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Za obec krásnější

Slovo má starosta
Vážení občané, 
máme za námi zimu, která vlastně 

ani zimou nebyla, a můžeme se těšit na 
teplé a slunné dny. 

A protože podle počasí  je jaro tady, 
prosíme všechny, aby při jarním úklidu 
předzahrádek nezapomněli také na shr-
nutí písku u obrubníků vozovky, který 
pracovníci obce budou průběžně svážet.

S investičními akcemi, které máme 
naplánovány na letošní rok včetně fi -
nancování, se můžete seznámit v článku 
„Záměr investičních akcí  na rok 2007“. 

V tomto příspěvku bych vás rád 
informoval o dalším provozu gyneko-
logické ambulance v naší obci. Jak jis-
tě víte, paní MUDr. Marie Gazdíková 
ukončila na našem zdravotním stře-
disku svou činnost. Proto jsme se ob-
rátili na Nemocnici Hodonín, zda má 
o provoz zdejší ordinace zájem. Bylo 
nám sděleno, že s fi nančními prostřed-
ky a kapacitou lékařů není schopna 
tuto ordinaci provozovat. Byl nám ale 

doporučen MUDr. Kadlec, s nímž jsme 
se dohodli na spolupráci (ordinace by 
byla otevřena 2x v týdnu).

Zastupitelstvo obce uvolnilo pro-
středky na vybavení ordinace. Po vyba-
vení ordinace nejnutnějším zařízením se 
musí provést registrace a uzavřít smlouva 
se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. 
A to je zatím největší problém. Do uzá-
věrky Prušánského zpravodaje mně za-
tím nebyl schopen ředitel Krajské po-
bočky VZP podat informaci, jestli na 
novou ordinaci smlouva uzavřena bude. 
Věřím, že všechno dobře dopadne a gy-
nekologická ambulance bude sloužit na-
šim ženám  tak jako doposud. 

Blíží se Velikonoce, svátky jara, na 
které se těší především děti. Přeji Vám 
všem, abyste je prožili v klidu a pohodě. 
Věřím, že se jaro ukáže již v plné kráse 
a sluníčko nám dodá potřebnou energii 
a elán do života, který po zimě postrá-
dáme.             

  Jan Nosek, starosta obce

Záměr investičních akcí pro rok 2007

– oprava sociálního zařízení KD – 750 000,- Kč bez DPH
– dokončení víceúčelového hřiště v areálu ZŠ - 2 500 000,- Kč bez DPH dotace
 z MND až ve výši -    300 000,- Kč
– prodloužení vodovodu Podsedky - 800 000,- Kč bez DPH, možnost dotace
 70% JMK nebo MMR
– vybudování sběrného dvora – 9 800 000,- Kč bez DPH – dotace 90 – 95% EU
 a JMK
– ozelenění hlavních ulic obce – 200 až 300 tisíc Kč bez DPH, dotace 70 - 80%
 MMR
– projekt protipovodňových opatření včetně revitalizace rybníka – dotace JMK
 maximálně 500 tis Kč, 30% vlastních prostředků
– projekt pro stavební povolení rekonstrukce budovy OÚ cca 250 000,- Kč
– projekt pro stavební povolení rekonstrukce MŠ cca 250 – 300 tis Kč
– vybudování cyklostezky směr Josefov cca 3 300 000,- Kč, dotace 85% MMR
– rekonstrukce ul. Příční II cca 2 000 000,- Kč
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Informace místostarosty

2004 2005 2006
Uložení komunálniho odpadu v tunách 431,12 441,21 469,41
Vývoz komunálního    odpadu 217 811 239 173 259 593
Uložení komunálniho odpadu 353 734 392 481 415 049
Nebezpečný odpad 72 309 100 312 85 644
Nákup pytlů 29 882 67 630 53 003
Vývoz tříděného odpadu 115 210 141 176 128 188
Celkem výdaje 788 946 940 772 941 477

2004 2005 2006
Příjem od občanů 518310 511690 608825
Příjem od podnikatelů 21000 24000 22800
Příjem za tříděný odpad 193011 226539 234025
Celkem příjmy 732321 762229 865677

Obec a odpady     
Odpadům v naší obci se dlouhodo-

bě věnuje velká pozornost. Zavedením 
třídění odpadů do kontejnerů a pytlů 
určených k recyklaci se snížilo množ-
ství odpadu ukládaného na skládku. 
Správné třídění odpadů nám zajišťuje 
čistější životní prostředí, šetří suroviny 
a energie. 

Problém nám dělají občané, kteří 
vozí nejenom domovní odpad do vě-

trolamů a příkopů v okolí obce nebo 
odpad pálí a to včetně plastů! Když 
se tak zachová, byt´jen jeden občan, 
zvláště po zimním období, je taková 
„navštívenka“ nepřehlédnutelná.

Vážení spoluobčané, pro letošní rok 
zůstaly poplatky nezměněny, jsou nej-
nižší v širokém okolí, přestože vzrostly 
náklady jak na skládce v Mutěnicích, 
tak u Tespry Hodonín. Rozdíl obec 
doplácí ze svého rozpočtu. Bohužel, 

koncem roku se bude řešit otázka jak 
dál a zvyšování poplatků se jen těžko 
ubráníme. Musíme si ale uvědomit, že 
záleží na nás všech, jaká cena poplatků 
bude pro příští rok, kolik odpadu letos 
v obci vyprodukujeme a kolik z toho 
bude vytříděno. Jsme v třídění odpadu 
na jednom z předních míst v okrese, 
ale proč nebýt ještě lepší?

Ještě  malý přehled o cenách za od-
pady v obci Prušánky.

Náklady na likvidaci odpadů v obci

Poplatky vybrané v obci
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Usnesení č. 3 veřejné schůze

Zastupitelstva obce Prušánky konané dne 22. 2. 2007
Na veřejné schůzi konané dne 

22.2.2007 byla zastupitelstvem schvá-
lena tato opatření a záměry:

– investiční záměr na volební ob-
 dobí 2007 - 2010

– plán práce Kontrolního výboru
 Zastupitelstva obce Prušánky
 na rok 2007

– návrh vybavení gynekologické
 ambulance a registraci na ná-
 jemce

– rozpočtový výhled obce Pru-
 šánky

– vykoupení pozemků v Cacar-
 dově p.č. 41 – zahrada o výmě-
 ře 246 m2 za cenu 30,- Kč/m2

 a p.č. 42 – zastavěná plocha o vý-
 měře 173 m2 za cenu 30,- Kč/m2

– pronájem pozemků p.č. 3211/2,
 3211/3 a 3211/4 pro sdružení
 Krásné místo na dobu 5 let za

 symbolickou cenu 1,- Kč/rok
– fi nanční vyrovnání rozdílu vý-

 měry 402 m2 mezi PK a KN
 stavem pozemků p. Stance Mi-
 roslava, Prušánky č. 3, pro vý-
 kup pozemku na vybudování
 cyklostezky 30,- Kč/m2

– návrh změny užívání p.č. 3091/3 
 o výměře 10287 m2 vedené jako
 sad na ostatní plochu a souhlasí
 se zpracováním projektu zales-
 nění a následným zalesněním

– delegáty (radu obce) na zasedá-
 ní členských schůzí Regionu
 Podluží a pověřuje starostu obce
 zastupováním na valných hro-
 madách a na valné hromadě
 JmVak Hodonín

Zastupitelstvo bere na vědomí:
– zprávu z jednání rady obce
– návrh rozpočtu Regionu Podlu-

 ží pro rok 2007 
 příjmy     742 000,- Kč
 výdaje  2 747 000,- Kč
 fi nancování 2 005 000,- Kč
– rozpočtové opatření č. 8/2006
– převod hospodářského výsled-

 ku příspěvkové organizace Zá-
 kladní škola a Mateřská škola
 Prušánky ve výši 44 636,53 Kč
 za rok 2006 do rezervního fondu

neschvaluje:
– umístění p. Miroslava Beránka

 na DPS s tím, že veškeré úpravy
 bytu si zajistí nájemce sám a na
 vlastní náklady

ukládá:
– zveřejňování zápisů z jednání

 zastupitelstva obce na www
 stránkách obce

– řešit otázku autovraků v katast-
 ru obce.

