z papíru a 
na zajímavou diskuzi, kdy jsme debatovali o kladných a záporných 
stránkách života zvířat v zoologických zahradách. Výukové (a při-
tom zábavné) dopoledne rychle uběhlo a moc se nám líbilo.

Text a foto:  M. Konečná, učitelka 3. třídy

ny, ale stálo to za to. Když jsme tam 
přijeli, šli jsme do velké vily, kde pro 
nás byl přichystaný malý raut. Až 
jsme se občerstvili, šli jsme na slav-
nostní předání cen. Šárka byla na 
třetím místě a vyhrála notebook. I 
celá naše třída dostala cenu – velký 

balík s ústními vodami, žvýkačka-
mi, zubními pastami a také pexesy. 
Po předání cen jsme se vrátili na 
raut, řízečky a další dobroty byly 
prostě skvělé.

Potom nám paní průvodkyně 
ukázala ZOO. Měli jsme málo času, 
tak se prohlídka musela zkrátit, 
ale i tak jsme viděli spoustu zvířat 
– orangutany, slony, žirafy, oka-
pi, mořské ryby a také největšího 
krokodýla u nás, který se jmenuje 
Kraken. Ten krokodýl se pohne jen 
jednou za týden a nejspíš na naši 
počest se zrovna pohnul. 

Nakonec jsme si ještě nakoupili 
a prolezli lanový hrad a potom jsme 
už opravdu museli jet domů. Výlet 
se nám všem moc líbil a už se těší-
me, až se tam zase někdy podíváme. 

Za žáky 4. třídy V. Ostřížek, J. 
Bušek, G. Křiváková, N. Mrákavová 

a S. Flajžíková

dětí u paní kněžny. Malé princez-
ny si za doprovodu pohádkových 
melodií i zatančily s paní kněžnou 
taneček a princové se procvičili v 
odvaze i v šermu.  Po prohlídce si 
děti zasloužily zámeckou zmrzlinu 
a pak nás čekal program o lidových 
řemeslech a ukázka chovu dravců. 
Věřím, že na první školní výlet děti 
dlouho nezapomenou.

Text a foto: Luďka Trechová, 
učitelka 1.třídy
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Z naší školičky
Z trávy na nás žába kouká,
bzučí čmelák, kvete louka,

zas uzrají maliny...
Léto už je zase tady

a pro děti prázdniny.

Prázdniny, prázdniny, prázd-
niny... Jedno z nejúžasnějších slov, 
které jistě mají všechny děti ve svém 
slovníku. Blížící se prázdniny v nás 
navozují pocit příjemného vzruše-
ní z očekávaných zážitků a zároveň 
nám umožňují těšit se na chvíle le-
nošení a relaxace, nebo naopak na 
sportovní aktivity, na které v průbě-
hu roku nemáme čas. Možností jak 
strávit léto, je opravdu dost. Zeptaly 
jsme se, co by chtěly dělat o prázdni-
nách naše děti.

Adélka: „Já bych chtěla jet někam 
na prázdniny, třeba do koupaliště.“

Sandřička: „Já pojedu na Lučinu 
a z Lučiny dom a to si pěkně užiju.“

Štěpánek: „Já pojedu do Dinopar-
ku a nechám si tam udělat tetování.“

Martínek K.: „My pojedeme do 
Řecka a potom na kuželky.“

Matýsek M.: „My si půjdeme vy-
měnit gumy a pak k babičce ochutnat 
dort a pak na dovolenou. Jo, a eště si 
půjdem koupit poklice.“

Kubíček: „Já pojedu první do 
kina, pak teprv na dovolenů.“

Rostíček: „Já pojedu k Nechoram 
a tam bude žralok a skákací hrad.“

Martínek K. v rozhovoru s Miku-
láškem: „My pojedeme k moři.“ „Jé, 

to my pojedeme také“. „No tak to sa 
tam uvidíme.“

A ještě pár perliček ze školního 
roku.

Emička: „Slimák je slimák, ale 
když ho dáš do ulity, tak je z něho 
šnek“.

Učitelka: „Jé, Martínku, tys to tak 
hezky uklidil?“ Martínek: „Jo, já to 
umím už od pátého večera.“

Učitelka: „Kryštůvku, tys byl 
tak dlouho nemocný?“  Kryštůfek: 
„Ano, musel jsem se podrobit krev-
nímu zásahu.“ To když mu paní dok-
torka brala krev.

Filípek: „Paní učitelko, podívej, 
jaké mám trenýrky.“  Učitelka: „No 
ty jsou krásné, kdo ti je koupil?“ Fi-
lípek: „Nikdo, oni byly v technické 
místnosti.“

Sport

TJ Podlužan Prušánky oddíl kuželek sezóna 2012-2013

Tak jsme třetiligoví!!! 
Po loňském postupu A družstva do divize a třetím mís-
tě jsme si mysleli, že je to jeden z těch úspěchů, kte-
ré budeme jen těžko překonávat. A nakonec se nám 
povedl hned v druhé ročníku v divizi postup do III. 
kuželkářské ligy. Celou sezónu jsme se přetahovali o 
první příčku s dubňanským béčkem. Nakonec rozho-
dl poslední zápas, který jsme doma vyhráli nad Vsetí-
nem, a Dubňany domácí zápas prohráli s družstvem 

Vyškova B. Je to pro nás zase další výzva, a bude to určitě 
taky velká zkušenost jak pro hráče, tak pro náš oddíl. 
Tím neříkám, že bychom se už na začátku nové sezo-
ny smířili hned se sestupem zpět do divize, ale budeme 
se určitě snažit, abychom tam zůstali co možná nejdéle. 
Postup má ale i stinné stránky, hlavně pro domácí zápa-
sy. Pro hraní této soutěže je potřeba mít čtyřdráhovou 
kuželnu, a ta - jak víme - u nás není. Zápasy proto bu-
deme hrávat v azylu ve Valticích. Určitě nezapomeneme 

Rostiček: „Paní učitelko, my sme 
ráno viděli přejeté žaby. Asi sa zapo-
mněly rozhlédnút.“

Učitelka: „Adélko, ty boty máš na 
kozu.“  Adélka: „Ty boty mam na za-
hradu a né na kozu.“

Martínek K.: „Paní učitelko chtě-
la bys živú vodu?“  Učitelka: „No to 
víš, že chtěla a ty ji máš?“ Martínek: 
„Já ne, ale náš děda Franta ju má u 
Nechor.“

Touto cestou bychom poprosily 
dědu Frantu, aby nám trochu té živé 
vody přinesl. Budeme ji potřebovat 
až se po prázdninách 2. září zase ote-
vřou dveře naší školky.

Tak hezkou dovolenou a pěkné 
prázdniny.

