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projektové dokumentace ke stavební-
mu povolení na rekonstrukci MŠ, která 
čím dál více chátrá a blíží se havarijní-
mu stavu. Dále se zpracovává

projektová dokumentace na rekon-
strukci obecního úřadu. Hned po ple-
sové sezoně přistoupíme k rekonstrukci 
sociálního zařízení kulturního domu, 
které je ve špatném stavu a na dneš-
ní dobu nedůstojné a nevyhovující.  
Vyhotovuje se také návrh na úpravu 
zeleně po hlavních ulicích obce. To jsou 
nejbližší plány do budoucna.

Závěrem bych na tomto místě rád 
popřál všem občanům krásné a klidné 
prožití vánočních svátků, hlavně dě-
tem bohatého Ježíška a v novém roce, 
aby se každému splnilo to, co od roku 
2007 očekává.

Jan Nosek
starosta obce           

Vážení občané,
dovolte, abych ještě jednou poděko-

val všem, kteří přišli k letošním komu-
nálním volbám a dali mně svůj hlas. 
Velmi si toho vážím a slibuji, že budu 
dělat všechno proto, abych nezklamal 
své voliče i ostatní, a důvěru ve mě vlo-
ženou si plně zasloužil. 

Je sice konec roku, ale nepřísluší 
mně jako novému starostovi uplynulý 
rok hodnotit, raději bych napsal o svých 
představách do budoucna. Přes zimu 
se budeme snažit připravit co nejvíce 
projektů, s nimiž bychom uspěli při 
získávání dotací jak z fondů Evropské 
unie tak z dotačních titulů jednotlivých 
ministerstev. Nejdále jsme zatím s pří-
pravou sběrného dvora, komunikace 
Příční II, tj. propoj ulice Příční s uli-
cí Školní a s prodloužením vodovodu 
na Podsedky. Zadali jsme vypracování 
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Vážení spoluobčané,
poprvé se spolu setkáváme prostřed-

nictvím stránek Prušánského zpra-
vodaje. Dovolte mi, abych Vás tímto 
pozdravil a poděkoval těm, kteří mi 
projevili důvěru. V následujícím voleb-
ním období bych chtěl navázat na vše 
prospěšné, co se zde v obci vybudovalo, 
a pokračovat dobrou a poctivou prací 
pro všechny spoluobčany.

Čekají nás úkoly, které postupně 
budeme řešit. Velmi nutná je rekon-
strukce MŠ, budovy OÚ a vybudování 
sběrného dvora. Evropská unie umož-
ňuje využít finanční příspěvky zamě-
řené nejen na životní prostředí a ty se 

budeme snažit zajistit na realizaci plá-
novaných projektů a pro investování v 
naší obci.  

Přeji Vám úspěšné dny, radost, po-
hodu a pokojné prožití doby vánoční

Josef Esterka, místostarosta
    

Místostarosta se představuje

Volby 2006

Ve dnech 20. 10. – 21.10. 2006 se konaly volby do zastupitelstev obcí. 
V obci Prušánky bylo zapsáno v seznamu voličů 1704 osob. 

Voleb se zúčastnilo 1021 osob, 
což je 59, 92 % z celkového počtu voličů zapsaných v seznamu voličů.

Výsledky voleb:

Pořadí stran podle počtu hlasů:
1. ČSSD  4918  hlasů
2. ODS  4579  
3. KDU-ČSL  2758 
4. KSČM  1435 

Do zastupitelstva obce byli zvoleni:

Volební str. č. 1 -  ČSSD
1. Jan Prčík  534   hlasů
2. Radek Dryšl  522
3. Stanislav Stanec 402
4. Luďka Trechová 385
5. Jana Redková 322
6.Václav Trecha 281

Volební str. č. 2 – KSČM
1. Karel Polách  198  hlasů

Volební str. č. 3 – KDU - ČSL
1. Libor Bůšek  269  hlasů

2. Josef Zigáček 260
3. Josef Esterka 235

Volební str. č 4. - ODS  
1. Jan Nosek  584  hlasů
2. Luděk Košut  368
3. Jiří Valášek  353
4. Jana Kamenská 343
5. František Hnidák 324

Na veřejné ustavující schůzi Zastupi-
telstva obce Prušánky dne 3.11.2006 
byli zvoleni do rady obce tito kandi-
dáti:

1.Jan Nosek – starosta
2. Jana Kamenská
3. Luděk Košut
4. Josef Esterka –místostarosta
5. Josef Zigáček

Daňové příjmy     15 423,-
Nedaňové příjmy   9 525,-
Kapitálové příjmy   2 029,-
Přijaté dotace       850,-
Příjmy celkem            27 827,- 
   
Běžné výdaje  12 514,-
Kapitálové výdaje 12 437,-
Splátka úvěrů    2 876,-
Výdaje celkem 27 827,-

Návrh rozpočtu 

na rok 2007 v tis. Kč

Voleb se zúčastnila i nejstarší ob-
čanka paní Julie Vašíčková, která le-
tos oslavila 103 let.

...a to je nově zrekon-
struovaný dům pečovatelské 
služby
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Informace odpadového hospodářství a evidence poplatků

Blíží se nám konec roku a to je 
znamení, že je již za dveřmi rok nový. 
S příchodem nového roku jsou vždy 
spojeny různé poplatky, které je třeba 
včas uhradit. Víme, že je to nepříjemná 
povinnost, ale týká se nás všech, kteří 
služeb obce využíváme.   

A jaká bude výše poplatků  v roce 
2007?  Můžeme Vás potěšit, zůstává 
stejná.
TKO                300,- Kč na osobu /rok
Stočné  450,- Kč na osobu /rok
KT  100,- Kč /měs.
Pes  100,-  za rok  

Poplatek za TKO jsou podle §10 zá-
kona 565/1990 Sb. O místních poplat-
cích povinny uhradit všechny osoby 
s trvalým pobytem v obci. Podle Obec-
ně závazné vyhlášky č. 1/2006 jsou 
osvobozeni od poplatku tito poplatníci:
a) osoby ve výkonu trestu
b) osoby s trvalým pobytem v obci 
umístěné v ústavním zařízení
c) osoby s trvalým pobytem v obci, kte-
ré se dlouhodobě zdržují mimo obec a 
jejich pobyt nelze zjistit. /v zahraničí/ 

Poplatek za TKO je nutné uhradit 
do 1.3.2007. Po zaplacení každý obdrží 
štítek, kterým je nutno nádobu na od-
pad označit.  