Členská schůze Regionu Podluží 1.2.2007 v Prušánkách

Dne 1. února 2007 se od 17.00 hod. 
uskutečnilo v Prušánkách zasedání 
členské schůze svazku obcí Region 
Podluží. Zahájení se ujala dětská cim-
bálová muzika z Lužic s uměleckým ve-
doucím P. Líčeníkem. Byla projednána 
zpráva o činnosti za rok 2006, schválen 
plán činnosti na rok 2007 a taktéž roz-
počet svazku obcí na rok 2007. Hlav-
ním bodem zasedání však byla volba 
nových představitelů regionu. Před-

dou František Hrnčíř, starosta města 
Lanžhot. Členská schůze se v polovině 
jednání rozloučila s dosavadním před-
sedou svazku obcí Františkem Tichým 
a vyjádřila mu upřímné poděkování 
za stabilizaci činnosti a rozvoj aktivit 
Regionu Podluží v letech 2003 až 2007. 
V různém byla projednána výstav-
ba regionální rozhledny, se kterou by 
mělo být započato v letošním roce.

z Regionu Podluží

sedou byl zvolen Ing. Jaroslav Kreml, 
starosta obce Lužice a místopředse-

Z naší školičky

„Paní učitelko, on mi nadává.“
Používání hrubých  či silných slov se 

objevuje mezi dětmi poměrně často Už 
i v mateřské škole se stává, že některé 
dítě pronese nevhodný výraz, případně 
jím počastuje v konfl iktní situaci druhé 
dítě.

V předškolním věku dítě ještě ne-
chápe význam  nadávky. Přejímá ji často 
od dospělých, od starších sourozenců či  
z televize. Většinou se užitím nadávky 
či neslušného slova pokouší zviditelnit. 
Tuší totiž, že slovo vyvolá rozruch a zá-
jem o jeho osobu, i když negativní.

Nyní je na dospělém (učitelce či 

rodiči), aby správně zareagoval. Pokud 
se jedná o ojedinělou situaci, je slovo 
vhodné „přeslechnout“.

To neznamená, že to dítěti schvalu-
jeme. Použití výrazu nevyvolá žádnou 
reakci a dítě ztrácí zájem a podobná 
slova už nepoužije.

S časovým odstupem sdělíme dítě-
ti, že víme, že použilo slovo, které není 
hezké a právě to slovo by mohlo něko-
mu ublížit, rozzlobit ho nebo vyvolat 
lítost. Předškolák zpravidla ještě nechce 
použitím nadávky někoho zranit, spíše 
šokovat a získat pozornost. 

Zdá se, že nejjednodušší by bylo 

vymazat všechna nevhodná slova a vý-
razy ze slovníků, z televizní obrazovky, 
literatury a mezilidské komunikace, to 
však nelze.

Zbývá tedy vhodný přístup dospě-
lých, vyvarovat se všech vulgarismů 
před dětmi a také  bychom měli mít  
přehled o tom, na jaké pořady se dívají 
v televizi.

Zde musí jednotně působit rodina 
i škola. A pokud má dítě položeny dob-
ré základy od těchto dvou institucí pře-
stojí všechna úskalí a následně se jeho 
slovník vrátí do normálu.

 Radka Šůrková, MŠ 



strana 4 Číslo 1/2007

Zpravodaj obce Prušánky

Co se událo v naší škole od začátku nového kalendářního roku.

V lednu nás postihla přímo „ka-
lamita“. Jakoby v předstihu se u nás 
projevila vlna virových onemocnění 
a dětí nám ubývalo každým dnem. 
Nejdříve jsme „zavřeli“ 7.třídu, v ná-
sledujících dnech jsme spojovali třídy 
tak, až nám na II.stupni zůstalo pouze 
23 dětí. Na I.stupni se děti držely lépe, 
nejvíce odolávali třeťáci. Zkusili jsme 
naordinovat na 2 dny ředitelské vol-
no. Od začátku dalšího týdne se děti 
postupně vracely zpět do školy, nápor 
nemocnosti polevil. Takovýto průběh 
nemocnosti jsme na škole dosud ne-
zaznamenali. Snad je to za námi.

V této době jsme také v souvislosti 
se špatnými sněhovými podmínkami 
zrušili lyžařský kurz a domluvili  pro 
příští rok lyžařský výcvik pro děti 
obou ročníků. Rádi bychom nauči-
li lyžovat všechny děti. Snad budou 
příští zimu lepší podmínky.

Intenzivně (přes nedobrý zdravot-
ní stav tanečníků) probíhala přípra-
va na školní ples. Děvčata a chlapci 
z 9.třídy nacvičovali pod vedením 
paní Prášilové a obětavé maminky 
z řad třídních důvěrnic sháněly dary 
do tomboly a zařizovaly další potřeb-

né záležitosti. Všem zainteresovaným 
moc děkuji za jejich pomoc. 

Od začátku roku také probíhaly 
tradiční soutěže, jak sportovní, tak 
naukové. Z naukových se účastnili 
naši žáci dějepisné olympiády, zde se 
Katka Rebendová umístila na krás-
ném 5.místě a Ondra Šindar ve velké 
konkurenci obsadil 15.místo. Olym-
piády v anglickém jazyce se zúčastnil 
Jakub Malhocký, který obsadil velmi 
pěkné 10.místo. 

Ze sportovních soutěží jsme ab-
solvovali další kolo házené (3.místo) 
a připravují se soutěže ve fl orbale 
a vybíjené.

Ve dnech 31.ledna a 1.února pro-
běhl zápis dětí do 1.třídy. Přišlo nově 
k zápisu 28 dětí, k tomu můžeme 
připočítat 6 dětí s odloženou školní 
docházkou z minulého roku. Letos 
ovšem uvažuje o odkladu školní do-
cházky více rodičů (zatím asi 8-9) 
a tito rodiče se půjdou poradit před 
svým rozhodnutím do pedagogic-
ko-psychologické poradny nebo do 
speciálně pedagogického centra. Své 
vyjádření k odložení docházky dává 
i dětský lékař. Až budou mít rodiče 
oba podklady, požádají o nové správní 
řízení ve věci odložení povinné školní 
docházky. Toto řízení by mělo probí-
hat, pokud možno, do konce června, 
abychom si mohli připravit vše po-
třebné pro daný počet dětí. Po našich 
zkušenostech z minulých let počítá-
me, že do 1.třídy nastoupí kolem 20 
dětí. Budeme se na ně těšit.

První akcí v měsíci březnu byly 
výukové programy s ekologickým 
zaměřením, které u nás realizují tra-
dičně pracovníci střediska Bílé Kar-
paty. Další akcí byla průkopnická Noc 
s českým fi lmem, připravená a reali-
zovaná p.uč.V.Buškovou a p. uč.Kur-
tinem. 

