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Rok se s rokem sešel a nastal čas, 
abychom se ohlédli zpět a zhodnoti-
li to, co se podařilo udělat a jaké jsou 
plány na rok 2008. Já osobně bych 
uplynulý rok 2007 i přes akce, které se 
provedly, viděl jako hlavně rok příprav 
s jednotlivými projekty na vyhlašova-
né dotační tituly z EU.

Počátkem roku jsme provedli kom-
pletní rekonstrukci soc. zařízení na 
kulturním domě včetně nové kanali-
zační přípojky a vchodu do KD. Vše 
v hodnotě asi 1 mil. Kč.

Následovala žádost o dotaci na Ji-
homoravský kraj na projektovou do-
kumentaci protipovodňových opatření 
na Lúčnici. Zde jsme získali 308 tis. Kč 
na vypracování studie proveditelnos-
ti a dokumentaci pro územní řízení. 
V současné době je studie na minister-
stvu zemědělství k posouzení. Jestliže 
se nám podaří získat kladné stanovis-

ko, investorem celé akce se stane Ze-
mědělská vodohospodářská správa. 
V roce 2009-2010 by potom měly na 
Lúčnici vzniknout 2 protipovodňové 
hráze, včetně malých rybníků.

Dokončilo se víceúčeolvé hřiště 
s umělým povrchem u ZŠ v celkové 
hodnotě 5 mil Kč.

Další dotací, o níž jsme žádali Ji-
homoravský kraj, byla dotace na pro-
dloužení vodovodu na Podsedky. Na 
tuto akci v hodnotě 700 tis. Kč jsme 
získali dotaci ve výši 500 tisíc Kč. 

Mimo tyto akce se v obci provedlo 
k zajištění vyšší bezpečnosti  nové  do-
pravní značení a instalovaly se měřiče 
rychlosti. Před vinobraním se povedlo 
provést zpevnění cest mezi vinohrady 
recyklátem. Za tyto práce jsme zaplatili 
200 tisíc Kč. Zakoupilo se také služeb-
ní auto, kterým se rozváží občanům, 

pokračování na str. 2
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Informace místostarosty

Odpady

převážně důchodového věku, obědy. 
Zájem o tuto službu neustále roste. 

Velmi mnoho fi nančních prostřed-
ků a úsilí stálo také vypracování pro-
jektových dokumentací, územních 
nebo stavebních povolení pro zpra-
cování žádostí o dotaci z EU. Za tyto 
podklady, bez nichž nelze žádat o žád-
nou dotaci, jsme zaplatili bez mála 750 
tisíc korun. A protože jednotlivé tituly 
vycházely až koncem roku, podaři-
lo se nám díky připravenosti zažádat 
o dotaci na vybudování  sběrného dvo-

ru v hodnotě 12. mil Kč, rekonstrukci 
MŠ v hodnotě 13 mil Kč, rekonstrukci 
obecního úřadu v hodnotě 11 mil. Kč, 
zateplení kabin a kuželny v hodno-
tě 1,7 mil Kč. Zpracovává se také žá-
dost o obnovení rybníčku u koupaliště 
v hodnotě 3  mil Kč. 

Tato bude navazovat na protipo-
vodňové opatření na Lúčnici. Poslední 
žádostí tohoto roku je fi nancování ob-
novy zeleně v obci v hodnotě asi 700 
tisíc Kč.

Jedinou akcí, která byla v plánu na 
letošní rok  a nepovedla se, byla rekon-

strukce vozovky Příční II a to jenom 
proto, že nevyšel žádný vhodný dotač-
ní titul. 

Je konec roku a proto bych Vám 
všem našim občanům chtěl poděkovat 
za Váš přístup a vstřícnost k obecnímu 
úřadu, za Vaši práci, kterou věnujete 
předzahrádkám a okolí svých domů 
a pečujete o vzhled naší obce, čímž vy-
tváříte pro nás všechny příjemné pro-
středí. Dovolte mně, abych Vám popřál  
krásné a klidné prožití vánočních svát-
ků a v novém roce 2008 hodně úspěchů 
jak v pracovním tak osobním životě. 

Třídění odpadů nabývá více na vý-
znamu s rostoucí cenou ropy a ener-
gie. Žáci ve školách se učí jak odpad co 
nejlépe třídit, být k přírodě ohleduplný 
a zachovávat životní prostředí čisté i pro 
další generace. Průměrně letos vytřídil 
občan Prušánek 36,4 kg separovaného 
odpadu (sklo, plast, papír, tetrapak). Ne 
všichni dávají pozor na správné třídění, 
sklo do zvonů třídíme na bílé a barevné. 
Do modrých pytlů patří papír, žlutých 
plasty a do oranžových tetrapak - nápo-
jové kartony. Pytle dávejte před domy 

až jsou plné. Děkuji všem spoluobča-
nům, kterým není lhostejné životní 
prostředí, odpad nepálí, neodhazují do 
větrolamů, ale třídí jej. Správné třídění 
odpadů se vždy vyplácí!

Množství domovního odpadu 
v obci neustále narůstá. V posledních 
třech letech stoupá meziročně vývoz 
odpadů na občana o 10kg. Je nutné 
vzniku odpadu předcházet, využívat 
odpady jako zdroje surovin a energie, 
nevyužitelné zbytky bezpečně odstra-
ňovat.   

Sběr nebezpečného odpadu
Jako každý rok, tak i letos se usku-

tečnily v obci dva sběry nebezpečného 
odpadu. V porovnání s jarním sbě-
rem se při podzimním nashromáž-
dilo o čtvrtinu odpadu méně. Rozdíl 
v množství odpadu mezi dobou jar-
ních úklidů a podzimním vinobraní 
se opakuje každým rokem. Je dobré 
se takto zbavit nebezpečného odpadu 
a neodkládat na pozdější dobu, kdy 
ceny za uložení na skládce i za likvida-
ci stále rostou.

Kolik se nebezpečného odpadu letos odvezlo?

     JARO    PODZIM
1. nádoby od barev    960 kg          245 kg    
2. akumulátory     240 kg            40 kg    
3. pneumatiky malé  1024 kg  128 ks      664 kg 83 ks
4. pneumatiky velké    800 kg    16 ks      600 kg 10 ks
5. elektroodpad – TV    105 kg      7 ks      120 kg   8 ks
6. ledničky       75 kg      3 ks      175 kg   7 ks
7. oleje a tuky     185 kg            30 kg    
8. léky          9 kg            10 kg    
9. ostatní objemný odpad             16400 kg      12820 kg    
  CELKEM                        19798 kg      14704 kg    
V tabulce jsou zapsány jen nekompletní televize a ledničky za které musí obec zaplatit.

Vážení spoluobčané, 
konec letošního roku je již za dveřmi, proto mi dovolte abych Vás letos naposled pozdravil prostřednictvím našeho 

zpravodaje. Přeji Vám všem radostné, pohodové a požehnané prožití svátků vánočních, do nového roku hodně zdraví, 
štěstí, lásky a úspěchů v roce 2008. 

Josef Esterka, místostarosta 

pokračování ze str. 1
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Ze základní školy

Zima nás postrašila trochu brzy
Abychom si uvědomili, že to už 

lepší s počasím nebude, musel nás pře-
svědčit první sníh. Dětem přinesl pří-
ležitost ke sněhovým bitvám a stavění 
sněhuláků, nám ostatním idylku Vánoc 
(kéž by byly jednou bílé...). a na dohled 
máme konec kalendářního roku.

Od zahájení školního roku jsme toho 
stihli opravdu hodně. Od tradiční zaha-
jovací akce pro 6.ročník –„Týmečky“ na 
Littneru , které byly letos doslova pro-
věřovací akcí. Celou dobu dětem a uči-
telům nepřálo počasí a tak se prověřily 
skutečné charakterové kvality. Přesto se 
na dětech neprojevila nepřízeň počasí 
a chlad, „týmečkáři“ to nachlazením 
vůbec neodnesli. Že by to bylo podle 
hesla, kde jsou zdravé vztahy, tam je i 
fyzické zdraví??? Věřme, že je to tak!

V září jsme se také zúčastnili konfe-
rence v rámci projektu „Podpora změn“ 
v Bánově. Tato akce byla určena všem 
pedagogům ZŠ i zástupcům zřizovatele 
a školské rady. A tak 20.9. bylo vyhlá-
šeno ředitelské volno a celý učitelský 
sbor rozšířený o pana místostarostu a p. 
Janu Flajžíkovou (zást. rodičů ve škol-
ské radě i SRPDŠ) odjel na konferenci 
s bohatým programem. Součástí byly 
semináře, dílny i exkurze, také prostor 
pro vzájemné setkání s kolegy s jiných 
škol a výměnu zkušeností.

Koncem září jsme ještě připravili sběr 
starého papíru, tentokrát byly pobídkou 
i výhodnější ceny pro výkup papíru.

