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Vážení spoluobčané, 
snad se už brzy dočkáme po dlouhé, 

a  letos i zasněžené zimě, konečně jara, 
jednoho  z nejhezčích ročních období. 
Dosavadní průběh deštivého počasí 
jistě netěší žádného z nás, zvláště teď, 
při zahájení největší letošní investiční 
akce – odkanalizování Nechor. Chtěl 
bych využít této příležitosti a poděko-
vat  vinařům za trpělivost v situaci, kdy 
se před vašimi sklepy nedaří pro nepří-
zeň počasí uvádět příjezdové cesty do 
původního stavu a všude je neskuteč-
né množství bláta. Vodohospodářská 
fi rma, která stavbu provádí, je však 
na tolik solidní a slíbila, že jakmile to 
počasí dovolí, hned cesty upraví. 

K této stavbě bych rád napsal něko-
lik informací hlavně pro ty, kteří se 
nemohli zúčastnit informační schůzky 
v kulturním domě.

Celá akce bude stát 30 mil Kč. Dota-
ce z ministerstva fi nancí činí asi 21 mil. 
Kč a 9 mil. Kč je z obecního rozpoč-

tu. V letošním roce uhradíme 5 mil. 
a v příštím roce doplatíme zbývající 
část. Přitom kanalizace by  měla být 
dokončena letos. V ceně 30 mil. je však 
pouze hlavní řád kanalizace. Náklady 
na zřízení přípojky si  musí hradit  kaž-
dý majitel sklepa sám.   

Rozpočet na 1 m přípojky, ukonče-
né napojovací šachtičkou, je asi 6 tis. 
Kč. Abychom šetřili vaše peníze, roz-
hodli jsme se, že jedna šachtička bude 
vždy pro dva sklepy a každý majitel 
zaplatí 3 tis. V případě, že bude přípoj-
ka po šachtičku delší jak 1 metr, rozdíl 
půjde z rozpočtu stavby.

Podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodo-
vodech a kanalizacích je povinností 
každého majitele nemovitosti, pokud 
mu to technické podmínky dovolí, se 
na tuto kanalizaci připojit. Nezáleží 
tedy na tom, jestli je napojen na vodo-
vodní řad nebo ne.Věříme, že toto 
každý pochopí, na kanalizaci se při-
pojí  a po cestách už nám nepotečou 
výplachy ze sudů, čímž se celé prostře-
dí u Nechor zkulturní.Naše představa 
je taková, že po dokončení kanalizace 
začneme shánět fi nanční prostředky 
na vydláždění všech uliček v Necho-
rách, abychom se při návštěvě turistů, 
kterých rok od roku přibývá, nemuseli 
stydět za to, že někde mezi sklepy cho-
díme po kalužích s nevábným obsa-
hem. Věřím, že všichni tuto investiční 
akci, na kterou jsme se již několik let 
připravovali, oceníte.

Vážení, jak jsem se zmínil v úvo-
du svého článku, jaro se již hlásí 
o svůj post a s ním přichází i Veliko-
noce, svátky, které jsou symbolem 
nového života. Určitě bychom si přáli, 
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Informace místostarosty

pokračování ze str. 1
aby k nám nejen v tyto dny, ale po 
celé jarní období sluníčko vysílalo co 
nejvíce hřejivých paprsků, na které už 
všichni netrpělivě čekáme. Naše tělo 

nám doplní energií, které se nám po 
zimě nedostává. Budeme ji totiž potře-
bovat na jarní práce, které nás všechny 
čekají. A přiznejme si, že se již na ně 
mnozí i těšíme.   

Závěrem Vám všem přeji pěkné, 
veselé a pohodové Velikonoce a dětem 
hodně pomlázky. 

    Jan Nosek, starosta                   

Prušánky mají sběrný dvůr odpadů

V týdnu před Velikonocemi, přes-
něji 7. dubna bude poprvé v Prušán-
kách otevřen pro občany sběrný dvůr, 
který byl z velké části fi nancován 
z fondů Evropské unie, menší částkou 
se podílel kraj a obec Prušánky.  

Sběrný dvůr se nachází ve dvoře za 
potravinami Hruška a bude přístupný z 
ulice Dlážděná. 

Na sběrném dvoře mohou občané 
Prušánek odevzdat jak běžně tříděné 
odpady, jako papír, plasty, sklo, kovy, 
dřevo, pneumatiky, elektrozařízení, 
objemný odpad, tak i odpad nebezpeč-
ný jako veškeré baterie, ledničky, oleje, 

rozpouštědla, nádoby od barev, zkrátka 
vše, co se odevzdávalo při mobilním 
sběru odpadů na točně. Každý, kdo sem 
odpad přiveze, uloží ho na místo, kte-
ré určí obsluha sběrného dvoru. Z evi-
denčních důvodů bude odpad zapsán, 
za uložení běžného odpadu občané 
Prušánek neplatí. Poplatek se bude hra-
dit pouze za uložení objemného odpa-
du (koberce, sedačky, matrace apod.)