Začátkem března tradičně odesí-
láme přihlášky našich deváťáků na 
střední školy a učiliště. A jaká byla 
jejich volba letos?

Na maturitní obory se hlásilo 15 
žáků, na učební obory 11 žáků. Z 
5.ročníku se hlásí 1 žák na víceleté 
gymnázium, z 9.ročníku se hlásí 3 
žáci na 4leté gymnázium. Nejvíce při-
hlášek jsme zasílali na SOŠ E.Beneše 
do Břeclavi. (celkem 10). Dále měli 
zájem žáci o strojírenské obory, elek-
troobory a automechaniky. Z dalšího 
výběru: veterinární škola (2), pedago-
gická (1), zdravotnická (1), vinařská 
(1), z dalších oborů – kuchař, truhlář, 
kadeřnice, kosmetička. Teď už zbývá 
jen pilně se připravovat a 23.dubna 
jim popřát hodně .

Na měsíc duben máme také naplá-
nován tradiční Den země, tentokrát 
by měl proběhnout až 30.dubna. Naši 
deváťáci si pod vedením třídní uči-
telky M.Kurkové připravují program 
pro mladší kamarády ze 3.-5.ročníku. 
Jen aby nám přálo počasí.

Optimistický vstup do jara (bez 
„jarní“ únavy) přeje za všechny 

Alena Kristová.

Noc s českým filmem

Koncem února jsou již tradičně 
předávány sošky  Oscarů za nejlepší 
fi lmy. V tomto čase jsme se rozhodli 
uspořádat pro žáky 2.stupně setkání 
s českým fi lmem.A bylo to setká-
ní noční a vpravdě maratonské – po 
celou noc měly děti možnost sledo-
vat české fi lmy různých žánrů i stáří, 
setkat se s českou fi lmovou produkcí 
známou více i méně.Hodně unavení 
mohli usnout ve spacáku, což samo-
zřejmě nehrozilo – probráni byli i kli-

kou žáků 8. a 9. ročníku, kteří připra-
vili školní stezku odvahy).

Jsme si dobře vědomi toho, že ač 
se nám to líbí nebo ne, mladá genera-
ce sahá raději po DVD než po knize, 
a tak bychom jim měli alespoň napo-
moci nacházet pozvolna cestu k hod-
notné fi lmové produkci. Filmová noc 
byla takovou první vlaštovkou, na níž 
by se dalo v příštím školním roce na-
vázat.
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Z naší školičky

Vánoční koncert

V sobotu před Štědrým dnem uspo-
řádala Obec Prušánky vánoční kon-
cert.  Naši občané se na toto tradiční 
vystoupení vždy těší, což dokazuje vy-
soká návštěvnost. Před Štědrým dnem 
si našlo volnou chvíli 250 lidí, kteří při-
šli na vánoční koncert známé dechové 
hudby Šohajky z Dolních Bojanovic. 

Celý program byl laděn v duchu 
Vánoc a na profesionální úrovni. Di-
váci jej ocenili velkým potleskem. Vá-
noční melodie a známé koledy v po-
dání vynikajících zpěváků zanechaly 
ve všech přítomných sváteční náladu. 
Spokojenost a chvála na celý program 
byly pro nás, pořadatele, velkou od-
měnou. Příští Vánoce se opět setkáme 
s domácími aktéry. 

 

Koledování na návsi
Na Štědrý den jsme se opět sešli na 

návsi, kde jsme si za doprovodu muž-
ského sboru a muzikanta Martina No-
váka zazpívali známe koledy. Přestože 
Vánoce nebyly sněhobílé, koledníků 
se sešlo snad nejvíce od dob pořádá-
ní této akce, což nás těší. Nechyběla 
ani pleskačka dobré domácí slivovice, 
kterou se všichni přítomní srdečně 
pozdravili a popřáli si vzájemně pěk-
né svátky. A to, že není sníh, začínáme 
brát již jako samozřejmost. Musím se 
přiznat, že jsem kvůli „nevánočnímu“ 
počasí uvažovala i o zrušení této akce. 
Ale srdečná a přátelská atmosféra, kte-
rá před obcí panovala, mě přesvědčila, 
že vánoční koledování se stane dlou-
holetou tradicí.       

  kult. ref.

Štěpánský turnaj

  Sbor dobrovolných hasičů Pru-
šánky pořádá každoročně na Štěpána 
turnaj ve stolním tenise, který se koná 
v tělocvičně základní školy. O toto spor-
tovní klání je velký zájem, což dokazuje 
i účast hráčů, kteří si přijeli změřit své 
síly z blízkých i vzdálených obcí. 

Zúčastnit se může každý, kdo as-

poň trochu tento sport ovládá. Turnaj 
tenistů – amatérů se pořádá  hlavně 
pro radost z pohybu a pro pobavení 
všech hráčů. 

Výsledky turnaje: 
1. Milan Vašíček   - Prušánky
2. Jan Pavlíček      - Prušánky

3. Kořínek Pavel   - Lužice  
4. Bílek Rudolf     - Prušánky
5. Horváth Stan.   – Prušánky

Vítězům blahopřejeme a těšíme se 
již na další ročník Štěpánského turna-
je.

 Petr Kučera, velitel SD
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Ohňostroj

V úterý 2. ledna jsme uvítali pří-
chod nového roku tradičně ohňostro-
jem, který pro nás připravil a také pro-
vedl pan Jiří Krkavec z fi rmy Cipytex 
z Tišnova.

Určitě nebudeme přehánět, když 
řekneme, že ten letošní byl opravdu 
nejhezčí. Chvála se k nám donesla 
i z okolních vesnic a to potěší nejen 
nás, ale také samotného ohňostrůjce.

To, že návštěvníci říkají, že Pruša-
ňáci  musí mít něco extra, nám v tomto 
případě vůbec nevadí, ba naopak, hře-
je nás to. 

Dav diváků, kteří si nenechají tuto 
událost ujít, byl k nepřehlédnutí. Jsme 
rádi, že si tato akce získala takovou ob-
libu mezi dětmi i dospělými. Přiznejme 
si, že se na ohňostroj všichni těšíme. 

Prostřednictvím zpravodaje děku-
jeme všem vinařům za víno, které nám 
darovali na „svařák“.

Letos se nám poprvé nepodařilo 
uspokojit všechny zájemce.  Příště to 
napravíme.           

2. podlužácký krojovaný ples

  Konal se v Prušánkách v sobotu 
6. ledna.  Pozvání přijaly mužské sbory 
z Týnce, Mor. Nové Vsi, Staré Břeclavi, 
Vacenovic a Lužic. Mužáci se snažili 
tento ples připravit co nejlépe, a snad 
se jim to i povedlo. Dechová hudba 
Stříbrňanka svým repertoárem pří-

jemně překvapila všechny přítomné 
a ke slavnostnímu rázu  celého veče-
ra  a dobré nálady přispěla také vkusná 
výzdoba květinářky Jany Vašíčkové.  
Součástí plesu byla bohatá tombola, 
do níž přispěli i podnikatelé z naší 
obce. Pořadatelé všem děkují.      

Krojovaný ples

V sobotu 20. ledna se konal v naší 
obci tradiční krojovaný ples, jehož 
pořadatelem byl Slovácký krú-
žek a chasa z Prušánek. Ples 
byl tentokrát zahájen českou 
besedou, kterou si s elánem 
zatančili nejen šohaji a děvčata 
z Prušánek, ale také z Morav-
ské Nové Vsi.

