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Slovo má starosta

Slovo starosty

Vážení občané,
svatý Martin na bílém koni letos 

nepřijel a pohled z okna nám opět, tak 
jako už předešlá léta, zimu vůbec nepři-
pomíná. Nicméně je tady zase konec 
roku a při jeho bilancování je, myslím 
si, vidět za prací zastupitelstva obce a 
obecního úřadu kus odvedené práce. V 
termínu jsme zvládli dokončit rekon-
strukci obecního úřadu, rekonstrukci 
silnice Nová a Příční II (propoj Příční 
a Školní), budování nového sběrného 
dvora, zhotovení nového hřiště v zahra-
dě mateřské školy, rekonstrukci topení a 
sklepů mateřské školy a obnovy zeleně v 
ulici Mlýnská , Nová a Hlavní. Tomuto 
poslednímu bodu bych  rád věnoval svůj 
dnešní článek.

Když jsme přistupovali k žádosti o 
dotaci na tuto akci, v žádném případě 
jsme nezamýšleli abychom Prušánky 
„zohyzdili“, jak si někteří občané myslí, 
ale naopak, aby nám naše obec zkrásněla 
a od okolních obcí se něčím  zajímavým 

odlišila.
Na projekt výsadby zeleně včetně 

zpracování projektové dokumentace 
a  zpracování žádosti o dotaci v celko-
vé hodnotě 1 290 000 Kč obec přispívá 
částkou pouhých 129 000 Kč.

Projektovou dokumentaci zpracova-
li zahradní architekti ing. Hodonický  a 
ing. Čechovská, kteří již podobné pro-
jekty zpracovávali v Čejči , Dubňanech 
a ve všech obcích regionu Hodonínska 
zpracovali tzv. generel zeleně (popis stá-
vající zeleně v katastru jednotlivých obcí 
a doporučení doplnění nebo obnovy  
této zeleně).  

 Na základě těchto zkušeností jsme je 
oslovili, aby nám zpracovali projekt pří-
mo pro Prušánky.  Tito mladí zahradní 
architekti jistě mají představu, jak budou 
jednotlivé záhony ve společném celku 
vypadat a myslím si, že nám nepřísluší 
jejich práci zpochybňovat, když není ješ-
tě nic vidět. O to víc nás překvapila nega-
tivní reakce mnoha občanů, pro které to 
bylo jenom sázení „šáší“ a likvidování 
krásných vzrostlých smrků.

 Každý by si měl uvědomit, že i stro-
my mají svou životnost a při velkém 
vzrůstu  kořeny ohrožují inženýrské sítě 
a při silném větru hrozí pád stromu. Za 
tyto přerostlé smrky se obci vysadilo 28 
nových stromů, a to okrasné hrušně,  
sakury, jeřabiny a v parku lípy. Celkem 
to bylo 73 druhů  okrasných keřů a rost-
lin, tedy velká různorodost zeleně a ne 
jenom „pár keřů z větrolamu“.

K projektu jsme také zorganizovali 
besedu, které se zúčastnilo jenom asi 30 
občanů. 

Hlavním aktérem besedy byl Mgr. 
Malinkovič, jehož fi rma vyhrála výbě-

pokračování na str. 2
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Vážení spoluobčané,

Počasí nám ukazuje podzim, ale...

pokračování ze str. 1
rové řízení na realizaci. Zde se snažil 
vysvětlit a na obrázcích ukázat, jak něk-
teré stromy a rostliny budou vypadat a 
jaký je vůbec smysl této výsadby. Z těch 
největších kritiků se této besedy nezú-
častnil určitě žádný.

Jednou z podmínek získání dotace 
byl také vznik jednoho pracovního mís-
ta, proto po novém roce obecní úřad 
vyhlásí konkurs na místo zahradníka-

zahradnice. Náplní práce tohoto pracov-
níka by byla starost o údržbu této zele-
ně. Případní zájemci si mohou už dnes 
podat žádost.

Určitě Vás, občanů, kteří se o výsadbu 
před svým domem budete sami starat, 
bude dost, ale i tam, kde se starat nemo-
hou nebo nechtějí, uděláme všechno 
proto, aby byla zeleň pěkná a udržovaná. 
Pevně věřím, že se nám to podaří a Pru-
šánky budou inspirací i pro ostatní obce, 

které ještě s výsadbou zeleně váhají.  
Přeji Vám všem krásné a příjemné 

prožití vánočních svátků, pevné zdraví 
a štěstí v novém roce. Velmi Vám všem 
děkuji za práci, kterou jste pro zvele-
bení obce za celý rok odvedli  a záro-
veň Vás chci pozvat na vánoční kon-
cert, koledování na návsi a ohňostroj, 
kterým uvítáme nový rok. Na setkání 
s Vámi se těší  

Jan Nosek, starosta obce

nejkrásnější svátky roku jsou za 
dveřmi. V našich domovech pomalu 
začíná vonět cukroví a vše se podřizu-
je přípravě na blížící se vánoční svátky. 
Ježíšek má všechno zajištěno, aby se 

mohla rozzářit očka našich nejmen-
ších a abychom všichni i letošní Vánoce 
mohli strávit s rodinou, blízkými, přáte-
li, a tak předávali hodně pravé radosti.

Dovolte mi, abych Vám všem popřál 

radostné Vánoce a do celého příštího 
roku  pevné zdraví, štěstí, harmonii v 
rodinách a plno radosti z každého dne. 

S úctou 
Josef Esterka, místostarosta

Volby 2008
Ve dnech 16. a 17. 10.2008 proběh-

ly v České republice volby do krajských 
zastupitelstev.

V naší obci se voleb zúčastnilo cel-
kem 634 voličů, což je 36,37 voličů z 
1743 voličů zapsaných ve stálém sezna-
mu voličů. Odevzdaných bylo celkem 
631 platných hlasů.

Výsledky hlasování:

1. ČSSD 233 hlasů 36/93 %
2. KDU-ČSL 192 30,43 %
3. KSČM 85 13,47 %
4. ODS 72 11,41 %
Ostatní strany 49 7,76 %

Z činnosti naší školy

Podle kalendáře máme prosinec, 
další čtvrtrok za námi a my už aby-
chom opět bilancovali, ohlíželi se po 
tom, co se nám podařilo a co by bylo 
dobré udělat příště lépe.

V období od konce září jsme 
absolvovali spoustu akcí, jak děti, tak 
my dospělí.

Pro žáky II.stupně proved-
la Hudební škola Klára  z Nikolčic 
výchovný koncert z výběru skla-
deb od baroka po 20.století.. Žákům 
9.ročníku jsme objednali přednášku 
s besedou na téma partnerské vzta-
hy, plánované rodičovství, prevence 
nakažlivých chorob. 

Pro děti z I.stupně vybraly 
p.učitelky divadelní představení „Jak 
čert vyletěl z kůže“ ve Slováckém diva-
dle v Uh. Hradišti. Zájezd do divadla 
se všem moc líbil, dopravu autobusy 

uhradilo SRPDŠ.
Také proběhlo tradiční focení dětí 

v I.třídě, každoročně je o tuto speci-
fi ckou „památku“ velký zájem. Vždyť 
i spousta babiček a dědečků se chce 
potěšit hezkou fotkou malého školáč-
ka.