V říjnu se vypravily všechny třídy 
I.stupně na divadelní představení do 
Uherského Hradiště. Vrátili se spoko-
jení všichni, líbilo se jak dětem, tak 
dospělým. Je pravdou, že Slovácké di-
vadlo má v poslední době velmi vyso-
kou úroveň, o níž svědčí i časté oceňo-
vání divadelními cenami. Cestu dětem 
hradilo SRPDŠ, takže si děti platily jen 
vstupné a drobné občerstvení. Je prav-
da, že pro většinu dětí je to ojedinělý 
zážitek, protože se běžně do divadla 
nedostávají. Snažíme se tak rozšířit je-
jich kulturní rozhled a vnímání. 

Mezi další  říjnové akce patřil štafe-
tový běh v Hruškách, kde se děti moh-

ly poměřit s vrstevníky ze škol Regio-
nu Podluží. Letos jsme se umístili na 
pěkném 6.místě. Dětem přišla fandit 
a předávat ceny a diplomy mistryně 
světa v hodu oštěpem Bára Špotáková. 
Určitě spoustě dětí dodala odvahu a 
chuť do další sportovní činnosti.

V rámci výuky proběhl projektový 
blok „Pravěk“ pro 6.třídy za spolupráce 
p.uč. Buškové a Struhárové. Projektová 
výuka je jednou z moderní a velmi účin-
ných metod, kde se děti procvičí ve své 
všestrannosti v rámci daného tématu. 

V listopadu proběhla řada akcí s 
ekologickým zaměřením, o těch Vás 
blíže poinformuje p.uč.Kurková jako 
koordinátor EVVO na jiném místě 
Zpravodaje.

Ze sportovních akcí to byla naše 
účast ve stolním tenise, nohejbalu a 
také v miniházené dívek. Posledně jme-
novaná soutěž byla za celou sérii dosud 
hraných turnajů nejtěžší. Účastnilo se 
celkem 8 týmů, z toho 2 ze slovenské 
Senice. S nimi byl souboj opravdu nej-
těžší i pro velmi hrubou hru soupeřek. 
Náš tým obstál velmi dobře a umístil 
se na 3.místě. Naši novou brankařku si 
vyhlédl i trenér hodonínského oddílu, 
překvapila ho její pohotovost, byť hrá-
la v brance poprvé. O Jitku Šimkovou 
měla zájem i paní trenérka ze Sloven-
ska. Prostě máme šikovné děti, nemu-
síme si nic namlouvat..

Také se nám už zvěčnili prvňáčci na 
foto „Můj první školní rok“ – dětem i nám 
pro chvíle vzpomínání.

V termínu třídních 
schůzek k I.čtvrtletí jsme 
rodiče na společné schůzi 
informovali o nejbližších 
akcích, také byl předsta-
ven nový výbor SRPDŠ. 
Na třídních schůzkách byli 
rodiče žáků 6.tříd infor-
mováni o záměru spojo-
vání těchto tříd na někte-
ré předměty a o výhledu 
spojení těchto tříd patrně 
od příštího školního roku. 
Nutí nás k tomu současný 

způsob fi nancování výuky, kdy je nor-
mativně stanoven počet dětí na 1 třídu 
(pro školu naší velikosti je to 24 dětí). 
Pokud máme ve třídě dětí méně, mu-
síme si ušetřit na zafi nancování výdajů 
na platy. V naší škole je pouze 1 třída s 
tímto počtem žáků, ostatní jsou menší 
( 16-22 žáků). Tato situace nás značně 
trápí, protože cítíme, že slučování tříd 
není lepší z hlediska výuky ani pro děti 
ani pro učitele. I za této nelehké situace 
si musíme poradit.

V prosinci se připravujeme na Ad-
ventní odpoledne, které bývá takovým 
malým zastavením a setkáním v tom 
předvánočním spěchu. Připraveny jsou 
pracovní dílny s ukázkami různých tech-
nik na výrobu vánočních dekorací i něco 
málo k ochutnání z tradičního vánoční-
ho cukroví. Doufejme, že se dostaví as-
poň na chvilku ta vánoční atmosféra na-
plněná tajemným očekáváním. A že se 
na chvíli přeneseme do klidu a pohody.

Umět se na chvíli zastavit, odložit 
spěch a nutnost ještě něco rychle při-
pravit, uklidit, napéct, a v takové chvíli 
se setkat s blízkým člověkem, je mno-
hem víc, než hmatatelný vánoční dá-
rek. A tak bych chtěla popřát každému, 
aby si dokázal najít chvilku pro sebe, 
pro své blízké, pocítit, že mezi námi 
jsou pořád hezké vztahy, že existuje 
láska a porozumění....

Hodně takových chvil, zdraví, po-
hody a Božího požehnání

 A.Kristová



strana 4 Číslo 4/2007

Zpravodaj obce Prušánky

Projekt Ekoškola

V letošním roce školním roce se 
naše škola přihlásila do mezinárodní-
ho projektu Ekoškola. prvním krokem 
projektu je, aby se žáci podíleli na hod-
nocení současném stavu školy v oblas-
ti třídění odpadů, úspor energií, vody 
a prostředí školy. V dalším kroku žáci 
sami navrhnou možnosti zlepšení, a 
pak budou průběžně sledovat plnění 
naplánovaných úsporných opatření.

Cílem projektu je, aby se žáci nau-
čili aktivně se podílet na dění ve škole, 
spolupracovat s vedením školy, s před-
staviteli obce a s veřejností. Na plnění 
všech úkolů budou dohlížet zástupci 
všech tříd od čtvrté až do deváté třídy, 
dále zástupce za mateřskou školku, ve-
dení školy, provozních zaměstnanců, 
školské rady a rodičů, kteří tvoří do-
hromady ekotým naší školy. 

Většina členů ekotýmu spolu s dal-
šími spolužáky se 28. listopadu zúčast-
nila semináře na Rychtě Krásensko. 
Zde si všichni vyzkoušeli, jak mají na 

škole pracovat při plnění úkolů. Po 
přihlášení do projektu jsme obdrže-
li spoustu kvalitních materiálů, které 
využijeme nejen při práci na projektu, 
ale i výuce přírodovědných předmětů. 
Pokud se nám všem podaří splnit ná-

ročné úkoly, které z projektu vyplývají, 
obdrží naše škola titul Ekoškola. Věří-
me, že se nám to podaří. Bez vaší pod-
pory a spolupráce to ale nepůjde.

 Za všechny zúčastněné 
p. uč. Kurková

Projekt Ekoškola

Oznámení změny
Z důvodu zdražování potravin se mění od 1. ledna 2008 cena stravného v ZŠ, MŠ i pro cizí strávníky

Věkové skupiny strávníků, ceny obědů a svačin:
MŠ   3 – 6 let Oběd  14,- Kč
                      Přesnídávka          6,- Kč
                        Svačina             5,- Kč
MŠ   7 – 10 let        Oběd  19,- Kč
                                Přesnídávka      6,- Kč               
                                Svačina              5,- Kč

ZŠ    7 – 10 let  Oběd  19,- Kč
ZŠ   11 –14 let    Oběd                20,- Kč
ZŠ   15 a více let      Oběd             23,- Kč
ZŠ                         Svačina               7,- Kč
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cizí strávníci              Oběd                     44,- Kč   

Z naší školičky

Dýňobraní

Přišel podzim a s ním i čas na slav-
nosti „Dýňobraní“. Letos jsme museli 
dlouho čekat na vhodné počasí, které 
stále nepřicházelo. Až konečně přišla 
středa 17. října a s ní snad poslední 
den krásného slunečného počasí. Už 
od rána pracovali všichni ve školce 
na výzdobě a přípravě slavnosti. Díky 
obecnímu úřadu jsme měli na zahradě 

připravené stoly a spoustu občerstvení 
a mohli jsme s klidem očekávat pří-
chod rodičů. Ve tři hodiny odpoled-
ne se začala naše zahrada zaplňovat, 
nejen rodinnými příslušníky, ale pře-
devším krásnými dýňovými strašáky, 
které vyráběly rodiče za nezbytné po-
moci svých dětí.  Kdo měl vyrobeno, 
mohl u táboráku opékat a občerstvovat 

se u hojného stolu s různými dobrota-
mi. Ty připravily nejen paní učitelky, 
ale především naše maminky, které se 
předháněly v tom co upéct, nebo zho-
tovit tu největší laskominu pro děti.

Další netrpělivě očekávanou akcí 
byl příjezd našeho hasičského sboru.