Přestože se konaly krojova-
né plesy i v okolních obcích,  
pořadatelé byli s návštěvou 
spokojeni. Celý večer byl ve 
znamení dobré nálady, o níž 
se postarali především mladí 

pro rok 2007 získala Kristýna Flamí-
ková z Prušánek.

K vysoké společenské úrov-
ni  večera přispěla především 
oblíbená dechová hudba Mi-
stříňanka, která byla zárukou 
i  k dobré návštěvnosti.  Nechy-
běla ani bohatá tombola, do 
které přispěli občané a podni-
katelé obce. Pořadatelé děkují 
všem příznivcům za podporu 
a příspěvky.             

 

návštěvníci. Chasa si každoročně volí 
Miss krojovaného plesu. Tento titul 

Společenský ples SRPDŠ

Čas letí jako bláznivý...
Není to tak dávno, co teprve začal 

školní rok a už máme za sebou pleso-
vou sezonu.

V sobotu 3. února v 18.00 hodin se 

pomalu, ale jistě začíná naplňovat sál 
kulturního domu nastávajícími absol-
venty základní školy.

Děvčata v bílých róbách, chlapci 
sladěni do vínové barvy a na každém 

z nich je vidět napětí a očekávání, jak 
to padne. 

Samozřejmě, že to dopadlo na vý-
tečnou. A proč ne? Vždyť všichni vě-

pokračování na str. 7
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novali nácviku polonézy a ostatních 
tanců  velkou část svého volna. Radost 
a nadšení mladých tanečníků se pře-
nesla i na dospělé a všichni společně 
jsme prožili příjemný večer. 

Až se v červnu rozejdou, budou 
jistě rádi vzpomínat na školu a na svůj 
první ples a řeknou si:
 „Tak ještě stáhneme z kroužku známý klíč
   a ještě jednou přejdeme schody známé 
   a cosi bude pryč.
   Snad dětství bude pryč,
   jak ten, koho už nikdy nepotkáme.“  

S tímto plesem se loučil se svou 
činností také stávající sbor SRPDŠ 
a byl ustanoven nový. Dovolte, abych 
vás seznámila s jeho nově zvolenými 
členy:

Předsedkyně: Jana Flajžíková
Místopředsedkyně: Lenka Husková
Pokladník:  Ilona Zálešáková

Ostatní členky výboru: Jindra No-

votná a Jana Kotásková .
Přejeme jim hodně zdaru v jejich 

práci.
Radka Šůrková

Tříkrálová sbírka  

6. ledna se konala v naší obcí 
Tříkrálová sbírka, která letos činila 
42 805 Kč.

Tento výnos byl odeslán na sbír-
kové konto Sdružení České katolické 
charity-Tříkrálová sbírka 2007 u Čes-
ké spořitelny. V naší obci bylo použito 
celkem 8 zapečetěných  pokladniček, 
které byly svěřeny odpovědným dě-
tem. Děkujeme všem občanům, kteří 
do sbírky přispěli jakýmkoliv fi nanč-
ním obnosem. Poděkování patří rov-
něž i výběrčím, kteří  sbírce ochotně 
věnovali svůj volný čas.

Výměna řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. čer-
vence 1964 do 31.prosince 1993 jsou 
jejich držitelé povinni vyměnit do 
31.prosince 2007.

Týká se ŘP, které byly vydány v 
období:

1.7.1964 - 1986    
       1987 - 1991  
       1992 - 1993
Proč si výměnu ŘP provádět již 

nyní?
- předejdete dlouhému čekání na 

úřadu a budete mít vystaven řidičský 
průkaz v zákonem stanovené lhůtě.

Kolik vás to bude stát?
- výměna ŘP je osvobozena od 

správního poplatku.
Kde si můžete vyměnit ŘP?
- na příslušném pracovišti obecní-

ho úřadu obce s rozšířenou působnos-

tí nebo magistrátu města na území ČR 
(dle místa trvalého pobytu) . Občané s 
trvalým pobytem v obci  Prušánky se 
musí obrátit na Městský úřad v Hodo-
níně na křižovatce. 

Co je třeba předložit ?
- platný doklad totožnosti (občan-

 ský průkaz, pas)
- jednu fotografi i o rozměru 3,5 x

  4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí

 platnost 
Kdy bude nový ŘP vystaven? 
lhůta pro převzetí nového ŘP je 

zpravidla do 15 – 20 dní (dle počtu žá-
dostí)    

Více informací získáte na: 
www.mdcr.cz (stránky Ministerstva 

dopravy)
 

Kočičky

Masopustní veselí, ukončené věří-
cími masopustním úterkem předzna-
menalo Popeleční středu - vstup do 
čtyřicetidenního půstu- přípravou na 
velikonoční svátky. Velikonoce nebo 
také Velká noc jsou sváteční událostí, 
domnívám se, pro každého občana. 
Pro věřící jsou znamením jejich víry 
v ukřižovaného Krista, který svůj ži-
vot položil za spásu lidstva. Pro ostat-

ní jsou příslibem přicházejícího jara 
a nově vznikajícího života v probou-
zející se přírodě. Pro všechny jsou pak 
Velikonoce svátky, do jejichž symbo-
liky byly už našimi dávnými předky 
vnášeny prvky, které se pojily, jak s ví-
rou tak  s radostí z odcházející zimy a 
nadcházejících jarních dnů.

Jedním z takových symbolických  
prvků jsou kočičky, tedy pylové květy. 

Květy, které nabízejí svůj pyl pilným 
včelám, jako jedny z prvních. Jejich 
sounáležitost  s Velikonocemi  spočívá 
v tom, že si jimi připomínáme slavný 
vjezd  Ježíše Krista do Jeruzaléma, kte-
rý byl provázen jásáním davů, jež ho 
zdravily palmovými ratolestmi. U nás  
si tyto ratolesti připomínáme větvička-
mi s rozkvetlými květy jívy nebo vrby.

pokračování ze str. 6

pokračování na str. 8
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Informace odpadového hospodářství

Tyto  jsou svěceny při obřadech na 
Květnou neděli, která zahajuje Svatý 
týden se Zeleným čtvrtkem, Velkým 
pátkem, dnem ukřižování Krista, Bí-
lou sobotou a s Božím hodem veliko-
nočním, kdy si připomínáme  zmrt-
výchvstání Páně.

S květy kočiček, které byly letos po-
svěceny, se setkáváme opětovně příští rok, 
kdy jsou spáleny a jejich popelem  jsou 
věřící znamenáni nebo posýpáni na zna-
mení pomíjivosti pozemského života.

Letošní velikonoční svátky budou 
věřící z farnosti Prušánek prožívat s no-
vým správcem farnosti  panem farářem 
P. Mgr. Slavojem Alexou, který bude 

celebrovat velikonoční obřady v na-
šem farním chrámu. Správou farnosti 
byl pověřen  v důsledku těžké choroby 
dosavadního pana faráře P. Mgr. Josefa 

Doležala, který působil v naší farnos-
ti od roku 1999 a je v současné době 
v dlouhodobém léčení  na Velehradě. 