Odpady vzniklé z podnikání bude 
možno odebírat na základě smlouvy o 
převzetí odpadu po zaběhnutí provozu 
a ze zákona budou zpoplatněné podle 
ceníku. 

Jelikož bude v obci možnost ode-
vzdat nebezpečný, objemný i ostatní 
odpad včetně vyřazených elektrospo-
třebičů, nebude již organizován jarní a 
podzimní mobilní sběr odpadů, jak to 
bývalo v dřívějších letech, nahradí je 
sběrný dvůr. 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 
ukládá předcházení vzniku odpadů, naklá-
dání s nimi při dodržení ochrany životní-
ho prostředí a ochrany zdraví člověka. 

Otevírací doba bude úterý a pátek 
od 15:30 – 18:00 a v sobotu od 9:00 
– 12:00.

Přeji všem občanům pěkně prožité 
velikonoční svátky.

Josef Esterka, místostarosta

Výdaje a příjmy v odpadovém hospodářství 

v roce 2008

Výdej za svoz komunál.odpadu 358 792
Uložení komunálního odp. na skládce 557 263
Svoz a likvidace nebezpečného odp. 138 018
Pronájem kontejneru 24 066
Ekoprogramy ve škole 28 725
Výdej za svoz tříděného odpadu 194 791
Nákup pytlů na tříděný odpad 76 304
Celkem výdaje 1 377 959
Příjem od občanů 728 455
Příjem od podnikajících osob 33 300
Příjem EKOKOM 266 527
Celkem příjmy 1 028 282

Kolik vytříděného odpadu neskončilo za 

posledních pět let v komunálním 
Množství komunální-
ho odpadu v tunách

Množství tříděného 
odpadu v tunách

2004 431,12 71,811
2005 441,21 76,388
2006 469,41 90,386
2007 484,24 96,137
2008 563,64 100,238

Občané Prušánek vytřídili průměrně 47,149 kg separo-
vaného odpadu na osobu a čímž se Obec Prušánky umístila 
v roce 2008 na třetím místě v třídění ve svozové oblasti fi r-
my TESPRA Hodonín. Před námi se umístili jen Čejkovi-
ce a Josefov. Děkuji všem občanům kterým není lhostejné 
životní prostředí a třídí odpad. Třiďte dál.

Třídění jednotlivých složek v roce 2007 a 2008 
rok 2007 rok 2008

Papírový obal 49,793 57,954
Plastový obal 21,606 23,573
Skleněný obal - bílé 11,804 8,664
Skleněný obal - barevné 12,113 9,245
Kompozitní obaly 0,821 0,802
CELKEM vytříděno tun 96,137 100,238
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Porovnání vývoje nákladů v odpadovém hospodářství od r. 2004 - 2008  
Celkové náklady v odpado-
vém hospodářství daném 
roce

Z toho náklady na
komunální odpad (svoz a 
uložení na skládce)

nebezpečný 
odpad

2004 788 946 Kč 571 545 Kč 72 309 Kč
2005 940 772 Kč 631 654 Kč 100 312 Kč
2006 958 427 Kč 674 642 Kč 85 644 Kč
2007 1 136 498 Kč 726 399 Kč 76 790 Kč
2008 1 377 959 Kč 916 055 Kč 138 018 Kč

Tím, že občané třídí odpad (v roce 
2008 - 100,238 tun), jsou náklady na 
likvidaci komunálního odpadu menší. 
Zpětně se to občanům vrátí v nižším 
poplatku za svoz a uložení komunál-
ního odpadu, protože se z nižší částky 
vypočítává výše poplatků. Meziroční 
navýšení zde bylo, přesto obec poplatek 
nezdražila. Od ledna došlo k navýšení 
ceny za uložení odpadu na skládce pro 
rok 2009 o 100,- Kč na 1100,- Kč za 
tunu. Pokud se v letošním roce výdaje v 

Komentář za vlastní hospodaření obce Prušánky za rok 2008

Hospodaření obce Prušánky se od začátku roku 2008 řídilo schváleným rozpočtem obce Prušánky, který schválilo 
Zastupitelstvo obce Prušánky dne 18. 12. 2007. Rozpočet byl schválen ve výši: 

příjmy..........28 921 000,- Kč      výdaje..........25 717 000,- Kč   fi nancování..........2 904 000,- Kč
Skutečnost rozpočtového hospodaření roku 2008 
Daňové příjmy                                                                        19 494 334,- Kč 
Nedaňové příjmy                                                                       7 191 255,- Kč 
Kapitálové příjmy                                                                      1 862 600,- Kč 
Přijaté dotace                                                                          13 068 502,- Kč 
významné položky dotací:
dotace z Ministerstva fi nancí - na rek. OÚ                      4 000 000,- Kč
dotace z Ministerstva fi nancí - kanalizace Nechory            4 100 000,- Kč
dotace ze Státního fondu životního prostředí - Sb. dvůr   3 230 717,22 Kč