Osoby, které mají  v obci trvalý po-
byt, ale hradí poplatek za TKO v mís-

tě, kde se zdržují, jsou povinny doložit 
doklad o úhradě. Upozorňujeme, že 
smlouva o nájmu není dokladem o 
úhradě platby. 

Přestože  nám skládka Hraničky na-
výšila úložné  o 100 Kč za 1 t, pro rok 
2007 zůstává částka za TKO stejná.     

Stočné se hradí za všechny osoby 
žijící ve společné domácnosti, bez 
ohledu na to, zda mají v obci trvalý 
pobyt. Pokud někdo není napojen na 
místní kanalizaci, je povinen septik 
vyvážet na ČOV v Prušánkách.   

Nájem hrobového místa
Všichni občané,  kterým končí pro-

nájem hrobového místa  ke 31.12.2006 
a během roku 2007, budou na jaře upo-
zorněni dopisem.
Výše nájemného
Dvojhrob, hrobka    1320  Kč na 10 let   
Jednohrob                  660  Kč na 10 let

V této souvislosti děkujeme všem 
občanům, kteří se svědomitě o pro-
najaté hroby starají, a tím přispívají k 
pěknému vzhledu místního hřbitova.  
Poděkování patří především těm, kteří 
pečují i o hroby, jejichž majitelé nežijí 
v obci a z časových důvodů nemohou 
hroby tak často upravovat. 

Upozornění pro majitele vinných 
sklepů v Nechorách

Upozorňujeme majitele sklepů, že 

po novém roce se bude zapisovat stav 
vodoměrů v Nechorách. Zápisy budou 
provádět zaměstnanci obecního úřadu. 
Termín bude oznámen v lednu 2007 
místním rozhlasem a na infokanále 
KT. Žádáme vinaře, aby ve stanovenou 
dobu umožnili pracovníkům přístup k 
vodoměrům. Vinaři, kteří se z časových 
důvodů nemohou do sklepa dostavit, 
musí odevzdat stav vodoměru do konce 
února na obecním úřadě, dveře č. 3. Je 
nutné uvést  také jméno a číslo sklepa. 

Žádáme vinaře, aby si dobře zajisti-
li vodoměry  proti mrazu. 

Sběr odpadů
Sběr starého textilu a nebezpečné-

ho odpadu budeme provádět opět na 
jaře a na podzim.

Nadále se naše obec bude zapojovat 
do systému třídění odpadů. Musíme 
vás však upozornit, že pytle, které si 
vyzvedáváte na obecním úřadě, slouží 
pouze na tříděný odpad – plasty, papír 
a obaly od mléka nebo džusů. Posled-
ní dobou je spotřeba pytlů vyšší než 
množství pytlů posbíraných, což svěd-
čí o tom, že pytle používáte i k jiným 
účelům,  a to nás mrzí. Provoz na sklád-
ce stavební suti bude po dobu zimních 
měsíců pozastaven. Pokud budete potře-
bovat stavební odpad uložit, je nutné se 
předem domluvit na oú.

Z činnosti ZŠ 

Tak už máme advent, sv. Mikuláš už 
také přišel a většinu z nás obdaroval - 
snad jsme si to i zasloužili… a začínáme 
bilancovat před koncem kalendářního 
roku, jak je naším zvykem.

A co jsme zažili a stihli ve škole a při 
akcích s dětmi? Co nás ještě v nejbližších 
dnech čeká? Tak například:

V druhé polovině září se žáci 6.roč-
níku podívali do Hodonínského muzea 
na výstavu s tématikou „Afrika“ a týden 
poté zažili putování za oskeruší, když 
navštívili lokalitu Travičná ve Tvarožné 
Lhotě, kde měli možnost nahlédnout 
trochu do historie pěstování oskeruší 
a jejich využití. Z exkurze si také saze-
ničku přivezli a uvidíme, jestli se jí bude 
v Prušánkách líbit.

Začali jsme také trénovat házenou 
a hned 21.9. jsme se zúčastnili 1.kola 
soutěže. Vůbec to nebyl špatný začátek. 
Na to, že jsme potrénovali pouze 2x, ne-
bylo 3.místo špatné. Jedná se o náboro-
vou soutěž dívek, ale mohou se v omeze-
ném počtu účastnit i chlapci (děvčata se 
od nich učí taktice hry!) Házenou hraje-
me v rámci turnaje každý měsíc v nové 
sportovní hale v Hodoníně a v prosinci 
to bude už čtvrté kolo tohoto turna-
je. Našim dětem se docela daří a jejich 
umístění (i při účasti 7 týmů) střídavě na 
2. nebo 3.místě je vynikající. Účastní se 
všechny hodonínské školy, některé mají 
i 2 týmy a pak družstvo z Veselí n. Mor. 
ti zatím vyhrávají. Do tréninků se zapo-
jili děvčata a chlapci ze 4.a5. tříd. Nikola 

Kovaříková už začala hrát i za hodonín-
ský oddíl a účastní se s nimi vyšších sou-
těží. Držme jim palce!

Z účasti v dalších sportovních sou-
těžích jsou to okrsková a okresní kola 
v nohejbale, velkém florbale a stolním 
tenise, tam byl náš tým na 3.místě. Také 
na naší škole probíhá tradiční celoroční 
turnaj starších žáků ve florbale pod ve-
dením p.uč. V.Wagnera, který si za svoji 
dlouholetou práci v této oblasti zaslouží 
naše ocenění.