Naši učitelé se průběžně vzdělá-
vají ( to je naše tradice ),  tak tomu 
bylo i v tomto čtvrtletí. Další vzdělá-
vání bylo zaměřeno na práci metodi-
ka prevence (sociálně patologických 
jevů), na využití kritického myšlení ve 
výuce zeměpisu, rozvojovou pomoc 
(humanitární a rozvojová pomoc, 
migrace obyvatelstva, rozvojové cíle 
tisíciletí), mediální výchovu – tvor-
ba mediální kampaně proti šikaně, 
konference o ekologické výchově a 
samozřejmě jazykové kurzy(hlavně 
Aj),  do kterých je zapojeno šest vyu-

čujících.
A teď z jiného soudku. Rádi by-

chom pokročili v úpravách některých 
učeben, zejména v zařízení multime-
diálních učeben. Na jejich vybavení 
nám přispěla část ochotných rodičů, 
které jsme oslovili motivačním dopi-
sem. V rámci svých možností nám 
poskytli hotové vybavení, přislíbili 
fi nanční dar či materiál nebo služ-
bu. Za vstřícnost a pomoc bychom 
rádi poděkovali p. Petru Zálešákovi 
a  Zdeňku Zálešákovi, p.Petru Koli-
bovi  ( f.Pureta ), ing.Liboru Bůškovi 
( Hamé ), p. Ladislavu Kalužovi ml. 
( Elektromarkt ) a za spolupráci p. J. 
Novotné.

V příštím roce musíme dořešit 
vybavení zbylých tříd školním nábyt-
kem pro žáky, modernizaci počítačo-
vé učebny, cvičné kuchyně a v našich 
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plánech by bylo i vybavení jazykové 
učebny. Část našich plánů ošetří náš 
zřizovatel – Obec Prušánky zohledně-
ním v rozpočtu pro příští rok. S další 
realizací si musíme poradit postup-

ně za spolupráce s dalšími subjekty 
(bude-li šance na některou z dotací či 
grantových programů...).

Chtěla bych za nás všechny popřát 
(nejen po čas vánoční) všem lidem 

dobré vůle pokoj, vyrovnanost, dosta-
tek všeho potřebného a těm bez dobré 
vůle, aby ji našli.

Za sebe osobně i Boží požehnání.
Alena Kristová

Fenomén zvaný šikana

Se šikanou se každý z nás už někdy 
setkal. Je to jev velmi starý, ale dříve se 
mu nevěnovalo tolik pozornosti, pro-
tože byl téměř všude a moc se o mož-
nostech bojovat proti tomu nevědělo. 
Byla mezi školáky, mezi učňovskou 
mládeží, mezi vojáky ( tam to asi bylo 
nejtěžší..). Vzpomeňme jenom na naše 
školní léta, kdy v každé třídě byl žák či 
žačka, kteří byli ostatními opomíjeni, 
vysmívání, někdy se jim něco ztratilo, 
poškodilo, byli jakoby mimo kolek-
tiv ostatních.. a to jsem vyjmenovala 
jenom ty mírnější formy šikany, ale i 
ty zanechají stopy na lidské psychice. 
Tak jako se dřív také nemluvilo i o 
poruchách učení či chování (dyslexii, 
dysgrafi i, dyskalkulii, dyspraxii, poru-
chách pozornosti, hyperaktivitě).

Abychom se pokusili tyto problémy 
zmírnit, musíme vědět, jak proti nim 
bojovat, jak je správně řešit.

Případy poruch učení či chování umí 
vyšetřit speciální pedagog a psycholog v 
pedagogicko-psychologické poradně či 
ve speciálně pedagogickém centru.

Projevy šikany bývají často skryté, 

dá se na vliv šikany usuzovat z někte-
rých změn chování dětí. Co je šikana? 
Opakované špatné chování jednotliv-
ce nebo skupiny k jednomu či malé 
skupině jiných dětí, kdy je to „sranda“ 
jenom pro jednu z těchto dvou stran. 
Stačí časté úsměšky, hanlivé přezdívky, 
drobné strkání, shazování věcí z lavi-
ce, počmárání sešitu..ale vícenásobné, 
nikoli ojedinělé. A co není šikana? 
Jednotlivý konfl ikt mezi dětmi, kdy 
jeden druhému něco provede jakoby 
na oplátku. Nebo se střetnou slovně a 
vyústí to v bitku. Toto není šikana. K 
neférovému chování děti často moti-
vují i akční fi lmy, které tak často sledu-
jí místo pohádek.

Proto už při setkání s prvňáčky a 
jejich rodiči vyzýváme rodiče ke spo-
lupráci a nabízíme jim možnost přijít 
se za námi poradit. Za vším nemusí 
být nutně šikana a za změnou chování 
dítěte může být řada problémů (nároč-
nost učiva ve škole, vysoké nároky 
rodičů na dítě, přemíra činností a 
nedostatek času pro sebe, hádka mezi 
nejlepšími kamarády, školní lásky, ale i 

konfl ikty uvnitř rodiny).
Pokud někdo z rodičů neví jak 

si vysvětlit některé změny v chování 
svého dítěte, měl by se přijít nejdříve 
poradit, kde může být problém. Může 
přijít za kýmkoli z našich pedagogů, ke 
kterému má největší důvěru. Pro nás to 
znamená závazek řešit problém citlivě, 
nic nezveřejňovat a jednat uváženě.
V případě šikany je nutno si pamatovat:
Nikdy se neprovádí konfrontace oběti 
a agresora
Není na místě „rychlé řešení“
Neřešit případ před třídou, pokud jsou 
oběť i agresor (či agresoři) z téže třídy
Neprozradit informační zdroje 
(mohou být zastrašováni)

Na řadě škol šikana také je , ale i 
samotní učitelé se ji bojí pojmenovat, 
protože by měli obavu, že to poškodí 
jméno školy. Často slýchám o situ-
acích, které nastávají ve školách a 
musím říct, že se jedná téměř vždy o 
počínající šikanu. 

Za pedagogický sbor, proškolený v pi-
lotním programu Minimalizace šikany

Alena Kristová

Sportovní život naší školy
V příspěvku kolegy V. Wagnera 

se dočtete o sportovních úspěších 
našich žáků. Já bych se chtěla trochu 
zamyslet nad tím, jak sport láká lidi 
vůbec. Naše děti ve škole mají mož-
nost navštěvovat několik sportov-
ních kroužků. Je to dětský aerobik, 
pohybové hry (pro I. - II.tř.), florbal 
(VI. - IX. tř.). atletika (IV. - IX. tř.) a 
na hranici mezi tancem a sportovní 
gymnastikou je i streetdance. Dá se 
říci, že většinou se dítě se zájmem o 
pohyb věnuje i více sportovním čin-
nostem. Druhá část dětí se o spor-
tovní pohyb moc nezajímá a volí jiné 
volnočasové aktivity. Potěšující je, že 
roste počet dospělých se zájmem o 
pravidelnou sportovní činnost. Zvo-

lit si nějakou pohybovou aktivitu za 
svoji pravidelnou součást života, je 
určitě dobrou prevencí proti stár-
nutí a proti některým zdravotním 
komplikacím.Jistě ale platí – všeho 
s mírou. V naší tělocvičně se tak v 
zimním období střídají volejbalové 
celky z Prušánek a Josefova, 2 flor-
balové skupiny, aerobic – ti všichni k 
pravidelnému sportování.. Nesmím 
zapomenout na početnou skupinu 
žen, které cvičí v prostorách naší 
školní družiny( dávaly si charakte-
ristiku: nad 50 let nebo 70 kg, možná 
mají i výjimky..). Kéž by takový elán 
měla většina školních dětí.. Ovšem 
ti nejaktivnější sportovci nám dělají 
velkou radost a jsou opravdu úspěš-

ní. Jako stálé hráčky hodonínské-
ho házenkářského týmu žaček se 
výborně zapsaly Jitka Šimková (jako 
brankařka) a Bára Kolibová jako vše-
stranná hráčka, zejména v útoku. Na 
turnajích patří mezi nejlépe hodno-
cené hráčky.