Dr. F. Hradil,CSc.

pokračování ze str. 7

Blíží se jaro a s ním i doba úklidu 
a jarních prací, které jsou někdy spo-
jeny  s různými stavebními úpravami. 
Pro ukládání stavební suti bude od 
jara opět v provozu  recyklační plocha 
u myslivny. O zahájení pravidelného 
provozu Vás budeme informovat míst-
ním rozhlasem a na infokanále KT.    

  Sběr kovového šrotu
Stalo se již pravidlem, že SDH po-

řádá na jaře v naší obci  sběr kovového 
šrotu. Letos si hasiči tuto akci napláno-
vali na 24. března Bližší informace bu-
dou včas oznámeny místním rozhla-
sem a  na infokanále kabelové televize.  

Členové SDH vás prostřednictvím 
zpravodaje žádají, abyste železo ke sběru 
připravili před své domy až  ráno v den 
sběru. Větší kusy, si hasiči vynesou sami. 

Sběr starého textilu a nebezpeč-
ného odpadu

Sběr proběhne v naší obci 16. dub-
na. Kontejner na textil bude přistaven 
od rána.

Starý textil přivezte do kontejneru  
svázaný v pytlích nebo krabicích.

Nebezpečný odpad se bude odebí-
rat až v odpoledních hodinách přímo 
do přistaveného auta.

Do nebezpečného odpadu se řadí: 
televizory, ledničky, počítače, radia, 
baterie, barvy-laky, léky, pneumatiky 
apod.

Třídění odpadu
Děkujeme všem občanům, kteří se 

zapojili do třídění odpadu a přispívají 
tak ke zlepšení životního prostředí naší 
obce. Přestože se v Prušánkách třídí 
odpad již pátý rok, jsou mezi námi 
ještě lidé, kteří systém třídění odpa-
du stále nepochopili a vytvářejí černé 
skládky v okolí obce. Polepšete se!!! 

Stočné
Již několikrát jsme uváděli, že stoč-

né se hradí na všechny osoby žijící ve 
společné domácnosti, nikoliv jen na 
osoby s trvalým pobytem v obci. Po-
kud někdo takovou osobu zatají a ne-
přihlásí  ji úhradě k stočného, zvyšuje 
tím náklady na každou osobu s trva-
lým pobytem. Je logické, že stočné se 
musí zaplatit tam, kde vzniká spotřeba 
vody. 

 
Ostatní informace

Laboratorní vyšetření vody 
V lednu bylo provedeno labora-

torní vyšetření vody ze studny  v ulici 
Mlýnské. Na základě údajů Hygienické 
laboratoře v Hodoníně nelze tuto vodu 

ani  po převaření  použít jako pitnou.
K vodnímu zákonu o studnách
Každý, kdo odebírá podzemní nebo 

povrchovou vodu nebo vypouští od-
padní vodu do vod povrchových, musí 
mít povolení vodoprávního úřadu.

Čerpání podzemních vod je podle 
zákona o vodách, na písemné povolení 
vodoprávního úřadu. Povolení je tře-
ba ke studnám, ze kterých se odebírá 
voda nebo jsou napojeny na zařízení 
k čerpání vody a byly vykopány od 
roku 1955 do konce roku 2002. Studny, 
které byly vykopány před rokem 1954 
jsou povolené, žádat se nemusí! 

Žádat se nemusí:
- studny, které byly vykopány před

 rokem 1954 
- studny, které byly vykopány po

 roce 2002
- na studnu je stavební povolení 

 a povolení k odběru
- studna se nepoužívá a není při-

 pojeno na technické zařízení k od-
 běru (čerpadlo, ruční pumpa)

Žádat je nutné o stavební povolení 
nebo o povolení k odběru:

- studna byla postavena od roku
 1955 – 2001 a nemá stavební po-
 volení a povolení k odběru

- studna byla postavena od roku
 1955 – 2001 a má stavební povo-
 lení ale není povolení k odběru
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Slovácký krúžek Prušánky

Historie Slováckého krúžku se za-
čala odvíjet v druhé polovině 20. stole-
tí od roku 1953 a to pod vedením uči-
tele základní školy pana Jakuba Redka. 
Později  činnost zanikla a o kulturní 
dění v obci se staral kulturní klub zři-
zovaný střídavě místním národním 
výborem a zemědělským družstvem. 
Po revoluci v roce 1989 i v jeho čin-
nosti dochází k útlumu. 

Novodobá historie Slováckého 
krúžku má potom počátek v roce 1999, 
kdy pod vedením Josefa Imricha začí-
ná pracovat volné sdružení několika 
zájmových folklórních skupin působí-
cích v naší obci a to: mužského sboru, 
ženského sboru a chasy. 

Snaha dát tomuto volnému sdru-
žení právní základ s cílem pokusit se 
dosáhnout na některé z fi nančních 
příspěvků poskytovaných do oblasti 

kultury z veřejných rozpočtů a evrop-
ských fondů vyústila v založení ob-
čanského sdružení, které znovu sdru-
žovalo všechny jeho stávající složky. 
A tak na schůzi přípravného výboru 
dne 14. 6. 2005 byly schváleny stano-
vy tohoto sdružení. Ofi ciálně Slovác-
ký krúžek Prušánky jako nezisková 
právnická osoba vznikl zaregistrová-
ním stanov na Ministerstvu vnitra dne 
26. 7. 2005. 

Na jeho první valné hromadě 
7. 10. 2006 byla zvolena patnáctičlenná 
správní rada, do jejíž působnosti patří 
řízení sdružení. V ní jsou zastoupeny 
všechny činné složky – tedy zástupci 
mužského a ženského sboru, chasy, 
cimbálové muziky, ale i další dobrovol-
níci z řad občanů. Novým předsedou 
byl zvolen Josef Hromek, místopřed-
sedkyní Ludmila Košutová. Náplní 

činnosti sdružení je vzdělávací činnost 
členů, osvětová, kulturní a folklórní 
činnost, obnovení starých lidových 
tradic a jejich další udržování a koneč-
ně navazování a rozvíjení kontaktů se 
sdruženími s obdobným zaměřením. 
Kromě pořádání kulturních akcí jsou 
to také pravidelné týdenní zkoušky 
jednotlivých složek, na kterých se při-
pravují k tomu, aby mohly reprezento-
vat naši obec na dalších společenských 
akcích. Můžeme konstatovat, že tímto 
se daří přenášet lásku k folklóru na 
mladou generaci, což nám dává záru-
ku, že se lidový folklór v obci zatím 
udrží. O tom svědčí i skutečnost, že 
největší slavnosti v obci – tradičních 
hodů pod zeleným se účastní na třicet 
domácích krojových párů.

Ing. Josef Hromek, 
předseda SK Prušánky

Z činnosti prušáneckých důchodců

Zima je už téměř za námi, ale i 
tak trávíme my, senioři, většinu času 
doma. Proto je dobré společně se po-
bavit, trochu se procvičit a připravit  
tak tělo na maratón, který spočívá  
především v jarním úklidu a práci 
na zahradě. Všichni už očekáváme 
první sluneční paprsky, které s sebou 
přinášejí veselejší náladu a tolik  po-
třebný optimismus.  

Téměř po celý rok, kromě prázd-
nin, cvičíme každé pondělí od 18.00 
do 19. 00 hod. ve škole. Cvičení je 
zaměřeno na zdokonalení dýchá-

ní a procvičování kloubů a svalů. 
Na pohybové ústrojí působí blaho-
dárně také plavání, proto využívá-
me předplatného na krytém bazénu 
v Hodoníně, který navštěvujeme vždy 
v úterý.