Začátkem října proběhl tradiční šta-
fetový běh Boba Zháňala v Hruškách 
jako soutěž žáků Regionu Podluží. Zde 
se naše děti do popředí nedostaly, pro-
tože nemáme dostatek vytrvalců mezi 

pokračování na str. 4
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dětmi I.stupně (účastní se po 5 dětech 
za každý ročník). Po ukončení závodu 
vždy probíhá autogramiáda se známý-
mi sportovci - letos s Bárou Špotákovou, 
naší nejlepší oštěpařkou.

  V říjnu se také uskutečnila exkurze 
žáků 5.ročníku do brněnské hvězdárny 
a historické expozice v Anthroposu.

Přímo ve škole se uskutečnila beseda 
pro žáky 7.a 9.ročníku na téma „Sexuál-
ní výchova“, která velmi vhodným způ-
sobem doplnila učivo předmětů občan-
ská výchova a rodinná výchova.

Žáci 8.ročníku se podívali na Veletrh 
vzdělávání do Hodonína, kde se mohli 
inspirovat k výběru další školy.

V říjnu se naplno rozběhla spoluprá-
ce s naší konzultantkou Mgr.Renatou 
Ježkovou v rámci našeho vzdělávání v 
programu Minimalizace šikany (pracov-
ní název MIŠ). Byla uspořádána beseda 
pro rodiče na téma šikana, její projevy 
a následky. Dále jsme požádali o zmapo-
vání problematických vztahů v některých 
třídách, abychom mohli zjednat nápravu 
a naučit děti vycházet spolu bez posmí-
vání, ubližování, prostě kamarádsky.

Také byl zahájen tzv.Peer program, 
kdy se žáky 7.ročníku pracují a poví-
dají si jejich téměř vrstevníci ze střed-
ní školy a ujasňují si  názor na život-
ní styl, škodlivé a nebezpečné návyky 
a rizikové chování.

Proběhlo také tradiční focení dětí 

v 1.třídě –Můj první školní rok.
V listopadu a prosinci měli možnost 

nahlédnout rodiče na své děti přímo při 
vyučování, kdy v 1.třídě a 4. třídě byl tzv.
Den otevřených dveří.

Žáci 7.ročníku se zapojili do semináře 
„Krajina“ v tzv.Lesní škole-Jezírko, Brno. 
Sem zavítali v doprovodu svého třídního 
učitele a koordinátorky environmentál-
ní výchovy na naší škole, p.uč.Kurkové. 
Řadu těchto akcí finančně zaštiťuje náš 
obecní úřad v rámci osvěty a výchovy ke 
vztahu k prostředí, v němž žijeme. 

V polovině listopadu se také úspěš-
ní účastníci školního kola soutěže Bible 
a my účastnili okresního kola. Nejlépe si 
vedl Martin Esterka z 9.třídy, který po-
stoupil do finále a umístil se celkově na 
6.místě.

V rámci dalšího vzdělávání peda-
gogických pracovníků jsme se účastnili 
vzdělávání v cizích jazycích (6 vyučují-
cích - p. uč. Šupová, Konečná, Nesvad-
bová, Maradová, Trechová a Juráňová), 
4dílného semináře Čtením a psaním 
ke kritickému myšlení(4 víkendy!) se 
účastnila p.uč.Maradová, 2dílného (2 
víkendy) semináře Osobnostní a sociál-
ní výchova se zaměřením na humanitní 
vědy se účastnil p.uč.Buchta, semináře 
a konference k ekologické výchově se 
účastnila p.uč Kurková, další kratší vzdě-
lávací akce nás potkávají průběžně po 
odpoledních. V našich řadách máme ale 
také lektory, kteří připravují vzdělávání 

dalších učitelů v našem regionu. K nim 
patří p.uč Bušková se zaměřením na dě-
jepis a p.uč.Buchta ve výtvarné výchově. 
Oba vedli semináře na Středisku služeb 
školám v Hodoníně.

Samozřejmě průběžně pracujeme 
na našem školním vzdělávacím progra-
mu, který musíme mít hotov do konce 
školního roku, abychom mohli od září 
příštího roku učit už podle „vlastního“.

Mezi zdařilé akce pořádané našimi 
žáky patřila diskotéka pro I.stupeň (po-
řádala 8.A) a velmi zdařilá soutěž Miss 
I.stupně, kterou zachytil i náš regionál-
ní tisk a kabelová televize. Tuto akci 
i s pozváním médií měla na „svědomí“ 
8.B. Obě akce naše malé děti pobavily 
a větším přinesly cenné zkušenosti pořa-
datelské. Díky za to!

Před Vánocemi nás ještě čeká florba-
lový turnaj Regionu Podluží v Lanžhotě, 
další kolo házené v Hodoníně, vánoční 
besídka ve školní družině a třídní vánoční 
besídky před vánočními prázdninami.

O zdařilých akcích naší školičky se 
jistě dovídáte ze článků p.Radky Šůrko-
vé, zást.ředitelky pro předškolní a zájmo-
vé vzdělávání.

 Ráda bych vám všem popřála mno-
ho krásných obohacujících zážitků 
z doby vánoční a dostatek klidu, poho-
dy a času na své nejbližší. V novém roce 
2007 pak zdraví, štěstí a Boží požehnání. 
Ať se nám všem daří.

Mgr.Alena Kristová,řed.školy

pokračování ze str. 3

Miss 2006

Začátkem prosince uspořádali žáci 
8.B pro děti prvního stupně soutěž 
Miss 2006.Zúčastnila se jí děvčata prv-
ního stupně, která se nebála vystoupit 
před publikem.Aby to nebylo klukům 
líto, byly pro ně připravené drobné 
soutěže.Všechna děvčátka se snažila 
zaujmout ve volné disciplíně, modní 
přehlídce.Pro vítězky měli osmáci při-
pravené korunky, šerpy, pro všechny 
pak sladkosti.