Alena Kristová
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Úspěchy našich žáků
I když neuběhly ani čtyři měsíce 

nového školního roku, jsem pyšný. Proč? 
Poprvé jsme vyrazili na kuželky a Vendu-
la Nešporová, Kristina Štípská, Petr Šerák 
a Milan Šimek získali výborné 2.místo. 
Dál? Vašek Kachyňa, Honza Zálešák, Jir-
ka Stávek a Pavel Křiva vyhráli s přehle-
dem okrskové kolo v nohejbale, a ve Vel-
ké nad Veličkou v okresním kole skončili 
na krásném 3. místě. No a Adam Horký, 
Adam Slížek, Jáchym a Kryštof Prčíci v 
Ratíškovicích na okresním kole ve stol-
ním tenisu získali 1. místo. Super!!!!

Kromě toho již po několikáté jsem 
rozběhl celoroční turnaj ve fl orbale, 
máme i dívčí tým, Bára Kolibová, Katka 
Podhorská, Simona Chludilová, Lucka 
Hnidáková a Jitka Šimková, a vůbec ne-
jsou jen do počtu. A to je dobře. 

Čeká nás mnoho dalších soutěží, 
kopaná malý a velký fl orbal, Coca – Cola 
Cup, ale já vím, že se nemusíme bát, ti 
kteří chodí do zdejší školy, jsou šikov-
ní, mají sportovní srdce a soutěživého 

ducha. Možná, že nemáme u nás řadu 
budoucích vědců, akademiků, docentů, 
ale těch sportovně nadaných, zapálených 

a šikovných kluků a holek máme dost. A 
to je  přece skvělé, ne? 

Mgr. Vladimír Wagner

Takový obyčejný „vinš“
Nyní, když se nám krátí dny i čas, 

který nás dělí od nejcitlivějších svátků 
roku, vzpomínáme s dětmi, co jsme 
celý rok dělali, co se nám podařilo, co 
zase ne.

Když  vidím všechny ty dětské oči 
zářící štěstím a očekáváním, když se 
řekne slovo VÁNOCE, chce se mi 
všechny obejmout a popřát všem. 

Ať se dětem splní všechny sny 
o panenkách, vláčcích a lásce mezi 

rodiči, ať je zlo konečně potrestáno a 
dobro odměněno, ať na každém stole 
leží voňavá vánočka, ať samota nedu-
sí poctivé duše, ať ztracený syn najde 
zase cestu domů a matky odříznou 
krajíc chleba všem svým blízkým u 
společného stolu, ať nemocnému usta-
nou bolesti a tulák si ohřeje ruce teplou 
polévkou, ať lékaři zachrání všechny 
nemocné a nešťastné, ať opuštěná mlá-
ďata najdou svůj domov, ať čisté pra-

meny nikdy nevyschnou a ať všichni 
všechno všem i sobě odpustí. Ať jsou 
na VÁNOCE VÁNOCE. Je to každo-
roční šance aspoň na chvíli zpřítomnit 
naděje o lidském štěstí a lásce.

Nezdálo se vám na chvíli, že jste 
byli v pohádce? Tak ať se vám alespoň 
maličký kousek z ní splní.

Krásné sváteční dny všem a dětem 
zvlášť.

Radka Šůrková

Informace odpadového hospodářství
Nechce se tomu věřit, ale ještě dnes 

nejsou někteří naši občané  dost dobře 
obeznámeni  s ukládáním odpadu a se 
vším, co se kolem odpadů točí.

Proto poslední  číslo zpravoda-
je r. 2008 dostáváte přímo do vašich 
domácností, abychom  vás  podrobněji 
s touto problematiku seznámili. Věří-
me, že po přečtení těchto stručných 
informací

se i ostatní občané zapojí do systé-
mu třídění odpadů a naše životní pro-
středí se zlepší.  

Třídění odpadů
Již několik let třídíme odpad do 

pytlů a kontejnerů 
- na plasty používáme pytle žluté
- na papír modré
- na obaly od mléka a džusy pytle oranžové

Pytle jsou k vyzvednutí v přízemí 
obecního úřadu. Svoz je vždy v úterý 
před vývozem popelnic.
- žluté  kontejnery jsou na plasty    
- modré na papír
- bílé slouží na bílé - čiré sklo

- zelené kontejnery na  barevné sklo
Upozornění: V případě, že je bílý 

kontejner již plný, můžete vhodit bílé 
sklo i do kontejneru na barevné.  Nikdy 
však nevhazujte barevné sklo do bílého 
kontejneru.

Kontejner za hřbitovem
slouží pouze na odpad z místního 

hřbitova. Bohužel někteří občané to 
nerespektují a vhazují do něj i pevný 
domácí odpad, který patří do popelni-
ce nebo do nebezpečného odpadu. 
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Recyklační plocha
slouží k ukládaní stavební suti. Zde 

můžete ukládat beton, cihly, omítku, 
keramické obklady, střešní krytinu apod. 

Cena za uložení 1t je 150 a 130 Kč. 
Záleží na tom, jaké je složení vyvážené  
suti.

Během zimního období je pro-
voz omezen. Pokud budete potřebovat 
vyvézt suť, oznamte to na obecním úřa-
dě. Na jaře bude opět pravidelný provoz 

Sběrný dvůr
bude otevřen v příštím roce. Se 

zahájením provozu se počítá v jarních 
měsících. 

Zde bude možné uložit veškerý 
odpad, včetně nebezpečného, tzn. bate-
rie, pneumatiky, léky, barvy, televizory, 
ledničky a velkoobjemový (sedačky, 
koberce), který se nevejde do popel-
nice. Větší kusy se budou odebírat za 
mírný poplatek. Tímto se ruší jarní a 
podzimní sběr na točně. 

Poplatky na rok 2008
zůstávají ve stejné výši  jako v minu-

lém roce, přestože skládka Hraničky 
povýšila o 100,-Kč na 1t odpadu . 
TKO  360,- Kč na os. /rok  s trvalým 
 pobytem v obci
Stočné 450,- Kč na os./rok 
KT 130,- Kč na měs. (1560,- Kč 
 za rok)
Pes 100,- Kč

Pozn.: Poplatek za TKO jsou 
povinny uhradit všechny osoby s 
trvalým pobytem v obci. Výjim-
ku tvoří osoby, které se dlouhodobě 
zdržují v zahraničí nebo osoby, které 
mají v obci trvalý pobyt a žijí po celý 
rok mimo obec. Ve druhém případě 
je nutné doložit potvrzení o úhradě 
TKO z této obce.

Víme, že někteří občané poctivě 
každý rok hradí poplatky za TKO, ale 
popelnice nemají. 

Kam tedy dávají odpad? Věříme, 
že ti, kterých se to týká, se zamyslí a 
popelnici si pořídí. 

Neradi bychom přistoupili k pozvá-
ní těchto občanů do komise životního 
prostředí.

Poplatek za TKO je nutné uhra-

dit do 1.3.2009 a to jednorázově za 
všechny osoby s trvalým pobytem ži-
jící na stejném čísle popisném. 

Stočné se hradí za všechny osoby 
žijící ve společné domácnosti, bez 
ohledu na to, zda mají v obci trvalý 
pobyt.