Běžné výdaje                                                                   16 773 237,- Kč
Kapitálové výdaje                                                              28 563 231,- Kč 
Financování – splátky úvěrů                                                2 904 000,- Kč

významné položky běžných výdajů:
drobný hmotný majetek                                                        894 215,- Kč
úroky vlastní – úvěry u KB                                              121 761,- Kč
energie – plyn, elektřina                                                             662 388,- Kč
konzultační, poradenské a právní služby                            107 451,- Kč
ostatní služby                                                                 3 660 211,- Kč
opravy a udržování           1 122 642,- Kč
leasing                260 214,- Kč
neinvestiční transfery nezisk. organizacím – ZŠ, TJ aj.       2 487 000,- Kč
platby daní a poplatků              896 280,- Kč
významé položky kapitálových výdajů:
výkup pozemků                                                                   532 560,- Kč
místní komunikace ul. Příční (kolem kaluže)            2 091 178,- Kč
vodovod ul. Slunečná                                                      499 329,- Kč
poldry                                                                               213 248,- Kč
kanalizace Nechory                                                      4 506 827,- Kč
rekonstrukce MŠ                                                          4 080 044,- Kč
veřejné osvětlení ul. Slunečná                                           134 675,- Kč
plynovod ul. Slunečná                                                     134 675,- Kč
sběrný dvůr                                                              3 727 585,- Kč
veřejná zeleň                                                              1 462 460,- Kč
rekonstrukce OÚ                                                  10 803 181,- Kč

oblasti odpadového hospodářství zved-
nou, bude se muset navýšit poměrně 

i místní poplatek za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu.
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                        Možná jste ho už někde viděli…

Z činnosti základní školy

Pokud jste v posledních třech měsí-
cích listovali některými periodiky, jako 
je Žena a život, Mladá fronta Dnes, Bra-
vo, Moderní vyučování a mnohá další, 
mohli jste zahlédnout plakát, který 

vytvořili žáci naší školy a kterým zvítě-
zili v celorepublikové mediální soutěži 
zaměřené na minimalizaci šikany.

Účastnili jsme se projektu, jehož 
vyhlašovatelem byla Nadace O2 a jehož 
cílem bylo upozornit na problém šika-
ny, s nímž se potýká téměř každá škola 
v republice.Žáci v průběhu tří měsíců 
tvořili plakát, televizní a rozhlasovou 
reklamu.Prezentace veškerých spotů 
proběhla v Praze za účasti  ministra škol-
ství O.Lišky, české školní inspekce, novi-
nářů ; v porotě zasedli mediální odbor-
níci, aby zhodnotili připravené reklamní 
kampaně a ti rozhodli, že  naše děti si 
odnesly nejen první místo za tvorbu pla-
kátu, ale i první místo za rozhlasový spot. 
Všichni jsme měli obrovskou radost!

Tady chci připomenout, že jako jedi-
ní jsme měli i svou původní hudbu, jejíž 
autorkou je Vendula Nešporová.Dále 
patřili do pětičlenného týmu Martina 
Nováková, Kristýna Šimková, Janek 
Zálešák a Milan Šimek.S technikou nám 
pomáhal pan učitel Kurtin.A obecní úřad 
nám přispěl na prezentaci naší reklamní 
kampaně.Děkujeme všem.

Závěrem snad jen toto: všichni  
chceme asi stejné - aby naše děti byly 
vzdělané,vychované, měly hezký život, 
ale nikdy to nesmí být na úkor slabší-
ho.A když už se něco takového přihodí 
a je naše dítě na té či oné straně konfl ik-
tu, připusťme si problém a zkusme jej 
společně řešit.Srdcem, ale i rozumem. 

     Vanda Bušková

Co mohou rodiče udělat pro zvýšení školní zralosti

Pro zvýšení školní připravenosti 
mohou rodiče udělat mnohé. Někte-
ří tak činí s naprostou přirozeností, 
jiní potřebují ukázat správnou cestu. 
Je nutné oprostit se od nesprávného 
vyslovování, nedorozumívat se s dítě-
tem „jeho řečí“, vyžadovat po dítěti 
jasnou a přesnou výslovnost. S prv-
ními vědomými slůvky mohou přijít 

i první knížky, samozřejmě je uzpů-
sobujeme věku dítěte. Jakmile je dítě 
o něco starší, je nutné postupně struk-
turovat den a zařazovat do něj akti-
vity, které mají pevně stanovený čas. 
V momentě, kdy po dítěti chceme, aby 
něco udělalo, dohlížíme také důsledně 
na plnění požadavku. Měli bychom 
dítě učit dotahovat započaté činnosti 

do konce i za cenu, že svou nelibost 
bude dávat patřičně najevo. Volný 
čas, který s dítětem trávíme, bychom 
měli umět maximálně využít v jeho 
prospěch.Umět pozdravit, poděkovat, 
o něco požádat, poprosit, by mělo být 
pro předškoláka samozřejmostí.

Převzato z odborného časopisu 
Rodina a škola.