Osmáci celou akci připravili úpl-
ně sami - vyzkoušeli si, kolik práce 
dá utvořit, zorganizovat a prezentovat 
takovouto činnost.Všichni zúčastnění-
-malí i ti starší- projevili notnou dávku 
odvahy a samostatnosti. 
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Z naší školičky

Od začátku školního roku jsme 
toho stihli opravdu hodně. Začali jsme 
„Dýňobraním“, které pro děti a jejich 
rodiče pořádáme už třetí rok. Krás-
ní strašáci nám zdobili naši zahradu 
a děti na ně byly náležitě pyšné. Děku-
jeme našim sponzorům Sboru dobro-
volných hasičů 

a Obecnímu úřadu v Prušánkách, 
kteří velkou měrou přispěli ke krásné-
mu odpoledni.

Další velice vydařenou akcí byla 
návštěva Nemocnice T.G.M. v Ho-
doníně. Projekt „Herní terapie“ byla 
zpestřením našeho školního vzděláva-
cího programu. Jednalo se o prohlídku 
dětského oddělení, kde působí speci-
ální MŠ a ZŠ. Děti se zde seznámily 

s prostředím nemocnice, personálem 
a některými vyšetřeními a úkony. Ce-
lou návštěvou děti provázela speciální 
terapeutická loutka  Anežka. Záměrem 
tohoto projektu bylo zmírnění obav 
dětí z možné hospitalizace a ze zdra-
votního personálu a rozvíjení znalostí  
v oblasti péče o zdraví.

  Snažíme se děti co nejvíce sezna-
movat s lidovými tradicemi, a proto 
jsme v naší školce uspořádali svato-
martinský týden. Děti se seznámily 
s pověstí o svatém Martinovi, vyrábě-
ly si koně, kostýmy, naučily se básně 
a pranostiky; pekli jsme svatomartin-
ské podkovy a na konci týdne jsme 
uspořádali svatomartinský průvod. 
Jen ten sníh ne a ne se objevit.        

4. prosince do naší školky zavítal 
Mikuláš. Děti měly pro něj připrave-
nou spoustu básniček a písniček a kaž-
dá třída malé vystoupení, na které se 
přišli podívat také rodiče a prarodiče. 
Mikuláš jim za to dal spoustu dobrot 
a nakonec mu všichni slíbili, že budou 
opravdu moc hodní. Tak se necháme 
překvapit, jak dlouho jim ten slib vy-
drží.

  Teď se už budeme těšit jenom na 
Vánoce. U stromečku si rozbalíme dá-
rečky, zazpíváme koledy, společně si 
popřejeme pevné zdraví a krásně pro-
žité vánoční svátky. Tak ať jsou posled-
ní dny tohoto roku pro všechny děti, 
ale nejen pro ně, jen „pohádkové“.

       Radka Šůrková

Z činnosti SDH

Sbor dobrovolných hasičů Prušán-
ky se v letošním roce zúčastnil růz-
ných soutěží v celé naší republice, při 
nichž vždy vzorně reprezentoval naši 
obec. Někteří členové se také podíleli 
na přípravách a organizaci kulturních 
akcí pořádaných obcí. Všem patří po-
děkování s přáním hodně úspěchů do 

další činnosti.
V letošním roce jsme uspořáda-

li dvakrát sběr železného šrotu. Pro-
střednictvím zpravodaje děkujeme 
všem občanům za spolupráci a přeje-
me do nového roku hodně zdraví, štěs-
tí a spokojenosti.            

    Za  SDH  Petr Kučera

Okénko vinaře

Jaký byl vinařský rok  2006 a jaká 
budou vína z tohoto ročníku?

V první řadě musíme vzpomenout 
počasí, kdy lednové mrazy dosáhly až 
-27°C a sníh se v některých místech dr-
žel až do března. Při zkoušce  na opuk-
nutí oček nám neopuklo ani jedno. Pak 
následovalo chladnější, ale vlhké jaro 
a  také očekávání,  jak to v našich vinicích 
dopadne. A dopadlo – vinice v našich 
tratích se zazelenaly a začala růst i druhá 
a v některých případech i třetí podočka.

Mohli jsme být rádi, že máme co 
vylamovat, protože v některých vinař-
ských obcích vinice až ze 70% vymrzly. 
Se střídavou teplotou bylo léto znovu 
chladnější a s většími srážkami, proto 
byly plečky, výkyvné sekce a motyky ne-
ustále v pohotovosti. Houbové choroby 

jsme u nás ve větší míře nezaznamenali. 
Vylamováním podoček a zálistků a pre-
ventivním postřikem bylo zabráněno 
jejich výskytu. 

A přišel podzim – nejlepší za po-
sledních 45 let. Střídaly se teplé dny 
a chladné noci, což mělo velký vliv na 
tvorbu aromatických látek ve víně. Ten-
to stav trval nejen v září, ale i v říjnu 
a listopadu a vlastně trvá dodnes a to už 
budou Vánoce. 

¨Vinobraní jsme zahájili až v říjnu, 
hrozny měly vynikající poměr cukrů 
a kyselin. Přívlastkové hrozny při cuker-
natosti 24° ČNM měly až 12 g  tetrova-
telných kyselin v jednom litru moštu. 

Pokud vinař chtěl udělat suché kva-
litní přívlastkové víno nebo plný inten-
zivní výběr z hroznů se zbytkovým cuk-

rem a taky s odpovídajícími kyselinami 
ve víně, tak nebyl problém.

O kvalitě hroznů svědčí i fakt, že dů-
věrník ČZPI, pan Jaroslav Damborský, 
udělal rekordní počet ověření. Na sedm  
vinařských obcích vystavil 294 ověření, 
z toho jen pro Prušánky rovnou čtvrti-
nu – 71.

Takže co závěrem? Pro milovníky 
vína můžeme říct, že se mohou těšit na 
velmi kvalitní vína, se kterými se budou 
určitě pojit pěkné zážitky v novém roce 
2007.

Vinařům přejeme do nového vinař-
ského roku  hodně zdraví, v jejich práci 
hodně sil, poctivosti a píle jak ve vinici, 
tak i ve sklepě a radost z dobrého vína.

