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Vážení spoluobčané 
v tomto prvním čísle Prušánského 

zpravodaje 2008 bych Vás rád infor-
moval, o jaké dotace jsme doposud 
požádali, které nám byly přiděleny, 
a co nás čeká v nejbližších měsících.

První investiční dotaci 500 tis. Kč, 
kterou jsme získali a už také proin-
vestovali, byla dotace Jihomoravského 
kraje na prodloužení vodovodního 
řadu na Podsedky. Tato akce byla zko-
laudována koncem roku 2007. 

Dále jsme poslali žádost o dotaci na 
výstavbu sběrného dvora, rekonstruk-
ci MŠ včetně výměny oken a zatep-
lení, výměnu oken a zateplení kabin 
a kuželny TJ Podlužan a rekonstrukci 
obecního úřadu.

Z těchto čtyř žádostí jsme na vý-
stavbu sběrného dvora získali 12 mil. 
Kč ze Státního fondu životního pro-
středí  a na rekonstrukci obecního úřa-
du ze státního rozpočtu 4 mil. Kč. 

Na rekonstrukci MŠ a zateplení ka-
bin a kuželny jsme dotaci nezískali.

V letošním roce se ale očekává ješ-
tě minimálně jedna výzva operačního 
programu životního prostředí na za-
teplení budov, do které znovu projekty 
přihlásíme. 

Ke sběrnému dvoru jenom tolik, 
že výstavba proběhne podle průběhu 
výběrového řízení ještě letos a se zahá-
jením počítáme v měsíci květnu nebo 
červnu. Nový sběrný dvůr vyroste 
v prostorách dvora bývalého MNV. 
Dále máme podanou žádost o dotaci 
určenou pro zvelebení životního pro-
středí  a to na výsadbu zeleně v ulici 
Mlýnská, Hlavní a Nová kolem komu-
nikace v hodnotě 1 mil. Kč.

Koncem měsíce března je uzávěrka 
na dotaci rekonstrukce a výstavbu ná-
vsi s „hodovým parketem“ před obec-
ním úřadem v hodnotě 12 mil. Kč. 
Další žádosti budeme podávat během 
roku podle jednotlivých výzev a pevně 
věříme, že se nám podaří dobře zúročit 
práci, kterou jsme v roce 2007 věnovali 
přípravám jednotlivých projektů. 
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Rekonstrukce OÚ a organizační změny s ní spojené

V tomto článku bych vás rád sezná-
mil blíže s plánovanou rekonstrukcí 
obecního úřadu a České pošty, proto-
že tato se dotkne téměř všech občanů 
Prušánek. 

K rekonstrukci bylo nutné přistou-
pit z několika důvodů. Při každém deš-
ti do budovy zatéká jak střechou tak 
okny, které nedoléhají, v rozích se vy-
tvářejí plísně a obvodový plášť nevyho-
vuje dnešním normám tepelné izolace. 
V celém objektu se topí akumulačními 
kamny, které spotřebují neuvěřitelné 
množství energie a v neposlední řadě 
jsou tu i příčky obsahující azbest, jež 
ohrožují zdraví pracovníků.  Na zá-
kladě těchto skutečností jsme zažádali 
o dotaci na MF a ze státního rozpočtu 
nám byly přiděleny 4 mil. Kč. Na do-
fi nancování celé rekonstrukce v hod-
notě 10 mil. Kč zastupitelstvo schválilo 
úvěr ve výši 6 mil. Kč.

Se zahájením vlastních prací po-

čítáme koncem měsíce dubna podle 
podpisu smlouvy s dodavatelem sta-
vebních prací, který vzejde z výběro-
vého řízení. To znamená, že koncem 
měsíce března a začátkem dubna pro-
běhne stěhování kanceláří obecního 
úřadu do náhradních prostor v budově 
DPS a kulturního domu.

Kancelář starosty obce a matrika 
bude ve volných prostorách zdravot-
ního střediska, kancelář místostarosty 
a účetní bude ve volných bytech DPS.

Kancelář evidence poplatků bude 
přestěhována do kulturního domu. 
Zde také bude v omezené míře provoz 
místní knihovny. 

Kancelář České pojišťovny bude 
v 1. patře budovy DPS. České poště jsme 
nabídli prostory rodinného domu č.p. 
477, který je ve vlastnictví obce (Ho-
donínská ulice, poblíž potravin Hruš-
ka). Bohužel do uzávěrky zpravodaje 
se vedení České pošty k naší nabídce 

nevyjádřilo. O jejích náhradních pro-
storách budete ale včas informováni. 

 Na tomto místě se také omlouvám 
za omezený provoz obecního úřadu 
během stěhování. Doba, po kterou 
budou pracovníci obecního úřadu 
v náhradních prostorách, potrvá až do 
konce roku 2008. O tom, jak budou 
práce na rekonstrukci budovy pokra-
čovat, vás budeme informovat v dal-
ších číslech našeho zpravodaje  

  Letošní koledování pod vánočním 
stromem by tedy už mělo proběhnout 
před novou budovou obecního úřadu, 
jejíž nový vzhled přispěje ke zkrášlení 
středu obce.

Jak vidíte, máme před sebou hod-
ně práce. Ale teď nás čekají Velikonoce 
a jaro, na které se už všichni těšíme. 
Přeji Vám, vážení spoluobčané, pěkné 
prožití jarních svátků, hodně sluníčka  
a dětem bohatou pomlázku.   

 starosta obce

Plnění rozpočtu 2007

třída    skutečnost  rozpočet schválený  rozpočet upravený
1.  Daňové příjmy              17.340.674,11       15.423.000,00                   17.340.600,00
2. Nedaňové příjmy               6.170.856,36           9.525.000,00                       6.170.600,00     
3. Kapitálové příjmy              2.405.410,00                 2.029.000,00                       2.405.400,00
4. Přijaté dotace                     1.929.646,00                 850.000,00            1.929.600,00     
Celkem příjmy              27.846.586,47             27.827.000,00                    27.846.200,00

třída    skutečnost    rozpočet schválený            rozpočet upravený
5. Běžné výdaje                 13.728.831,97              12.214.000,00                   13.728.600,00
6. Kapitálové výdaje            9.934.739,00       12.737.000,00               11.241.600,00
Celkem výdaje      23.663.570,97               24.951.000,00             24.970.200,00

třída            skutečnost               rozpočet schválený           rozpočet upravený 
8124 Splátky půjčených      -2.876.000,00         -2.876.000,00            -2.876.000,00
          prostředků                                   