Text: Radka Šůrková
Foto: Alena Maršálková



strana 10 Číslo 2/2013

Zpravodaj obce Prušánky

na naše fanoušky, kteří nás houfně podporovali jak na 
naší kuželně, tak na zápasech venku. Teď však budou 
všechna naše utkání jen venkovní, ale jestli budou chtít 
s námi jezdit aspoň na „domácí“ kuželnu do Valtic, ur-
čitě je tam rádi dopravíme. O postup se zasloužili: Pihár 
Antonín, Esterka Stanislav ml., Klečka Zdeněk, Hosa-
ja Zdeněk, Zálešák Zdeněk, Zálešák Stanislav a Horák 
Radek. Střídavými starty pomohli hráči B a C družstva 
Pálka Michal, Lauko Jiří a Šerák Jarek. 
B družstvo hrající Krajský přebor jih skončilo ze čtrnác-
ti účastníků na 11. místě, kdy hlavně zlepšeným závě-
rem v soutěži a některými pěknými výkony na domácí 
kuželně se vymanilo ze sestupových příček, ve kterých 
se nacházelo od půli soutěže. Škoda několika prohra-
ných zápasům doma, kdy se k nim i trochu toho štěs-
tíčka otočilo zády. Do nového ročníku je co zlepšovat. 
B družstvo nastupovalo v sestavě: Esterka Stanislav st., 
Kristová Alena, Lauko Jiří, Flamík Pavel, Polách Jara, 
Pálka Michal, Zvědělíková Alena a Vališ Ladislav. 
C družstvo startující ve stejné soutěži jako béčko si ved-
lo moc dobře a pohybovalo se v klidném středu tabulky. 
V průběhu sezóny se jim dokonce podařilo okupovat 
i medailové pozice, hlavně díky pěkným výkonům na 
domácí kuželně a několika výhrám u soupeřů, kteří se 
doma tak snadno neporáží. Moc potěšitelné byli výhry 

nad mužstvy z čela tabulky. Hodně soupeřů si na našem 
céčku - jak se říká - vylámalo zuby a na jaře už k nám 
jezdili s tím, že u nás bude hodně těžké urvat nějaké ty 
body. Jen některým z mála se to podařilo, a proto se na 
konec umístili na moc pěkném sedmém místě. Hráli v 
sestavě: Novotný Jiří, Koliba Petr, Šimek Milan, Polách 
Václav, Tesařík Martin, Šimek Michal, Šerák Tomáš a 
Šerák Jarek.
Naši dorostenci ovládli svoji soutěž a opět zopakova-
li 1.místo jako v loňské sezoně. V závěrečném turnaji 
proti družstvům z Brněnska nakonec obsadili celkové 
třetí místo. Škoda, že se závěrečný turnaj nehrál stej-
ným systémem jako loni. Naše děcka a i s námi postu-
pující Valtice a Dubňany doplatily na vyrovnanost naší 
soutěže, kdy se do závěrečného turnaje započítávaly 
společné body z utkání mezi sebou, a ty měly oproti 
severní soutěži horší. Nakonec ve fi nálové soutěži pro-
hráli jen jeden zápas a ještě se jim podařilo v posled-
ním zápase na Husovické kuželně zlepšit rekord drah 
jak v dorostenkách (Šimková Jitka), tak v družstvech! 
Vyvěšeny  tam budou  hodně dlouho, než je někdo 
jiný překoná. Nastupovali ve složení : Zálešáková Sára, 
Šimková Jitka a Zálešák Jan.
Další informace o oddílu naleznete na stránkách. www.
kuzelkyprusanky.cz

Text a foto: Za oddíl kuželek Zálešák Zdeněk

Tabulka Divize 2012-2013
1. TJ Podlužan Prušánky  26 18 0 8 36
2.  SKK Dubňany B 26 17 0 9 34
3.  KC Zlín 26 16 0 10 32
4.  TJ Sokol Luhačovice B 26 14 1 11 29
5.  KK Jiskra Čejkovice 26 14 1 11 29
6.  TJ Sokol Machová 26 13 1 12 27
7.  KK Slovan Rosice B 26 13 1 12 27
8.  TJ Zbrojovka Vsetín 26 13 0 13 26
9.  TJ Sokol Brno IV 26 12 1 13 25
10. TJ Lokomotiva Valtice  26 11 2 13 24
11. SK Baník Ratíškovice B 26 11 1 13 23
12. KK Vyškov B 26 10 3 13 23
13. KK Moravská Slávia Brno C 26 9 1 16 19
14. KK Orel Telnice 26 4 2 20 10

Tabulka KP1.jih 2012-2013
1. TJ Sokol Mistřín B 26 19 2 5 40
2. TJ Sokol Šanov 26 18 1 7 37
3. TJ Jiskra Kyjov 26 18 0 8 36
4. TJ Sokol Vážany 26 16 1 9 33
5. KK Jiskra Čejkovice B 26 14 2 10 30
6. KC Hodonín 26 12 4 10 28
7. TJ Podlužan Prušánky  C 26 13 1 12 27
8. TJ Sokol Vracov B 26 12 1 13 25
9. SK STAK Domanín 26 11 1 14 23
10. SK Kuželky Dubňany C 26 10 1 15 21
11. TJ Podlužan Prušánky  B 26 10 1 15 21
12. TJ Lokomotiva Valtice  B 26 9 2 15 20
13. TJ Sokol Mistřín C 26 8 1 17 17
14. KK Rostex Vyškov C 26 3 0 23 6

Naše úspěšné „áčko“...Naše úspěšné „áčko“... ... a stejně úspěšný dorost.... a stejně úspěšný dorost.
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Šachový oddíl TJ Podlužan Prušánky v sezóně 2012/2013

C mužstvo – Okresní přebor I. třídy Hodonín

Štěpánský turnaj

A mužstvo – 2. Liga E

B mužstvo – Krajský přebor II. třídy

Šachový oddíl může být se svými výsledky v uplynulé sezóně spokojen, jelikož vytýčené cíle se podařilo naplnit, což 
pro A mužstvo znamená setrvání v 2. lize E, pro B mužstvo setrvání v krajském přeboru II. třídy a pro C mužstvo 
postup do fi nálové skupiny v okresním přeboru. 

Naše „C“ mužstvo se umístilo na celkovém 4. místě, což je pro nováčka soutěže jistě pěkný výsledek. Nejvíce se bo-
dově dařilo těmto hráčům: J. Mayer 8,0b, F. Schottl 5,0b, M. Budín 4,5b a F. Dryšl 4,0b.

O vánočních svátcích byl sehrán tradiční turnaj v bleskovém šachu. Vítězem se stal J. Kocáb před J. Mayerem a V. 
Předínským.

„A“ družstvo obsadilo nakonec v této soutěži slušné 8. místo, které si zajistilo v předposledním kole vítězstvím 4,5:3,5 
nad Veselím nad Moravou a odsoudilo tak tento celek z našeho okresu k sestupu do krajského přeboru I. třídy (a tak 
Prušánky hrají v současnosti nejvyšší soutěž ze všech klubů z okresu Hodonín). 

Naše „B“ mužstvo po postupu krajského přeboru II. třídy si kladlo po postupu jediný cíl a to, aby se umístilo co nej-
lépe bez sestupových problémů. To se nakonec podařilo a konečné 6. místo je víc, než se čekalo.