Tož, na zdraví Vám všem připíjí 
 Milan a Jakub Vašíčkovi.                
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Vinobraní 

1. Kdo po vinici chodí, tomu vini-
ce rodí (to znamená, že včas vidí, jakou 
práci má udělat)

2. Ve sklepě udržuj patřičnou 
čistotu, sudy s vínem měj vždy plné, 
zátky a sudy při každé návštěvě sklepa 
očisti; větrej a udržuj teplotu dle po-
časí. Schody a místnost k ochutnávání 
často vymeť, stůl otři a nenechávej na 

Doporučení 
vinařům něm žádné věci (sklenice, nůžky) 

    
  3.  Po odchodu ze sklepa (búdy) 

se přesvědč, zda máš všechno dobře 
zajištěno (voda, elektřina) tak, abys 
poznal, že někdo nepříslušný tvůj ma-
jetek navštívil.

             
Při návštěvě jednoho sklepa 

zaznamenal MUDr. Fr. Stejskal   

Ohlédnutí za kulturou

V sobotu 16. září se konalo v Pru-
šánkách tradiční vinobraní. Slavnost-
ní průvod všech účinkujících  vyšel 
od kulturního domu ve 14 hodin. Do 
pochodu vyhrávala dechová hudba 
Jezerka. Součástí průvodu byl poprvé 
i alegorický vůz tažený koňmi, který 
byl obdivován všemi turisty. 

Po příchodu do Nechor předvedla 
chasa pásmo vinobraní, po níž násle-
doval program s cimbálovou muzikou 
Verbuňk. Účinkoval domácí mužský 
a ženský sbor, sólisté a hostem byl ten-
tokrát ženský sbor z Mor. Nové Vsi. 
Poté následovala taneční zábava při 
dechové hudbě Jezerce, která vyhrá-
vala až do půlnoci. Občerstvení při-
pravila Nechorská bašta a mladí vinaři 
z Prušánek. Jejich burčák byl pro hosty 
lákavým občerstvením.    

Tato kulturní akce byla zveřejně-

na i na internetových stránkách, což 
se projevilo i na vysoké návštěvnosti. 
Věříme, že všichni, kteří k nám v tento 

den zavítali, byli spokojeni a příští rok 
se na stejné akci opět shledáme.

Letošní drakiáda  se konala 14. říj-
na v odpoledních hodinách tradičně 
za kostelem a na neúčast  lidí  a jejich 
draků si nemůžeme stěžovat.Všechno 
bylo perfektně připraveno, bohužel 
jedna věc nám chyběla a to celkem dů-
ležitá, kterou neumíme ovlivnit - vítr. 
Ač jsme se sebevíc snažili dostat naho-
ru kolem dvaceti draků (ručně vyrobe-

ných i kupovaných), podařilo se to jen 
pár vyvoleným. I tak nás tato situace 
neodradila a drakiádu jsme si parádně 
užili. Na konci jsme vyhlásili výsledky 
soutěže o nejkrásnějšího draka a toho, 
co nejdéle vydržel ve vzduchu.

Doufejme, že příští rok nás počasí 
nezklame  a můžeme se na Vás těšit!

                               
 Za skauty 

B. Ivičičová

Drakiáda 2006
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V naší obci pořádáme pravidelně 
koncem roku výstavy, které jsou již tra-
dicí a vešly ve známost i v okolních ob-
cích. Zájem široké veřejnosti nás velmi 
těší, ale i zavazuje a zároveň podněcuje 
do další činnosti.  

Letošní výstava ručních prací patřila 
k těm velmi zdařilým a hojně navštíve-
ným. K velké účasti přispěl také vhod-
ně zvolený termín a dobrá propagace 
v médiích. I když někteří lidé tvrdili, že 
pořádání jakýchkoliv akcí v době „du-
šiček“ není vhodné, opak byl pravdou. 
Jsme toho názoru, že v tento čas navštíví 
naši obec hodně lidí, kterým se můžeme 
pochlubit šikovností našich občanů.

Každý, kdo výstavu navštívil, nešetřil 
chválou a obdivem. 

Při shromažďování exponátů jsme 
měli zpočátku obavy, zda  prostor sálu  
zaplníme. Ale nadšení a elán všech, kte-
ří nám své výrobky nabízeli, nás těchto 
obav úplně zbavil.

Jsme rádi, že taková akce dokáže lidi 
nadchnout a stmelit. A o to nám jde. 

Chtěli jsme všem návštěvníkům uká-

Výstava ručních prací       

zat, že i dnes jsou mezi námi lidé, kteří si 
najdou čas na své záliby a věnují se jim. 
I když se výstava tohoto druhu pořádala 
již po několikáté, letos jsme poprvé dali 
možnost i vystavovatelům z okolních 
obcí, kteří naši nabídku rádi přijali. 

Velký obdiv získaly nejen vyšívané 
kabelky p. Michalovičové z Dol. Boja-
novic, paličkované obrázky krajkářky E. 
Řihákové z Dubňan, patchwork Zdenky 
Hrdličkové-Dvořákové a krásné výšivky 
našich žen, ale i vystavovaná  keramika 
Evy Valáškové a ostatní exponáty, kte-
rými se mohlo oko návštěvníka potěšit. 
Velký úspěch mělo také květinové aranž-
má Jany Drejčkové, které celou výstavu 
oživilo. Také kraslice Marie Kalužové 
měly své obdivovatele.

K vyšší úrovni celé výstavy přispěly 
i praktické ukázky  malování mašlí, per-
níčků, malování na hedvábí a výroba ke-
ramiky.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se na přípravě této týdenní 
akce podíleli. 

Jsou to především Eva Formanová 

a Eva Valášková, jež se postaraly o es-
tetickou stránku výstavy a Václav Šorel, 
který nám pomohl zavěsit všechny obra-
zy a  samorosty Vladimíra Sadílka. Bez 
jeho pomoci bychom to nezvládli.