    
       
třída                                                          rozpočet schválený 
1. Daňové příjmy                                          17.977,000,00                  
2. Nedaňové příjmy                       7.745.000,00   
3. Kapitálové příjmy                                      2.054.000,00                    
4. Přijaté dotace                                         845.000,00                     
Celkem příjmy                                    28.621.000,00                 

Rozpočet na rok 2008
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Informace místostarostypokračování rorpočtu na rok 2008 ze str.2
třída                          rozpočet schválený           
5. Běžné výdaje                   13.459.000,00          
6. Kapitálové výdaje                     12.258.000,00
Celkem výdaje                   25.717.000,00

třída                       rozpočet schválený          
8124  Splátky půjčených            -2.904.000,00
           prostředků                                   
Celkem fi nancování                 -2.904.000,00

 Významné položky z kapitálových výdajů za rok 2007
místní komunikace     853 659,- Kč
vodovod Podsedky     647 394,- Kč
poldry       232 050,- Kč
rekonstrukce MŠ     398 650,- Kč
hřiště pro ZŠ            3 386 717,- Kč         
rekonstrukce KD                  1 294 905,- Kč
rekonstrukce DPS                1 980 308,- Kč
rekonstrukce OÚ                       339 931,- Kč 

Financování
splátka úvěrů                       2 876 000,- Kč

Financování příspěvkové organizace PRUTES za rok 
2007 – čistička odpadních vod

K 1.1.2007 zřídila Obec Prušánky novou příspěvkovou 
organizaci  PRUTES Prušánky. Tato příspěvková organi-
zace se zabývá čištěním odpadních vod.  Na tuto čistírnu  
je napojena i sousední obec Moravský Žižkov, čímž je lépe 
využita kapacita zařízení. Dalším významným dodavatelem 
odpadních vod je místní fi rma VELPA spol. s.r.o.. Dále je 
počítáno s napojením lokality Nechory, což je oblast vin-
ných sklepů, která částečně slouží v současné době i jako  
rekreační objekt. 

V roce  2007 PO PRUTES hospodařila následovně:
náklady   2007    2 639 196,18 Kč
výnosy    2007                         2 817 897,44 Kč
výsledek hospodaření za rok 2007    178 701,26 Kč

Obec Prušánky je vlastníkem veškerého majetku. Na 
rekonstrukci ČOV a dobudování kanalizace a rekonstruk-
ci získala obec již dříve dotaci ze státního fondu životního 
prostředí a ještě v současné době splácí úvěr. PO má tento 
svěřený do nájmu. 

       účetní Obce Prušánky

TŘÍDÍME KOMUNÁLNÍ ODPADY
Vážení občané Obce Prušánky!
Naše společnost TESPRA Hodonín již několik let za-

jišťuje ve vaší obci kompletní servis v oblasti nakládání 
s odpady. Velmi si této spolupráce s  Obecním úřadem 
Prušánky vážíme.  Naším cílem je, aby služby v této oblasti 
byly na vysoké úrovni a abyste vy, jako koneční zákazníci, 
byli spokojeni.

O dosavadní dobré spolupráci a zlepšující se komuni-
kaci a také kvalitě služeb svědčí mimo jiné i velmi dobrá 
úroveň separace komunálního odpadu. V obci Prušánky 
je úspěšně zavedena kombinovaná separace odpadů, a to 
do barevně rozlišených pytlů a do speciálních barevných 
nádob. Tento způsob separace považuji za nejlepší, pro-
tože se občané, kteří chtějí odpady třídit, mohou rozhod-
nout, kde ty svoje umístí. 

Abychom však mohli provést srovnání úspěšnosti tří-
dění odpadů, musíme si připomenout, že v roce 2006 vy-
separoval průměrně  občan Prušánek 42,8 kg surovin, za 
rok 2007 to je již 45,5 kg surovin. V tabulce je uvedeno, 
jak jste si v třídění komunálního odpadu počínali v letech 
2005, 2006 a 2007.

Vážení občané obce Prušánky,
děkuji Vám za vynikající přístup ke třídění odpadů. 

Mohu vás ubezpečit, že všechny odpady, které vyseparujete,  
dále zpracujeme v naší nově vybudované třídírně odpadů 
v Hodoníně a odešleme na  materiálové využití zpraco-
vatelským společnostem. Nejlepší obce v republice vytřídí 
v průměru cca 50 kg surovin na občana, Vaše obec se k této 
hranici již blíží a zvýšeným úsilím jistě v tomto roce repub-
likového průměru dosáhnete. 

K tomu vám přeji mnoho zdaru.
Danuše Nováková, ředitelka společnosti TESPRA Hodonín

Rok   2005   2006      2007
Tříděná komodita/ 
Měrná jednotka t   t      t

Papír   38,915   48,340      49,793
Plasty   24,602   22,340      21,606
Sklo   11,561   18,612      23,917
Nápojové kartony 1,310   1,094      0,821

Celkem surovin 76,388   90,386      96,137
Na 1 obyv. vytříděno 
surovin v kg/období 35,846   42,817     45,541
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CZECH – POINT

Prořezávka stromů
Ve druhé polovině února provedla 

odborná fi rma pana Lišky DOKTOR 
STROM prořezávku stromů v obci. 
Nejvíce viditelná je práce na vrbě a jer-
línu u sochy sv. Floriána.

Předem jsme byli upozorněni na 
možné stížnosti ze strany obyvatel, kte-
rým se prořezávka zmiňovaných stro-
mů nebude líbit. Stromy byly přerostlé, 
zahuštěné a plné suchých větví, které 
se při větru lámaly a padaly i na silnici. 
Vrba je strom, který brzo obroste, větší 
seřezání bylo nutné a zmlazující řez jí 
prodlouží život. 

Čištění korun stromů bylo dále 
provedeno u kulturního domu, v par-
ku  u kostela a na hřbitově, kde se pro-
čišťovaly koruny bříz a lip.   

 Závěrem přeji všem spoluobčanům 
hezké prožití velikonočních svátků.  

 místostarosta obce
únor 2008 březen 2008

V rámci projektu Ministerstva vnitra od 2.1.2008 je na našem úřadu plně realizován projekt Czech POINT. Jedná se o kontakt-
ní místo, které umožňuje získat na počkání ověřené výpisy z následujících registrů:

Ověřené výstupy:
- z Katastru nemovitostí
        Správní poplatek: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku
          Pro vystavení dokumentu je nutné znát: katastrální území a parcelní číslo, popřípadě číslo popisné, list vlastnictví
- z Obchodního rejstříku
      Správní poplatek: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku
        Pro vystavení dokumentu je nutné znát: Identifi kační číslo organizace
- z Živnostenského rejstříku
      Správní poplatek: 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další stránku
        Pro vystavení dokumentu je nutné znát: Identifi kační číslo organizace
- z Rejstříku trestů
     Správní poplatek: 50,- Kč za celý výpis
    Pro vystavení dokumentu je nutné předložit: platný občanský průkaz nebo cestovní pas žadatele
Kontaktní místo: Obecní úřad Prušánky, Matrika

Informace matriky

Upozornění na povinnou výměnu občanských průkazů

Podle Nařízení vlády č. 612/2004 Sb., jsou občané ČR povinni provést výměnu občanských průkazů vydaných:

- do 31.12.2003 bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2008.
 Žádost o vydání občanského průkazu je občan povinen podat nejpozději do 30. listopadu 2008.