Tabulka KP dorost 2012-2013
1. TJ Podlužan Prušánky  16 13 1 2 27
2. SK Kuželky Dubňany 16 13 0 3 26
3. TJ Lokomotiva Valtice  16 12 2 2 26
4. KC Hodonín 16 8 2 6 18
5. TJ Sokol Mistřín 16 8 2 6 18
6. TJ Sokol Vracov B 16 6 3 7 15
7. SK Baník Ratíškovice B 16 2 2 12 6
8. TJ Sokol Vracov A 16 2 2 12 6
9. SK Baník Ratíškovice A 16 1 0 15 2

Finálová Tabulka:
1. TJ Lokomotiva Valtice 10 8 1 1 17
2. TJ ČKD Blansko A 10 6 1  3 13
3. TJ Podlužan Prušánky 10 6 1 3 13
4. SK Kuželky Dubňany 10 5 2 3 12
5. KK Moravská Slávia Brno 10 1 1 8 3
6. TJ Sokol Husovice 10 1 0 9 2

1. ŠK Loko Brno A   25b
2. ŠK Hustopeče    23b
3. ŠK Zlín B   22b
4. ŠK Staré Město B   22b
5. Moravská Slávia Brno   21b
6. ŠK Duras Brno B   18b

1. Vinohrady Brno A  24b
2. Velké Pavlovice    22b
3. Sokol Kyjov    15b
4. Veselí nad Moravou B  12b
5. Tatran Poštorná A   12b

7. ŠK Kuřim    17b
8. TJ Podlužan Prušánky   11b
9. TJ Napajedla    10b
10. TJ Spartak Adamov  10b
11. ŠK Veselí nad Moravou  7b
12. ŠK Staré Město C  3b

6. TJ Podlužan Prušánky B  11b
7. ŠK 64 Brno B   10b
8. Moravská Slávia Brno B  10b
9. Loko Brno G    9b
10. Tatran Poštorná B  0b

Závěrečná tabulka:

Závěrečná tabulka:
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Šachový kroužek

Šachový kroužek se schází každé 
úterý od 15:00 hod. pod vedením 
pana Františka Dryšla. Od listo-
padu 2012 až do května 2013 pro-
bíhal klubový přebor. Vítězem se 
stal A. Vávra před J. Lacinou a D. 
Hnátkem. V prosinci se uskutečnil 
v Ratíškovicích okresní přebor škol 

čtyřčlenných družstev. Družstvo 
ZŠ Prušánky soutěžilo v kategorii 
starších žáků a obsadilo 5. místo. V 
prosinci se taktéž uskutečnil Vánoč-
ní turnaj šachového kroužku, který 
se stal kořistí Š. Omelky před M. 
Hlaváčkem a J. Lacinou. V březnu 
se dále proběhl Velikonoční turnaj 

šachového kroužku, kde opět zví-
tězil Š. Omelka před A. Vávrou a J. 
Lacinou. Posledního turnaje se žáci 
zúčastnili v květnu v Kyjově. Nejlé-
pe se vedlo Š. Omelkovi (11. místo) 
a A. Kujovi (15. místo).

Text a foto: František Dryšl 

Rybáři
Rybářské závody mládeže
Jako každým rokem pořádala místní organizace rybá-

řů v Moravské Nové Vsi dne 1. června  v areálu „CIHEL-
NA“ v Mikulčicích rybářské závody mládeže. I přes velké 
obavy z počasí, které bylo nakonec jako na objednávku, 
se nám letošní závody vydařily.  Zúčastnilo se celkem 43 
mladých rybářů. Závody odstartovaly v 7 hodin ráno a 
konaly se do 11 hodiny dopoledne.  První místo čeka-
lo na rybáře s největší ulovenou ušlechtilou rybou. Toto 
nakonec  obsadil Tomáš Moučka z Prušánek  s úlovkem  

amura o délce 72 cm a právem získal pohár pro vítěze 
závodů.  Další místa určoval celkový počet centimetrů 
ulovených ryb.  Druhé místo obsadila Katka Maláníko-
vá z Mikulčic, která nachytala ryby v součtu 450 cm a 
třetí místo  Kristina Kotásková rovněž z Mikulčic za 368 
cm ulovených  ryb.  Menší odměny čekaly i na  rybáře, 
kterým se příliš nedařilo.  Již dnes se všichni těší, jak si 
závody příští rok zopakují.

S pozdravem Petrův zdar  
Text a foto: vedoucí mládeže Vašíček František
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Z činnosti skautu

Bicykliáda

 Co se děje v oddílu Cor Dare

Každoroční bicykláda se konala 
letos na konci května, kdy se na „toč-
nu“ dostavilo na desítku malých cyk-
listů. Se správnou povinnou výzbrojí 
- cyklistická helma, kolo a dobrá ná-
lada – přišly děti na „točnu“ změřit 
svůj cyklistický um v několika disci-
plínách. Tou první byla opičí dráha, 
kdy se děti musely vypořádat v pro-
jetí na čas mezi PET lahvemi nebo 
tzv. osmičkou. Následoval závod na 
čas, šnečí závod a také skládání pu-
zzle s dopravními značkami. Také 
jsme chtěli vědět, jak mají naši malí 
cyklisti řádně vybavené kolo, a zda 
vůbec umí vyjmenovat určité části 
vybavení. Ti nejlepší z nejlepších od-
cházeli s diplomem.  

Těšíme se na Vás příští rok. 
Text a foto za skauty středisko 

Mikulčice: Barbora Ivičičová

Westernohe 2013
Už po třetí náš oddíl měl tu čest se zúčastnit meziná-

rodního setkání skautů a skautek v Německém kempu 
Westernohe. Tentokrát zastupovalo Českou republiku 8 
skautů z Prušánek a 6 z Havířova.

V pátek 17.5.2013 naši repre-
zentanti v ranních hodinách vyra-
zili na dlouhou cestu plnou řízků, 
šuměnek a povyku. Asi po dva-
nácti hodinách cesty jsme dorazili 
do Německa, kde nás přivítal déšť, 
zima a pohostinnost domácích, 
kteří na nás zprvu zapomněli.

Program byl opravdu bohatý a 
my jsme měli možnost se seznámit 
nejen s německými skauty, ale také 
z okolních zemí a kontinentů. Bě-
hem pobytu jsme měli tu možnost 
se zúčastnit jak koncertu, tak i po-
sezení v „mezinárodním táboře“, 
kde jsme mohli s ostatními sdílet 
české písně a hry. Ke konci našeho 
výletu, se dokonce i zlepšilo počasí 

a my jsme shodili svetry a sáčky z bot a užívali si progra-
mu ještě více.

V pondělí 20.5.  jsme cestu absolvovali znovu, tento-
krát pozpátku. Určitě všichni na Westernohe vzpomíná-
me s úsměvem na tváři.

Markéta Husková a Karolína Poláchová
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Blíží se konec školního roku a s tím i u nás v oddílu 
vrcholí celoroční program. Čeká nás několik posledních 
družinových schůzek a velké zakončení s táborákem, po 
němž již následují prázdniny. Ani během nich se rozhod-
ně nebudeme nudit!

Ráda bych Vás také informovala o založení faceboo-
kové stránky našeho oddílu. Tu můžete nalézt na adrese 

https://www.facebook.com/3HaPe. Budou se zde vysky-
tovat aktuální informace. Dále nás můžete najít také na 
youtube.com, kde se nachází různá videa. A to buď za 
schůzek či různých akcí.

Za celý oddíl bych chtěla dětem popřát krásné prázd-
niny a všem ostatním příjemně strávené léto!

Marie Hlaváčková, vůdkyně

Dětský folklor - Nechoránek je na světě!
Tak náš dětský folklorní soubor už má své jméno. Po 

dlouhém rozhodování si nakonec samy děti společně s 
rodiči vybraly název Nechoránek. Shodli jsme se na tom, 
že takto se asi žádný jiný soubor jmenovat nemůže. Ne-
chory k Prušánkám neodmyslitelně patří a proslavily tuto 
obec i daleko za hranicemi našeho regionu. Snad i my 
tak poneseme svůj název s patřičnou váhou a hrdostí na 
místo, kde se setkávají nejen vinaři, ale velice 
často i folkloristi.