Poděkování patří všem, jež nám 
výrobky zapůjčili a ženám ze svazu dů-
chodců, které se po celou dobu střídaly 
a střežily všechny exponáty, které měly 
nevyčíslitelnou cenu.

Děkujeme všem za dobrovolný pří-
spěvek ve výši  6 100 Kč, který bude 
použit na další kulturní akce pořádané 
v obci.     

Soví princezny  

V neděli 3. prosince  se v našem kul-
turním domě představil Divadelní sou-
bor Svatopluk z Hodonína. Pohádkou 
Soví princezny zpříjemnil nedělní odpo-
ledne nejen dětem, ale i rodičům nebo 
babičkám, které nejmenší děti doprová-
zeli. Účinkující hráli velmi přesvědčivě 
a strašidla, která se na jevišti objevila, si 

hned získala všechny děti v sále. 
Také vysoká účast diváků nás velmi 

potěšila. Pořadatelem této akce byla 
Obec Prušánky.                        
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Folkový večer            

Obec  Prušánky uspořádala koncem 
listopadu v našem kulturním domě 
koncert folkového zpěváka Vojtěcha 
Kiďáka Tomáška z Lokte. Důvodem 
k uspořádání této akce byla především 
snaha nabídnout našim občanům něco 
jiného než folklór, který zaujímá nej-
větší část kulturního dění u nás i ve 
všech  okolních obcích.

Přestože se nás v tento večer sešlo 
„pouze“ 61, považujeme to za úspěch. 
Takovou účast jsme opravdu nečekali, 

protože na koncertu Roháčů v loň-
ském roce bylo jen 34 diváků.  Mys-
líme, že všichni, kteří si přišli zpěvá-
ka poslechnout, odcházeli s pocitem 
uspokojení a pěkným kulturním zá-
žitkem.  Příjemná atmosféra v sále 
se přenesla i na interpreta, který, jak 
nám později sdělil, se cítil mezi námi 
velmi dobře. Spokojenost a kladný 
ohlas návštěvníků je pro pořadatele 
odměnou a výzvou k pořádání po-
dobných akcí. 

Adventní koncert         

Druhou adventní neděli jsme se v chrámu sv. Isidora mohli 
zaposlouchat do krásných melodií dechové hudby Bobrava při 
LŠU z Ořechova a LŠU Alfonse Muchy z Ivančic. Celé vystoupe-
ní bylo laděno v duchu adventu a blížících se Vánoc. Duchovní 
písně a koledy v podání chrámového sboru dodávaly adventní-
mu koncertu sváteční  náladu.   

          
                      kult. referent

Něco z historie a současnosti naší knihovny

Knihovna má v Prušánkách dlou-
holetou tradici. Byla založena v roce 
1904 Akademickým spolkem Pod-
lužan v Hodoníně a měla 91 svazků. 
Sídlila v budově staré školy. Správci 
knihovny byli Václav Hokr, Jan Bílek a 
Alois Kučera. V roce 1919 byla založe-
na Obecní knihovna ve staré záložně. 

V r. 1958 byla knihovna přestěho-
vána do suterénu nově postaveného 
kulturního domu. Zde své služby po-
skytovala až do roku 1976, kdy byla 
otevřena nová budova dnešního obec-
ního úřadu. Od této doby je knihovna 
v této budově. 

V roce 2005 obecní úřad provedl 
menší stavební úpravy. Knihovna byla 
rozšířena, čímž vzniklo dětské oddě-
lení a prostor pro umístění počítače.
Knihovní fond  činí    7500 svazků
Počet výpůjček    8000 svazků
Počet čtenářů      200
Počet návštěvníků za rok 1600

Registrační poplatek 
Děti   20,- Kč/rok
Dospělí  40,- Kč/rok
Studenti  30,- Kč/rok
Důchodci  30,- Kč/rok

Místní knihovna využívá regionální 
služby Městské knihovny z Hodonína, 
která naší knihovně poskytuje několikrát 
za rok knihy z výměnného fondu. Díky 
této službě můžeme našim čtenářům na-
bídnout více hodnotných knih. Knihovna 
v Hodoníně zprostředkovává také nákup 
knih, na něž přispívá obecní úřad. 

Kromě půjčování knih mohou ná-
vštěvníci využívat k získávání infor-
mací internet, který je zdarma. 

Knihovna rovněž pořádá besedy 
pro děti mateřské a základní školy se 
zaměřením na probírané učivo z lite-
ratury. 
Knihovna je pro veřejnost otevřena:

Úterý      9.00  -  17.00
Čtvrtek   8.00  -  15.30
Zveme všechny občany, kteří si rádi 

přečtou dobrou knihu, do naší knihov-
ny.       
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Vánoční vzpomínání

Blíží se Vánoce, které po nároč-
ných přípravách většinou prožíváme 
v klidu a pohodě. Vzpomínáme na 
své blízké a známé, jež v tuto chvíli 
nemohou být s námi. A mnohdy se 
ve svých vzpomínkách vracíme do 
svého dětství a srovnáváme tehdejší 
Vánoce s těmi současnými.

Jaké byly Vánoce před padesáti 
lety? 

V době mého dětství byly úplně 
jiné, než jaké prožívám dnes se svý-
mi vnuky.