O výměnu nemusí žádat občané narození před 1. lednem 1936, pokud v jejich současném občanskému průkazu není 
doba platnosti vyznačena a omezena konkrétním datem.

                                                                                            Alena Zvědělíková, matrikářka
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Ze základní školy

Přehoupli jsme se do druhé poloviny školního roku
V průběhu ledna vždy fi nišuje uzaví-

rání známek za I.pololetí. Zejména pro 
nejstarší žáky je to termín nesmírně dů-
ležitý – známky se objeví i na přihlášce 
na další školu. Nejinak tomu bylo i le-
tos. Poslední přihlášky na střední školy 
a učiliště byly odeslány v řádném termí-
nu –u nás jsme všechno stihli do pátku 
29.2. Dá se říci, že jsme si nechali rezer-
vu 14 dní. Nejvíce přihlášek putovalo na 
obchodní akademii, na integrované SŠ, 
kde jsou pod jednou střechou maturit-
ní obory i učňovské obory. Celkem dost 
zájemců bylo i o gymnaziální vzdělání. 
Na víceleté gymnázium (z 5.ročníku) se 
od nás hlásí 2 uchazeči. O úspěšnosti 
našich žáků v přijímacích řízeních se 
dočtete v příštím zpravodaji.

Toto období je také obdobím vel-
kých příprav na ples SRPDŠ. Letos tyto 
přípravy proběhly pod „novým vele-
ním“. Předsedkyní SRPDŠ byla zvolena 
paní Jana Flajžíková a výbor byl obmě-

něn o nové zástupce rodičů za jednot-
livé třídy. I bývalé členky výboru byly 
nápomocny při přípravách. 

Z pohledu účastníka plesu si myslím, 
že byl ples důstojným vstupem našich 
děvčat a chlapců do společenské sezo-
ny. Předtančení bylo ozvláštněno ukáz-
kou latinskoamerických tanců. Tombo-
la byla obzvlášť bohatá. Zde bych ráda 
poděkovala všem našim příznivcům za 
dary do tomboly, všem, kdo připravova-
li ples organizačně, naší kolegyni Hance 
Uhlířové za náročný nácvik s deváťáky 
a v neposlední řadě rodičům, kteří nesli 
nemalou tíži fi nanční. Můžeme se tedy 
začít těšit na ten další. 

Jak jste byli informováni, zapojila 
se naše škola do úsilí o získání titulu 
Ekoškola. Do tohoto zaměření zapa-
dá i projekt zpracovávaný našimi žáky 
8.ročníku na téma vývoj zalesnění kra-
jiny a vegetace v okolí školy. Všechny 
školy, které tento projekt zpracovaly, jej 

pojedou představit na setkání, jež pro-
běhne na krajském úřadu 19.3. Na tyto 
aktivity tématicky navazují i další akce; 
předpokládáme opět sběr starého papí-
ru – pravděpodobně v průběhu dubna. 
Také chystáme tradiční Den Země.

Rádi bychom vyzkoušeli možnost 
tzv.příměstského tábora v době hlav-
ních prázdnin. Byla by to organizo-
vaná činnost pro děti v jednotlivých 
dnech zaměřená na různé zájmové 
aktivity (sport, výtvarničení, hudba 
apod.). Součástí by nebylo nocování 
v prostorách školy. Činnost by konči-
la pozdě odpoledne. Bližší informa-
ce můžete dostat  od začátku měsíce 
dubna u paní učitelky Vandy Buškové 
nebo u ředitelky školy.

S těmito vyhlídkami už bychom 
měli tedy přivítat alespoň jaro. A tak 
vám přeji, ať je toto jaro pro vás krás-
né, dodá vám hodně sil a elánu.

Alena Kristová 

Sportovní činnost školy
V průběhu ledna a února proběhlo 

několik sportovních soutěží. Tradičně 
pokračovala soutěž v házené (naši žáci 
skončili jako třetí) a také okrskové kolo 
ve fl orbale v Dubňanech. Tady se naši 
hoši umístili také na 3.místě, i když byli 
v nevýhodě co do výškového obsazení. 
V konkurenci velkých škol (s větším vý-
běrem žáků) a tradičních fl orbalových 
„velmocí“ okresu to bylo opravdu pěk-
né umístění. Tady se ukázala dlouhole-
tá práce pana učitele Wagnera.

Na začátku března nás čekal lyžař-
ský kurz. Každoročně hledáme vhodný 
termín, který nebude v kolizi s jarními 
prázdninami a také s uzavíráním zná-
mek za I. pololetí. Teď jenom zbývá, aby 
tento termín byl také „sněhový“. S tímto 
se ale nedá rok předem počítat, výkyvy 
našeho počasí nás už nejednou zaskoči-
ly. Tak nám poraďte-kdy že je ten nejlep-
ší termín pro lyžařský kurz??? Věříme, 
že to vyjde a účastníci získají základy 
sjezdového lyžování. O nové zážitky jistě 
nebude nouze.                  Alena Kristová

Cimrmanův den
Divadlo Járy Cimrmana oslavující čtyřicáté výročí,mystifi kace a doba po-

čátku dvacátého století se staly inspirací pro Cimrmanův den, kterým si žáci 
devátého ročníku osvěžili devátý rok své školní docházky.Přišli dobově oblečeni 
i učesáni, oslovovali pedagožky slečno učitelko, naučili se hymnu c.k. mocnář-
ství, měli připraveny vynálezy cimrmanovského typu, které jim musely alespoň 
jedenkrát fungovat, připravili si básničky, referáty, dramatizace na téma Zapo-
menuté kapitoly ze života Járy Cimrmana, hledali Cimrmanovu závěť atp.A ko-
lem poledne jste je v tom dobovém oblečení mohli spatřit u obecního úřadu, 
kterak zpívají hymnu mocnářství a prosí, aby je někdo vyfotil.