Děti se nemohly dočkat, ale když se 
konečně rozezněly sirény, jejich radost 
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nebrala konce. Okamžitě se vrhly k 
vozům a předháněly se, kdo bude hasit 
první. Hasiči  jim ukázali všechno co je 
potřeba k hasičskému zásahu, umožni-
li jim prohlídku vozů, vše jim trpělivě 
vysvětlili a odpověděli na každou vše-
tečnou otázku. Nakonec všichni dosta-
li sladkou odměnu a naše zahrada se 
začala pomalu vyprazdňovat. Krásní 
usměvaví  strašáci, radostné tváře dětí 
a spokojenost rodičů, byla pro nás tou 
největší odměnou za krásně strávené 
odpoledne.

....a jsou za dveřmi

Ani jsme se nenadáli a opět nám 
klepou na dveře nejkrásnější svátky v 
roce VÁNOCE.

Všichni se na ně rok co rok těší-
me – děti ve svých čistých dušičkách 
očekávají příchod Ježíška a neustále se 
ptají: „Kdy už přijde Mikuláš s čertem. 
A Ježíšek? Ví on vůbec, že na něj čeká-
me. A zná vůbec naši adresu?“ 

Obdivuji jejich dětskou fantazii a 
tak trochu jim závidím ten jejich svět 
kouzel, kde všechny zázraky fungují, 
aniž by žádaly důkaz a vysvětlení. 

Celé vánoční svátky jsou vlastně 
o tom – o představivosti, o čarování, 
o plnění snů o lásce. 

Láska je  totiž největším tajemstvím 
na světě. Z lásky jsme se zrodili, lásku 
potřebujeme pro život – pro dobré me-
zilidské vztahy, pro schopnost odpouš-
tět si, pomáhat bližním. 

Zkrátka – za vším podstatným v ži-
votě stojí láska. 

Proto tuhle dobu, přestože jsme již 
dospělí a „moudří“, tolik miluje a pro-
to se na ně těšíme. 

Milujeme chvíle, v nichž se i naše 
dětská fantazie propojí a dokonale si 
rozumí. 

Až se i u Vás rozbuší 
každé srdce blažené, r
ozleje se radost v duši 
a starost zažene.
Přeji vám krásné a požehnané Vá-

noce a aby láska, dobrota a klid naplni-
ly Vaše duše.   

Radka Šůrková

Informace odpadového hospodářství

Vývoz TKO
Upozorňujeme občany, že poslední vývoz TKO  v tomto roce provede Tespra Hodonín  ve středu 19. prosince. 
První vývoz v roce 2008 bude ve středu 2. ledna.
Poslední svoz pytlů se tříděným odpadem provedou pracovníci obecního úřadu v úterý 18. prosince. 
V novém roce bude svoz mimořádně ve čtvrtek 3. ledna. Jinak bude vždy v úterý před vývozem popelnic. 
Poplatky v roce 2008
TKO             360,- Kč  za osobu/rok
Stočné            450,- Kč za osobu/rok
KT                 1 560,- Kč za rok ( 130 Kč za rok)
Popl. za psa     100,- Kč za rok

Vývoz stavební suti
Recyklační plocha na vývoz stavební suti je během zimního období uzavřena. Pokud budete potřebovat vyvézt 

stavební suť, je nutné se domluvit na obecním úřadě nebo přímo s p. V. Poláchem, který vám skládku otevře a vývoz 
umožní.

Pravidelný provoz na skládce bude obnoven opět na jaře. O tom však budete včas informováni.  
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Ze sportu

Fotbalový podzim v Prušánkách

Podzimní část fotbalových soutěží 
na okrese před pár dny skončila, hráč-
ské kabiny osiřely, křik diváků utich-
nul, emoce opadly … Dovolte mi tedy 
krátké ohlédnutí za tímto obdobím.

Do podzimní části soutěží vstoupil 
náš fotbalový oddíl se třemi zaregis-
trovanými družstvy.

Družstvo mužů, pod vedením Jana 
Zugara, nám na začátku sezóny příliš 
radosti nedělalo a po úvodních čty-
řech kolech se díky třem porážkám 
„drželo“ konce tabulky. Poté násle-
dovala pětizápasová série s pěkným  
ziskem 11-ti bodů, ale závěr potvrdil 
rozkolísanost našich podzimních vý-
konů a konečné umístění na 8.místě, 
tedy ve spodní polovině tabulky s cel-
kovým ziskem 17-ti bodů, nám příliš 
důvodů k radosti a spokojenosti ne-
dává. Nezbývá než začít v zimě opět 
poctivě pracovat a dokázat v jarní 

části, že fotbal hrát umíme a výsledky 
z podzimu napravit.

Nově se nám v soutěžích objevi-
lo družstvo dorostu, které bylo se-
staveno z velké části z vycházejících 
starších  žáků a doplněno o několik 
našich dorostenců, kteří působili v 
okolních vesnicích na hostování. Pod 
trenérským dohledem Jana Váni a 
Stanislava Stance se v letním období 
podařilo sehrát dostatek přípravných 
zápasů a dát tak dohromady dobrý 
základ mužstva. V soutěži samotné 
se to projevilo velice dobrými výkony 
a výsledky, které naše dorostence po 
podzimní části nominovaly na velice 
pěkné 3.místo tabulky se ziskem 13-ti 
bodů. Věřím, že především oni sami 
mají z předvedených výkonů radost a 
přejme si stejně úspěšné jarní pokra-
čování.

Družstva žáků, které bylo nově 

vytvořeno z předchozích mladších 
a starších žáků, se nám v této sezó-
ně ujala trenérská dvojice Vlastimil 
Hartmann a Miroslav Jung, kteří po 
odchodu těch nejzkušenějších do 
dorostu neměli lehkou situaci. Bylo 
třeba začít úplně od začátku budovat 
kostru týmu a přesvědčit hráče o nut-
nosti bojovat v každém dalším utkání 
i když se výsledkově nedařilo. Druž-
stvo nakonec podzimní část zvládlo 
se ziskem 5-ti bodů a umístěním na 
10. místě tabulky. Za chuť do hry, sna-
hu a bojovnost jim náleží náš dík a do 
jarní části jim všichni popřejme hod-
ně štěstí a sportovních úspěchů.

Pro přípravu těch nejmenších byla 
od podzimu nově otevřena fotbalová 
přípravka, která sice nebyla přihláše-
na do současného soutěžního roční-
ku, to ovšem těmto novým adeptům 
na fotbalový dres rozhodně nebere 

Informace kabelové televize

Již v minulém zpravodaji jsme vás informovali o tom, 
že rakouská stanice ORF přešla z analogového vysílání na 
digitální. Z tohoto důvodu nemůžeme  signál přijímat.

Jistě jste si všimli, že od 1. 12. 2008 začal vysílat fi lmový  
kanál NOVA Cinema. Zatím není jeho vysílání  v takovém 
rozsahu, aby jsme jej i my mohli přijímat. Jakmile to bude 
možné, bude tento  kanál instalován i do naší kabelové 
televize. Věříme, že tak přispějeme ke spokojenosti všech 
účastníků.

V příštím roce obec plánuje investovat do obnovy zaří-
zení více než půl milionu korun. Počítá se s takovými úpra-
vami, které již budou zajišťovat bezproblémový přechod na 

digitální vysílání. S novým vybavením rozvodových skříní 
se započne v ulici Mlýnské a práce budou postupně pokra-
čovat na dalších úsecích  v obci. 

Každým rokem se zvyšují náklady na provoz a také ceny 
za placené kanály, které vám nabízíme. Obec doplácí letos 
rozdíl společnosti Satturn  Holešov, která je provozovatelem, 
51 600,- Kč. Náklady budou v příštím roce opět vyšší, proto 
budeme muset přistoupit k navýšení poplatku za provoz ka-
belové televize, který však bude ve srovnání s jinými obcemi 
stále ještě nižší. Poplatek bude předmětem jednání na veřej-
ném zasedání Zastupitelstva obce Prušánky 18.12.2007.

Nájem hrobového místa

Poplatek za nájem hrobového místa 
a hřbitovní služby zůstává stejný .

Jednohrob             660,- Kč /10 let
Dvojhrob             1320, Kč/ 10 let
Hrobka                1320,-Kč/ 10 let  

Upozornění pro vinaře

Žádáme vinaře, aby si zabezpečili vodoměry proti mrazu, aby nedochá-
zelo k prasknutí  a tím k úniku vody.

Zároveň oznamujeme,  že během ledna a února můžete odevzdat na 
obecním úřadě stav vodoměru s uvedením jména a čísla sklepu. Termín 
úhrady za spotřebovanou vodu a za nájem vodoměru ve výši 70,- Kč bude 
oznámen KT a místním rozhlasem. Nájem za vodoměr se hradí i v případě, 
že stav vodoměru je nezměněn.  
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chuť do přípravy a proto se těšíme na 
jejich působení na zeleném trávníku 
v dalším období. Pod vedením zkuše-
ného trenéra a bývalého vynikajícího 
hráče Františka Mazucha, společně 
se Zdeňkem Zálešákem, se zde tvoří 
další generace fotbalistů. Přejme jim 

všem, v jejich začátcích, hodně štěstí 
a radosti z této krásné hry.