Jako všechny děti jsme se i my 
doma na svátky těšili. Bylo nás šest 
sourozenců, maminka tehdy nepra-
covala, a proto byly Vánoce u nás 
vždy skromné ale pěkné. Dárky, ty 
jsme tak často nedostávali, jako je 
dostávají děti dnes. Snad z tohoto 
důvodu jsme se na ně těšili a netr-
pělivě očekávali, co pěkného nám 
Ježíšek přinese. Před Vánocemi jsme 
s maminkou pekli a ti starší již mu-
seli i uklízet, aby na svátky bylo vše 
čisté a útulné. Na to se u nás doma 
velice dbalo. Štědrý den byl pro nás 
vždy opředen kouzlem a tajemstvím. 
Celý den jsme byli hodní a poslušní. 
Stařenka nám vždycky říkala: „Děc-
ka, když budete držet půst, uvidíte 
na stěně zlaté prasátko.“ Ale nikdy 
jsme je neviděli. To asi proto, že jsme 
potají ujídali dobroty, které byly při-
praveny na večer. Abychom si čekání 
zkrátili, šli jsme se sáňkovat na kopec 
u hřbitova, kde bylo plno dětí. Zima 
a studený vítr nám vůbec nevadily a 

odpoledne nám rychle uběhlo.
Když jsme si užili zimních ra-

dovánek, spěchali jsme domů. Pří-
jemné teplo, které sálalo od kamen, 
nám rozpálilo větrem ošlehané tváře 
pěkně do červena. Ale to už mamin-
ka připravovala štědrovečerní veče-
ři. Tradičně byla polévka z černých 
fazolí, smažený kapr a bramborový 
salát. Po dlouhé modlitbě a děkování 
Pánu Bohu za dary, kterých užívati 
budeme, jsme se s chutí pustili do ve-
čeře. Po ní maminka přinesla na stůl 
vánoční cukroví a ovoce. Byly to pře-
devším jablka, hrušky a sušené švest-
ky, které stařenka na podzim sušila. 
Pomeranče a mandarinky? Kdepak, 
To jsme tehdy neznali.  

 V kuchyni to vonělo vanilkou, 
skořicí a taky svařeným vínem, kte-
rého jsme si mohli v tento sváteční 
den také usrknout . My, děti, hlavně 
ty menší, jsme už ale neměly na ně-
jaké dobroty ani myšlenku. Nás už 
přitahovaly jen dveře jizby, za nimiž 
měl být stromeček a dárky. Přestože 
jsme věděly z dřívějších let, že v ba-
líčku bude něco „potřebného“, tento 
večer byl plný zvláštního napětí, kte-
ré jsem cítila ve vzduchu. Také vzá-
jemné pohledy rodičů jakoby něco 
tajily. Když jsme zaslechli cinkání 

zvonečku, všichni jsme doslova vtrh-
li do jizby, kde nás čekal krásně ozá-
řený vánoční stromeček. A pod ním, 
světe div se, dvě velké krabice. Snad 
větší než já. Radostí jsem úplně oně-
měla.  Že by....? Otevřela jsem  víko a 
zůstala jsem stát s otevřenou pusou 
nad krásnou kaučukovou pannou, 
kterou jsem si tolik přála. V té druhé 
krabici byla úplně stejná pro mlad-
ší sestru. Obě jsme skákaly radostí. 
Naše radost byla obrovská a s námi 
ji sdíleli všichni ostatní. Starší sou-
rozenci byli obdarováni rukavicemi, 
svetry nebo pěknou knihou. Dodnes 
si vzpomínám na pohádky bílého 
slona, které nám sestra četla pořád 
dokola. 

Když jsme se s dárky potěšili, tep-
le jsme se oblekli a šli jsme koledo-
vat. Tetičky nás za pěknou koledu 
obdarovaly jablíčkem, ořechy nebo 
malovaným perníkem. Když jsme se 
vraceli domů, mrznoucí sníh nám 
pěkně křupal pod nohama a my se 
setrou jsme myslely jen na ty naše 
panenky, které na nás doma čekaly. 

Bylo nebeské ticho, hvězdičky 
jasně svítily a od nedalekého stavení 
se ze tmy ozývalo Narodil se Kristus 
Pán...... 

Tak to byly nejkrásnější Vánoce 
mého dětství, které si svých vzpo-
mínkách stále uchovávám.

čtenářka
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   2.1.2007   Ohňostroj
  6.1.2007            2. Mužácký krojovaný ples 
20.1.2007  Krojovaný ples
  3.2.2007  Společenský ples SRPDŠ
11.3.2007             Karneval pro děti
  8.4.2007    Velikonoční zábava
30.4.2007  Stavění máje v Nechorách 
12.5.2007  Bicykliáda  
27.5.2007  Májové zpívání
  2.6.2007  Dětský den
15.6.2007  Nominační výstava vín 
   podoblasti slovácké
22.6.2007  Svatojánská noc

Plesová sezóna

Mužáci a Slovácký krúžek 
Prušánky
Vás zve na 

2. Mužáský krojovaný ples
Hraje DH Stříbrňanka

KD Prušánky  
6.1.2006 – 19.00 hod.

Slovácký krúžek  Prušánky
Vás zve na tradiční
Krojovaný ples

Hraje DH Mistříňanka
 KD Prušánky  

20.1.2007 – 19.00 hod.
předtančení 

Zveme Vás...

 Jaké kulturní akce ještě letos připravujeme?

Vánoční koncert
Vánoce jsou za dveřmi a to je čas, 

kdy se setkáváme na tradičním vánoč-
ním vystoupení.

Pro letošní rok jsme dali volno 
místním sborům, zpěvákům a cimbá-
lové muzice a pozvali jsme dechovou 
hudbu Šohajku z Dolních Bojanovic. 

Věříme, že tato změna  bude obohace-
ním kulturního života v obci a profe-
sionální  úroveň známého hudebního 
tělesa  zárukou pěkného předvánoč-
ního večera, který společně prožijeme 
23. prosince od 17.00 hod v našem kul-
turním domě. Koncert pořádá Obec 
Prušánky a zve všechny naše občany. 

Veselé vánoční hody....
Na Štědrý den se opět sejdeme 

u vánočního stromu na návsi, kde si 
společně zazpíváme známé koledy 
za doprovodu místních muzikantů 
a mužského sboru. I když meteorolo-
gové bílé Vánoce neslibují, věříme, že 
koledy nám plně vánoční atmosféru 
přiblíží.    

Setkání je vždy velmi příjemné a 
srdečné a je příležitostí k vzájemnému 
přání hezkých Vánoc mezi všemi pří-
tomnými. 

Jak uvítáme nový rok? 
Jestli počítáte opět s ohňostrojem, 

tak se nemýlíte. V úterý 2. ledna 2007 v 
17.00 hod. se všichni setkáme u světel-
ného vodopádu v provedení p. Jiřího 
Krkavce z Tišnova. 