Kdo z občanů dosud nepodepsal 
Smlouvu o odvádění odpadních vod, 
bude mu předložena při platbě.

Poplatek za stočné a kabelovou 
televizi  můžete uhradit ročně, pololet-
ně nebo čtvrtletně.

Všechny platby musí být uhraze-
ny do 15.listopadu 2009.

Bližší informace týkající se odpa-
du nebo úhrady poplatků vám budou 
podány na evidenci poplatků, přízemí 
OÚ, dveře č 3.  

Úřední dny:
Pondělí  7.00  -  15.30
Středa 7.00  - 17.00 
Polední přestávka 11.30 - 12.00 

Upozornění pro vinaře
Upozorňujeme vinaře, že během měsíce ledna 
budou  zaměstnanci obecního úřadu zapisovat 

stavy vodoměrů v Nechorách. Termín bude 
ohlášen na infokanále KT a místním rozhlasem. 
Nájemné za vodoměr je 70,- Kč. Hradí se každý 

rokem bez ohledu na množství
spotřebované vody.

Nájem hrobového místa
Všichni nájemci, kterým uplyne v roce 2008 

desetiletá lhůta nájemného za hrobové místo, 
budou informováni dopisem.

Nájemné na 10 let činí:
Jednohrob        660,- Kč
Dvojhrob         1320,-Kč

Ohlédnutí za kulturou

Vinobraní

Letošní slavnost vinobraní nám doslova 
propršela. Přestože celý týden byl neoby-
čejně  chladný a deštivý, doufali jsme, že to 
přece jen na konci týdne bude lepší. Bohužel 
hodinová předpověď počasí nevyšla a místo 
slíbených „pěti kapek“ se spustil vytrvalý déšť 
a taneční pásmo vinobraní muselo být pře-
rušeno. Turisté, kteří k nám přijeli z různých 
koutů vlasti, měli jen malou chvíli na to, aby 
se pokochali krásami našeho kroje.

Většina přítomných se přestěhovala se 
svými hosty do svých sklípků, kde si pěkně v 
teple užívala zbytek odpoledne.
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Ostatní návštěvníci se přesunuli na 
Nechorskou baštu, kde při cimbálové 
muzice vystoupil

mužský a ženský sbor z Prušánek, 
ženský sbor z Mor. Nové Vsi a mužský 

sbor z Holíče.
Snad i tímto náhradním progra-

mem jsme hosty pobavili. Stále ještě  
neumíme poručit

ani větru ani dešti. Věříme, že pří-

znivce folkloru, dobrého burčáku a 
ještě lepšího nechorského vína, poča-
sí neodradilo a příští rok k nám opět 
zavítají.

Vlasta Trechová, kult. ref.

Drakiáda
Pro letošní drakiádu jsme si nemohli 

přát lepší počasí. Sobota 18. října už od 
rána signalizovala nádherný slunečný 
podzimní den, který ještě  odpoledne 
doplnila ideálním větrem pro pouště-
ní draků. Není proto divu, že se nás na 
poli za kostelem sešlo tolik a to zastou-
pení každé generace - od dětí v kočár-

cích až po babičky a dědečky. Bohužel 
převažovali draci kupovaní, ale našli se 
i ti, kteří si dali tu práci a draka vlastno-
ručně vyrobili, což jsme také  náležitě 
odměnili. Příští rok se opět těšíme na 
všechny nadšence podzimních radová-
nek! Za skauty, středisko Mikulčice

Barbora Ivičičová

Nechory v Hodoníně

Začátkem října se konala v Hodo-
níně výstava pod názvem Nedaleko 
Hodonína. Tato předcházela císař-
ským hodům, které jste mohli nav-

štívit o týden později.
Jak již říká samotný název, jed-

nalo se o výstavu, v níž se prezen-
tovaly téměř všechny obce okresu 

Hodonín. Každá 
obec si připravi-
la to, co je pro ni 
charakter ist ic-
ké nebo v čem 
vyniká.

Naše obec má 
bohatou vinař-
skou tradici, a tak 
pro nás bylo téma 
úplně jasné. 

Stařenka a stařeček u malované-
ho žúdra, staré diplomy, horenské 
právo a fotografie starých sklepů 
věrohodně přiblížily návštěvníkům 
naše Nechory. Nechyběly ani vzorky 
vín prušánských vinařů a obrázky 
Slavomíry Foretové. Výstava byla 
velmi kladně hodnocena, což svědčí 
o tom, že všechny obce  tento neleh-
ký úkol splnily na jedničku. 

Prostřednictvím zpravodaje 
děkujeme vinařům za vzorky vín a 
paní Věře Kučerové za výrobu 

„stařečků“ a pomoc při instalaci 
výstavy.

Podzimní výstava v Prušánkách

Konala se koncem října a začátkem 
listopadu. Díky prušáneckým obča-
nům se sešlo hodně exponátů, takže 
bylo co obdivovat. Velkou sbírku hra-
ček ze 60. let  nám zapůjčil pan Opav-
ský z Dolních Bojanovic a také muze-
um J. A. Komenského z Přerova. 

Celou výstavu instalovala paní 
Slavomíra  Foretová, jež svým profe-
sionálním uměním a fantazií vytvoři-
la pro všechny návštěvníky příjemné 
prostředí, které dotvářely různé histo-
rické předměty a květinová aranžmá 
našich žen. 

Na přípravě se podílely také ženy ze 
svazu seniorů z Prušánek, které ochot-
ně po oba dny výstavu hlídaly.

Součástí letošní výstavy byla i pro-
dejní výstava malíře Petra Hejzlara z 
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Hrušek.
Jeho obrazy, které byly zasazeny z 

větší části do přírody, si získaly mno-
ho obdivovatelů.

Obecní úřad děkuje občanům za 
zapůjčené předměty a všem ostatním, 
jejichž zásluhou se celá akce vydařila. 
Dobrovolný příspěvek činil 7000,- Kč. 
Bude použit na kulturní akce, které v 
tomto roce ještě proběhnou.

Vlasta Trechová,
kult. ref. OÚ Prušánky

Den otevřených dveří
Jak jistě víte, budova obecního 

úřadu  prošla náročnou  rekonstruk-
cí, jež trvala osm měsíců. Začátkem 
listopadu jsme se mohli vrátit zpát-
ky do svých nových úřadoven. 

Všechno je nové a pěkné. A pro-
tože jsme se chtěli o tuto skutečnost 
podělit i s vámi, našimi občany, 
uspořádali jsme 29. listopadu Den 
otevřených dveří. Starosta obce  se 
ve svém krátkém projevu  stručně 
zmínil o průběhu rekonstrukčních 
prací, poděkoval všem firmám, kte-
ré se na nich podílely, a přestřihnu-
tím pásky pozval všechny přítomné 
k prohlídce budovy.   

My, pracovnice obecního úřadu, 
jsme je uvítaly pohárkem dobré-
ho vína, jež nám daroval p. Rudolf 
Tesařík. A nechyběly ani koláče. 

Všichni, kteří v tento den obec-
ní úřad navštívili, se vyjadřovali  
pochvalně, což  nás těší.