Děti z Nechoránku jsou velice šikovné a 
dělají velké pokroky. Po jarním pásmu jsme 
v poměrně krátkém čase připravili nový pro-
gram věnovaný Svatojánské noci. Vystoupení 
na této akci bylo naše první veřejné. Děti si 
vyzkoušely, jaké to je vystupovat venku, jak 
pracovat s hlasem a prostorem kolem sebe. 
Tady bych chtěla poděkovat všem rodičům, 
kteří doma s dětmi pilně trénovali nové texty. 
Protože obyčeje spojené se Svatojánskou nocí 
jsou téměř pohádkové, šla nám práce dobře 
od ruky a děti bavila. Kluci přeskakovali sva-

tojánský oheň a děvčata sbírala do 
džbánku jahody a maliny.

Další vystoupení, které nás čeká 
a na které se děti moc těší, bude v 

sobotu na předhodové besedě u cimbálu. Tady bychom 
si poprvé měli zazpívat a zatančit naživo s cimbálovou 
muzikou – přijďte se podívat!

Za dětský soubor Nechoránek
Iva Letochová

Foto: Mira Šimek

Ringo turnaj
Skautský oddíl Cor Dare se 18. května 2013 zúčastnil Ringo turnaje ve Veselí nad Moravou. V mladší kategorii se 

tým SUPI bohužel neprobojoval o jeden bod do čtvrt fi nále a tak skončili třetí ve své skupině. Ve starší kategorii se 
tým SUPCI naopak probojoval do čtvrt fi nále a z třinácti týmů skončil čtvrtý. Vojtěch Sukup

Výprava Pán prstenů
V sobotu 15.6.2013 se uskutečnila 

oddílová výprava na Pálavu, která se 
nesla v duchu knihy Pán prstenů: Spo-
lečenstvo prstenu. Nezalekli jsme se ani 
tropického počasí a přes všechny ná-
strahy, které na nás na cestě číhaly, jsme 
nakonec vše úspěšně zvládli. Večer jsme 
se domů vraceli sice unavení, ale plní 
úžasných zážitků!
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Důchodci
Co děláme, když 
neděláme na 
zahrádkách 
a na poli…

… což o to, my bychom dělaly 
rády, ale letošní zima a jaro se od 
sebe moc nelišily, a tak jsme tuto 
činnost musely odložit. Proto jsme 
se snažily tyto měsíce nečinnosti tro-
chu vyplnit a zpříjemnit.

Jednou měsíčně jsme se v hojném 
počtu scházely v hostinci U Schottlů, 

kde jsme oslavily i svátek žen. Popo-
vídali jsme si, zazpívaly, i zatančily. K 
tanci nám zahraje pan Olin Huška a 
my jsme vždycky moc spokojené.

Každé pondělí máme ve škole 
hodiny cvičení. Věřte, je to dobré 
protáhnutí těla. Taky jsme se začaly 
učit country tance. Děvčata Broňka 
Ostřížková a Blanka Klímová nás na-
učila základní kroky. A my jsme se s 
velkým elánem daly tancovat. Před-
vedly jsme se tak na Čundrbále jako 
fanclub Kapely Starých časů.

Velmi pozitivně musím hodnotit 
naše zájezdy na koupání do Gyeru. 

Vždy na podzim a z jara jezdíme na-
čerpat sílu a osvěžení do termálních 
vod ke spokojenosti všech.

Každoročně zakončujeme naše 
cvičení vyjížďkou na kolech. Ten-
tokrát to byla trasa Josefov – Dolní 
Bojanovice až k Písečným rybníkům. 
Zakončily jsme u Františka Hromka 
na sklípku, kde jsme si opékaly špe-
káčky, poseděly a zazpívaly:

„… že jsme parta na jedničku
poděkujem počasíčku
když nám pošle sluníčko
dodá úsměv na líčko…“

Prušánečtí senioři na dovolené
Co si řekli Prušaňáci?
Vykašlem se už na práci,
tělo chátrá, stárne, zraje,
jedem poznávat ty české kraje.

Celý autobus nás jede,
a co nás k tomu všechny vede?
Prožít s touto prima várkou
„dovču“ ve Stráži nad Nežárkou.

Naše ubytování bylo v romantickém prostředí na po-
losamotě u řeky Nežárky na Penzioně Fähnrichův mlýn. 
Městečko s hradem, přestavěným v roce 1914 – 1930 na 
zámeček, který tehdy vlastnila Ema Destinová. Vše jsme 
navštívili. Protože nám počasí přálo, patřily i procházky 
po okolí k našemu programu. Každý večer jsme spolu po-
seděli, zazpívali si, zahráli karty. V pondělí jsme si prošli 
město Jindřichův Hradec. V době pobělohorské patřilo k 
největším městům království. Návštěva muzea, kde jsou 
vystaveny vzácné „Krýzovy mechanické jesličky“, patřila 
k největším zážitkům. Jedním z nejvíce navštěvovaných 
zámků je pohádkový zámek Hluboká nad Vltavou. Samo-
zřejmě jsme si nemohli nechat ujít jeho prohlídku. Vždyť 
se tu fi lmovala známá pohádka „Pyšná princezna“. Taky 
jsme si prohlédli město České Budějovice. Krásné náměstí 
o rozměrech 133m x 133m je městskou památkovou rezer-
vací. Dominantou města je goticko-renezanční rozhledna 
„Černá věž“ vysoká 72 metrů. Městečko Třeboň bylo sou-
částí Rožmberského panství za Petra Voka. Náměstí s ba-
rokním sloupem z roku 1781 a kamennou kašnou ze 16. 
století se nám velmi líbilo. V plánu byla i prohlídka pivo-
varu, kde jsme ochutnali pivo Regent a přitom zazpívali 

„živijó“ Aničce Váňové k narozeninám. Večer nám přišla za-
hrát kapela, a my jsme si s chutí zazpívali a zatančili. Na pá-
tek byl naplánován celodenní výlet do Českého Krumlova. 
Město je jedno z nejkrásnějších měst České republiky. Úzké 
středověké uličky, hrad a zámek – to všechno jsme navštívi-
li. Prohlídka byla velmi pěkná, ale pak nás zaskočilo počasí. 
Pršelo téměř celý den a my z města moc neviděli. Po cestě 
na penzion jsme se stavili ve Zlaté koruně. Je to klášter, který 
založil král Přemysl Otakar II. Dominantou areálu je klášter-
ní kostel Nanebevzetí panny Marie. Je to jeden z největších 
chrámů v Česku a letos slaví 750 let vzniku.  

Na zpáteční cestě domů jsme se zastavili na zámku Čer-
vená Lhota. Zámeček je umístěn na skalnatém ostrově upro-
střed rybníka. Natáčela se tu spousta pohádek – jako Zlato-
vláska, Princezna na hrášku, O kráse a štěstí a jiné. Poslední 
zastavení bylo v Telči. Opět pršelo, tak jen prohlídka náměs-
tí, oběd a jeli jsme domů. 

Říká se, že Stvořitel, když rozdával půvaby v okolí Čes-
kých Budějovic a Českého Krumlova, tady dával dvakrát, 
protože tolik půvabu a krásy by najednou těžko pobral. A je 
to pravda.