Školní rok se nám přehoupl do druhé poloviny…

Ani jsme se nenadáli a už jsme půli-
li školní rok. Leden byl obdobím pilová-
ní známek zejména tam, kde už na ně 
začíná být vidět z hlediska přihlášek na 
střední školy a víceletá gymnázia. Letos 
poprvé si podávají přihlášky pro své děti 
rodiče sami přímo na střední školy.

Asi nejlépe zhodnotí situaci s při-
hláškami sami rodiče –jestli jim zvý-
šení počtu přihlášek pomohlo či jen 
zkomplikovalo situaci. Každopádně 
přejeme jak rodičům, tak jejich dětem, 
aby jim jejich záměry s dalším studi-
em vyšly podle představ. Hodně zdaru 
a pevné nervy !! 

V lednu také vrcholila příprava na 
ples SRPDŠ, o kterém se dočtete v pří-
spěvku p.Jany Flajžíkové, předsedkyně 

SRPDŠ.
První týden v únoru jsme sháněli 

lyže pro naše účastníky lyžařského kur-
zu. Každý rok se nám sejde jiná kom-
binace potřeb – tentokrát jsme měli 
dostatek lyžařských bot, ale nedostatek 
kratších lyží. Naštěstí nám vypomáhá 
ZŠ Lužice, se kterou máme dobrou 
spolupráci. V případě potřeby jim také 
zapůjčujeme lyžařskou výzbroj.

Z hlediska účelu mohu s klidným 
svědomím říct, že kurz splnil svůj úkol, 
přály nám i sněhové podmínky a děti na 
kurzu byly milým překvapením. Nebyly 
žádné problémy kázeňského charakteru 
a velmi dobře spolu všichni vycházeli. 
Určitě si užili jak lyžování, tak i zábavy. 
Na další fotografi e z kurzu se můžete 

podívat na web.stránkách školy.
Ve dnech 4. a 5.února proběhl zápis 

do I.třídy. Dětí s příslušným datem 
narození se dostavilo hodně, ale rok od 
roku narůstá procento odkladů školní 
docházky. Letos je to více než 30 % !

Kde hledat příčiny tak vysoké-
ho procenta školní nezralosti? Asi se 
začíná projevovat i nedostatek času 
věnovaný dětem ze strany rodičů i 
prarodičů. Více babiček a dědečků 
je zaneprázdněno prací a rodiče jistě 
také. U dětí se ve velké míře projevují 
problémy s řečí. Nejedná se tolik ani 
o vady řeči, jako o malé komunikační 
schopnosti, které se přitom dají dobře 
rozvíjet. Stačí si s dětmi hodně poví-
dat, zpívat, vysvětlovat význam slov 
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a jejich správnou podobu a také číst 
dětem před spaním pohádky nebo dět-
ské příběhy. Děti v mateřské škole tyto 
činnosti dělají, ale je potřeba je posi-
lovat i doma. Být důslední v jednání 
s dětmi a neustupovat každému vrtochu 
a projevu pohodlnosti. Naučit se dobře 
mluvit bývá někdy pěkná fuška…

Po vyřízení všech žádostí o odklad 
školní docházky by mělo nastoupit do 
I.třídy kolem 20 dětí.

Od začátku března probíhá moder-
nizace počítačové učebny, kdy dodané 
počítače z vládního programu Inter-
net do škol už zastaraly a postupně 
„odchází“. Současným požadavkem je 
rychlé internetové spojení, výkonněj-
ší počítač s nadstandardní výbavou. 
Snad se nám to podaří naplnit.

V rámci doplňování školy novým 
inventářem byly dokoupeny židličky 
a lavice do zbývajících tříd. Teď už se 
budeme moci zaměřit na doplňování 
učeben skříňkami, tabulemi, nástěn-
kami a dalším vybavením pro zlepšení 

výuky i estetického vzhledu. 
V prosincovém článku jste byli 

informováni o budování multime-
diálních učeben. Nyní máme tedy 
2 učebny s vybavením jako je PC, data-
projektor, velká televize, DVD a video. 
V další etapě bychom je vybavili inter-
aktivní tabulí.

S blížícím se jarem nás čekají ven-
kovní úpravy školní zahrady, Den 

Země, exkurze, sportovní soutěže 
a příprava školní akademie.

S jarním počasím se určitě také 
vydáme na naše venkovní sportoviš-
tě. V této souvislosti připomínám, že 
podmínky pro pronájem školního 
hřiště zůstávají stejné ( 100,-Kč/hod.).

     Přeji všem hodně optimismu a 
radosti, které nám jaro přináší

Alena Kristová

Z naší školičky

„Zvířátka, nechte si chutnat“

Stopy na sněhu 

Kdo tu skákal hop a hop
sníh nám poví podle stop.

Chodila tu zrána, chodila tu vrána.
Pak tu čtverák zajíček, 

otisk čtvero paciček.