Věříme, že se nám tu bude dobře 
pracovat a výsledky naší práce pove-
dou ke spokojenosti všech našich 
občanů.

pracovnice OÚ



strana 8 Číslo 4/2008

Zpravodaj obce Prušánky

Krásné místo o.s. a skautský oddíl (středisko Kyjov) informuje

Letos se nám podařilo po doho-
dě se zastupitelstvem obce zakoupit 
pozemek, na kterém leží klubovna a 
hřiště k ní přiléhající. Protože v obci 
prozatím neexistuje žádné podobné 
hřiště pro děti, je areál kolem klubov-
ny otevřen široké veřejnosti. Přestože 
tu máme zimní období a hraní dětí  
venku je omezeno, chceme  veřejnost 
seznámit s novým návštěvním řádem 
areálu. Stále častěji jsme se totiž 
setkávali s povalujícími se odpadky 
po celém areálu včetně nedopalků 
cigaret, s nevhodným používáním 
jednotlivých herních prvků, které 
vedou k jejich poškozování, s pono-
cováním teenegerovských partiček, a 
to ještě nemluvím o kultuře chování 
některých dětí, nad jejichž slovníkem 
zůstává  rozum stát. Rodiče by měli 
vědět, kde a jak jejich děti tráví svůj 
volný čas. Sdružení odpovídá za bez-
pečnost jednotlivých herních prvků, 
ne za chování dětí.

Byla jsem svědkem toho, když  
jedna maminka upozornila jednu 
starší žákyni na její zacházení s hou-
pačkou, které evidentně mohlo vést 
k jejímu poškození (každá průlezka, 
či houpačka má své váhové a věko-
vé omezení). Odpověděla: „ Tak udě-
lejte něco i pro nás !“ Nechci se tady 
teď zamýšlet nad morálkou dnešních 

„puberťáků“, ale vím, že právě skau-
ting může dětem něco nabídnout. Učí 
totiž děti nejenom stále něco přijímat, 
ale také dávat. Mnozí berou klubov-
nu a areál kolem jako  samozřejmost 
, ale někdo se musí  o všechno starat, 
shánět peníze na údržbu a zvelebová-
ní (což dělá sdružení). Za vším jsou 
stovky odpracovaných hodin pár 
nadšených lidí. Rádi bychom se také 
při této příležitosti zmínili o tom, že 
děti formou hry potřebují rozvíjet 
nejen stránku tělesnou, ale i dušev-
ní a duchovní . Přestože je skauting 
založen na křesťanských základech, 
nepředepisuje a nevnucuje nikomu 
žádnou duchovní cestu. Současně 
však s respektem a porozuměním při-
jímá všechny spirituality, které vedou 
k naplňování principů skautingu, 
což je služba lásce a pravdě, tak jak 
děti slibují ve skautském slibu. Co to 
v praxi znamená? Např. to, že se dá 
na mé slovo spolehnout, že to co řek-
nu platí, že dokážu, když je to třeba 
i mlčet, že dokážu naslouchat rodi-
čům, svým kamarádům,  vůdcům,  
učitelům, ale hlavně svému svědomí. 
Že dokážu dělat druhým  radost, být 
jejich správným kamarádem, chránit 
slabší, ale také život zvířat a rostlin, 
nehodnotit lidi podle výkonu atd. 
(čerpáno  ze 3. metodiky ke skautské 

stezce).
Křesťanská výchova (potažmo 

skautská) vede také děti k tomu, aby 
nebyly jen bezduchým stádečkem, 
ale aby dokázaly např. říct svůj názor, 
dokázaly se samy a správně rozhodo-
vat a uměly nést zodpovědnost za svá 
rozhodnutí, zamýšlely se nad svým 
životním posláním ( přiměřeně jejich 
vývoji a věku).

Jsou to všechno samozřejmě ide-
ály, které nás přesahují. Nakolik se k 
nim přibližujeme je jiná otázka, ale 
bez těchto ideálů, obzvláště ve výcho-
vě, by nebylo možné o něco usilovat. 
Pak by i ve skautu vše degradovalo na 
pouhou zábavu a zahánění nudy (i 
když to není také úplně zanedbatelné, 
ale vše by mělo mít svůj smysl).   

Návštěvní řád zatím na hřišti neu-
vidíte, protože je ve výrobě, ale dou-
fáme, že na jaře, kdy se opět začíná 
na hřiště chodit, už bude na nějakém 
dobře viditelném místě. Tímto žádá-
me všechny občany a děti, kteří si toto 
místo oblíbili a navštěvují je, aby ten-
to řád respektovali.

Za Krásné místo přeje všem 
požehnané Vánoce a šťastný Nový 
rok 2009

Členka sdružení Jitka Omelková
Předseda sdružení a vedoucí
skautského oddílu Jan Sasín 
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Vinařský rok 2008

rok 2008 byl předznamenán jako 
rok změn, což se projevilo také v 
myšlení vinařů, ale nepředbíhejme 
událostem. 

Po mírné zimě přišlo průměrné 
jaro bez z následků jarních mrazíků 
ve vinicích. Násada ve vinohradech 
byla, dá se říct, víc jak 100%. Protože 
opukaly až dvě podočka, byly velmi 
důležité poctivě dělané „zelené prá-
ce“. To znamená vylamování nejen 
všech podoček ale i spodních oček 
na tažni. Léto, které bylo bohaté na 
srážky s proměnlivými a nízkými 
nočními teplotami, přineslo takové 
perenosporové tlaky, že v některých 
lokalitách to vinaři ve vinici vzdali. 

Hrozny ve vinohradech se barvi-
ly již od srpna, takže nebyl problém 
s hledáním modrého hroznu na 
„nechorskú“ horu, kterou jsme za vel-
ké účasti hostů zarazili tradičně první 

sobotu v září. 
Následoval podzim, který přinesl 

větší množství srážek a hrozny jen 
pomalu nabíraly na cukernatosti. 

Vinice, které byly dobře chemic-
ky ošetřeny proti hnilobě s menším 
zatížením  na hlavu, tak ty dozrály 
do kabinetních pozdně sběrových i 
výběrových kvalit! Tady platilo pravi-
dlo, že méně je více. A to 
si dost pěstitelů révy uvě-
domilo až ve výkupnách, 
když zjistili nákupní ceny 
hroznů (i 5 Kč /kg)!

My jsme v našich 
vinohradech dosáhli 
průměrné cukernatos-
ti 23°ČNM, čímž řadím 
tento ročník opět mezi 
dobré ročníky. V součas-
nosti se již některá vína 
čistí, červená odbourávají,

a my ještě očekáváme mráz, aby-
chom posbírali hrozny na ledové 
víno. 

Ale pomalu už přemýšlíme, jaký 
bude příští rok, rok 2009, do kterého 
Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a 
vinařům mnoho sil ve vinohradech. 

Tož na zdraví
Milan Vašíček, vinař z Prušánek

Měření cukernatosti hroznů refrakteometrem

Představení sociálních služeb
Již několikrát jsem se v praxi setka-

la s tím, že si lidé pletou sociální služ-
by, řadí mezi ně i jiné veřejné služby. 
Když potom přijde situace, se kterou 
si neví rady, a kdy potřebují pomoci, 
jsou dezorientováni a neví, na koho 
se obrátit... 

Snažíme se, aby těchto situací bylo 
co nejméně, a tak jsme tady nejen s 
následujícími informacemi ale také 
s Katalogem sociálních služeb na 
Hodonínsku, v němž můžete nalézt 
podrobné údaje o jednotlivých služ-
bách poskytovaných ve vašem nej-
bližším okolí. Katalog si můžete od 
ledna vyzvedávat na vašich obecních 
úřadech nebo na Městském úřadě 
v Hodoníně. Je možné, že časem se 
objeví také v ordinacích praktických 
lékařů. 