Sto deset školních schodů
Tak to je přesně pětkrát z prvního patra školy do druhého.A tato vzdálenost byla 

závodní trasou pro žáky druhého stupně.Soutěže se v průběhu přestávek jednoho 
prosincového dne účastnily všechny třídy, přičemž celková váha družstva jedné tří-
dy musela být minimálně půl tuny, s čímž měly zejména šesté třídy problém. Nako-
nec ale právě ti nejdrobnější (6.A) zvítězili.Každá třída měla vlastní dresy,trenéra, 
maséra, roztleskávačky; hrála nám hudba, moderátoři udržovali pozornost publika.

A proč vlastně takovéto soutěže, legrácky děláme? Třeba proto, aby se děti, 
i když za to nejsou známkovány, dokázaly semknout dohromady, aby dokázaly 
svou kreativitu, ukázaly svoje další vlohy a schopnosti.Tyto soutěže jsou také mož-
ností pro jedince, které baví tvorba takovýchto aktivit, což dokázali Tomáš Chludil 
a Mirek Herka  a pomocníci soutěží pro žáky 6. a 7. ročníku, kterou si připravili 
naprosto sami a jako prostředek využili počítačové programy a dataprojektor.

    Vanda Bušková,uč.
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Informace odpadového hospodářství

Recyklační plocha
Pravidelný provoz na recyklační ploše, kde se ukládá sta-

vební suť, bude zahájen 1. dubna 2008

Otevřeno bude:
Úterý          15.00  -  17.00
Čtvrtek:      15.00  -  17.00
Sobota:         9.00  -  15.00

Znovu upozorňujeme, že na skládku lze uložit pouze 
beton, cihly, střešní tašky, keramické obklady a omítka. Suť 
se zeminou nelze na recyklační plochu ukládat..                        

Pytle na trávu a listí
Obecní úřad po dohodě se svozovou fi rmou Tespra Ho-

donín nově zavádí sběr trávy a listí.
Pytle jsou červenohnědé a jsou určeny pouze na trávu 

a listí. Takto sebraný biologický odpad bude odvážen je-
denkrát za čtrnáct dnů v úterý spolu s ostatním tříděným 
odpadem a bude se dále využívat ke kompostování. Tyto 
pytle si můžete vyzvednout rovněž na obecním úřadě. 

Od měsíce dubna se budou pytle na tříděný odpad vydá-
vat v kulturním domě. 

Sběr nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům, že jarní sběr nebezpečného 

odpadu a starého textilu bude ve středu 9. dubna. Kontej-
ner na textil bude přistaven od 10 hodin. Sběr odevzdejte 
v pytlích, nevhazujte jej volně do kontejneru. Usnadníte 
tím práci při odvozu. Kontejner na nebezpečný odpad bude 
k dispozici jako vždy až v odpoledních hodinách a to v době 
od 15 do 17 hodin. 

Ohlédnutí za kulturou

Vánoční pořad 

Vánoční pořad s názvem Půjdem 
spolu do Betléma se konal v neděli 23. 
prosince. Ve scénicky laděném pro-
gramu se představily děti z mateřské 
školy, základní školy a mužský a žen-
ský sbor z Prušánek; doprovázela CM 
Verbuňk. Pro velký počet účinkují-
cích byla příprava celého pásma velmi 
náročná. Věříme, že se vše podařilo 
a návštěvníci odcházeli  spokojeni 
a se sváteční náladou. Prostřednic-
tvím zpravodaje bych chtěla poděko-
vat všem, kteří pomáhali s přípravou 
celé akce a rodičům účinkujících dětí 
za jejich spolupráci a ochotu, kterou 
projevili při zkouškách dětského pás-
ma.    

Pořadatelem akce byl Slovácký krú-
žek a Obec Prušánky.    

  Vlasta Trechová
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Koledování na návsi

    Pořádá Obec Prušánky již ně-
kolik let. Občané se již na tuto novou 

tradici těší, což se projevuje i na účasti 
koledníků. Místní muzikanti a mužáci 

se svým vyzrálým hlasem jsou záru-
kou úspěšného koledování. Letos se 
poprvé zapojily aktivně i děti písnič-
kou Rolničky, rolničky...Letos budeme 
na děti pamatovat a také pro ně připra-
víme několik známých koled.

Koledy, které budou pro děti pře-
dem připraveny, si mohou rodiče vy-
zvednout, aby se je mohly děti doma 
naučit. Věříme, že tato změna bude 
vítána.  

Koledování u vánočního stromu je 
vždy velmi pěkná a srdečná akce, která 
byla i letos zakončena - také tradičně – 
koštem prušánecké slivovice. A že byla 
dobrá, to snad není třeba ani zdůraz-
ňovat. A na to, že Vánoce nejsou bílé, 
si už pomalu začínáme také zvykat.

Uvítání roku 2008

Vstup do nového roku jsme oslavili již po de-
váté ohňostrojem, který pro nás připravuje ohňo-
strůjce pan Jiří Krkavec ze Všechovic.  Světelná zář 
se na nad hlavami všech obdivovatelů rozprostřela 
po projevu starosty obce p. Jana Noska a po státní 
hymně. 

Celou produkci provázela hudba, která zážitek 
z jiskřivých obrazců ještě umocňovala.  

Nechybělo ani občerstvení formou svařeného 
vína a teplého čaje. Děkujeme všem vinařům, kte-
ří nám ochotně, tak jako každý rok, víno darovali 
a panu F. Schottlovi za přípravu.                  

Mužácký krojovaný ples

V pátek 11. ledna se sešli v Prušán-
kách příznivci folkloru na mužáckém 
plese, který pořádal Slovácký krúžek a 
mužáci z Prušánek.

Pozvání přijali mužáci z Dolních 
Dunajovic, Hroznové Lhoty, Staré 
Břeclavi a Vacenovic. Pořadatele potě-
šila také účast hostů ze Slovenské re-
publiky a to z Holíče a Kuklova.

Celý večer probíhal v příjemné a sr-
dečné atmosféře. Všichni návštěvníci se 
velmi dobře bavili a podle jejich vyjád-
ření se již těší na příští rok. Nově vyzdo-
beným sálem se ozývaly i pěkné slovác-
ké písničky a k dobré pohodě a náladě 
určitě přispěla DH Stříbrňanka, s jejímž 
repertoárem byli všichni spokojeni.  

ZO KSČM  Prušánky pořádala již po několikáté ples pracují-
cích. Tento ples má pokaždé vysokou společenskou úroveň, i když 
svou účastí nepřevyšuje ostatní plesy. Hudební skupina AMADE-
US z Holíče, která u nás nehostovala poprvé, svým repertoárem 
vždy nadchne a uspokojí všechny věkové kategorie návštěvníků 
tohoto plesu. Můžete si zatančit  při všech hudebních žánrech. Ti, 
kteří se zúčastnili, byli doslova nadšeni příjemnou až srdečnou at-
mosférou, která plně vládla celým večerem a téměř všichni vydr-
želi až do konce.