Závěrem bych rád poděkoval 
všem, kteří v jakékoliv míře pomohli 
v činnosti našeho fotbalového oddílu 
a poděkoval za podporu vedení Obce 
Prušánky. Děkuji jménem oddílu i 

všem fanouškům za jejich věrnost 
a přeji všem krásné Vánoce a hodně 
štěstí v novém roce.

Zbyněk Hromek
předseda fotbalového oddílu

TJ Podlužan Prušánky – šachový oddíl

V měsíci říjnu začaly šachové sou-
těže družstev sezóny 2007/2008. Zatím 
si vede velmi dobře A družstvo Prušá-
nek, které dokázalo všechna svá sou-
těžní utkání vyhrát. Před sezónou se 
podařilo získat na hostování 3 hráče ze 
slovenské Senice (Gaša, Šebesta, Pálka) 
hrající ligovou soutěž na Slovensku. 
Cílem je postup z krajského přeboru 
II třídy Jihomoravského kraje. Nicmé-
ně v cestě stojí ještě mnoho soupeřů 
usilujících o totéž (B týmy Poštorné a 
Veselí n/M a Sudoměřice a jiní). Velmi 
cenné je vítězství nad konkurentem 
o postup s Hodonínem A v poměru 
51/2 : 21/2.

B a C družstva zatím dosahují stří-
davých úspěchů, jak lze sledovat na in-
fokanále Prušánek. V C družstvu hrají-
cí okresní přebor II třídy dostávají šanci 
mladí hráči ze šachového kroužku.

Pro již zmíněný šachový kroužek 
byl zkušený trenér Jiří Marek z Břeclavi 
(jinak hráč A družstva). Vede pokro-
čilejší adepty šachové hry, o ty mladší 
se stará Taťána Šeráková (jinak dlou-
hodobý vedoucí šachového kroužku). 

Tady je potřeba požádat rodiče školá-
ků, pokud máte zájemce o šachy, aby je 
poslali do kroužku a dohlédli na jejich 
pravidelnou docházku. Šachový krou-
žek probíhá každé úterý od 16:30 do 
18:00 v klubovně v suterénu Domu s 
pečovatelskou službou.

Novou šachovou klubovnu jsme 
získali počátkem roku 2007. Byla nám 
přidělena Obecním úřadem, získali 
jsme tak velmi dobré šachové zázemí, 
za což moc děkujeme.

František Dryšl
 (šachový oddíl)

Prušánský volejbal

Již pravidelně, několik let po sobě, se 
každou středu sejde pár nadšenců v tělo-
cvičně naší školy, aby si zahráli volejbal. 
Někteří členové jsou stálice, a schází se 
již několik sezon, jiní se každým rokem 
obměňují. To však neubírá nic na chuti 
strávit devadesát minut dobré zábavy.
Tohle naše „pinkání“ se určitě nedá srov-
návat se hrou profesionálů, ale o to nám 
ani nejde. Vždyť mnohdy se naše výko-
ny hodí spíš do pořadu „Natoč to.“ Nám 
to nevadí, důležitá je pro nás pohoda a 
dobrá nálada. 

Časem jsme zjistili, že i v okolí Pru-
šánek jsou stejní nadšenci jako my. Mají 
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Cvičíme aerobik
Dobrý den dámy a dívky, chtěla 

bych pozdravit nejen ty z Vás, které 
máte rády pohyb a hýčkáte své tělo 
pravidelným cvičením, ale i ty, které 
máte chuť začít cvičit, jen jste se ještě 
nerozhodly. 

Každá z Vás má jistě své důvody, 
pro které chce, či již začala cvičit. Nej-
častějším je dosažení pěkné postavy, 
dále pak fyzická kondice, zdravotní 
stav nebo třeba jen radost z pohybu. Ať 
je Váš důvod jakýkoliv, vždy stojí za to, 
aby jste se odhodlaly. Právě období vá-
nočních svátků je plné nástrah v podo-
bě pamlsků, pochutin či naopak stresu 
a únavy a na cvičení  již mnoho času a 
energie nezbývá. Proto neváhejte a do 
nového roku vstupte aspoň s malým 
předsevzetím, udělat pro své tělo více, 
než doposud. Pevně věřím, že se Vám 

to podaří ! 
A ty z Vás, které máte rády kolek-

tivní sport a pohyb v rytmu hudby, 
srdečně zvu do zdejší tělocvičny ZŠ, 
kde vedu hodiny AEROBIKU. Cvičí-
me každý čtvrtek od 20.00 do 21.00 h. 
První částí cvičení je aerobik - to jsou 
kroky s tanečními prvky, při kterých 
se tepová frekvence Vašeho těla zvý-

ší a spaluje se podkožní tuk. Druhou 
částí cvičení je tzv. BODY WORK - to 
znamená posilování a tvarování posta-
vy bez zátěže i se zátěží, kterou je např.
posilovací guma. 

Na závěr bych Vám ráda popřála 
hodně energie, nadšení a samozřejmě 
viditelných úspěchů při cvičení.  

 Vaše cvičitelka Lenka Humplíková

rádi volejbal,ale spíš tak pro zábavu, než 
kvůli vrcholovým výkonům. A tak slovo 
dalo slovo a sešli jsme se na prvním přá-
telském setkání v Dolních Bojanovicích asi 
před dvěma lety. Už ani nevím, kdo vlastně 
vyhrál. Důležité pro nás všechny bylo, že 
jsme si našli nové známé, strávili příjemné 
chvíle a zároveň při tom změřili síly.

A tak to vlastně začalo. Postupně se 
zapojovalo víc a víc týmů, začali boje o 
medaile. V létě jsme se dokonce zúčast-
nili nultého ročníku amatérských druž-
stev „O Gerasimův pohár“ v Rohatci.
Pohár jsme sice nezískali, ale nějaké 
úspěchy už za sebou už máme. Vlastní-
me všechny druhy medailí, takže máme 
bronz, stříbro i zlato.

Náš tým tvoří z převážné většiny žen-

ské osazenstvo a časem jsme přišli na to, 
že při  soubojích, kde je na straně soupe-
ře více mužů, nemáme moc šancí. A tak 
jsme si pozvali na pomoc chlapy, hlavně 
z řad rodinných příslušníků. A pomohlo 
to, síly se vyrovnaly.

Dík patří i fi r-
mě Pureta s.r.o, 
která se rozhodla 
v nás vložit svou 
důvěru a přispěla 
nám na zakoupe-
ní našich triček. 
My za odměnu 
nosíme na zá-
dech jejich logo. 
A že nám ta žlutá 
trička sluší!!!

 V nejbližší době nás čeká „Miku-
lášský turnaj“, tak si ho snad všichni 
užijeme a možná i získáme zase nějaký 
ten kov pro náš prušánecký tým. Sportu 
zdar a volejbalu zvlášť.

Za tým volejbalistů Blanka Čechová

Z činnosti sportovních rybářů v Prušánkách

Naši rybáři jsou organizováni v 
místní organizaci Moravského rybář-
ského svazu v Moravské Nové Vsi. V 
Prušánkách je 60 členů dospělých a 9 
členů z řad mládeže. 

Jelikož hospodaříme na  pronajaté 
vodě VAK Hodonín, která se nachází 
v ochranném pásmu 1. stupně, proto 
se nás týká přísnější rybářský řád než 
jiných organizací. 

Máme stanoveny lovné míry, které 

jsou vyšší než míry krajského rybář-
ského svazu. Nejmenší míra kapra je  
45 cm a největší 70 cm. Kapr s menší 
nebo větší mírou musí být vrácen zpět 
do vody. 

Vysazujeme takové druhy ušlech-
tilých  ryb, které se u nás běžně loví. 
Je to sumec, kapr, amur, štika, candát, 
bolen, úhoř. Kromě těchto ryb se loví i 
ryby plevelné.  

Staráme se o dva rybníky, které nám 

pronajal OÚ, v jejichž okolí provádíme 
sečení trávy a úklid. 

U kaluže jsme několikrát sázeli 
stromky, ale ty nám vandalové zničili. 

Pracuje u nás také kroužek mláde-
že, který se schází jednou za čtrnáct 
dnů u kaluže.

Má-li někdo z mládeže zájem o ry-
baření, může se přihlásit. Děti si  tam 
zarybaří a zdokonalují se v rybářské 
technice. 
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K MDD pořádáme pro děti rybář-
ské závody na cihelně v Mikulčicích. 
Tato voda je dobře zarybněna a proto 
je úlovek téměř jistý. Občerstvení na 
tuto akci sponzorují obecní úřady.