Pro stacionář „Naděje“pro men-
tálně a fyzicky postižené děti ve Vse-
tíně sbíráme uzávěry  pet lahví. Děti 
z nich skládají různé obrázky, což 
napomáhá ke zdokonalování jejich 
tvůrčí činnosti.

Žijeme i společenským životem. 
V únoru se konal v Hodoníně ples 

seniorů a ti, kteří se zúčastnili, byli 
velmi spokojeni a nadšeni dobrou 
hudbou a příjemnou atmosférou ce-
lého večera. Naše organizace má již 
55 členů, mezi nimiž jsou letos 60-65 
letí oslavenci. 

Potěšíme je aspoň kytičkou a spo-
lečně se pobavíme a zazpíváme. 

Na závěr bych chtěla poděkovat 
panu Františku Schottlovi, který nám 
jednou za měsíc propůjčí kavárnu, 
kde se v hojném počtu scházíme. 

Za svaz důchodců K. Kopečková   

Ze sportu

Fotbalové jaro začíná…

Tak jsme se opět dočkali, po zimní 
přestávce trvající dlouhých 139 dní se 
1.dubna opět roztočí kola okresních 
fotbalových soutěží. V právě probíha-
jící  fotbalové sezoně máme přihlášena 
tři družstva. Mladší a starší žáci bojují 
o své body v okresním přeboru skupi-
ny A, muži v okresní soutěži III.třídy 
skupiny A.

Po podzimní části se mladší žáci 
tak trochu „krčí“ na předposledním 
7.místě tabulky se ziskem 3 bodů, a tak 
budeme očekávat jak jim vyjde jarní 
část? Bylo by určitě příjemné vylepšit 
současné umístění. Podporou v jejich 
snažení by se mohl stát větší divácký 
zájem o náš fotbalový „potěr“. Proto 
věřím, že si nenecháte jarní utkání ujít 

a svými hlasivkami a zájmem dodáte 
impuls jejich hře.

Situace u starších žáků je trochu 
odlišná. V průběhu podzimu se jim 
výsledkově příliš nedařilo, i když herní 
projev  byl po většinu utkání  na velice 
slušné úrovni. I přesto  tuto nepřízeň 
se družstvu podařilo umístit po pod

pokračování na str. 10
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Ondřej Mazuch - fotbalista z Prušánek

Pokud se zajímáte o sport, zejmé-
na o fotbal, zřejmě vám neuniklo, že 
máme v naší obci  slavného fotbalistu. 
Je jím osmnáctiletý Ondřej Mazuch. 
Před nedávnem se o jeho úspěších 
hodně mluvilo v televizi a tak jsme 
mu i my položili pár otázek.

Od kolika let se věnuješ fotbalu?
Začínal jsem tak jako všichni kluci 

v prušánecké přípravce ve svých 6 – 7 
letech. Tehdy to byla pro mě pouze 
zábava. Protože mě fotbal začal bavit, 
dostavily se i první úspěchy a ve 12 
letech jsem přestoupil na sportovní 
školu do Hodonína.

Z Hodonína jsem přešel ve 14 le-
tech na Janouškovu sportovní školu 
do Brna a zároveň se stal hráčem 1. FC 
Brno, kde jsem hrál nejdříve v junior-
ce a od roku 2006  působím v tomto 
prvoligovém týmu jako obránce.    

Kdy přišel první velký úspěch?
Bylo to na ME  s reprezentací do 17 

let, kde jsme získali stříbrnou medaili 
a potom na ME do 19 let, kde jsme 
obsadili 3. místo. Za největší úspěch 

však považuji přestup do německé-
ho Leverkusenu. Přestože jsem měl 
nabídky i z jiných velkoklubů jako je 
Juventus, Inter Milán, londýnský Ar-
senal, dal jsem přednost klubu v Ně-
mecku. Součástí přestupu však byla 
podmínka, že ještě rok a půl budu  
hrát za Brno. 

Co očekáváš od přestupu do Le-
verkusenu?

Především fotbalový vzestup.
          
Jak se liší tvůj život od tvých vrs-

tevníků ?
V první řadě jsem musel přeru-

šit studium na Obchodní akademii 
v Brně, protože školní docházka nešla 
nijak skloubit s náročnými tréninky. 
Samozřejmě musím dbát na správ-
nou životosprávu, dostatečný spánek 
a udržovat se stále v dobré fyzické 
kondici. Moc volného času nemám, 
někdy si najdu čas i na diskotéku s ka-
marády, ale není to často.

A co na to rodiče?
Tak rodiče mně to samozřejmě pře-

jí a sdílí se mnou mou radost z každé-
ho úspěchu. I když mamce je líto, že 
moje návraty domů budou jen zřídka. 
Ale takový je  život vrcholových spor-
tovců. S tím se musí počítat.

Před pár dny oslavil Ondřej své 
18. narozeniny. Při této příležitosti 
mu přejeme pevné zdraví, hodně 
tí a mnoho sportovních a osobních 
úspěchů.    

Ondřej Mazuch

zimní části soutěže v polovině tabulky 
na 5.místě se ziskem 8 bodů. Pro jaro 
má tento kolektiv jediný cíl, zaútočit 
na přední příčky a dostat se na umís-
tění, které mu podle předváděné hry 
bezesporu patří. Sledujme, jak se jim 
to podaří.

Družstvo mužů, které od podzimní 
části pracuje pod vedením nového tre-
néra Jana Zugara opět předvedlo svou 
sílu a fotbalové umění a po podzimu 
obsadilo velice hezkou 2. příčku tabul-
ky okresní soutěže III. třídy se ziskem 

31 bodů a minimálním odstupem na 
vedoucí Moravany. Věřím, že se mnou 
budete souhlasit, že  hra mužstva má 
svou tvář a většinu utkání jsme doká-
zali soupeři vnutit svůj styl. Do jarních 
bojů vstoupíme s cílem maximálně se 
soustředit na každé utkání a zdravě se 
poprat o celkové vítězství ve skupině 
a postup do vyšší soutěže. Tým k tomu 
má dostatek předpokladů a bude jistě 
zajímavé sledovat, jak zvládne tuto jar-
ní část soutěže. Proto mužstvu  popře-
jme hodně tí, branek v síti soupeřů 
a krásných fotbalových okamžiků, kte-

ré si společně při zápasech  vychutná-
me.

Závěrem bych Vás, fotbalové pří-
znivce,  rád požádal o zamyšlení, zda 
se mezi Vámi neobjeví někdo s chutí 
a zájmem něco užitečného pro místní 
fotbalový oddíl udělat a pomoci nám 
především s těmi nejmenšími. Věřím, 
že tato práce má svůj smysl a proto vy-
užívám této příležitosti k oslovení Vás 
všech.V kladném případě se na mne 
neváhejte obrátit.

za FO TJ Podlužan Prušánky
Zbyněk Hromek

pokračování ze str. 9
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Halový turnaj starších žáků
3.února 2007 proběhl ve sportovní 

hale TEZA Hodonín fotbalový turnaj 
starších žáků za účasti družstev Mi-
kulčic, Velkých Pavlovic, Čejče a Pru-
šánek. Ve všech třech utkáních turnaje 
si družstvo Prušánek  se svými soupeři 
poradilo a získalo tak zasloužené pr-
venství.

Na přiložené fotografi i sestava ví-
tězného mužstva.Blahopřejeme!!!