A tak, vážení občané, hoďte za hlavu jakékoliv předsudky a přijď-
te se pobavit na ples pracujících, který je určen právě Vám.       

Ples pracujících



strana 8 Číslo 1/2008

Zpravodaj obce Prušánky

Krojovaný ples

V sobotu19. ledna pořádal Slovác-
ký krúžek a chasa z Prušánek tradiční, 
v pořadí již VIII. krojovaný ples, který 
byl zahájen moravskou besedou.Ve svá-
teční plesový večer zazářila v kroji kro-
mě domácí chasy i chasa z Moravské 
Nové Vsi a Mikulčic. K tanci i poslechu 
hrála DH Přespolanka. Nechyběla ani 
tradiční volba MISS plesu. Tento titul 
letos získala Jana Mizerová z Prušánek. 

Celý večer probíhal ve velmi dob-
ré náladě. Mladí se velmi dobře bavili 
a to je důležité, vždyť to byl přece jejich 
ples. Nás, pořadatele, zaskočila velmi 
malá účast Prušaňáků. Nechce se nám 
ani věřit, že je u nás tak málo příznivců 
folkloru. Domníváme se, že slabá  účast 
přespolních byla ovlivněna pořádáním 
krojovaných plesů v okolních obcích. 

Budeme se těšit, že snad to bude 
příště lepší.        

Ples Regionu Podluží
V sobotu 1. února se konal v Pru-

šánkách V. společenský ples Regionu 
Podluží, kterého se zúčastnili nejen 
představitelé svazku obcí regionu, ale 
i ostatní občané.  K tanci i pro dobrou 
pohodu hrála dechová hudba Večer-
ka z Hlohovce, která svým hudebním 
projevem všechny přítomné přesvěd-
čila, že je opravdu dobrou kapelou. 

V kulturní vložce se žáci 9. třídy 
představili kubánským tancem ča-ča. 
V rytmu latinskoamerických i stan-
dartních tanců pokračovali i tanečníci 
z Prušánek – Michal Kamenský a Kris-
týna Hnidáková se svými tanečními 
partnery, pro něž je tanec koníčkem. 
Tanečníci z Hodonína předvedli tance 
na profesionální úrovni, které završili 

temperamentní taneční show. Dobrá 
muzika, tanec, bohatá tombola a vese-
lá nálada hostů vydržely až do ranních 
hodin. Ples byl představiteli obcí Regi-
onu Podluží hodnocen velmi pozitiv-
ně, a to nás těší.

Děkujeme všem obcím a podni-
katelům z Prušánek, kteří do tomboly 
přispěli.
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Společenský ples SRPDŠ  

Druhou sobotu v únoru se konal v 
našem kulturním domě tradiční spole-
čenský ples SRPDŠ při ZŠ Prušánky. 

Na tento sobotní večer se nejvíce 
asi těšili žáci devátých tříd, kteří ples 
zahájili polonézou a ukázkou latinsko-
amerického tance. Děvčata v bílém a 
chlapci ve žlutých a růžových košilích 
svým vystoupením mile překvapili a 
nikdo nepochyboval o tom, že nácvik 
na oba tance byl velmi náročný. Ale 
zvládli to na jedničku. Nácvik tan-
ců připravila p. uč. Hana Uhlířová. O 
dobrou náladu se postarala hudební 
skupina Impuls. Návštěvnost převy-
šovala účast ostatních plesů, ale to se 
dalo  vzhledem k předtančení deváťá-
ků očekávat.   

Pořadatelé děkují všem, kteří přispěli 

Poděkování sponzorům plesů

Pořadatelé plesů děkují prostřednictvím zpravodaje všem podnikatelům a občanům 
z Prušánek za dary, které věnovali do tomboly.      

 kulturní pracovnice

Country bál

Druhou sobotu v březnu pořáda-
la Obec Prušánky country bál. Tento 
druh společenské zábavy není u nás 
ještě zažitý, což se projevilo samozřej-
mě na účasti. Prodalo se celkem 59 
vstupenek, a to je na Prušánky velmi 
málo. Přesto hudební skupina PAUZA  
ze Strakonic dokázala svým hudeb-
ním vystoupením vytvořit výbornou 
atmosféru. Velký úspěch měla děvča-
ta z Moravského Žižkova s kankánem 
a ukázkou country tance. Jejich taneč-
ní vystoupení bylo pěkným zpestřením 
večera. Po půlnoci se na bále zastavila 
skupina tanečníků z Kyjova, která pro 
všechny přítomné zorganizovala výu-
ku country tanců. Při této výuce jsme 
všichni zažili spoustu legrace. Prostě 
– bylo to fajn.     

do bohaté tomboly a také těm, kteří se podíleli na přípravě této pěkné společenské akce.
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Z činnosti Regionu Podluží

V uplynulých dvou měsících se Re-
gion Podluží prezentoval v rámci spo-
lečné expozice Regionu Slovácko na 
veletrzích cestovního ruchu V Brně, 
Bratislavě a v Praze.  

V Brně, kde jsem měli vlastní pre-
zentační pult, jsme slavnostně 
zahajovali celý veletrh a během 
dne účinkovaly děti ze souboru 
Pomněnka z Tvrdonic za do-
provodu CM Přemysla Líčení-
ka. V neděli pak veletrh ukon-
čovaly mažoretky z Moravské 
Nové Vsi. Mnoho návštěvníků 
brněnského veletrhu nás ujiš-
ťovalo, že se opět chystají v létě 
na Podluží.  Pro tyto účely ob-
drželi přehled ubytování, stra-
vování, vinařství a nezbytný 

kulturní kalendář s upozorněním, 
aby sledovali aktualizaci webových 
stránek Regionu. Podluží bylo pre-
zentováno i velkou krojovou figurí-
nou.

Na veletrzích v Bratislavě a Praze 

již pro naši prezentaci nebyl vyčle-
něn tak velký prostor, jelikož i stánek 
Slovácka byl přiměřeně menší než v 
Brně.

Přesto nechyběly naše  propa-
gační a informační materiály a náš 

zástupce. Předpokládáme, že v 
případě zájmu vinařů, by bylo 
možné fyzicky prezentovat vi-
nařství z Podluží i na těchto 
dvou veletrzích.

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat vinařům za věnování 
vzorků vín pro potřeby veletrhu. 
Věnovaná vína byla odbornou i 
laickou veřejností shledána jako 
výborná. Vaše propagační ma-
teriály byly rozebrány.