Pro dospělé pořádáme dva dvou-
denní kontrolní odlovy (závody). 
Těchto odlovů se letos zúčastnilo 554 
lovících závodníků a bylo uloveno 932 
kusů všech druhů ryb, ale více než po-
lovina byla vrácena zpět do vody. 

Rybáři z Prušánek odpracovali 200 
brigádnických hodin v celkové hodno-
tě 10.000 Kč. 

Tyto brigády byly odpracovány při 
úklidu revíru po koupajících a na na-
šem rybolovném zařízení.

Přes zimu budeme prořezávat keře 
a suché stromy. 

Sportovní rybáři přispívají k uspo-
kojení svého vlastního rybářského ko-
níčku, zušlechťují životní  prostředí  a 

hlídají znečišťování vody a břehů.
V lednu se budou odevzdávat su-

máře. S výsledky jejich zpracování vás 
seznámíme v příštím čísle zpravodaje. 

Těšíme si již na novou rybářskou 
sezonu a přejeme všem členům naší 
organizace krásné chvíle u vody a 

mnoho rybářských úspěchů. 
Přejeme pěkné a klidné Vánoce a 

hodně štěstí do nového roku 2008 ne-
jen příznivcům sportovního rybaření, 
ale i všem našim občanům.  

S pozdravem Petrův zdar 
předseda KRK Ladislav Roller 

O činnosti Mysliveckého sdružení ,,Hubert“ Prušánky o.s.

V současné době se myslivec stá-
vá aktivním ochráncem přírody, který 
využívá úrovně poznání přírodních 
zákonností k vytváření co nejvhodněj-
ších podmínek pro život zvěře. Proto 
bych vám chtěl prostřednictvím tohoto 
článku přiblížit činnost našeho mysli-
veckého sdružení, které se stará nejen o 
zvěř v honitbě, ale i o myslivnu, protože 
myslivost není jen zábava, ale mnoho 
práce a vynaloženého času.

Z jara letošního roku jsme proved-

li kontrolu stavu naší myslivny a jejího 
okolí. Zjistili jsme, že střecha je ve vel-
mi špatném stavu a nepřečká další zimu 
a stromy v jejím okolí by ji mohli ješ-
tě více  poškodit. To byl hlavní důvod, 
proč jsme přistoupili k odstranění těch-
to stromů. Abychom nahradili ztrátu 
pokácených stromů, vysadili jsme v 
areálu myslivny sazenice javoru, jasanu, 
buku a borovice. 

Opravu střechy jsme provedli na 
podzim. Byla potřeba výměna staré 

krytiny za novou, proto jsme práci za-
dali soukromé fi rmě. Nyní jsme velmi 
spokojeni, protože do myslivny nezaté-
ká a hlavně, že svůj svěřený majetek od 
našich starých myslivců nenecháváme 
zchátrat. Je velmi důležité zachovávat a 
udržovat to, co nám předali.

K uskladnění krmiva pro zvěř na 
zimu bylo nutno postavit novou ple-
chovou garáž, do které jsme přesunuli 
vlečku. Stará zděná nám již nestačila. 
Stavbou jsme získali dostatek suchého 
místa pro nákup krmiva, které nakupu-
jeme od soukromých zemědělců, což v 
letošním roce nebyla levná záležitost.

Také se snažíme o podporu kultury v 
naší obci. V létě jsme pronajali myslivnu 
na diskotéky a po dlouhé době uspořá-
dali Mysliveckou noc.Tombola byla bo-
hatá, občerstvení ze zvěřiny vynikající a 
k tanci i poslechu hrála dechová hudba 
Stříbrňanka. Co dodat. Jenom to, že ten, 
kdo nepřišel, může litovat.  Mysliveckou 
noc chceme zopakovat i v příštím roce.

Mimo všechny tyto akce, které jsem 
zde uvedl je našim hlavním úkolem 
pečovat o zvěř v honitbě a její životní 
prostředí. V zimě ji přikrmujeme a ce-
loročně se staráme o její zdravotní stav, 
provádíme selekci. To znamená, že ně-
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Okénko vinaře

Vinobraní

které kusy zvěře musí být zastřeleny, 
protože jsou nemocné, zraněné nebo 
nevhodné do chovu. Početní stavy lov-
né zvěře musíme udržovat na normo-
vaných stavech, aby nedošlo k přemno-
žení některého druhu. Dodržujeme 
každoroční plán chovu a lovu zvěře, 
který schvaluje a kontroluje státní sprá-
va odbor myslivosti.     

Je důležité si uvědomit, že myslivost 
není jen lovem, ale především cílevě-
domým chovem zvěře, takže přispívá k 
udržení řady našich původních druhů v 
dostatečném počtu v naší přírodě.

myslivecký hospodář Ing.Lubor Míček
Foto  Jan Kostrhun 

Ledové víno bude, 
ale nepředbíhejme sled událostí vinařského roku 2007. Dostatečně vlhké jaro bylo 

příslibem kvalitního ročníku vín. Vinohrady odkvetly podle odrůd  trošku v delším 
časovém rozmezí, tím pádem musel už vinař počítat s tím, že i vinobraní bude dělat 
na několik termínů, což se na podzim potvrdilo. Problémy nastaly v letních měsících, 
když se rtuť teploměru vyhoupla nad 30° C.

Vinaři, kteří měli v tuto dobu již z velké míry odlistěné vinohrady v zóně hroz-
nů, pak pocítili, co dokáže sluníčko a co je ÚV záření. Zkrátka hrozny se uvařily, 
až spálily. Potvrzuje se tedy teorie, že výkonost listu od vyrašení dosahuje maxima 
mezi 30. – 40. dnem a od 50. dne výkonnost výrazně klesá, z čehož vyplývá, že list 
se odstraňuje až po této době.

I u hroznů platí zásada, že hrozny dozrávají mezi plným květem a sklizní až cca 
za 115 dnů.  Deštivé a chladné podzimní měsíce nepřály kvalitnímu dozrávání, ale 
ve fi nále se přece jen sluníčko ukázalo. Průměrná cukernatost v našich moštech 
byla letos 22° ČNM, čímž tento ročník řadím mezi kvalitní. Důvěrník ČZPI, p. 
Jaroslav Damborský, udělal jen v Prušánkách 60 ověření na přívlastková vína. A 
státní svátek 17. listopad jsme oslavili tak, že jsme vyrazili do vinic sbírat ledové 
víno. Rtuť teploměru klesla až na -9° C. 

V současnosti se vína již čistí, ledové dokváší  a v našich myšlenkách se už dotýkáme Vánoc a konce roku a bilancujeme, 
jaký byl rok 2007. Já doufám, že to byl rok pro Vás všechny, jak vinaře tak i ostatní spoluobčany, rokem se šťastnou sedmičkou 
na konci! Tímto Vás srdečně pozdravuji a přeji, aby rok 2008 byl rokem, který budeme spolu úspěšně prožívat. 

 Tož na zdraví Vám všem připíjí Milan Vašíček, vinař z Prušánek         

Ohlédnutí za kulturou

V sobotu 15. září se konala v Ne-
chorách tradiční slavnost vinobraní, 
která byla zahájena průvodem kro-
jované chasy a všech účinkujících od 
kulturního domu k Nechorám.

Do pochodu vyhrávala dechová 
hudba Kamarádi z Mutěnic. 

Po příchodu do Nechor byla zaraže-

na hora a následovalo pásmo vinobra-
ní v podání  chasy. Potom se v  progra-
mu představil mužský  a ženský sbor 
z Prušánek, jako host k nám zavítal 
ženský sbor z Mor. Nové Vsi a mužský 
sbor z Holíče, kterému se u nás velmi 
líbilo. Účinkující doprovázela domá-
cí CM Verbuňk. K tanci vyhrávala již 
zmíněná dechová hudba Kamarádi. 
Kapela, jejíž věkový průměr je kolem 

20 let, dokázala vytvořit příjemnou 
atmosféru. Přestože byl velmi chladný 
večer, někteří otužilí příznivci vytrvali 
až do brzkých ranních hodin. Většinu 
přítomných však tvořili hosté z Čech, 
kteří se o naší akci dověděli prostřed-
nictvím internetových stránek. Všem 
se u nás líbilo a již se těší na shledání 
v příštím roce. Občerstvení zajišťovala 
Nechorská bašta a prušánečtí vinaři. 
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Turistům přišel vhod i prodej koláčů 
paní  Švagerkové z Mutěnic.      

Tuto tradiční akci pořádal  Slovác-
ký krúžek  a Obec Prušánky. Pořada-
telé děkují všem, kteří přiložili ruku k 
dílu a přispěli tak  ke jejímu zdárnému 
průběhu.