  Mrazivá zima byla plná zázraků. 
Čarovala ledové květy, zasněžená kra-
jina připomínala šlehačkové království 
a my ve školce jsme se zájmem pozoro-
vali zimní přírodu, dováděli ve sněhu, 
učili se básničky a písničky. Ale co děla-
jí zvířátka, když je všechna přirozená 

potrava pod sněhem? Naše krmítka jsme  
museli vybavit pořádnou dávkou ptačí-
ho krmení. Děti nosily z domu zrníčka, 
dělali  jsme společně „ptačí salám“, nasy-
pali také koroptvičkám, bažantům a zají-
cům a byli jsme rádi, že jim naše dobroty 
chutnaly. Za některými zvířátky jsme 
se vydali až k větrolamu. Při cestě jsme 
pozorovali zasněžené stromy a keře, 
poslouchali hlasy a zpěv ptáčků, pozo-
rovali zvířecí stopy ve sněhu a pozná-
vali, kdo se to tu vlastně procházel. Děti 
zajímalo nejen to, čím se zvěř živí, ale 
i jakého stáří se dožívá, kolik váží, měří 
a kolik přivádí na  svět mláďat. Odmě-
nou pro nás bylo, když jsme zahlédli 
v dálce bažanta, zajíce a také stádo srne-
ček, které jsme mohli chvíli pozorovat.

S veselou náladou jsme se vraceli 
zpět do školky a těšili se na další setká-
ní. Takže zvířátka „nechte si chutnat“, 
my vám zase něco dobrého přineseme 
a společně s vámi se budeme těšit na 
jaro, které nám už začíná.

 Radka Šůrková
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Ohlédnutí za kulturou

Vánoční koncert

Již tradičně pořádáme v naší obci  poslední neděli před 
Štědrým dnem vánoční koncert. 

V posledních letech střídáme náš folklorní program 
s koncertem dechových hudeb. Pozvání  přijala dechová 
hudba Vacenovjáci, která nám svým vánočním programem 
zpříjemnila nedělní odpoledne.

 

proběhlo za deštivého počasí, které ale koledníky neod-
radilo a všichni,  jež tuto akci navštěvují, se zúčastnili. 
Zahlédli jsem tam i neznámé tváře, které patřily častým 
návštěvníkům našich nechorských sklepů. I těm se naše 
akce velmi líbila a nepohrdli ani dobrou slivovicí, kterou 
jim domácí nabídli.

Za doprovodu místních muzikantů a mužského sboru, 
jsme si zazpívali známé koledy. Vloni jsme dali také mož-
nost projevu našim dětem. I když jim to moc nešlo, věříme, 
že letos to bude lepší.  

Po skončení si všichni popřáli hezké  svátky a rozešli se 
do svých domovů, aby společně se svými blízkými prožili 
zbytek svátečního dne.

Koledování na návsi

Ohňostroj

Rok 2009 jsme uvítali opět ohňostrojem. Letos nám 
počasí přálo a tak měla tato oblíbená akce mnoho nadše-
ných obdivovatelů. Přišli nejen naši občané, ale také z okol-
ních obcí. Všichni si odnesli pěkný zážitek, za který děkuje-
me panu Jiřímu Krkavcovi z Tišnova. 

Také svařené víno a teplý čaj přišly všem vhod. Děkuje-
me vinařům, kteří nám každoročně a ochotně víno darují. 
Určitě nebudu přehánět, když řeknu, že svařák a ohňostroj 
k sobě patří. Jinak to snad ani nejde.         

Plesová sezóna 2009

Mužácký krojovaný ples
V pátek 9. ledna měli příznivci folkloru možnost navštívit 4. mužácký krojovaný ples. Pře-

stože pořadatelé očekávali větší účast domá-
cích, nestalo se tak. Náš kulturní stánek zapl-
nili hosté z blízkých i vzdálenějších obcí. Při 
dechové hudbě Stříbrňance se přijeli pobavit 
zástupci z  Kuklova, Holíče, Lužic, Týnce, Dol-
ních Dunajovic, Hroznové Lhoty a ze Slavkova u Brna. Krásu 
všech krojů přijeli obdivovat i hosté z Třebíče. Takový zájem 
potěší jistě každého pořadatele.

Celý večer provázela srdečná a příjemná atmosféra, která 
všem vydržela až do ranních hodin. Nechyběla ani pěkná slo-
vácká písnička, která se sálem ozývala.

Součástí plesu byla i bohatá tombola, za kterou pořadatelé děku-
jí všem, jež do ní přispěli.  
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Krojovaný ples
má v Prušánkách již dlouholetou tradici, což se proje-

vuje každoročně na vyšší návštěvnosti a úrovni  celé této 
společenské akce. Při dechové hudbě Večerce se bavilo 
a tančilo celkem 270 lidí. Nechyběly ani babičky, které se 
přišly potěšit pohledem na své nastrojené vnuky a vnuč-
ky. 

Ples byl zahájen českou besedou, v níž se představila 
domácí chasa a chasa ze sousední Moravské Nové Vsi, kte-
rá je již pravidelným hostem. Poprvé si u nás českou besedu 
zatančila také krojovaná mládež z Velkých Bílovic. Bílo-
vický kroj se od našeho podlužáckého kroje podstatně liší, 
proto byl všemi právem obdivován. 