Martina Poláchová, RP

Drobné informace

Tříkrálová sbírka Volba nových stárků Termín hodů
Tak jako každý rok tak i letos se 

v naší obci konala Tříkrálová sbírka, 
do které naší občané přispěli částkou 
43 941,- Kč. Vybrané peníze byly po-
ukázány na účet Sdružení České kato-
lické charity a budou rozděleny všem, 
kteří pomoc potřebují. Děkujeme 
občanům za jejich fi nanční podporu 
a také těm, kteří se vybírání dobrovol-
ně věnovali.    

Na Štěpána proběhla volba stárků 
pro rok 2008. Chasa si do svého vedení 
zvolila jako 1. stárka Františka Javůrka, 
dále pak Michala Kamenského a Mi-
chala Čupra. Děvčata budou zastupo-
vat nově zvolené stárky Kristýna Hni-
dáková a Iva Hromková. Přejeme, aby 
se jim v jejich funkcích dařilo.  

I když se to zdá pro někoho brzy, 
přesto se již vyskytují dotazy na termín 
hodů. Všem, kteří si již zařizují dovo-
lené sdělujeme, že hody letos budou ve 
dnech 10.-12.srpna. Beseda u cimbálu 
se uskuteční v sobotu 9. srpna.

Vichřice Emma

Před pár týdny se přehnala přes naše území vichřice Emma, která na mno-
hých místech způsobila velké škody. Musíme však s potěšením konstatovat, že 
naše obec nebyla nijak zvlášť postižena a žádné velké škody ani újma na zdraví 
hlášeny nebyly.  

Přesto však se někteří občané zmínili o poškozených střechách a plotech. 
Určitě jsme všichni rádi, že zůstalo jen u zmíněných střech a plotů a naše obec 
nebyla poznamenána žádnou katastrofou.Nájem hrobového místa

Na různé dotazy o platbě za nájem 
hrobového místa sdělujeme, že všich-
ni nájemci, kterých se letošní platba 
týká, budou včas vyrozuměni. Úhradu 
za nájem hrobového místa si můžete 
následně provést na kulturním domě, 
kam bude kancelář evidence poplatků 
přestěhována z důvodu rekonstrukce 
obecního úřadu.   
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Římskokatolická farnost Prušánky informuje

Po dobu nemoci dosavadního faráře P. Josefa Doležela byl do farnosti zástupně jmenován  P. Slavoj Alexa, farář z 
Tvrdonic. V prosinci byl z rukou hodonínského děkana předán P. Slavoji Alexovi dekret, kterým se ustanovuje adminis-
trátorem farnosti v Prušánkách.

Květná neděle
Tento den si budeme připomínat Ježíšův vjezd do Jeruza-
léma a vyčištění chrámu. Pro nás je to připomínka našeho 
putování do Jeruzaléma nebeského, spojené s očistou na-
šeho srdce.Při této bohoslužbě se světí první jarní ratoles-
ti. (Jíva, zlatý déšť apod.)
Bohoslužba 9.00 hodin

Zelený čtvrtek
Kdo by neznal námět „Poslední večeře“, která se pro 
křesťany stala začátkem naší spásy. Právě tuto událost 
si dnes připomeneme při slavení Eucharistie. A Ježíše 
modlícího se za nás v Olivové zahradě… Pojďme se k 
němu připojit.
Bohoslužba 17.00 hodin

Velký pátek
Den, kdy zemřel Kristus. Den velkého postu. Den, kdy Boží 
láska defi nitivně vítězí nad zlem. Den, kdy křesťané děkují 
za svoje vykoupení. Dnešní liturgie přináší pašijový zpěv o 
umučení Krista, deset proseb za všechny lidi a obřad po-
zdravení kříže.
Křížová cesta  15.00 hodin
Bohoslužba 17.00 hodin 

Velikonoce ve farnosti Prušánky
Pomalu končí doba postní, ve které se křesťané snaží víc se soustředit na věci podstatné. Vyvrcholením tohoto očist-

ného úsilí je Svatý týden, ve kterém si budeme připomínat nejdůležitější chvíle Kristova života a také narovnávat svoje 
životní cesty k dobru.

Bílá sobota
Tento den Ježíš ležel v hrobě.
Tento den se nekonají žádné obřady

V sobotu v noci začíná VELKÁ NOC
Je to oslava Kristova vzkříšení. Křesťané na celém světě bdí 
a modlí se. Středem celé liturgie je připomínka našeho vy-
koupení, Kristova vzkříšení a naše naděje na věčnost
Bohoslužba 19.00 hodin

Velikonoční neděle
Víc než prázdný hrob. Ježíš žije a zve i nás k Novému životu.
Bohoslužba 9.00 hodin

Velikonoční pondělí
Bohoslužba 9.00 hodin

Milí spoluobčané,
nejde mi jenom o to pozvat Vás na bohoslužby do kostela. 

Víra je víc než kostel. Chci Vás pozvat na bohoslužby, aby-
chom si všichni připomněli, co všechno dělá Bůh pro ty, které 
miluje, co všechno dělá Bůh pro nás.

Z celého srdce Vám přeji krásné Velikonoce, plné radosti z 
vykoupení, plné radosti z lidí kolem Vás.        Váš   Slavoj Alexa

Velká noc

Velikonoční svátky, někdy také Velká 
noc, jsou  pro věřící občany nejvýznam-
nějším svátkem v liturgickém roku. Jsou 
svátkem, k jehož oslavě se připojují, kaž-
dý vlastním způsobem, i bezkonfesní 
občané. Svátky se staly takovou součástí 
občanského roku, že si již málokdy uvě-
domujeme jejich kořeny.

Křesťanské Velikonoce mají těs-
nou spojitost s židovským svátkem 
Pascha, kterým oslavoval tento národ 
své vyvedení z otroctví. Současný vý-
znam velikonočních svátků je dán 
vyvrcholením spasitelského poslání 
Ježíše Krista, jeho umučením a slav-
ným zmrtvýchvstáním. Tyto nejdůle-
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Kostel sv. Isidora oslaví 250 let
Farnost Prušánky si bude letos při-

pomínat 250 let od posvěcení Chrámu 
Páně, který byl postaven v pozdně ba-
rokním slohu na místě původní kap-
le sv. Isidora a vysvěcen na svátek sv. 
Martina roku 1758. 