Drakiáda  

Jako každý rok i letos se koncem 
října (20.10.) konala drakiáda. Ve 
srovnání s ostatními drakiádami měla 
ta letošní bohužel malou účast. Možná 
případné další zájemce odradilo nestá-
lé počasí. Ještě v den konání drakiády 
ráno poprchalo. Po obědě jsme se pře-

ce jen vypravili na naše obvyklé místo. 
Hrstka nadšenců spíše s malými dětmi 
se ale našla a snad i díky tomuto počasí 
jsme mohli nakonec  vidět létat draky 
velmi vysoko. Tak příště neváhejte!

Na příští drakiádu Vás zvou 
skauti z Prušánek

Podzimní výstava

V naší obci se stalo již tradicí, že  
pořádáme na podzim výstavu. Pro 
letošní rok jsme vybrali téma „Výsta-
va vlňáků, malovaných šátků a mašlí“. 
Výstava se měla uskutečnit ve dnech 
27. až 30 října, ale pro zájem občanů 
jsme ji prodloužili ještě o další víkend. 

Zpočátku jsme měli obavy, zda bu-
deme mít dostatek exponátů a jestli 
vůbec zaplníme sál kulturního domu. 

Naše ženy nás nezklamaly a přistu-
povaly k výzvě o zapůjčení vlňáků  a 
šátků velmi ochotně. I přes nepřízni-
vé počasí nám  přinesly 120 vlňáků a 
zavijáků. Šátky jsme ani nepočítali, ale 
vy, co jste výstavu navštívily, jste viděli, 
že jich bylo moře. A každý jiný. Také 
vyšívané šňůrky, malované mašle a 
součásti podlužáckého kroje výstavu 
obohatily.     

 Musíme si přiznat, že nás zaskočil 
malý počet vystavovaných mašlí, přes-
tože máme v obci tolik krojovaných. 
Škoda, určitě by bylo co obdivovat.

Na druhé straně nás potěšil zájem 
Obecního úřadu ze Starého Poddvo-
rova, který nám přivezl staré výšivky a 
zapůjčil fi guríny.  Obdiv sklidily i kro-
jované panenky od domácích a z Dol-
ních Bojanovic. Po zhlédnutí výstavy 
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nám ještě dodatečně přivezl součásti 
kroje pan Jaroslav Buzrla  z Mor. Žiž-
kova. Jeho exponáty byly velmi vzácné, 
což ocenila paní Alena Káňová z etnic-
kého muzea v Břeclavi.   

Součástí výstavy bylo i květinového 
aranžmá k památce zesnulých a výrob-
ky  ručních prací.

Zemědělské výpěstky podzimní ráz 
výstavy  ještě dotvářely. 

Prostřednictvím zpravodaje děku-
jeme všem našim ženám, které nám 
věci na výstavu zapůjčily.

Jistě stojí za zmínku, že paní Ma-
rie Dvořáková z Novinek nám nabídla 
více než 70 exponátů.

Poděkování patří také členkám  
SSP (Svaz seniorů Prušánky), které 
nám ochotně pomohly s přípravou  a 
během výstavy se střídaly v hlídání ex-
ponátů a  Evě Formanové a Evě Valáš-
kové za vkusné aranžování.
 Vlasta Trechová, organizátorka výstavy      

Lampiónový průvod   

Před pěti lety jsme v předvečer 17. 
listopadu pro naše děti poprvé uspo-
řádali lampiónový průvod. Dětem se 
tato akce zalíbila a jistě se na ni i těší. 
Letos nám počasí moc nepřálo, ale pře-
sto byla účast dobrá a rodiče i s dětmi 
se tentokrát vydali do ulice Mlýnské a 
Novinky. 

Na cestu jsme jim místním rozhla-
sem hrály písničky z pohádek a tak jim 
cesta pěkně ubíhala.

Po takové večerní procházce se jim 
jistě dobře usínalo.    

Mužáci oslavili 25 let trvání

V sobotu 17. listopadu se konala v 
kulturním domě v Prušánkách oslava 
25. výročí založení mužského sboru 
v naší obci. Pozvání přijali i mužá-
ci z Dubňan, Hroznové Lhoty, Mor. 
Žižkova a Ladné. Celý večer prová-
zela příjemná a srdečná atmosféra 
a sálem se rozléhaly pěkné slovácké 
písničky. 

V této chvíli je na místě, abychom 
si trochu připomněli vznik a  něco 
málo z činnosti mužského sboru. 

MS  poprvé vystoupil na předho-

dové besedě u cimbálu v roce 1982, 
kdy zpíval při CM národopisného 
souboru Šohaj, pod vedením Bohu-
mila Balgy, který v tehdejší době sklí-
zel velké úspěchy. 

Na besedě u cimbálu, která byla 
první předhodovou besedou v širo-
kém okolí, vystoupil sbor ve velkém 
obsazení. 

O rok později se počet mužáků 
podle očekávání  snížil a zůstali jen 
ti, kteří o folklor a zpěv měli opravdo-
vý zájem. Založili mužský sbor, který 
dodnes reprezentuje naši obec. Za ce-
lou dobu se v tomto tělese vystřídalo 
kolem třiceti zpěváků.  

Mužský sbor se společně s CM Šo-
haj zúčastnil  v roce 1987 folklorního 
festivalu v italském městě San Pietro 
Terme, kde úspěšně reprezentoval 
naši vlast. 

Před pár lety byli  prušánečtí mu-
žáci pravidelnými hosty Mezinárod-
ního folklorního festivalu ve Strážnici 
a Národopisných slavností ve Tvrdo-
nicích. 

Již několik let pořádají mužské 
sbory z okolních obcí setkání. I těchto 
akcí se pravidelně
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naši  mužáci  účastní. Zajíždí ne-
jen do obcí na Podluží, ale i do obcí 
vzdálenějších, kde zastupují náš regi-
on. K oblíbeným akcím patří i sečení 
trávy v Buchlovicích.

Mužský sbor Prušánky je také za-
kladatelem Májového zpívání, které 
se pořádá vždy poslední sobotu mě-
síce května v Nechorách. V tento den 
k nám přijíždí na pozvání mužské 
sbory, aby nám „oplatili“ návštěvu na 
jejich akcích. Předhodovou besedu u 
cimbálu, která je součástí krojovaných 

hodů, slavnost vinobraní nebo vánoč-
ní vystoupení, si bez našich mužáků 
neumíme ani představit. Společně s 
ženským sborem jsou stálicemi naše-
ho folklorního nebe.    

Spolu se Slováckým krúžkem Pru-
šánky je pořadatelem krojovaného 
plesu mužáků, který se bude pořádat 
v lednu již po třetí.   

Dnes má MS  11 stálých členů. Pět-
advacetiletým členstvím se však mo-
hou chlubit jen čtyři.

Prostřednictvím zpravodaje dě-

kujeme všem členům prušáneckého 
mužského sboru za jejich dosavadní 
činnost, která spočívá především v 
udržování tradic a folkloru. Pokud 
bude u nás znít podlužácká písnička, 
tradice bude stále živá. Přejme si, aby 
nám zněla ještě hodně dlouho. Věřme, 
že ze studnice našich pokladů budou 
čerpat i další generace.

Za Obec Prušánky a všechny příz-
nivce folkloru

      Vlasta Trechová

Z činnosti Slováckého krúžku Prušánky

Koncem minulého století prošel 
kulturní život v naší obci mnoha změ-
nami, které přinesly nové společenské 
poměry v devadesátých letech. Kultu-
ra byla závislá na fi nancích, kterých se 
však tehdy na podobné akce nedostá-
valo. Teprve po roce 2000 se situace 
změnila a tak rostoucí snaha občanů 
aktivně se spolupodílet na kulturním 
dění v obci vedla k založení Slovác-
kého krúžku Prušánky. Ten pracoval 
nejdříve jako volné sdružení několika 
zájmových folklórních skupin a až v 
roce 2005 se transformoval v občan-
ské sdružení.

Náplní činnosti sdružení se stala 
zejména vzdělávací činnost jeho čle-
nů, kulturní a folklórní činnost, obno-
vování starých lidových tradic a jejich 
další udržování a konečně navazová-
ní a rozvíjení kontaktů se sdruženími 
obdobného zaměření.

Bohužel rozpadem Českosloven-
ska došlo k částečnému odcizení 
dlouhodobě utvářených společných 
komunikací s folklórními tradicemi 
Slovenska, k jejímž prolínání dochá-
zelo téměř po celou existenci spo-
lečného státu. A proto dalším cílem, 
který si po svém vzniku Slovácký krú-
žek předsevzal, bylo částečně napravit 
dopady rozdělení našeho společného 
státu a opět oživit společenství tradic 
a sbližování dvou samostatných ná-
rodností.