Věříme, že i tentokrát nám firma 
Cipytex připraví pěknou podívanou, 
na kterou se těší hlavně děti.

 Občerstvení  bude jako vždy po-
dáváno před obecním úřadem. Dou-
fejme, že nám nebude pršet a  všichni 
prožijeme pěkný vstup do roku 2007.    

 SRPDŠ   Prušánky
Vás zve na

Společenský ples 
KD  Prušánky 3.2.2007

 Předtančení českou besedou

Přehled kulturních akcí obce Prušánky na rok 2007 

  4.8.2007  Noční soutěž SDH o pohár
   starosty obce
11.8.2007        Beseda u cimbálu
12.8.2007  Krojované hody
13.8.2007  Krojované hody
14.8.2007         Krojované hody
  1.9.2007  Zarážání hory 
  15.9.2007  Vinobraní
Říjen   Drakiáda
Říjen-list.  Výstava
16.11.2007      Lampionový průvod
23.12.2007   Vánoční vystoupení
24.12.2007  Vánoční koledování na návsi  

Tento přehled kulturních akcí na rok 2007 je pouze informativní a může být doplněn o nové akce.  Změny termínů  
u některých akcí nejsou rovněž vyloučeny

Tombola a občerstvení na všech plesech zajištěno. Pořadatelé  se těší na Vaši návštěvu. 
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Provádíme :
• Malby interiérů
• Nátěry oken, dveří, okapů, zárubní, venkovních konstrukcí, 
 radiátorů, starého nábytku, venkovních fasád
• Strukturální omítky
• Fládrování
• Pokládání koberců
• Zateplování budov
• Možnost půjčení lešení  /150 m2/

Pavel Kaňa               Radek Petrů
Dolní Bojanovice č. 281       Dolní Bojanovice č. 798
Tel.:      518 372 093      Tel.:     518 372 745
Mob.:   606 287 229      Mob.:  728 571 312
  

Váš rez na naši hlavu !!!

Než zavoní jehličí

Že sladké dobroty patří na štědrovečerní stůl, o tom není pochyb. 
Jako každý rok i letos Vám nabízíme několik jednoduchých receptů.

Ořechové placičky na lineckém těstě

Těsto: 300 g hl. mouky, 150 g ml. 
cukru, citr. kůra, 1 vejce 200 g tuku 
/máslo apod./

Zpracujeme těsto, které vyválíme 
a vykrajujeme kolečka asi 3,5 – 4cm a 
klademe na vymazaný plech nebo na 
pečící papír. Dvěma lžičkami pokládá-
me do středu placičky malou hromád-
ku ořechové pěny . Pečeme na 180.° C.  

Ořechové placičky: 2 bílky, 120 g 
cukru,120 g  mletých lískových ořechů 
/mohou být i obyčejné/, 50 g strouhané 
tabulkové čokolády , ½ lžičky skořice, 
l lžíce kakaa. 

Z bílků ušleháme tuhý sníh, ostatní 
přísady spolu smícháme a vmícháme 
do sněhu.

Čokoládová tlačenka
150 g strouhané čokolády, 100 g 

ztuž. pokr. tuku, 2 lžíce slazeného 
kond. mléka, 1 lžíce mletých piškotů, 
30 g  sekaných piškotů a 30 g  sekaného 
kandovaného ovoce.

Ve vodní lázni rozmícháme tuk, čo-
koládu, mléko a přidáme ml. piškoty. 
Přidáme sekané piškoty a kand. ovoce. 
Směs necháme vychladnout tak, aby-
chom z ní mohli na igelitu  vytvarovat 
úzký váleček. Zabalíme a necháme vy-
chladnout. Před podáváním igelit od-
straníme a  krájíme tenkým nožem.    

Kokosové kuličky 
150 g  ztuž. pokrmového tuku, 200 g práš. cukru, 200g kokosové moučky,1 

celé vejce, 2-3 lžíce, 1 lžíce rumu, 50 g strouhaného kokosu na obalení. 
Tuk rozehřejeme/nevaříme/ a přidáme ostatní přísady. Tvoříme malé kuličky 

a obalujeme v kokosu, ořechách nebo čokoládě. Dovnitř můžeme také zabalit 
lískový oříšek.     

Nepečené sladkosti

Dobrou chuť a pozor na kila !Dobrou chuť a pozor na kila !

Malířské a natěračské práce
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Narození      Sňatky      Opustili nás  

Životní jubilea 

                     

          

5

Společenská kronika

      V sobotu 9. prosince bylo v obřadní síni našeho obecního úřadu uvítáno do života 9 dětí.
Z toho bylo  5 děvčátek a 4 chlapci.
Dětem přejeme hodně zdraví, krásné a bezstarostné dětství a rodičům, aby jim děti vyrůstaly k jejich radosti a potěšení.

Vítání občánků

Prušánský zpravodaj 4/2006  Vydává : Obecní úřad Prušánky
Řídí redakční rada: odp.red. Vlasta Trechová, členové: doc. PhDr. Fr. Hradil,
CS.c.,V. Bušková, A. Zvědělíková, M. Řehánková
Foto: Lukáš Vaculík
Redakční rada si vyhrazuje právo na krácení a úpravu článků
Grafická úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav

Pavlína Sedláčková
Patrik Humplík
Jan Košut
Martin Šimčík 
Emily Maršálková

Václav Hřebačka 92 let
Hromek Ludvík        80 let
Štěpán Bušek          80 let

Dagmar Hromková
Petr Šváb

Petra Sasínová
Luděk Markovič

Martina Lacová
Tomáš Procházka

Milana Komínková
Robert Vymyslický

Nedvídková Růžena
Valná Marie
Jaroslav Churý 
Marie Shottlová
František Šťavík

Redační rada 

prušánského zpravodaje 

děkuje všem čtenářům za přízeň 

a přeje do nového roku 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.