Pořadí:
1. Prušánky
2. Čejč
3. Velké Pavlovice
4. Mikulčice
Góly:  
Ondřej Stávek   4 x
Tomáš Hrubý   5 x
Josef Řezník  2 x 
Vlast. Úlehla      1 x 
Nejlepší hráč TJ Podlužan Prušán-

ky - Ondřej StávekVítězné družstvo TJ Podlužan Prušánky – halový turnaj

Zveme Vás….
Skauti z Prušánek 

Vás zvou na
Dětský karneval
25. března ve  14.00 hod.
Kulturní dům Prušánky

Slovácký krúžek Prušánky 
Vás zve na

 Velikonoční  zábavu
Neděle 8. dubna v 19.00 hod.

Kulturní dům Prušánky
Hrají Hornobojani

Skauti z Prušánek 
zvou  všechny děti na
Bicykliádu

12. května na točně

Slovácký krúžek Prušánky
Vás zve na 

Májové zpívání 
26. května v Nehorách

začátek v 15.00 hod.

Sobota16. června 14.00 hod.
Dětský den
Areál u koupaliště

 Obec Prušánky
 Vás zve na  

Svatojánskou noc
22. 6. 2007 v 19.00
Areál u koupaliště

Divadelní představení

jsou v naší obci vzácnou událostí. 
Myslíme si, že v této oblasti kultury 
jsme našim občanům hodně dlužni. 
Proto využíváme nabídky Divadel-
ní společnosti Šejkspír z Moravského 
Žižkova, který nastudoval hru J. G. Ta-

jovského Ženský zákon.
Věříme, že využijete naše pozvání 

a divadelní představení rádi navštívíte. 
Předběžný termín je stanoven na ko-
nec dubna.      

III. Nominační soutěž vín Slovácké vinařské podoblasti   

(Nominační soutěž 
do salonu vín ČR)

Počátkem června se ve vinařské 
obci Prušánky, která je známá svými 
vinnými sklepy Nechory, uskuteční dal-
ší ročník výstavy vín Slovácké vinařské 
podoblasti. Výstava vín se pořádá již 
třetím rokem od vzniku podoblasti Slo-
vácké s rotačním cyklem mezi vinař-
skými obcemi a navazuje na nominační 
výstavu vín bývalé oblasti Podluží.

Přehlídka vín se uskuteční v sobo-
tu 9. června 2007 na Kulturním domě 
v Prušánkách.

Hodnocení vín proběhne ve čtvrtek 
24.5. rovněž v kulturním domě.

Jedná se o soutěž vín, která je ote-
vřena pro všechna révová vína mají-
cích původ v České republice, vyro-

bená ve vinařské podoblasti Slovácké. 
Vína oceněná medailemi, diplomem 
a titulem „Champion“ budou nomi-
nována do soutěže Salon vín České 
republiky. Potřebné informace nebo 
přihlášku se statutem výstavy lze získat 
na www.nechory.cz nebo napsat na e-
mailovou adresu nechory@nechory.cz.

ing Luděk Košut
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110. výročí založení SDH Prušánky

V sobotu 16. června proběhnou v naší obci oslavy  ke 110. výročí založení 
SDH Prušánky, na něž Vás členové sboru srdečně zvou.

Program oslav: 
10:30 – 11:15  Slavnostní schůze v KD Prušánky
11:15 – 12:30  Oběd
12:30 – 13:00  Přesun techniky a členů SDH do parku u koupaliště
13:00 – 13:30  Nástup jednotek a porada velitelů
13:30               Zahájení 1. kola okrskové soutěže

 Po ukončení 1. kola ukázka požární techniky
 Zahájení 2. kola okrskové soutěže

18:00               Ukončení okrskové soutěže a přesun členů na KD
20:00               Večerní zábava 
Ukázka požární techniky bude spojena i s dětským dnem. Nebudou chybět 

ani soutěže, hry, občerstvení a tradiční pěna. 

Společenská kronika

Údaje  k 31.12.2006 

Přihlášeno:               20
Odhlášeno:               42
Narození:              24
Úmrtí:               23
Sňatky:   
V obci     5
Mimo obec         5 
Počet obyvatel:     2 192

Svátek matek

Druhou květnovou neděli oslavíme 
Svátek matek. V tento den maminky 
nejvíce potěšíme pěknou kytičkou,  
kterou nejlépe vyjádříme poděkování 
za jejich lásku a starostlivost.    

Narození

Tereza Bušková
Viktor Peřina
Anna Poláchová
Kateřina Poláchová
Radek Ostřížek
Kamila Kudláčková
Michael Kremr
Martin Bílek

Opustili nás

Marie Kalužová
Marie  Surá
Štěpánka Čuprová
Michal Čech

50 let společného života 

oslavili manželé
František a Františka Redkovi

Máte zájem o zveřejnění  narození, sňatků, či životního jubilea?
Pokud ano,  nahlaste to včas na obecním úřadě. S vaším souhlasem mů-

žeme uvedené údaje zveřejnit ve zpravodaji, na infokanále kabelové televize 
nebo v místním rozhlase.  

Informace pro snoubence:
Upozorňujeme snoubence, že před uzavřením manželství jsou povinni 

na matrice  obecního úřadu (v místě uzavření manželství) vyplnit předepsa-
né tiskopisy, prokázat svou totožnost a k tiskopisu připojit:

a) rodný list
b)  doklad o státním občanství       
c) výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího 
 manželství nebo úmrtní list manžela nebo manželky.
f)  jména, příjmení a rodná čísla svědků          
  
Potvrzení o trvalém pobytu, osobním stavu a státním občanství nemusí 

dokládat, pokud je prokáží platným občanským průkazem.

Pokud se jedná o církevní sňatek, musí snoubenci na matrice požádat 
o vydání Osvědčení, které má platnost 3 měsíce ode dne vydání.

                                                            Alena Zvědělíková, matrikářka 

Úřední hodiny 
České pošty 

pro veřejnost
Pondělí 
8.00 – 11.30 13.00 – 17.00
Úterý 
8.00 – 11.30 13.00 - 16.00      
Středa 
8.00 – 11.30 13.00 – 17.00
Čtvrtek 
8.00 – 11.30 13.00 – 16.00  
Pátek 
8.00 – 11.30 13.00 – 16.30 

Životní jubilea

Anežka Lekavá  92 let
Žofi e Maděryčová  97 let
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Vinný sklep a penzion  Nechorka  zahájil  začátkem března provoz  pro veřejnost.
  

Nabízí vám uspořádání rodinných oslav, narozenin, promocí, svateb, srazů, 
fi remních akcí, školení, seminářů, rautů, a degustace vín vedené sommelierem.

Dále je možnost občerstvení, večeře na objednávku .
Penzion Nechorka nabízí také možnost ubytování ve 2-5 lůžkových pokojích se sociálním zařízením.

Otevírací doba:   pátek – sobota   18.00 – 24.00 hod.
                                 neděle                  14.00 – 18.00 hod.

Kontakt: Milan Vašíček   776 116 693    
                  Jakub Vašíček   776 857 044 

Pozvání do Nechorky

Dětská schola v Prušánkách

S příchodem nového pana faráře 
P. Slavoje Alexy, který dočasně zastu-
puje P. Josefa Doležala, začaly probíhat 
ve středu v 17.00 hodin dětské mše 
svaté. Proto jsme se rozhodli založit 

dětskou scholu. Zpívání nacvičujeme 
každou neděli od 15. hodin v klubovně 
skautů za kostelem. Chceme tak ma-
lým dílem přispět k životu ve farnosti 
a přiblížit mše dětem. Kdo má chuť se 

zapojit a rád zpívá nebo hraje na hu-
dební nástroj, ať přijde klidně mezi 
nás. Uvítáme každý nový hlas.