Tak vznikl projekt „Zpívejme a 
tancujme ve slováckém kroji“, který 
byl v letošním roce podpořen fi nanční 
dotací Evropské unie v rámci Fondu 

mikroprojektů Iniciativy Společen-
ství INTERREG IIIA Česká republi-
ka – Slovenská republika. Do tohoto 
projektu bylo zahrnuto pořádání tří 
pravidelných folklórních akcí v naší 
obci: Májového zpívání, krojovaných 
hodů včetně předhodové besedy u 
cimbálu a Vinobraní.

A tak mohli návštěvníci těchto 
folklórních setkání kromě kulturní-
ho bohatství našeho kraje obdivo-
vat i kroje, písně a folklórní tradice 
sousedního Trnavského kraje. Naše 
pozvání totiž přijaly ženský sbor z 
Kuklova, dechová hudba Skaličané ze 
Skalice a mužský sbor z Holíče. Jsme 
rovněž rádi, že na tradiční folklórní 
akci, kterou je předhodová beseda u 

cimbálu a která se letos konala již po 
šestadvacáté, přijali pozvání i naši slo-
venští hosté – občané Holíče. Celkový 
rozpočet tohoto projektu byl více jak 
300.000 Kč, z toho dotace Evropské 
unie činí až 75 %. 

Věříme, že tyto kulturní akce za 
účasti slovenských přátel přispěly k 
obnovení dřívějších dobrých sou-
sedských vztahů a že navázaná spo-
lupráce bude v tomto směru i nadá-
le pokračovat. Již nyní se těšíme na 
účast našich slovenských přátel na 
lednovém mužáckém krojovém plese 
a snad i dechové hudby Skaličané na 
příštích hodech.

Ing. Josef Hromek, 
předseda SK Prušánky
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Informace obecní knihovny
V září začal školní rok a to se odra-

zilo i na návštěvě naší knihovny. Děti 
přicházejí s různými požadavky na 
povinnou četbu, snažíme se jim vyho-
vět, ale bohužel máme  omezený počet 
výtisků. Na internetu si vyhledávají 
různé informace, které potřebují na  
doplnění učiva. Týkají se většinou li-
teratury, zeměpisu, přírodovědy nebo 
dějepisu. Internet je pro ně velkým 
pomocníkem. Kromě těchto informa-
cí, se zajímají i o dění ve světě, čímž si 
rozšiřují své znalosti v oblasti sportu,  
hudby, motorismu apod.

Internetu využívají nejen děti, ale 
i dospělí. Prostřednictvím interneto-
vých stránek si vyhledávají např. za-
městnání nebo koupi nemovitostí.  

Začátkem října proběhla v naší 
knihovně beseda pro žáky 6. třídy se 
zaměřením na dobrodružnou litera-
turu a dílo spisovatele Eduarda Štor-
cha. Žáci se zúčastnili besedy s p. uč. 
Struhárovou. Věřím, že spolupráce se 
školou bude pokračovat. Rádi v naší 
knihovně uvítáme také jiné třídy. 

Dále bych chtěla čtenářům  knihov-
ny oznámit, že i v příštím roce budeme 
pokračovat v odebírání výměnného 
fondu z Městské knihovny z Hodonína, 
jehož prostřednictvím získáváme zají-
mavé knihy. Tento knižní fond máme 
k dispozici půl roku a pak jej vracíme 
zpět. Žádáme proto čtenáře, aby kni-

hy se značkou VF dlouho neblokovali. 
Chceme, aby je za stanovené období 
přečetlo co nejvíce čtenářů. Sledujte 
infokanál kabelové televize, kde Vás 
pravidelně informujeme o novém VF.

Výpůjční doba pro všechny knihy 
je jeden měsíc. Prosím, snažte se tuto 
dobu dodržovat. Stává se, že někdy 
čtenář čeká na požadovanou knihu i 
několik měsíců. 

Před 14 dny jsme podali žádost o 
poskytnutí dotace z rozpočtu odboru 
MK na podprogram Informační cent-
ra veřejných knihoven v rámci progra-
mu VISK na nové zařízení, které je pro 

profesionální knihovny nezbytné. Tím 
se zvýší kvalita služeb čtenářům.      

V roce 2007 bude knihovna na-
posled otevřena v úterý 18. prosince. 
V roce 2008 bude provoz zahájen  ve 
čtvrtek 3. ledna. Z důvodu čerpání 
řádné dovolené bude mimo provoz i 
internet.

Přeji všem čtenářům a návštěvní-
kům knihovny radostné a veselé Váno-
ce, v novém roce hodně štěstí, zdraví, 
spokojenosti a pěkné chvíle nad kni-
hami. 

Vaše knihovnice Vlasta Trechová      

Finanční poradna Svazu důchodců informuje

* *  Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P je možno sjednat slevu pojištění domácností,
 pojištění nemovitostí, pojištění zákonné i havarijní u osobních automobilů, pojištění za škodu způsobenou zaměst-
 navateli
 
* * Pro ostatní klienty fi nanční poradny je možnost zprostředkovat slevy na: 
- elektrickou energii, roční vyúčtování 4 – 6 %          
- sleva na benzín a naft u u vybrané čerpací stanice 50 hal. na litr
- sleva na mobilní telefon  u vybraného operátora o 30  - 40 %  na paušální služby    
- sleva na plyn  
- sleva 10 až 20 % na pojištění domácnosti, nemovitosti a 10% sleva na zákonné a havarijní pojištění.

Další slevy se připravují 

Informace: kancelář Svazu důchodců, Hodonín, Scota Viatora 26
Tel. 518 321 861, 724 734 716, kde Vám rádi odpoví na Vaše dotazy. 
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Čas vánoční, čas očekávání

Mnozí z nás již dříve uvažovali 
nad tím, že očekávání nebo naděje na 
uskutečnění nastávající události nebo 
činnosti přináší stejnou radost nebo 
přinejmenším stejné uspokojení jako 
událost sama. Domnívám se, že tato 
představa  platí  pro většinu lidí beze 
sporu i pro nejkrásnější svátky roku, 
pro  svátky vánoční .

Dobu očekávání si může každý z 
nás vykládat jinak. Někteří ji vyplňu-
jí především nákupy dárků nebo věcí, 
kterými chtějí způsobit radost nebo 
vyslovit vztah  ke svým blízkým. Na-
kupují vše, čím by vyzdobili vánoční  
stůl a tím také zdůraznili vánoční po-
hodu svátků. Věřící občané kladou vět-
ší důraz než na materiální statky spíše  
na hodnoty duchovní a všichni bez 
rozdílu se věnují úklidu domácností. 
Všechen ten spěch a únava z úklidu, 
vaření a pečení má jeden společný cíl. 
Vytvořit v našich domovech  o váno-
cích takové prostředí, které by přineslo 
zejména našim dětem, ale i dospělým 
pocit pohody a radosti.

Na předvánočním ruchu se zpra-
vidla podílejí všichni členové rodiny, 

včetně dětí, při čemž hlavní tíha všech 
starostí spočívá na bedrech našich ba-
biček nebo maminek.

Dobou očekávání Vánoc je advent. 
První počátky adventu jako doby na-
děje na narození Ježíše Krista byly za-
znamenány již ve 4. století ve Španěl-
sku. Toto období znamenalo pro věřící 
dobu  přípravy provázené pokáním 
částečnými posty a rozjímáním spoje-
ným s modlitbou.Od doby mezi 12. a 
13. stoletím se stává advent také počát-
kem liturgického roku, který začínal 
dříve Vánocemi.

Advent je členěn do čtyř nedělí, z 
nichž první začíná koncem  listopadu 
nebo počátkem prosince 1. neděle je  
železná, 2. bronzová, 3. stříbrná a 4. 
neděle zlatá.V době adventu se připo-
mínají svátky světců, kteří nás přibli-
žují k Vánocům. Především je to velmi 
oblíbený svátek sv. Mikuláše spojený s 
obdarováváním dětí, sv. Barborky, na 
jejíž svátek se střihají větvičky ovoc-
ných stromů, aby rozkvetly na Vánoce  
a sv. Lucie spojené s pranostikou, že 
noci upije, ale dne nepřidá, která pe-
čuje o pořádek v domácnostech.

Symbolem adventu je adventní 
věnec zdobený čtyřmi svícemi. Jeho 
počátky sledujeme od 19. století. Byl 
symbolem vítězství a důstojnosti. Po-
stupně, každou neděli zapalované sví-
ce, symbolizují příchod Krista rozpty-
lujícího temnotu a strach.

Velmi oblíbenými adventními  bo-
hoslužbami byly a dosud jsou roráty. 
Jejicj název pochází z Francie za 16. 
století, z latinské písně „Rorate coe-
li...“? Rosu dejte nebesa...“. V době ne-
dávno minulé se tato bohoslužba sla-
vila v brzkých ranních hodinách. Dnes 
spíše v hodinách večerních.