Nástup všech krojovaných patří vždy k nejpůsobivěj-
ším okamžikům celého plesu. O tom, že zástup krojova-
ných zanechá ve všech přítomných hluboký dojem, není 
pochyb. Potlesk, který je při pochodu sálem provázel, byl 
toho důkazem.   

Celý večer byl protkán příjemnou a srdečnou atmo-
sférou, která účastníkům plesu vydržela až do konce. Pře-
kvapilo nás, že na náš ples zavítal v kroji i pár z Rakouska. 
Jejich dopis plný uznání a obdivu k našemu kroji a folkloru, 
který přišel na obecní úřad, nás mile potěšil.

Nechyběla ani bohatá tombola, do níž přispěli podnika-
telé a rodiče naší chasy.  Všem děkujeme a jsme rádi, že se 
již tolik let můžeme těšit z vaší přízně.

Ples SRPDŠ
Byla sobota 31. ledna 2009. Řeklo by se sobota jako 

každá jiná, a přece to nebyla pravda. Alespoň  v některých 
rodinách to pociťovali jinak. Tento den se totiž konal už tra-
diční školní ples. 

Večer kolem půl sedmé, kdy vydatně sněžilo, se začal 
kulturní dům plnit dívkami a chlapci, kteří  se snažili skrýt 
nervozitu. Mladé dámy připomínaly princezny, jedna krás-
nější než druhá. Bylo vidět, že nic nenechaly náhodě a pří-
pravám věnovaly hodně času. Navštívily kadeřníka, kos-
metičku, prostě se snažily vypadat téměř dospěle. Společně 
s kluky v krásných červených košilích působily úžasně a 
byli ozdobou parketu.  

Slavnostní večer ofi ciálně zahájila a všechny přítomné 
uvítala paní ředitelka.  

A pak už přišla řada na naše absolventy a jejich krásnou 
polonézu, kterou s nimi nacvičila paní uč. Hana Uhlířová. 
Byl to skutečný zážitek, při němž  se oči lehce zamlžily. Mys-
lím, že maminky měly namále, aby jim vydržel makeup. Poté 
proběhlo první sólo s rodiči. Další vystoupení bylo spojeno 
s představením tanečníků. To, aby všichni přítomní věděli 
ke komu tyto „krásné děti“  patří. Posléze několik párů ještě 
zatančilo směs latinskoamerických tanců, které měly rovněž 
velký úspěch. Z tohoto místa patří poděkování p. uč. Uhlířo-
vé, která tanečnímu nácviku žáků věnovala hodně času. 

Potom už následovala volná zábava spojena s tancem. 
Celý večer nám pěkně hrála skupina Lalia. V její hudební 
produkci si snad každý našel tu svou oblíbenou melodii.

O pravdě nás přesvědčil stále plný parket. Jediné vyru-
šení bylo losování tomboly, která letos byla opravdu bohatá. 
Proto chci prostřednictvím zpravodaje ještě jednou podě-
kovat všem našim sponzorům za jejich dary a vyjádřit své 
přání, že bude tato spolupráce pokračovat i v příštích letech. 
Pak už nestálo nic v cestě dobré zábavě a náladě. Ti nejvytr-
valejší se protancovali až do časných ranních hodin. Podle 
ohlasu to vypadá, že se nám ples vydařil. Jsme moc rádi, 
že úsilí našeho SRPDŠ se setkalo s úspěchem. Celý výtěžek 
použijeme pro naše děti v ZŠ a MŠ. 

Tak skončila obyčejná „neobyčejná“ lednová sobota 
a pomalu se budeme připravovat a těšit na podobnou akci 
v příštím roce.    

  Za SRPDŠ Jana Flajžíková       
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Ples pracujících
První sobotu v měsíci únoru se konal společenský ples, 

který pořádala ZO KSČM Prušánky za spolupráce obcí 
Mikulčice a Lužice. Tradičně se plesu zúčastnili zástupci 
těchto obcí, kteří se společně bavili při hudební skupině 
Amadeus z Holíče.  Skupina v počtu dvou muzikantů a jed-
né zpěvačky, dokázala svým repertoárem pobavit všechny 
věkové kategorie.  

V průběhu večera zazněly polky, valčíky a populární 
hudba od 60. let. Všichni, kteří tento ples navštívili, si urči-
tě přišli na své. 

Ples kuželkářů
TJ Podlužan Prušánky, oddíl kuželek, uspořádal v úno-

ru svůj první diskoples. O hudební produkci se postaral DJ 
Petr Oliva, který svým repertoárem přilákal mladší gene-
raci, o níž víme, že klasickým plesům příliš neholduje. 
A tak je dobře, že se mohli naši sportovci společně pobavit 
v rytmu diskotéky, která nabízí různé žánry. 

Všichni se bavili do brzkých ranních hodin a většina 
z nich se těšila z výhry, protože tombola na tomto plese byla 
opravdu bohatá. 
Poděkování sponzorům: Pořadatelé plesů děkují všem 
sponzorům za jejich dary a příspěvky,  které jim věnovali.   