Co je to tedy sociální služba? 
Činnost, která by měla působit 

tam, kde lidé přestávají zvládat řešení 
nepříznivé životní situace, ve které se 
ocitli. Je to nabídka podpory a pomo-
ci člověku, který kvůli svému vysoké-
mu věku, nepříznivému zdravotnímu 
stavu, momentální krizi či z jiného 
důvodu není schopen se sám o sebe 

řádně postarat. Je to také preventivní 
činnost, jež má zabránit tomu, aby se 
člověk v této situaci vyskytl. 

Cílem soc. služeb je umožnit lidem 
vést co nejobvyklejší způsob života 
– zůstávat ve svém známém prostře-
dí, v rodině, mít možnost pracovat, 
využívat veřejné služby a volnočaso-
vé aktivity.

Sociální služby mohou být posky-
továny několika způsoby: 

Ř Ambulantně – to znamená, 
že za službou musíte přijít nebo být 
dopraveni přímo do daného zařízení 
(součástí těchto služeb ale není uby-
tování) 

Ř Terénně – služby, které přijdou 
za vámi (buď domů, nebo do jiného 
přirozeného prostředí -  (např. pečo-
vatelské služby, streetworkeři apod.) 

Ř Pobytově – služby, které jsou 
spojené s ubytováním v zařízeních 
sociálních služeb (např. domovy pro 
seniory (bývalé domovy důchodců), 
týdenní stacionáře apod.)

Sociální služby zahrnují:
Ř sociální poradenství – je 

poskytováno buď v základní formě 
nebo odborné formě.

Ř Základní poradenství je sou-
částí všech sociálních služeb a přispí-
vá k řešení aktuální nepříznivé situ-
ace (např. v zařízení předají základní 
informace o tom, kde se vyřizují dáv-
ky hmotné nouze, které další zaříze-
ní soc. služby může přispět k řešení 
nepříznivé situace apod.)

Ř Odborné poradenství řeší 
situaci člověka do větší hloubky s 
ohledem na charakteristiku jeho pro-
blému. Je poskytováno v odborných 
poradnách – např. manželských a 
rodinných, občanských nebo porad-
nách pro zdravotně postižené či seni-
ory apod. 

Ř služby sociální péče – jejich 
smyslem je udržet člověka co nejdéle 
v jeho přirozeném prostředí (domo-
vě) a umožnit mu vést pokud možno 
běžný život. Vychází se z myšlenky 
poskytnout člověku takovou péči, 
aby i přes svůj handicap byl schopen 
žít co nejdéle doma a udržet si fyzic-
kou i psychickou soběstačnost. Pokud 
je ale stav člověka natolik vážný, že 
neumožňuje jeho další setrvávání v 
domácí péči, je cílem těchto služeb 
zajistit důstojné prostředí a zacháze-



strana 10 Číslo 4/2008

Zpravodaj obce Prušánky

Něco ze sportu

ní. Např. starším lidem s omezenou 
schopností se nejdříve nabízí služby 
pečovatelské, a teprve až tyto služby 
nedostačují, mohou využívat služby 
denního centra, odlehčovací služ-
by anebo následně služby pobytové 
(umístění do domova pro seniory).

Ř služby sociální prevence – měly 
by předcházet sociálnímu vyloučení 
– tedy vylučování lidí ze společnosti. 
Jsou nejrůznější důvody, proč může 
docházet k vyloučení určitých osob 
ze společnosti – např. ohroženi jsou 
lidé, kteří vyrůstají nebo dlouhodobě 

žijí v sociálně slabším nebo znevý-
hodněném prostředí, nezvládají řešit 
krizové situace, mohou být ohroženi 
trestnou činností, nebo sami mají 
vypěstovány návyky nebo žijí způso-
bem života, který vede ke konfl iktu 
se společností (např. závislé osoby, 
lidé po výkonu trestu odnětí svobo-
dy, lidé bez domova apod.). Pokud je 
dobře zvolená služba sociální preven-
ce, pomáhá nejenom těmto osobám, 
ale také ostatní většinové společnos-
ti (všem ostatním – např. jedná se o 
snižování sociálních a zdravotních 

rizik, které často souvisí se způsobem 
života těchto osob).

Přesnější informace o soc. služ-
bách a jejich poskytování můžete zís-
kat na Městském úřadě v Hodoníně, 
odboru soc. služeb, u slečny Marcely 
Medusové.

Kontaktní údaje:
Bc. Marcela Medusová
Manažerka komunitního plánová-

ní soc. služeb na Hodonínsku
tel. 518 316 318, e-mail: medusova.

marcela@muhodonin.cz

Co je to Thai box?
Na to jsme se zeptali mladého naděj-

ného sportovce z naší obce. Jmenuje se 
Jan Redek, jinak pro všechny Honza.

Co je to Th ai box a jak dlouho se 
tomuto sportu věnuješ?

Začínal jsem před pěti lety s nor-
málním boxem, thai boxu se věnuji 
teprve půl roku.

Říká se mu sport osmi končetin, to 
znamená, že při zápase využíváme ruce, 
nohy, lokte a kolena. Připouští se také 
přiškrcování  Je to dost tvrdý sport.

Zdá se, že se se soupeřem navzá-
jem moc nešetříte. Co úrazy?

Měl jsem měl dvakrát zlomený nos, 
různé zhmožděniny,oděrky a modřiny 
jsou úplně běžné, to se ani nepočítá.

A co na to rodiče?
Zpočátku mě box rozmlouvali, ale 

teď jsou již smířeni. 
V jakém oddílu jsi registrovaný?

Jsem registrovaný v oddílu Th ai-
box Hodonín pod trenérem Romanem 
Sedlačíkem.

Když čtenáři budou mít v ruce 
vánoční číslo zpravodaje, budu mít už 
za sebou Noc bojovníků, která  se koná 
12.12.2008 se v Hodoníně, kde budu 
boxovat o titul mistra ČR.Tréninky 
jsou rozděleny do tří skupin - A,B,C,  
to znamená zápasníci  pokročilí, 
začátečníci, děti a holky.Tréninky 
jsou podle skupiny 3x -5x týdně, 
moje příprava na titul je 6x týdně 
po 5 hodinách, která trvá celkem 
3 měsíce.Th ai box Hodonín vysílá 
své zápasníky k zápasům takřka 
každý týden. Nadějným zápasní-
kem a velkým dříčem je také Mar-
tin Švagerka, rovněž z Prušánek, 
který už má za sebou zápasy, které 
pro něj byly celkem úspěšné a brzo za-

čne boxovat v ,,profi  lize”.
Děkujeme za rozhovor a přejeme 

Ti v tomto drsném sportu hodně zda-
ru.

Věříme, že Noc bojovníků byla 
pro Honzu Redka úspěšná. Bohužel 
výsledky zápasu jsme do uzávěrky 
nestihli. Snad příště.

redakce

Honza Redek

Informace z knihovny

Také místní knihovna prošla 
malou rekonstrukcí. Kromě nových 
oken, které působí velmi vkusně, je 
položeno nové PVC a je zvětšen pro-
stor dětského oddělení. 

Celá knihovna nyní působí velmi 
pěkně a příjemně, což ocenili i náv-
štěvníci při dnu otevřených dveří. 

V lednu jsme zažádali o poskytnu-
tí dotace z rozpočtu odboru umění a 
knihoven MK na podprogram Infor-
mačního centra veřejných knihoven 
v rámci podprogramu VISK 3. Naší 

žádosti bylo vyhověno a nyní již 
máme v knihovně nový počítač, kte-
rý bude sloužit pro zkvalitnění služeb 
knihovny. 