Kostel je nejvýznamnější památkou 
a nejstarší stavbou v obci. Také díky 
péči některých farníků o okolí kostela 
patří toto místo k jednomu z nejhez-
čích v Prušánkách. Kostel přestál mno-
há období, jako byla např. válečná léta 
nebo období komunismu, kdy k němu 
lidé svůj zrak upínali či odvraceli. Jeho 
význam je však stále stejný. Kostel je 
duchovním centrem obce. Vždyť vý-
znamné svátky jako jsou např. Vánoce, 
Velikonoce a hody, které vyrůstají prá-
vě z křesťanského základu, se nějakým 
způsobem dotýkají každého občana. 
Bez živé farnosti, lidí snažících se pře-
dávat víru a křesťanské hodnoty z ge-
nerace na generaci, by byl však kostel 
pouze prázdným a zatuchlým místem. 

Farnost Prušánky může také přispět 
do mozaiky života obce. Právě letošní 
výročí je pro to dobrou příležitostí. 
Připomíná nám události minulosti, ale 
současně je inspirací k dalším krokům 
na duchovní cestě v přítomnosti i bu-
doucnosti.

Na sobotu 10. května 2008 se v naší 
farnosti poprvé připravuje farní den. 

žitější okamžiky si věřící připomínají 
zvláštními a slavnostními liturgickými 
obřady ve velkém týdnu začínajícím 
Květnou nedělí a zejména pak ve veli-
konočním třídenní o Zeleném čtvrtku, 
Velkém pátku a o Bílé sobotě, kdy je 
oslavováno zmrtvýchvstání Ježíše.

Velikonoční svátky jsou přiroze-
ně spojovány s nadcházejícím jarním 
obdobím, s dobou nově se rodícího 
a obnovovaného života v přírodě. O 
těchto svátcích si můžeme uvědomit, 
do jaké míry právě náboženství a víra 
lidí dokáže skloubit  a přetvořit součásti 
i symboly  ze života rozdílných kultur, 
které naopak obohacují a přispívají k 
jejich kontinuitě i v současné moderní 
společnosti. Proto nás nemůže překva-
pit, kolik zvyků a činností je spojováno 

s velikonočními svátky, aniž by měly co 
do činění s liturgií nebo s náboženským 
cítěním. Tyto zvyky   nás  naopak spoju-
jí s historií a se životem našich předků, 
kteří tyto svátky slavili možná daleko 
spontánněji, než si dnes uvědomujeme.

Zejména na vesnici byly tyto svátky 
jistým předělem, který od sebe oddělo-
val zimu a nastávající jaro. Proto bylo a 
dosud je dobře znát, kdy budeme slavit 
Velkou noc. 

Ke stanovení data potřebujeme 
kalendář, ve kterém jsou vyznačeny 
základní měsíční fáze, především úpl-
něk. Důležitým dnem pro rozhodnutí 
je jarní rovnodennost 21.3. Potom ne-
děle po úplňku, který nastane po jarní 
rovnodennosti, je Velikonoční nedělí 
- Hod Boží velikonoční. Šest nedělí 

zpětně nás dovede  k Popeleční středě, 
kterou počíná půst.

Podle krajových zvyklostí mohou 
mít jednotlivé neděle své názvy, které 
dosti často souvisejí s pokrmy, které 
byly o jednotlivých nedělích předklá-
dány. První neděle postní se pak nazý-
vala  neděle Pučální nebo také Pražná, 
druhá Černá, třetí Kýchavná, čtvrtá 
Družebná, pátá Smrtná a šestá nedě-
le Květná, kterou byl zahajován svatý 
nebo pašijový týden. 

Křesťanský svět rozpoznává v ta-
jemství Velikonoc opravdové obdo-
bí nového života silnějšího než smrt 
a skrze vzkříšení nový život.

Dr. F.Hradil, Csc.
Pozn x : K.Skopoová:Hody půsty 

masopusty,AKROPOLIS,s.6,
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Informace místní knihovny

Program bude zahájen dopoledne pro-
mítáním pásma o historii farnosti až 
po současnost. Odpoledne proběhne 
slavnostní mše svatá, po které bude 
požehnána zrekonstruovaná klubov-
na (jedná se o stavbu sedlové střechy, 
zateplení a opravu opláštění) pro děti 
a mládež. Součástí programu bude 
také výstava obrázků z výtvarné sou-
těže dětí, která bude tomuto dni před-
cházet, dále pak farní piknik a odpo-
ledne pro děti s táborákem. 

Klubovnu spravuje Sdružení Krásné 
místo, jehož smyslem je zaštítit volnoča-
sové aktivity spočívající v pravidelných 
schůzkách kluků a holek, organizací vý-
prav, skautských táborů apod. Při této 
činnosti je kladen důraz na všestranný 
rozvoj osobnosti včetně duchovních 
hodnot. Klubovna i přiléhající hřiště je 
otevřena široké veřejnosti. Z důvodů ne 
zcela vyhovujících podmínek v klubov-
ně (zatékání, promrzání,…) byla v roce 
2007 zahájena celková rekonstrukce 

klubovny a okolí díky získanému gran-
tu Jihomoravského kraje, příspěvkům 
od obce Prušánky, sponzorů a farníků. 
Doufáme, že se rekonstrukce do farní-
ho dne podaří dokončit. 

Program bude upřesněn na vývěs-
kách před kostelem a na kabelové te-
levizi. Všichni, kteří budou mít zájem 
se setkat a společně oslavit výročí, jsou 
srdečně zváni.

Za organizátory Jitka a Petr Omelkovi

Ze sportu

Štěpánský turnaj

Sbor dobrovolných hasičů Prušánky 
pořádal tradičně na Štěpána turnaj ve 
stolním tenise, který se každoročně koná 
v tělocvičně základní školy. V tento den 
se sejdou zájemci o tento sport a změří 
si svou zdatnost v tomto halovém spor-
tu. Zúčastnit se může každý, kdo tomuto 
krásnému sportu holduje a má chuť se 
pobavit, protože kromě pěkných sportov-
ních výkonů  je celý turnaj provázen dob-
rou a srdečnou náladou.

Z pěkného umístění se radovali:
1. Milan Vašíček  
2. Antonín Pihar
3. Karel Šenigla

 Výhercům blahopřejeme. Všem ostat-
ním vzkazujeme, aby přišli příště zas, vždyť 
není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Toho-
to hesla se držel již Emil Zátopek, a to byl 
nějaký sportovec!!

           Za SDH Petr Kučera

Z činnosti rybářů

Naši rybáři hodnotili minulou sezonu a porovnávali s předešlými roky. 
Pro srovnání uvádíme údaje o počtu  ulovených ryb za celý  Moravský 
rybářský svaz v Moravské Nové Vsi.   