Pro naše nejmenší

obecní úřad  zajistil na první březnovou neděli divadelní pořad O pejskovi a kočičce, v němž se představila umělecká agentura 
z Brna. První pěkné nedělní odpoledne spojili rodiče vycházku s malým zastavením na kulturním domě, kde se děti dobře pobavily. 
Herci je vtáhli do děje známé pohádky Josefa Čapka a ony dobře reagovaly, čímž  se vytvořila příjemná a milá atmosféra.  

Ti, kdo přišli nelitovali, kdo nepřišel ... snad příště.                                                                                                      kult. ref.

Naša chasa veselá aneb v Praze je blaze

Krojovaná chasa z Prušánek měla 
v sobotu 21. února o zábavu postaráno. 
V Národním domě na Smíchově se totiž 
konal tradiční Moravský ples v Praze.

Časně zrána jsme se v počtu dvacet 
krojovaných a kolem patnácti rodin-
ných příslušníků z Prušánek a Josefo-
va vyjeli  pobavit na ples do Prahy. Už 
v autobuse panovala dobrá nálada, ke 
které jistě přispělo i několik sedmiček 
vína. Někteří z nás pak na zastávce 
v půlce cesty skončili ve sněhu, dal-
ší se pak nechali strhnout „kouzlem“ 
promítaného fi lmu – Letopisů Narnie 
a našli se i takoví, kteří skoro tříhodi-
novou cestu využili snad nejsmyslupl-
něji – pokoušeli se spát. Do Prahy jsme 
dorazili v půl jedné odpoledne a již 
tradičně se většina z nás odklidila do 
blízkého Sklípku. Tady jsme obsadili 
snad polovinu restauracehospodybaru 
(sklípek přece jen vypadá trochu jinak) 
a nechali se zlákat jídelním lístkem 
psaným nefalšovanou pražštinou.

Z odpolední generálky v Národním 
domě, kde jsme oprašovali narychlo 
secvičenou moravskou besedu, jsme si 
odnesli jediné. Jak nám pan pořadatel 
(čiperný to sedmdesátník) kázal, do 
půl třetí do rána máme dělat zábavu 
pro Pražáky, žádné posedávání v šat-
nách. Bavit se, tancovat a zpívat. Ano, 
snažili jsme se.

Po převlečení do kroje a mnoha 
kradmých pohledech jsme se šli zařa-
dit do slavnostního průvodu, tedy tady 
se tomu mělo říkat defi lé. Že jsme byli 
v dobré společnosti dokazuje věta z tiště-
ného programu plesu: „Slovacké krůžky 
z Prahy, Brna, Bratislavy a Prušánek“. 
Kromě těchto souborů sem přijeli také 
krojovaní z Bystřice pod Hostýnem, 
Troubek, Lipova nebo Míkovic a chybět 
také nemohla chasa z Velkých Pavlovic.

Nezdá se to, ale na moravskou bese-
du nás bylo jen šest koleček, z toho dvě 
z Prušánek. Pestrost krojů tedy byla 
veliká, zvláště když jedno prušánec-
ké kolečko bylo ve slavnostním kroji 
a to druhé v pracovním. Na programu 
bylo kromě tancování moravské bese-
dy také vystoupení dalších národopis-
ných souborů; koho dění 
ve velkém sále nezajíma-
lo, mohl se uchýlit k cim-
bálce do jednoho ze tří 
salonků, nebo si počkat, 
až začne hrát „k tanci 
a poslechu“ dechová 
hudba Podlužanka.

Ples pokračoval hlad-
ce až do konce. Snad kdy-
koliv některá  z cimbálek 
zahrála známý verbuňk, 
bylo kolem ní hned plno 
Prušaňáků. Není se co 

divit, žádná z cimbálových muzik neby-
la ze Slovácka, takže našich písniček se 
moc nehrálo. Jak si však pan pořadatel 
přál, bavili jsme se až do půl třetí do rána, 
kdy jsme si u dechové kapely z Tvrdonic 
vypískali, že chceme ještě „trnavu“. Pod 
nátlakem nám ji tedy zahráli, ovšem ve 
velmi zkrácené verzi. Hned poté jsme se 
už všichni sbalení naskládali zpátky do 
autobusu a vyjeli směrem domov. 

Po cestě zpátky nás hýřivá nálada 
rychle přešla, a tak už za hodinu byl 
slyšet jen cinkot prázdných sedmiček. 
Velmi časně z rána jsme se zase obje-
vili v Prušánkách a poté, co jsme se 
všichni navzájem ujistili, že příští rok 
jedeme určitě znovu, jsme se vydali 
každý do své postele.

Za účastníky zájezdu Iva Hromková
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TK Easy Prušánky

Taneční klub Easy vznikl v říjnu 
2008, kdy se na svém prvním tréninku 
sešlo pár loňských deváťáků, kteří se 
chtěli naučit tancovat latinsko americ-
ké tance. A o tom, že to mysleli oprav-
du vážně, svědčí i to, že se jejich trené-
rem stal vynikající  taneční profesionál 
Marek Vrána.