Je potěšitelné, že i dnes v obě ne-
sporného konzumního životního stylu 
se stávají vánoční svátky oázou klidu 
a pokoje a to nejen mezi rodinnými 
příslušníky. Je to období, kdy si mož-
ná uvědomujeme, jak by bylo krásné 
žít v harmonických  rodinných i sou-
sedských vztazích. Přejme si ať nám 
letošní Vánoce tuto pohodu vrchovatě 
naplní.

PhDr. František  Hradil Cs.C

Plesová sezóna

Mužský sbor
a Slovácký krúžek Prušánky

Vás zve
na 3. mužácký ples

11.1.2008
Hraje DH Stříbrňanka

Slovácký krúžek Prušánky
Vás zve na

8. krojovaný ples
19.1. 2008

Hraje DH Přespolanka
Ples bude zahájen Moravskou besedou

ZO KSČM Prušánky
Vás zve

na společenský ples
26.1.2008

Hraje hudební trio Amadeus

Region Podluží
pořádá 1.2.2008

5. společenský ples
Hraje DH Večerka

SRPDŠ Prušánky
Vás zve na

Společenský ples
9.2.2008

Ples bude zahájen polonézou
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Přehled kulturních akcí obce Prušánky na rok 2008

  2.1.2008  Ohňostroj
11.1.2008 3. mužácký ples
19.1.2008 Krojovaný ples
  1.2.2008     Ples Regionu Podluží 
  9.2.2008 Společenský ples SRPDŠ
  9.3.2008       Karneval pro děti
23.3.2008   Velikonoční zábava
30.4.2008 Stavění máje v Nechorách 
květen Bicykliáda  
31.5.2008 Májové zpívání
červen Dětský den 
20.6.2008 Svatojánská noc

  2.8.2008 Noční soutěž SDH o pohár starosty obce
  9.8.2008      Beseda u cimbálu
10.8.2008  Krojované hody
11.8.2008  Krojované hody
12.8.2008   Krojované hody
  6.9.2008  Zarážání hory 
20.9.2008  Vinobraní
říjen  Drakiáda
16.11.2008     Lampionový průvod
prosinec        Adventní výstava
prosinec         Vánoční vystoupení
24.12.2008  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.        

Blíží se Vánoce    

a s nimi konec roku. Přijměte tedy pozvání na kul-
turní akce, které jsme pro vás připravili.  

Půjdem spolu do Betléma
je název vánočního pořadu, který můžete navštívit v neděli 23. 12. 2007 v 16 hod. v našem kulturním domě. Celý pro-

gram bude scénicky laděný a v časovém sledu nás provede podzimem, adventem a časem vánočním. Účinkovat budou 
děti z mateřské školy, základní školy a ženský a mužský sbor. Doprovázet bude cimbálová muzika Verbuňk.

Věříme, že všichni už budete mít za sebou předvánoční shon a společně strávíme příjemné, téměř sváteční odpoledne 
s atmosférou vánočních dnů. Srdečně Vás zve Slovácký krúžek a Obec Prušánky.

Koledování na návsi
Než zasednete ke štědrovečernímu stolu a ve vašich domácnostech se rozzáří vánoční stromeček,  přijďte si společně s 

prušánskými mužáky  zazpívat známé koledy.  Vánoční koledování jste si  oblíbili a stává se pro většinu prušaňáků součástí 
Štědrého dne, což nás těší. Sejdeme se tradičně ve 14 hodin u vánočního stromu. Snad nám bude počasí přát a prožijeme 
konečně bílé ladovské Vánoce. 

A jak uvítáme Nový rok ?
Jak jinak než ohňostrojem v provedení fi rmy Cypitex  z Tišnova, který se rozzáří 2. ledna 2008 v 17 hodin na točně u 

obecního úřadu. Občerstvení pro zahřátí bude připraveno. Děkujeme, všem vinařům, kteří byli osloveni a víno k tomuto 
účelu přislíbili.       
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Narození

Bianca  Nováková  
Lucie Mráková
Ema Pšovská
Michaela Mastná
Vendulka Fajkusová
Patrik Sedláček
Luboš Jeřábek
Václav Bujáček

Opustili nás

František Mráka
Petr Polínek
Marie Melicharová
Marie  Gazdíková
Františka Králová
Anežka Gregorovičová

Sňatky
Věra Šťavíková
Marek Vajdík

V Lanžhot  dne 20.11.2007 

Tisková zpráva . 02 – k projektu „Vinné sklepy na Podluží“ 

Žádáme Vás o zve ejn ní informací o realizaci projektu „Vinné sklepy na Podluží“ ve vašem týdeníku.  

Region Podluží dokon il pr vodce sklepními uli kami

V projektu, který je spolufinancován z prost edk  EU v rámci iniciativy Interreg IIIA eská republika – 
Rakousko vytvo il Region Podluží pr vodce sklepními uli kami a vinnými sklepy v rámci lenských obcí 
Regionu Podluží. Jedná se o ucelený turistický produkt mapující vina skou architekturu a sou asnou 
nabídku vina ských produkt  a služeb cestovního ruchu v Regionu Podluží, který bude ve ejnosti 
dostupný jak v elektronické, tak i tišt né podob . Elektronická verze bude v nejbližších dnech dostupná 
na webových stránkách regionu a bude obsahovat interaktivní mapy jednotlivých obcí a sklepních uli ek
s odkazy na turistické cíle a podnikatele. Tišt ná verze obsahuje mapy sklepních uli ek, popis vina ské 
historie a sou asnosti jednotlivých obcí a také prezentaci subjekt  p sobících ve vina ství a cestovním 
ruchu. Pr vodce bude k dostání koncem roku na obecních ú adech a v kancelá i Regionu Podluží. 

   Ing. Josef Smetana 
           manažer svazku obcí 
                Region Podluží 

RRReeegggiiiooonnn PPPooodddllluuužžžííí
NNáámm ssttíí 117777,, 669911 5511,, LLaannžžhhoott,, II :: 6699665500228844

www.podluzi.czwww.podluzi.cz mmaaiill:: info@podluzi.czinfo@podluzi.cz tteell:: ++442200 777777 332288 005522

Rozd lovník VSnP 
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Inzerce
Zahrady s příjemnou atmosférou, minimální údržbou,

klasické i exotické. Také Feng Šuej a duchovní.

návrhy    celoroční péče o zeleň    poradenství
Pavel Běťák tel. 776 887 987
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Peču, pečeš, pečeme na Vánoce

Někteří namítnou - a proč? Vždyť dostaneme koupit dobré a kvalitní vánoční cukroví a pečivo. Ale jedno nám nahra-
dit nemohou: tu směs vůní vanilky, skořice a  teplo a útulno předvánoční pohody. A tak Vám nabízíme pár jednoduchých  
receptů.

Kokosové cukroví
100 g hladké mouky, 100 g tuku, 100 g mletého kokosu, 80 g prášk. cukru, 1 žloutek, 1 bílek na potření. 
Uvedené přísady smícháme, vyválíme placku a vykrajujeme drobné tvary, které potíráme bílkem a sypeme sekanými 
oříšky.

Mrkvová kolečka
250 g strouh. mrkve, 250 g hl. mouky, 250 g pokrmového tuku, špetka pr. do pečiva
S přísad vypracujeme těsto a necháme několik hodin odležet (i do příštího dne). Vyválíme 3 mm silný plát a vykrajujeme 
kolečka nebo kroužky. Pečeme v prudké troubě a ještě teplé obalujeme v cukru. Můžeme jej ochutit vanilkou nebo sko-
řicí.

Kaštánky
100 g mletýcořechů, 60 g prášk. cukru, 1 malý bílek, z ½ citronu šťáva.
Těsto vypracujeme v misce a lžičkou tvoříme hromádky. Necháme je oschnout a asi za dva dny napíchneme hrudku  na 
jehlici a namočíme do čokolády. Klademe do papírových košíčků.  

Redakční rada Prušánského zpravodaje

děkuje všem čtenářům za přízeň 

a přeje všem pěkné a klidné prožití Vánoc 

a v novém roce 2008 

hodně štěstí zdraví a spokojenosti.   
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Na Štěpána není pána..      
Jak je zvykem, proběhne i letos na Štěpána volba nových 

stárků a stárek. Koho si letos naše chasa zvolí do svého čela, 
budeme vědět až 26. prosince. 

V této chvíli mně nezbývá než poděkovat ještě úřadu-
jícím stárkům, kterými jsou Jirka Flamík, Vít Němeček a 
Přemek Novák, stárkám Janě Čuprové a Báře Vašíčkové. 
Všichni jmenovaní si své úkoly plnili odpovědně a svědo-
mitě. Věřím, že si i na rok 2008 zvolí zástupce, kteří budou 
v jejich práci odpovědně pokračovat. Jen mě mrzí, že nemá-
me k dispozici jejich společné foto. Tak Vám představujeme 
pouze děvčata.               

kult. ref. V. Trechová

Dýňobraní

Vinobraní