V roce 2004               2847 ks ryb        8 460 kg    prům. váha   2,9 kg
V roce 2005               3849 ks ryb      10 206 kg    prům. váha   2,7 kg
V roce 2006               3107 ks ryb        9 558 kg    prům. váha   3,1 kg
V roce 2007               2577 ks ryb        8947 kg     prům. váha   3,5 kg

V Prušánkách je organizováno 75 členů, z toho je 14 členů z řad mládeže. 
Dospělí rybáři z Prušánek ulovili v roce 2007 celkem 575 kusů ryb 

o celkové váze 2240 kg. 
Průměrná váha byla 3,9 kg. Mladí rybáři ulovili 36 ryb o celkové váze 

132 kg. Průměrná váha byla 3,65 kg. 
Podle těchto údajů můžeme říct, že kromě krásných chvil strávených 

v přírodě si rybáři ještě odnesou pěkný úlovek. 
Každý druh má určenou lovnou míru a není tedy možné každou rybu 

hodit do ruksaku. U kapra máme spodní míru 45 cm a horní 70 cm.  Kapr 
pod a nad lovnou míru musí být vrácen zpět do vody.  

Vodu máme zarybněnou a s příchodem jara se již rybáři těší na krásné chvíle 
u vody. Věříme, že nám bude přát počasí a sezona bude pro všechny úspěšná. 

S pozdravem  „Petrův zdar“
Roller Ladislav st. 

Statistické údaje za rok 2007
Počet čtenářů     187       (65 do 15 let)
Počet návštěvníků            1665
Návštěvníci internetu       613

Počet výpůjček               7569
Naučná - dospělí                 569
Beletrie - dospělí           4873
Naučná - mládež            579 
Beletrie - mládež              1548

Zveme do naší knihovny všechny, kteří mají 
rádi knihy. Díky výměnnému fondu máme stá-
le nové a zajímavé tituly, které Vám, čtenářům, 
rádi nabídneme. 

Z důvodu rekonstrukce obecního úřadu bude knihovna 
přemístěna do přísálí kulturního domu

Půjčovní doba bude stejná. Dodávka knih z výměnné-
ho fondu bude pokračovat, takže se můžeme těšit i dále na 
pěkné knihy. I když bude provoz trochu provizorní, věřím, 
že vás to od návštěvy  knihovny neodradí.    

knihovnice
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Společenská kronika

Narození

Daniel Procházka
Anna Kotásková
Marie Gazdíková

50 let společného života

oslavili manželé
Marie a Václav Bílkovi

0pustili nás
Josef Stanec
Marie Švástová

Sňatky
Denisa Balášová
Jiří Cabal

Beseda s důchodci

Obec Prušánky uspořádá opět po 
roce besedu s důchodci, které se mo-
hou zúčastnit všichni naši občané, jež 
v tomto roce oslavili nebo teprve oslaví 
70 let svého života.    

Setkání se uskuteční v pátek 16. květ-
na v kulturním domě v Prušánkách. Pro 
všechny bude připravené malé občer-
stvení.  

Svátek matek Údaje k 31.12.2007

oslavíme druhou květnovou nedě-
li. Nezapomeňte, že každou maminku 
potěší pěkná kytička s přáním všeho 
nejlepšího.

Přihlášeno :     37 
Odhlášeno :   25 
Narození :   21
Úmrtí  :   16
Sňatky v obci:     3
Sňatky mimo obec:                     8
Počet obyvatel:                         2113           

Zveme Vás

Skauti z Prušánek
Vás zvou na 

Dětský karneval
KD Prušánky 6.4.2008 ve 14.00 hod.

Slovácký krúžek Prušánky
Vás zve na

Velikonoční zábavu
KD Prušánky 23.3.2008 v 19 hod.

Hraje DH Hornobojani

Skauti z Prušánek
zvou všechny děti na 

bicykliádu  
květen 2008 – termín bude upřesněn 

Slovácký krúžek a mužáci z Prušánek
Vás zvou na

IX. ročník májového zpívání
31.5.2008 v 16.30 Nechory

Obecní úřad Prušánky
Vás zve na 

Svatojánskou noc
20.6.2008 v 19.00
Areál u koupaliště 
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Když jarní vánek začal vát...

    a první jarní paprsky začaly na-
bírat na intenzitě, táhlo nás to již ven 
do přírody. Pro někoho je období jara 
znamením výletů, jízdy na kole nebo 
touláním známými místy.

Ale pro většinu z nás, kteří máme 
rádi kytičky, je jaro podnětem, aby-
chom již vytáhli truhlíky, mísy a pře-
mýšleli, co letos budeme sadit, čím si 

zkrášlíme dvůr nebo zahradu.
Již několik týdnů nám letáky na-

bízejí nepřeberné množství trvalek a 
skalniček, jen si umět vybrat.

Věříme, že místní ženy jsou v pěs-
tování kytiček přebornice a naše obec 
opět bude zářit pestrými barvami  
muškátů, petúnií a surfi nek.

Jistě jste už poznali, kam tímto 

článkem směřujeme. Chceme vám jen 
sdělit, že letos opět proběhne soutěž o 
nejlepší předzahrádku  a truhlík v naší 
obci. A pokud nás někdo pozve na dvůr 
a ukáže nám své květinové království, 
budeme rádi. Fotografi e zveřejníme na 
info kanále kabelové televize a možná 
bude vaše práce pro někoho zajímavou  
inspirací.  

Jarní úklid      
patří k pravidelným činnostem v 

každé domácnosti. Všichni doma uklí-
zíme a snažíme se zbavit všeho zby-
tečného. K odkládání nepotřebných 
věcí nám slouží jarní a podzimní sběr, 
který obec za tímto účelem zajišťuje.  
Bohužel mnoho lidí využívá k uložení 
těchto věcí prostranství „za humny“. 
Podle stížností občanů je to nejhorší  
na Novinkách.

Věříme, že občané, kterých se to 
týká, si udělají včas pořádek a komi-
se životního prostředí nebude moci 
v této věci zasahovat.

Komise životní prostředí

Inzerce

Podluží a.s Prušánky 
nabízí na farmě Podsedky široký sortiment balkónových květin, přísady bylinek, 

trvalky, okrasné dřeviny, ovocné stromky, rašelinu, výsadbové substráty a balení 
10 – 70 l a hnojiva a postřiky.

Inf. na tel 518 374 000, mob. 606 399 329

Návrh realizace exteriérů - foto na zadní straně
• tvorba studií a prováděcích projektů rodinných zahrad a prostranství
• rekonstrukce stávajících porostů
• celoroční úprava zeleně, kosení trávníků
• terénní úpravy
• vytvoření závlahového systému
• stavba skalek z přírodního kamene
• vybudování okrasných o koupacích jezírek
• Výsadba zeleně, zimní zahrady
Dodáme dřeviny,trvalky, pergoly. altány atd.
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