Text: Květa Kopečková
Foto: Věra Dřevěná
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Zprávičky z farnosti
Adopce na blízko

Určitě jste již slyšeli o programu 
„Adopce na dálku“ Charity České 
republiky. Je to dlouhodobý pro-
gram, který za pomoci pravidel-
ných finančních darů umožňuje 
vzdělání dětem v rozvojových ze-
mích (v současnosti je to již 30 tisíc 
dětí). Mimochodem také naše far-
nost má takto adoptované dvě děti 
z Indie a každoročně na Vánoce po-
řádá sbírku na pomoc pro tyto děti. 
Málokdo ovšem zná projekt Salesi-
ánské asociace Dona Boska „Adop-
ce na blízko“. Naši farnost v březnu 
navštívil salesiánský kněz P. Jaro-
slav Mikeš a na faře proběhla jeho 
přednáška o tomto projektu. Cíl 
adopce na blízko je ve své podstatě 
stejný jako adopce na dálku - po-
moci chudým a ohroženým dětem 
po celém světě. Liší se však pro-
středky užité k tomuto cíli. Charita 
pořádá finanční sbírky a tyto pro-
středky využívá pro financování 
vzdělání vybraných dětí. Salesián-
ská asociace však neposílá peníze, 
ale vzdělává, vychovává a vysílá do 
postižených oblastí lidi - dobrovol-
níky, kteří se rozhodli část svého ži-

Jaroslav Mikeš přednášející o adopci na blízko při velikonočních Jaroslav Mikeš přednášející o adopci na blízko při velikonočních 
svátcích v Prušánkáchsvátcích v Prušánkách

Nový kněz
Naše farnost se také začíná připravovat 

na velkou změnu. Po šesti letech odchází z 
farnosti otec Slavoj Alexa. Nemohu mluvit 
za všechny, ale myslím, že většina z nás si 
otce Slavoje velmi oblíbila. Určitě nám bude 
chybět jeho lidský přístup, krásná a výstižná 
kázání, atmosféra při mších, kterou uměl vy-
tvořit svým smyslem pro humor a improviza-
ci. Určitě budeme na otce Slavoje s vděčností 
a úctou vzpomínat. Každá změna ale přináší 
něco nového a má nám připomínat, že nemá 
smysl ulpívat na něčem, co je pomíjivé. Dou-
fejme, že novému panu faráři Vítu Hábovi se 
zde dostane vlídného přijetí a bude se mu u 
nás líbit.

text: Mgr. Jitka Omelková

vota věnovat těm nejpotřebnějším 
v zemích jako je Ázerbajdžán, Jiho-
africká republika, Mexiko, Zambie, 
Kongo, Zimbabwe, Indie... Dobro-
volníci se na svou misi připravují v 
České republice a pak po dobu až 
jednoho roku pomáhají ve vybrané 
zemi přímou prací s dětmi, vede-
ním zájmových kroužků, výukou 
jazyků, přípravou akcí, doučová-
ním, manuální prací... Tito mladí 
lidé tak sice darují část svého živo-
ta, ale podle jejich výpovědí mno-

hem více dostanou. Vrátí se domů 
bohatší nejen o zkušenosti a přá-
tele, ale hlavně o laskavý nadhled 
nad svým životem a mnohdy mali-
chernou upachtěností, do níž jsme 
neznatelně a po malých krůčcích 
vmanipulováni zrychlenou dobou 
a krátkozrakým prostředím, ve 
kterém žijeme. Více se o adopci na 
blízko dozvíte na jejich webových 
stránkách: www.adopcenablizko.cz

Text a foto: Ing. Petr Omelka
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1. svaté přijímání
9. června 2013 přijalo v naší farnosti třináct dětí 1. sva-

té přijímání (z toho 1 holčička z Tvrdonic). Děti se na tuto 
slavnostní chvíli připravovaly celý rok jak v náboženství s 
paní katechetkou, tak při středečních mších svatých, kde 
míval otec Slavoj k dětem promluvu.  Přijetí této svátosti je 

významný krok na jejich cestě víry. Zásluhu na tom mají 
také rodiče, případně prarodiče nebo kmotři, kteří děti k 
víře vedou, a splnili tak slib, který dali při jejich křtu. Děti si 
slavnost krásně užili: holky se jistě cítily jako nevěsty, kluci 
jako gentlemani. Doufejme, že na tento den nezapomenou 
a budou dál rádi přijímat P. Ježíše v podobě chleba.

text: Mgr. Jitka Omelková

Vážení čtenáři,
vy, kteří chodíte do knihovny 

pravidelně, víte, že v týdnu od 27.5 
– 31.5.2013 proběhla revize knižní-
ho fondu. Naposledy se uskutečnila 
v roce 2005. Celkem naše knihovna 
vlastní 6427 knih. Z tohoto množství 
je ztraceno 47 knih - 21 dětských, 8 
naučných a 18 pro dospělé čtenáře. 
Seznam ztracených knih je umístěn 
v jedné z vývěsek u obecního úřadu, 
na webových stránkách knihovny a 

Z knihovny
taktéž ve škole. Do konce září je nutno 
tyto knihy pohledat a hlavně vrátit do 
knihovny. Chci vás všechny popro-
sit, podívejte se doma, zda nějakou z 
těchto knih nenajdete. Zkontrolujte 
prosím dětem knihovničky, a hlavně 
se nebojte knihy vrátit a přinést je. 

Znovu připomínám, že koncem 
každého měsíce jsou k dispozici nové 
knihy z výměnného fondu.

Nyní bych vás chtěla potěšit dob-
rou zprávou. V září by měla začít 

kompletní rekonstrukce celé knihov-
ny, tzn. nové podlahy, výmalba, náby-
tek, regály na knihy a koutek, kde si 
budete moct sednout, odpočinout a 
počíst si. Doufám, že jsem vás tímto 
pozitivně naladila. 

Chci vám popřát krásnou dovole-
nou, a nezapomeňte, kdyby nám po-
časí moc nepřálo, dovolená je ideální 
čas na čtení – takže choďte, choďte, 
choďte.

Vaše knihovnice Milena Hromková

Májové zpívání

Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi

Jako každoročně byla poslední so-
bota v květnu dnem konání folklórní 
akce Májové zpívání, letos proběhl již 
jeho 14. ročník. Bohužel počasí nám 
tentokrát nebylo vůbec nakloněno, a 
tak musela být v sobotu ráno pro její 
přípravu zvolena „mokrá varianta“. 
A protože kromě deště se i ochladilo, 
nezbylo než najít útočiště na kultur-
ním domě. Museli jsme tak odmít-
nout i nabízené zastřešené venkovní 
prostory „Nechorské bašty“.

Prostředí kulturního domu bylo 
pro uskutečnění akce tohoto typu 
sice komornější, nicméně i tak bylo 
možno sledovat skvělá pěvecká vy-
stoupení jednotlivých sborů. Kro-
mě domácího mužského a ženského 
sboru se posluchačům představili 
ženský sbor z Valtic, mužský sbor z 
Charvatské Nové Vsi, Mutěnic, Val-
tic a Poštorné. Pozvání přijali i naši 

slovenští hosté – smíšený ženský a 
mužský sbor z Kuklova, který zazpí-
val písně z našeho sousedního slo-
venského regionu ze Záhoria. 