Přijďte se podívat a můžete se stát 
i čtenáři . K dispozici je opět internet, 
na němž si můžete zdarma vyhledat 
různé informace. 

Půjčovní doba:
Úterý 9.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 15.30
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Narození

Tomáš Mazuch
Eliška Přikrylová
Liliana Svobodová

0pustili nás

Jan Prčík
Stanislav Lacka
Růžena Polínková
Barbora Helešicová

Sňatky

Jitka Výmolová 
Jan Římský

Společenská kronika

60 let společného života

oslavili manželé
Marie a Ludvík Mrákovi

Blahopřejeme!

Přehled kulturních akcí obce Prušánky na rok 2009

2.1.2009 Ohňostroj

9.1.2009 4. mužácký ples

24.1.2009 Krojovaný ples

31.1.2009 Ples SRPDŠ

7.2.2009 Ples pracujících KSČM

21.2.2009 Diskoples kuželkářů

1.3.2008 Divadlo pro děti

8.3.2009 Karneval pro děti

12.4.2009 Velikonoční zábava

30.4.2009 Stavění máje v Nechorách 

15.5.2009 Beseda s důchodci  

30.5.2009 Májové zpívání

31.5.2009 Dětský den 

19.6.2009 Svatojánská noc

1.8.2009 Noční soutěž SDH o pohár starosty obce

8.8.2009 Beseda u cimbálu

9.8.2009 Krojované hody

10.8.2099 Krojované hody

11.8.2099 Krojované hody

5.9.2099 Zarážání hory 

19.9.2009 Vinobraní

Říjen  Drakiáda

31.10.2009 Podzimní výstava /může být přesunuta na 
  advent/
16.11.2009 Lampionový průvod

20.12.2009 Vánoční vystoupení

24.12.2009 Vánoční koledování na návsi
Tento přehled kulturních akcí na rok 2009 je pouze informativní a může být doplněn o nové akce.  

Změny termínů u některých akcí nejsou rovněž vyloučeny.

Životní jubilea

Václav Hřebačka        94 let



strana 12 Číslo 4/2008

Zpravodaj obce Prušánky

Čas radosti a pohody – Vánoce

O Vánocích vždy hovoříme jako 
o nejkrásnějších svátcích v roce.U 
jiných svátků by byl tento soud prázd-
nou frází či klišé. Můžeme se ptát, 
proč tomu tak není právě u Vánoc. 
Je tomu snad proto, že tyto beze spo-
ru pěkné svátky, které dnes slaví celý 
svět a jejichž prvotní význam pro 
širokou obec věřících bylo připome-
nutí a oslava narození Ježíše Krista, 
jsou proto tak přitažlivé i pro občany 
jiných náboženských zaměření, pro-
tože se v nich snoubí  příslib naděje 
pro časy i věci příští a zároveň  navo-
zují vzpomínky na čas dávno minu-

lý a to jak pro děti tak pro mládež 
a dospělou generaci. Každá z těchto 
skupin občanů očekává od vánoč-
ních svátků něco zvláštního, nového, 
ale ve své podstatě stále stejného. U 
dětí navozují netrpělivé očekávání a  
odhalování tajemného svatvečera, u 
dospělých pak přehršli nostalgických 
vzpomínek. U obou je to pak před-
stava a pocit citové sounáležitosti 
mezi dětmi a rodiči, mezi příbuzný-
mi i ostatními spoluobčany, který se 
v těchto dnech projevuje právě nejsil-
něji. Tyto  vztahy se mohou, ale také 
nemusí navenek projevovat, u dětí 

očekávanými dárky, u dospělých pak 
spolu s nimi  prožívání pocitu hřeji-
vého uspokojení z  nelíčené radosti z  
obdarovaných i z přátelského pose-
zení u vyzdobeného stromečku nebo 
betlému. Projevy emocionální souná-
ležitosti, které v běžném životě proje-
vujeme spíše méně, nejsou vymezo-
vány pouze na slavení štědrovečeního 
svatvečera, ale po celou dobu Vánoc.

Přejme si proto, aby nás  čas vánoč-
ní pohody, lásky a pěkných vztahů 
provázel nejen po tyto svátky, ale po 
celý rok.  

Doc. PhDr. František Hradil, Csc.

Vánoce, Vánoce, přicházejí...

a s nimi také čas klidu a pohody, čas, kdy se lidé vzájemně navštěvují a sdružují.
A proto přijměte pozvání na kulturní akce, které jsme pro vás pro tyto sváteční chvíle připravili.

Vánoční koncert
můžete navštívit v neděli 21. 12. 2008 v 16 hodin v kulturním domě. S pásmem známých a vánočních melodií se nám 
letos poprvé představí dechová hudba Vacenovjáci.
Věříme, že jejich pořad nás všechny příjemně pobaví a přiblíží atmosféru blížících se Vánoc.

Koledování na návsi
Stalo se pěknou tradicí, že se na Štědrý den scházíme u vánočního stromu na návsi, kde si za doprovodu místních muzi-
kantů a našich mužáků zazpíváme známé koledy.  Ani letos od této tradice neupustíme a ve 14. hodin se opět sejdeme 
u obecního úřadu. Tentokrát budou mít možnost zazpívat i děti, pro něž jsou připraveny dvě vánoční koledy.
Při této akci vládne vždy příjemná a srdečná nálada. Všichni jste srdečně zváni
Pozn. Pleskačku s sebou. Kdo pravidelně chodí koledovat, ví o čem je řeč.  

Rok 2009 
uvítáme tradičně ohňostrojem fi rmy Cipytex z Tišnova. Sejdeme se 2. ledna
na točně, kde po krátkém novoročním projevu starosty obce a státní hymně vypukne světelný vodopád. Také letos 
poprosíme vinaře o víno na „svařák“, který se bude podávat  před obecním úřadem. Předem všem děkujeme.
Pozor! Začínáme přesně v 17.00 hod.

Plesová sezóna 2009

IV. krojovaný mužácký ples 
pátek 9.1.2009
KD Prušánky  

Hraje DH Stříbrňanka 

X. krojovaný ples
sobota 24.1.2009

KD Prušánky
Hraje DH Večerka

Ples bude zahájen českou besedou

Společenský ples SRPDŠ
sobota 31.1.2009 

KD Prušánky
Hraje skupina Lalia

Ples bude zahájen polonézou

Ples pracujících KSČM
sobota 7.2.2009 
KD Prušánky

Hraje skupina Amadeus

I. kuželkářský diskoples
21. 2. 2009

KD Prušánky
Hraje DJ Petr Oliva

Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu
Občerstvení i tombola bude zajištěno
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Něco pro zasmání i k zamyšlení

Moji rodiče
Rodiče se dělí na dvě části: matku a 

otce
Matka se ještě rozděluje  na ženu v 

domácnosti a v zaměstnání.
Doma se potom ještě skládá z 

manželky, matky, kuchařky, uklízečky, 
pradleny, zásobovačky, účetní, vycho-
vatelky, švadleny....ostatní se nepamatu-
ji, ale máma toho umí vyjmenovat víc, 
jako např. služka, otrok a jiné.

Matka se vyznačuje tím, že se zázrač-
ně nachází na více místech najednou, 
umí v jedné chvíli myslet na sto věcí, 
přičemž deset věcí dělá současně. 