Jitka Omelková 

Okénko pro ženy

Tak jako příroda se s příchodem jara proměňuje, i každá žena se snaží v tento čas pro svůj vzhled něco udělat. Proto 
vám nabízíme k tomuto účelu několik možností.     
            Kadeřnictví                                        Kadeřnictví         Kosmetika, masáže 

        Jana Nosková                                               Petra Matušková                                  Alena  Fialová
          Mlýnská  717                                        Školní 721                                             Dům pečov.služby
     objednávky na tel.:                                          objednávky na tel.:                                       objednávky na tel.:
          723 558 706                                                      776 608 804                                                    720 579 776

                                               Modeláž nehtů                   Pedikúra a masáž nohou
                                                     Hana Zvědělíková                                   za příznivou cenu  
                                                          Novinky 533                                        v prostředí vašeho domova
                                                     objednávky na tel.:                                          Cvandová Mlada
                                                           776 798 125                                                Dolní Bojanovice
                                                                                                                         objednávky  na  tel.:
                                                                                                                                      605 440 500

Recepty na velikonoční občerstvení
Každá hospodyňka si vždy láme hlavu, čím pohostit „šlaháčů“. Všechny máme rády recepty, které jsou rychlé a jedno-

duché. Možná se vám některá z nabízených pomazánek na chlebíčky nebo jednohubky bude zamlouvat.    

Hermelínová pomazánka
100 g hermelínu, 100 g šunky nebo měkkého salámu, 1 cibule, 1 sladkokyselá okurka – vše nastrouháme, v misce smíchá-
me 2 lžíce mléka a 2 lžíce majolky, 2 lžíce kyselé smetany, sůl a pepř. Smícháme s nastrouhanou směsí  a nakonec přidáme 
drobně nasekaná  2 vejce natvrdo.
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Sýrová pomazánka s kečupem a křenem
200 g tvrdého sýra – nastrouhat , 2  vejce uvařená na tvrdo- nasekat, 2 lžíce majolky, 2 lžíce ostrého kečupu,  2 lžíce strou-
haného křenu, sůl , pepř.  Vše smícháme.

Pikantní tvarohová pomazánka
250 g netučného tvarohu smícháme s 3 lžícemi kyselé smetany, osolíme, přidáme lžičku drceného kmínu a utřený česnek 
dle chuti (2 – 3 stroužky). Smícháme a necháme přes noc uležet. 

...a nesmí chybět ani něco sladkého
Citronové řezy

Upečeme piškot : ušleháme do pěny 5 vajíček s 15 dkg kr.cukru, přidáme 15 dkg mouky
(1/2 hl. a 1/2 polohr.) a špetku pr. do pečiva. Pečeme v horké troubě na velkém plechu a pečícím papíře. 
Na vychladlý piškot natřeme následující směs:
Válečkem roztlačíme 1 bal. piškotů, přidáme 2-3 lžíce meruňkové marmelády, ½ změklého másla, vytlačíme 3 citrony 
a smícháme. Pokud je hmota moc tuhá, přidáme trochu marmelády, čímž nic nepokazíme. 
Druhou polovinu másla utřeme s 10 dkg cukru a trochou rumu. Natřeme na hmotu.
(místo této směsi můžete použít i zbytek krému)    
Citrónová poleva:
 Šťáva z jednoho citronu (je možno přidat trochu vody) a ml. cukr dle potřeby – utřeme 
a polijeme řez. 
Pozn : Místo polevy můžeme řez jen postrouhat nebo postříkat čokoládou.

 
 Jak využijeme vajíčka, které děti dostanou jako pomlázku  
Těstovinový salát 

400 g  uvařených těstovin, přidáme 100 g na nudličky nakrájeného salámu, 4 uvařená vejce drobně nasekaná, 2 nakrájená 
rajčata, 1 papriku na kostičky a dvě lžíce sterilované kukuřice.
Spojíme drezingem – bílý jogurt, majonéza nebo tatarka, sůl, pepř.  

Vajíčkový salát
Nastrouháme do mísy 6 vajíček, přidáme dle chuti nastrouhané čerstvé nebo sterilované zelí, 250 g nastrouhaného 

měkkého salámu, kousek másla, 1 tavený sýr, jemně nasekanou cibulku, lžičku hořčice, trochu vegety, majonézu. Podá-
váme s pečivem.    

Stručně....

Děkujeme stárkům Marku Tiché-
mu, Jiřímu Juráčkovi a Eduardu Se-
jákovi, stárkám Kristýně Flamíkové 
a Petře Matuškové za dobrou a obě-
tavou práci při organizaci krojované-
ho plesu, velikonoční zábavy a hodů 
v roce 2006. Poděkování patří rovněž 
celé chase, která se do náročných pří-
prav zapojila. 

Poděkování

INZERCE
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Volba nových stárků
Je tradicí, že se na Štěpána volí stárci 

a stárky na nový rok. Letos padla vol-
ba na Jiřího Flamíka, Přemka Nováka 
a Vítka Němečka. Děvčata si zvolila 
do funkce stárek Barboru Vašíčkovou 
a Janu Čuprovou. Přejeme jim hodně 
zdaru.  

Termín hodů
Již od začátku roku odpovídáme 

na telefonáty týkající se termínu hodů, 
proto sdělujeme, že, krojované hody se 
budou letos  konat ve dnech 12. – 14. 
srpna. Beseda u cimbálu bude v sobo-
tu 11. srpna.  

Informace farního úřadu      
Po dobu nepřítomnosti P. Josefa 

Doležala se konají mše svaté v těchto 
dnech: 

Středa : 17.00  dětská mše svatá
Neděle:   9.00 mše svatá                         

O tom, jak budou probíhat mše a sv. 
zpověď před Velikonocemi a o svátcích 
vás budeme informovat na infokanále 
kabelové televize.  

INZERCEINZERCE

Veselé Velikonoce 
přeje redakční rada 

Prušánského zpravodaje
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Za obec krásnější...   

Blíží se jaro, na které se již všichni 
těšíme. Jarní úklid a práce na zahrádce 
nás již přitahují a většina z nás to bere 
spíše jako relaxaci než nutnou povin-
nost. Sluneční paprsky začínají nabírat 
na intenzitě a to znamená, že už  kve-
tou krokusy, sněženky, sedmikrásky 
a zanedlouho se již budeme těšit roz-
kvetlými hyacinty, narcisy a tulipá-
ny.  Jsme rádi, že v naší obci žijí lidé, 
kterým není vzhled obce lhostejný 

Soutěž 
o nejkrásnější výzdobu oken, 

trávník, dřeviny 
a trvalky roku 2007

Odměnou všem vyhodnoceným bu-
dou drobné potřeby pro dům a zahradu.     

a předzahrádkám se věnují. Také truh-
líky s muškáty, petúniemi či surfi nkami 
upoutají pozornost kolemjdoucích. Vě-
říme, že letošní rok nebude výjimkou 
a  naše zahrádky a okenní výzdoba bu-
dou opět krášlit naši obec. Prostřednic-
tvím zpravodaje děkujeme všem, kteří 
se o to zaslouží.  Komise životního pro-
středí vyhlašuje v této souvislosti 

Práce dětí ze vsetínského

ústavu