I když venku bylo nevlídně, na 
atmosféře v kulturním domě to ne-
bylo znát. Každý z účinkujících se 
snažil podat maximální výkon, a tak 
když zněla závěrečná společná píseň 
Zpívali mužáci, rezonoval spolu s 
nimi i kulturní dům. Konference se 
tentokrát ujal člen domácího sboru 
Zdeněk Böhm, který tento odpole-
dní program zpestřil originálně ve-
deným průvodním slovem. V prů-
běhu akce byl organizátory předán 
nejstaršímu účinkujícímu diplom 
jako výraz poděkování za jeho dlou-
hodobý přínos rozvoji a udržování 
folklórních tradic. Shodou okolností 
byl tímto letošním oceněním poctěn 
pan František Hromek z domácího 

sboru.
Účinkující doprovázela cim-

bálová muzika Verbuňk, která po 
skončení ofi ciální části programu 
pokračovala v neformální „besedě u 
cimbálu“. Pro návštěvníky folklórní 
akce i pro vystupující byla pod ga-
lerií připravena „malá ochutnávka“ 
více jak 100 vzorků domácích ne-
chorských vín.

Pořadatelem akce byl Slovác-
ký krúžek Prušánky ve spolupráci s 
obecním úřadem. Poděkování patří 
těm členům mužského sboru, kte-
ří se aktivně zúčastnili příprav na 
kulturním domě a potom i při jeho 
uklízení, ale i všem dalším dobrovol-
níkům, kteří nám s organizací této 
akce pomohli.

Za slovácký krúžek 
Ing. Josef Hromek
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Svatojánská noc

Tak ta nám – na rozdíl od oslavy 
Dne dětí – vyšla, i když jsme i tento-
krát byli z předpovědi počasí lehce 
nervózní. 

Program byl pořádně nabitý. 
Vystupoval dětský soubor Nechorá-
nek, taneční skupina Narin z Břec-
lavi s orientálními tanci s křídly a se 
závoji a skupina historického tance, 
šermu a ohnivých show Monarchia 
z Hodonína. Soutěžilo se o rytíře 
a vílu svatojánské noci, losovala se 
sladká hlavní cena pro děti, zlatý 
šperk pro dospělé, děti navíc dosta-
ly svítící kroužky různých barev na 
ruku a v šeru lesíka se při sbírání tří 
set zlatých čokoládových penízků 
hrály na světlušky a nejmenší děti 
si navíc mohly zařádit na skákacím 
hradě. Když byly mezi všemi těmito 
aktivitami unavené, mohly se po-
silnit opečeným špekáčkem, pěkně 
barevnou limonádou a hromadou 

sladkostí. Naši hasiči se zase tra-
dičně postarali o občerstvení do-
spělých. K tomu všemu nám hrál 
už osvědčený DJ Hradský, čehož 
hlavně v pozdějších hodinách vyu-
žila naše mládež a tak bylo v parku 
veselo hodně dlouho.

Letos jsme ve snaze zabránit 
„černým pasažérům“ poprvé pou-
žili jako vstupenky barevné iden-
tifi kační náram-
ky – růžové pro 
děti, zelené pro 
dospělé, měli 
jsme rozestavěné 
čtyři pokladny, a 
přesto někteří ná-
vštěvníci jakoby 
nemohli najít ani 
jednu z nich. Ně-
kteří je nenašli ani 
po nasměrování 
pracovníky OÚ. 

Nevím, jak vy, ale já bych se bez ná-
ramku – vstupenky – styděla za to, 
že na mně na první pohled každý 
pozná, že jsem neplatič a že ti druzí 
to prostě „zatáhnou“ za mě. 

Omlouvám se za tento závěr všem 
platícím návštěvníkům a doufám, že 
právě oni si ten večer pěkně užili.

Text: Dr. Jana Kamenská
Foto: Mira Šimek

Výstavní expozice Sklepní uličky

Centrála cestovního ruchu- Jižní Morava se síd-
lem v Brně získala dotační prostředky z programu 
EÚS Rakousko - Česká republika na projekt s ná-
zvem „Offene Kellergassen erzählen Geschichte()
n, M00216“ tedy „Otevřené sklepní uličky vyprávějí 
příběhy“. Do projektu byly vybrány následující loka-
lity: Bořetice – Kraví Hora, Pavlov, Modré sklepy v 
Novém Šaldorfu, Znojmo a Prušánky – Nechory. 

V Nechorách byl pro tuto expozici vybrán sklep 
č. 72 patřící ZO Českého zahrádkářského svazu v 
Prušánkách. Bylo třeba náležitě připravit sklep pro 
instalaci výstavní expozice, vybrat fotografie, napsat 
doprovodné texty, vyhledat a zapůjčit staré předměty 
potřebné pro práci vinaře ve vinohradě i ve sklepě. 
Větší stavební práce včetně nové elektroinstalace byly 
zadány firmě, tyto práce ve výši 123.262,- Kč za sta-
vební úpravy a 46.009,- Kč za elektroinstalaci hradila 
Obec Prušánky. Mladí prušánečtí vinaři pak brigádně 
odpracovali mnoho hodin na menších, neméně důle-
žitých drobných pracích. Když byl sklep takto připra-
vený, začala instalace výstavy podle návrhu Ing.Arch. 
Hany Nytrové, po stránce odborné na výstavu dohlí-
žela PhDr. Hana Dvořáková, vedoucí Etnografického 
ústavu Moravského zemského muzea v Brně.

Slavnostní vernisáž výstavy „O nechorských skle-

pech a búdách“ se konala ve čtvrtek 13. června 2013. 
Zahajovací řeč pronesla paní Mgr. Zuzana Vojtová, ře-
ditelka Centrály cestovního ruchu, zmínila se o tom, 
že naše expozice je úplně první, kterou otevírají. Po-
děkovala všem, kteří se na přípravě expozice podíleli, 
jmenovitě pak těm, se kterými dvě výše zmíněné dámy 
úzce spolupracovaly - starostovi obce panu Janu Pr-
číkovi, dr. Janě Kamenské, dr. Karlu Poláchovi a Janu 
Noskovi. 

Po slavnostním přípitku následoval raut nejen pro 
účastníky vernisáže, ale pro všechny vinaře a vinařky 

Mgr. Zuzana Vojtová zahajuje expoziciMgr. Zuzana Vojtová zahajuje expozici
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Přijměte pozvání…
3.8.2013 v parku u koupaliště pořádá SDH Prušánky soutěž v nočním útoku, 10.8.2013 začínají prušánecké hody 

předhodovou besedou u cimbálu pod zeleným, kterou pořádá Slovácký krúžek a Obec Prušánky, na samotné hody 
trvající od 11. do 13. srpna 2013 vás zve prušánecká chasa spolu s Obcí Prušánky.

Ingredience:
5 vajec
1 hrnek polohrubé mouky
1 hrnek oleje
1 hrnek krystal. cukru
1 hrnek granka
1 prášek do pečiva

Rozšleháme vajíčka s cukrem, přidá-
me olej, granko, mouku a prášek do 

Recepty - Čoko buchta od Kačenky

pečiva. Po upečení pokapeme teplou 
sladkou kávou. Po vychladnutí natře-
me marmeládou (nejvíc se nám osvěd-
čila meruňková, ale může být jakáko-
liv). Na závěr polijeme polevou.

Poleva: 2,5 dcl smetany na šlehání + 
200 g čokolády na vaření. Dát spolu 
uvařit.
PS. Korpus je skutečně vynikající, a jak 

se recept postupně šíří mezi hospo-
dyňkami, množí se i varianty, co s ním 
dál dělat: potřít pudinkovo-smetano-
vým krémem a posypat nastrouhanou 
čokoládou, nebo podélně rozkrojit a 
natřít třeba višňovou marmeládou a 
polít čokoládou… Takže experimen-
tujte, a když vám něco obzvlášť dobře 
vyjde – nenechávejte si to jen pro sebe.

projíždějící kolem, kteří se rádi zastavili na skleničku 
dobrého vína a na prohlídku výstavy. 