Vidím na vlastní oči, jak po návratu z 
práce dá vařit vodu na sporák,  zatímco 
zadělá na buchty. Přitom jí běží pračka, 
do níž chodí vyměňovat prádlo, mně 
vymýšlí věty oznamovací, tázací a rozka-
zovací a naši Olinku zkouší z velké náso-
bilky. Ve volném čase stačí i vyžehlit. To, 

že potom přebalí malého Karlíka a udělá 
mu sunar s krupicí, si ani nevšimnu. 

Dvě oči mi na to nestačí. Když potom 
zasedneme k večeři, všechno je připra-
vené na stole, já mám na teplákách zašité 
nové díry, Olina má umyté vlasy a prá-
dlo visí na balkóně.

Potají si mámu prohlížím. Má oprav-
du jen dvě ruce a přece,  když přijde 
domů z práce má v jedné ruce malou 
kabelku, v druhé dvě síťovky s nákupem 
a v třetí...ne, vždyť jsem  už povídal, že 
má jen dvě ruce, ale nese ve fusaku Kar-
líka.

Otec se neskládá ani nerozděluje.
Nachází se v zaměstnání a doma, ale 

doma ho najdete málokdy. Kromě sní-
dání a večeření, když sedí u stolu, vysky-
tuje se obyčejně v křesle a bývá zakrytý 
novinami. 

Zanechává po sobě vždy totožné 

stopy: rozevřené a převrácené noviny a 
cigaretový popel, někdy i v popelníku. 
Na rozdíl od mámy, i když má dvě ruce, 
přichází domů  s rukama prázdnýma. 
Jestli umí násobilku, nevím, ale psát asi 
neumí, protože mně žákovskou knížku 
ještě nikdy nepodepsal. A ani není pro-
zkoumané, proč patří do skupiny rodi-
čů, když na rodičovské sdružení  vůbec 
nechodí. Jak umýt auto taky nezkoušel.

Pan učitel povídal, abychom se 
při psaní tohoto úkolu zamysleli nad 
prací svých rodičů.  Ve škole přidělují 
žáka,který řádně nepracuje a neučí se, 
dobrému a snaživému žákovi, aby se 
od něj něco naučil. Tak si myslím, že 
při svatbě přidělují muže ženám, aby je 
ženy něčemu dobrému naučily a měly 
na něj dobrý vliv. Mojí mámě se to zatím 
bohužel nepodařilo

Autor neznámý

Vánoční pozdrav
Možná ani nevíte, že naše obec udržuje již několik let velmi dobré styky s Prušáneckou ulicí v Brně na Vinohradech. 

Vzniklo také přátelství mezi MŠ na této ulici a naší MŠ. Paní uč. si vyměňují navzájem zkušenosti a během tohoto přá-
telství se i navštívily. Naše obec je pozvala na slavnost vinobraní, abychom se pochlubili krásným krojem a malebnými 
sklípky v Nechorách. Naše p. učitelky zase navštívily jejich mateřskou školu. Všichni na tato setkání rádi vzpomínají. 

A tak přijměte krátký vánoční pozdrav a pozvánku  na výstavku betléma  dětí z MŠ na Prušánecké ulici v Brně, 
který je právě součástí výzdoby našeho kostele.

Vánoce jsou svátky dětské radosti. 
Ale my dospělí, bohatší jejich štěstím, 
máme v těchto dnech dost síly
nepatřit jen sobě.
Radujeme se, že máme přátele a ještě víc, 
že smíme být přáteli.
Počítáme jejich jména jak veselou litanii.
Neboť neskládají ta jména naši nejvlastnější podobu,
pravdu našeho citu a svědomí?
Proto buďte pochváleny Vánoce!
Pokoj lidem dobré vůle  v Prušánkách
přejí  malí i velcí  z mateřské školy Prušánecká v Brně ,Vinohradech.
Jako výraz našeho přátelství přijměte  od nás  pozdrav  i v podobě instalace betléma  ve Vašem chrámu Páně sv. 

Isidora, na kterém pracovaly děti po dobu pěti let.                Libuše Hráčková

Rozpis mší sv. o Vánocích
20.12. 9.30 – 11.00 Svátost smíření
24.12. 22.00  Půlnoční
25.12. 9.15  Mše sv. vánoční
26.12. 9.15  Mše sv. vánoční
28.12. 9.15  Mše svatá
  1.1 9.15  Mše svatá
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Inzerce

Než zavoní jehličí....
čeká nás  ještě tradiční předvánoční shon. Každá hospodyňka chce mít všechno čisté a nablýskané. Na pečení toho 

času už moc nezbývá, a tak vám nabízíme několik rychlých a dobrých receptů.

Jemné perníčky
500 g hl. mouky, 125 g tekutého medu, 125 g ml. ořechů, 250 
g mouč. cukru, 2 velké vejce, 
3 PL rozpušt. másla,  1 prášek do perníku, citr. kůra.
Všechny přísady smícháme a těsto necháme 1 den odpo-
činout. Znovu propracujeme, vyválíme a vykrajujeme 
tvary. před pečením potřeme rozšlehaným vejcem, ozdo-
bíme mandlí nebo ořechem a pečeme na vymazaném a 
vysypaném plechu nebo na pečícím papíře v dobře vyhřá-
té troubě. 
Pozn. Mouky dáme raději méně, podle vajíček. Mohou se 
dát i 3 malé. Těsto musí být hustší, ale vláčné, nesmí se při 
válení trhat. 
 
Karamelové čtverečky
Listové těsto rozválíme asi na 4 mm, potřeme rozšleha-
ným vejcem a posypeme hustě krystalovým cukrem. 
Rádýlkem pokrájíme na menší čtverečky a přeneseme na 
plech. Pečeme dozlatova.

Rozcuchánky
4 bílky, 300 g pískového cukru, šťáva z půl citronu, 150 g 
mandlí, tuk na vymazání plechu.
Ve vodní lázni teplé 35° C ušleháme bílky, cukr a citr. šťá-
vu. Mandle neloupeme, nahrubo rozsekáme a přidáme ke 
sněhu. Na vymazaný plech nanášíme malou lžičkou sně-
hové hrudky
a sušíme v mírné troubě.  

Nugátky
200g nesl. kondenzovaného mléka, 100g ztuženého tuku, 
300 g pískového cukru, 1 van. cukr,  8 g kakaa, drcené ořechy 
na ozdobu.
Ve vodní lázni zahřejeme a vymícháme všechny přísady 
kromě ořechů.  Tuto hmotu nalijeme na  plech,  posypeme 
sekanými ořechy  a necháme dobře ztuhnout. Vychladlé 
krájíme na malé obdélníčky.

Vážení a milí  čtenáři,
redakční rada Prušánského zpravodaje Vám děkuje za přízeň a za Vaše 

příspěvky.
Do nového roku 2009 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní a 

rodinné pohody.
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Nabízíme geodetické práce
• vyhotovení geometrických plánů 
• vytyčování hranic pozemků
• poradenství v katastru nemovitostí

 
 Kontakt: Ing. Ján Jordan
 Na Hrázce 62, Dolní Bojanovice 
 tel.: 776 001 133 
 jordan.geprostav@seznam.cz 

K O M P L E X N Í  S E R V I S  P R O  I N V E S T O R A

Nabízíme projektovou 
a inženýrskou činnost
• vyhotovení projektové 
 dokumentace 
• vyřízení stavebních povolení
• technický dozor staveb

 
 Kontakt: Ing. František Koliba
 Vídeňská 99, Dolní Bojanovice
 tel.: 728 706 096
 geprostav@seznam.cz 
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Kancelář starosta a místostarosty

Nová ulic před výsadbou

a tak by to mělo vypadat za pár let