Podle smlouvy bude výstava zatím otevřena do 
31.10.2013. Pokud jste ji zatím nenavštívili, tak se tam 
určitě zastavte. A jestli se vám nebude chtít jít schvál-
ně, budete mít příležitost třeba na „zarážání“ hory 
nebo na slavnosti vinobraní.

Text: Dr.Jana Kamenská
Foto: Dr. Jana Kamenská 

a Pavel Vašíček

Čteme z prušánecké kroniky

V letech 1860 – 1870 byly zrušené vinohrady v „No-
vých“. Roku 1861 byl vypuštěn panský rybník, kdež se v 
dřívějších dobách nalézalo hojně ryb. Z dřívějšího rybní-
ka bylo udělané pole. Roku 1866 byl vykácen hájek, který 
býval v panských remízkách a sloužil zvěři za úkryt.

Roku 1868 byl velký požár v Prušánkách. Požár po-
vstal v Cacardově a při velkém jižním větru přeletěl na 
stodoly, které sousedily s Cacardovem a shořely skoro 
všechny až na konec. Ze stodol přeletěl oheň na obytné 
stavení, čímž vyhořel celý řádek po pravé straně směrem 
k Josefovu. Pak přeletěl oheň na protější řádek, který od 
čísla 100 (dnešní OÚ) taky vyhořel celý až na konec, při-
čemž shořela i studna „obecnice“. Pak přeletěl oheň zase 
na stodoly, takže vyhořely skoro všechny stodoly směrem 
k Josefovu. Celkem shořelo sedmdesát dva domů a še-
desát čtyři stodoly. Kdo tento velký požár zavinil, nebylo 

známo.
Roku 1869 se objevil v Prušánkách první pluh „rucha-

dlo“, koupil ho Tomáš Křehula č.234.
V letech 1870 – 1880 bylo zrušeno pasení ovcí v Úleh-

lách. 
Roku 1877 se stavěla silnice od Roztrhanska až po Pru-

šánky, roku 1878 od Novoveských hranic až po hranice 
Žižkovské. Zároveň byla přestavěna kaplička na nové mís-
to k silnici, kdež stojí doposud mezi domky č.385 a č.393. 
(V současné době v těchto domech bydlí rodina Kalužíková 
a Markusíková, a na místě, kde stávala kaplička, stojí dům 
rodiny Osičkovy. Kaplička ale nikdy nebyla úplně zrušena. 
Když se podíváte na jejich dům na zeď vlevo od vrat, uvi-
díte ve výklenku sošku sedící ženy s knihou a vedle ní stojící 
dětskou postavičku. Ta žena je svatá Anna, babička Ježíše, 
stojící dítě pak její dcera Panna Marie).

Tentokrát ve stručnosti o tom, co všechno se v Prušánkách stalo od roku 1860 do 1908, jak na to vzpomínal kronikář pan 
Ivičič, když začal psát první prušáneckou kroniku v roce 1924.
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Narození: 
Vanesa Šimková
Martin Chvátal
Radek Cabal
Andrea Zezulová
Ella Čuprová
Judita Omelková
Sofi e Maděryčová
Šimon Burian

Úmrtí:
Růžena Halšková
František Koryčan
František Zvědělík
Josef Dvořák
Marie Tesaříková

Sňatky:
Aleš Kankia a Lucie Pavlištová

Ú
Společenská kronika

I kulatý nesmysl může mít v dobrých ru-
kou velký smysl aneb Plastové 
„vršky“ pro Terezku

Většinou vršky nijak neřešíme, vyhodíme je do kontejneru s celou 
PET lahví a víc nás nezajímají. Ale pro Terezku Vajbarovou mají 
velký význam. Osmiletá Terezka z Vrbice trpí dětskou mozkovou 
obrnou. Jedna z věcí, která by jí mohla pomoci, je speciální léčba 
v lázních Piěšťany. Na tu ovšem její rodina nemá dostatek fi nanci 
a pojišťovna ji nehradí.  Proto bychom vás chtěli požádat o pomoc. 
Stačí sbírat plastové uzávěry z PET lahví, džusů, sodastreamů, in-
stantních káv, od šlehaček ve spreji, odměrky od sunaru, obaly od 
kinder vajiček nebo od aviváže. A protože je Terezka naše příbuz-
ná, můžete je nosit přímo k nám. Plastová víčka vykupuje fi rma 
Hottech s.r.o. z Brna – Chrlic, tímto způsobem se získávají peníze 
na nutnou léčbu Terezky.

Za vaši pomoc děkuje rodina Gregrova z Novinek, č.p.704 Terezka VajbarováTerezka Vajbarová

Až do roku 1878 sloužily obecní pozemky „ostudy za 
Jurova“ jako cvičiště pro jízdu hulánů. Pak byly „Ostu-
dy“ rozměřeny, pronajaty a proměněny na pole. Silnice 
k Josefovu a Žižkovu byly osázeny akáty, k Nové Vsi 
ovocným stromovím.

Roku 1882 byla postavena nová škola. Celkový náklad 
byl 18.864 zlaté. K uhrazení nákladu vzniklého stavbou 
školy byly prodány pastviny „Úlehla“.

V letech 1884 – 1892 bývala v Prušánkách četnická 
stanice na staré škole.

Dne 12. srpna 1888 byla založena Občanská záložna 
v Prušánkách. 

Roku 1890 se stavěla studna „Jordánka“. Roku 1893 
shořel větrný mlýn, který stával na vsisku na kopci.

Dne 1. října 1898 byla založena záložna „Reifeisenka“. 
Zakladateli byli  farář Tomáš Pekař, rolníci Čech Anto-
nín č.16, Čech Pavel, Miklica Martin, Sasín Josef a Imrich 

František. Peněžní obrat v prvním roce byl 3.369,76 zlatých, 
v roce 1924 byl obrat 1 352.487,54 Kč. Následkem velkých 
vkladů a mála zápůjček v roce 1920 byla ztráta 552,99,- Kč.

Dne 3. července byl zabit bleskem František Imrich i s 
potahem - párem volů, vprostřed zácestku v „Hluchém žle-
bě“. Na památku tohoto neštěstí nechali manželé Imrichovi 
č.209, rodiče tragicky skonavšího syna, postavit obrázek na 
sloupku na hraničce u remízů. Roku 1899 byl nákladem 
prusánských farníků postaven kříž na josefovských hrani-
cích. Dříve stával na tom místě kříž dřěvěný.

Roku 1902 nechala svým nákladem postavit kapličku za 
rybníkem na „Dílách“ Františka Zimáková na památku po 
zemřelém bratru Františkovi Zimákovi.

Roku 1908 založili společníci Čech Antonín, Seják Jan 
a Tomáš Škápík cihelnu od „Nových na Lúkách“.

Z prušánecké kroniky přepsala
Dr. Jana Kamenská



strana 21Číslo 2/2013

Zpravodaj obce Prušánky

Nadační fond mění postavení zdravotně 
postižených na trhu práce

V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob 
se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Za-
městnání přitom většina shání marně. Firmy, organizace, 
státní správa a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeni před-
sudky vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je 
představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná povin-
nost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižení 
u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 
2012 velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a 
organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce na 
pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci 
pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou 
sklerózou či Crohnovou nemocí.

Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod pojmem „postižená osoba“ 

představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi 
malé procento mezi celou skupinou zdravotně postižených 
osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním 
omezením by je stál fi nance navíc už tím, že by mu musely 
vytvořit speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsud-
ky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne 
všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti. 

Nadační fond pro podporu osob se zdravotním posti-
žením 

Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační 
fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním posti-
žením (NFOZP). V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která 
popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: „Potřebu-
jeme vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří 
budou dobře znát základy legislativy. A hlavně poznají při 
různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech pří-
běhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na mana-
žerských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk 

se zdravotním postižením je.“ Nadační fond má za sebou 
řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No a 
co?!“, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní 
práci osob se zdravotním postižením a s tím souvisejí-
cí ochrannou známku „Práce postižených. Na stránkách 
www.pracepostizenych.cz lze nalézt řadu výrobků označe-
ných touto známkou, které vyrobily osoby se zdravotním 
postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich za-
městnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů nadační-
ho fondu je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.
cz, které odborně zaštiťuje. V současné době nadační fond 
spustil projekt „Start bez překážek“, který se snaží řešit pro-
blémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvů-
li svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i 
práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené 
půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.

Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnáva-

jí OZP, musejí buď platit stotisícové odvody do státního 
rozpočtu za to, že postižené osoby nezaměstnávají, nebo 
mohou využít tzv. náhradního plnění (outsourcing slu-
žeb či výrobků od fi rem s náhradním plněním, tedy s více 
než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením).  
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak za-
městnavateli může vyplatit i z ekonomického pohledu. Ne-
jenom, že fi rma získá pracovitého a kvalifi kovaného člově-
ka a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada daňových 
výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze 
ušetřit až 270 000 korun. Legislativa navíc začala od loň-
ského roku vytvářet pro fi rmy pozitivní motivační nástroje 
např. v podobě vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu, 
na pracovní pomůcky apod.

O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také 
současné legislativě se více dozvíte na www.nfozp.cz

Několik rad, jak chránit sebe 
a svůj majetek zejména nyní - v době dovolených

Rady jak předejít vykradení domů a bytů ze stránek Mi-
nisterstva vnitra 

Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do obydlí nejri-
zikovějším obdobím roku. Velká část občanů v tomto čase 
tráví dovolenou v tuzemsku či v zahraničí a jejich obydlí bý-
vají často nezabezpečená a bez dohledu.

Každý z nás může bezpečnost obydlí ovlivnit tím, že 
bude dodržovat základní jednoduchá a levná organizační 
opatření. Navíc by měl každý korigovat své jednání a návy-
ky. Řiďte se následujícími doporučeními:

 • Řádně uzamykejte vhodně označený objekt 
 Odcházíte-li z vaší domácnosti, třeba jen na krátkou 

dobu, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte všech-
ny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani 
do květináče. Na vizitkách u zvonků, na schránce a na 
dveřích uvádějte vaše příjmení bez titulů a nejraději v 
množném čísle.

 
• Neupozorňujte zbytečně na vaši nepřítomnost
 O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kte-
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Hygiena interiéru – provádíme účinné hloubkové čiště-
ní koberců, sedacích souprav a veškerého čalouněného 
nábytku.
Zároveň ručně myjeme a čistíme interiéry aut, provádí-
me renovaci a konzervaci laku.
Používáme profesionální špičkové stroje zn. Karcher 
a značkovou autokosmetiku.

Kontakt: Richard Křivák, Prušánky
www.richardkrivak.cz
tel.: +420 737 485 519

rým věříte. Požádejte někoho, komu důvěřujete, aby v 
době vaší nepřítomnosti dohlédl na obydlí – větral, zalé-
val květiny, sekal trávník, pravidelně vybíral schránku na 
dopisy apod. Nikdy nenechávejte na dveřích vzkazy, kte-
ré mohou prozradit vaši nepřítomnost. Dobu své nepří-
tomnosti neuvádějte ani ve sdělení na vašem telefonním 
záznamníku. Vhodné je si v bytě instalovat elektronické 
zařízení, které umožňuje v nepravidelných časech zapínat 
světla, televizi atd. a tak udržovat zdání, že byt je obydlen.

 
• Udržujte přehledný prostor před objektem
 Nezapomínejte na dobré osvětlení před objektem. Díky 

lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kont-
rolovat, zda je vše v pořádku.

 Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly značnou 
část objektu. Keře vhodně prostřihávejte, abyste zlodě-
jům neusnadnili případné vloupání tím, že jim poskyt-
nete možnost pracovat ve skrytu.

 
• Nevystavujte zbytečně cenné předměty, nehovořte o 

nich, chraňte je
 Nechlubte se před cizími lidmi tím, co máte doma cen-

ného. Drahé cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud 
chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na 
jednom místě – uložte je na různých těžko předvídatel-
ných místech v bytě, nebo si pořiďte trezor.

 Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby k vám do bytu 
bylo co nejméně vidět. V odpadcích nenechávejte obaly 
od nových výrobků a spotřebičů.

 
• Označte své cennosti, připravte jejich soupis a nechte 

je pojistit
 Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých 

cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Se-
pište seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. 
Cennosti si vyfotografujte. Tato opatření usnadní nale-
zení a identifi kaci předmětů v případě odcizení a ulehčí 
tak práci pojišťovně a policii.

 
• Udržujte pořádek na pozemku
 Udržovaná zahrada s posekaným trávníkem vytváří 

dojem, že je v domě někdo stále přítomen. Na zahradě 
nenechávejte volně ležet nářadí, sekačku nebo žebřík. 
Mohou vám být snadno odcizeny, přístupný žebřík do-
konce může případnému zloději umožnit snazší vnik-
nutí do vašeho objektu. Ukládejte a uzamykejte tyto 
předměty v uzavřených prostorách.

 
• Udržujte dobré vztahy se sousedy
 Udržujte dobré vztahy se sousedy, se kterými si pak vzá-

jemně můžete poskytovat služby zvyšující bezpečnost 
vašeho obydlí. Všímejte si podezřelých osob v blízkosti 
obydlí. Do svého bytu vpusťte jen osoby známé a důvě-
ryhodné. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode 
dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké služby, prodej různé-

ho zboží či možnosti slušného zisku. Mohou to být tipaři.
 
• Co dělat je-li byt, rodinný dům přesto vykraden?
 Pokuste se i v takové nepříjemné situaci zachovat klid, ne-

vstupovat bezhlavě do objektu. Možná je tam ještě zloděj, 
který by mohl ve stresu použít i zbraň. Ihned vloupání ohlas-
te na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte 
po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem 
pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou malič-
kost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a věcí.

INZERCE
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Devítka v pyžamu Z pálení čarodějnic, které se nakonec nepálily

1. svaté přijímání

Andrea Dan Kuba a Peťa

Slavnost slabikáře 1. třída

Naši úspěšní sportovci ze ZŠ:
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Tanečky nejmenších na Svatojánské noci
(Autor: Mira Šimek)

Po úspěšném závodě - starší reprezentanti

Skauti a Pán prstenů

Dětský folklórní soubor Nechoránek
(Autor: Mira Šimek)

T čk j ší h S t já ké i Dět ký f lkló í b N h á k

Pohádkový školní výlet do Milotic

1. svaté přijímání
(Auror: Ing Petr Omelka)

P ú ěš é á dě t ší t ti

Sk Pá ů