Původně jsme začínali trénovat 
v tělocvičně jedné základní školy 
v Hodoníně, zanedlouho nám ale byla 
nabídnuta možnost využívat k tré-
ninkům prostory zdejšího kulturního 
domu, za které velmi děkujeme.

V současné době má taneční klub 
4 taneční páry: Romanu Zálešákovou 
s Jakubem Malhockým, Lucii Křiváko-
vou s Markem Úlehlou, Blanku Ester-
kovou s Vojtou Hanusou a Hanu Uhlí-
řovou s Markem Vránou. 

Veřejnosti jsme se poprvé před-
stavili se společnými latinsko ame-
rickými formacemi a show dance  na 
reprezentačním plese v Mikulčicích. 
Shodné vystoupení jste měli možnost 
shlédnout i na Prvním kuželkářském 
plese v Prušánkách. 

Kromě přípravy programu na ple-

sy, večírky a fi remní akce, je pro nás 
prioritou příprava na taneční soutěže, 
ze kterých snad již brzy začneme vozit 
své první úspěchy.

Doufáme také, že jen co se taneční 
klub dostane trochu více do podvědo-
mí, přibude nám i několik nových dět-

ských, juniorských i dospělých taneč-
ních párů. 

Všichni zájemci o tancování nebo 
taneční vystoupení nás mohou kontak-
tovat na telefonním čísle 736203836 nebo 
e-mailu hankauhlirova@seznam.cz

      Hanka Uhlířová

Volba nových stárků

Jak je v naší obci zvykem se Ště-
pánem přichází i volba nových stárků 
a stárek. Ti,  kteří si své povinnosti 
plnili v minulém roce, svou aktiv-
ní činnost skončili a na jejich místo 
nastupují  noví. Čeká je mnoho prá-
ce, která je spojena s přípravami hodů 
a ostatních folklorních akcí, které se 
u nás snažíme udržovat a rozvíjet. 
Věříme, že se jim bude dařit a všech-
ny tyto akce budou mít zdárný prů-

běh. Nezáleží ovšem jen na samotných 
stárcích. Je důležité, aby se celá chasa 
dokázala dát dohromady a náročné 
úkoly společně zvládli. Určitě všichni 
uvítají i pomoc rodičů, která je hlavně 
při organizování hodů nezbytná. 

Funkci stárků budou pro rok 2009 
zastávat:

1. stárek  Radek Seják
2. stárek  Martin Trecha
3. stárek  Josef Malhocký

Děvčata budou zastupovat
1. stárka  Eliška Hromková
2. stárka  Monika Hřebačková  
Všem nově zvoleným přejeme v je-

jich práci hodně zdaru a radosti z uspo-
řádaných akcí.

Poděkování 
Prostřednictvím zpravodaje děkujeme odstupujícím stárkům a stárkám, kteří si dané úkoly v minulém roce 

úspěšně splnili a volbou nových nástupců jejich funkce byla ukončena.
Připomeňme si, že to byl František Javůrek, Michal Kamenský, Michal Čupr, Kristýna Hnidáková a Iva 

Hromková. 
(foto zadní strana)
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Vzpomínka na Pavla Čecha

Je tomu téměř 88 let, kdy se 31. července roku 1921 
narodil v rodině Jakuba a Anny Čechové syn, který dostal 
při křtu jméno Pavel. Se sestrou Marií žili v rodinném 
domku na Hlavní ulici v Prušánkách. Otec pracoval jako 
zedník, který se podílel na stavbě řady rodinných domků 
v obci a vinných sklepů u Nechor, maminka Anna vedla 
domácnost a malé hospodářství. Pavel navštěvoval obec-
nou školu v Prušánkách a absolvoval studia na gymnáziu 
v Břeclavi.Další studia překazila okupace naší země 
Německem, kdy byl nasazen na nucené práce do tehdej-
ší Říše. Po ukončení války navázal na přerušená studia 
a získal aprobaci pro vyučování českého a německého 
jazyka na vyšším stupni škol. Jeho prvním působištěm 
byla škola v Němčičkách. Dále působil jako učitel v Char-
vatské Nové Vsi, jako ředitel školy v Tvrdonicích a Kosti-
cích a v Mikulčicích. Své pedagogické působení ukončil 
jako okresní školní inspektor v okrese HodonínVedle své 
pedagogické činnosti uplatňoval své organizační schop-
nosti z velké části  prohlubováním folklorního povědomí 
regionu, zakládáním cimbálových muzik a soustředěním 
se na ornamentální tvorbu. Stál u zrodu takových těles, 
jako byla cimbálová muzika Břeclavan a založil a vedl 
cimbálové muziky v Charvatské Nové Vsi, ve Tvrdonicích, 
v Mikulčicích a hodonínskou Duběnku. Do kulturního 
povědomí naší obce se zapsal založením dětské cimbálové 
muziky Podlužánek. Soubor byl založen při základní deví-

tileté škole v roce 1972 a pod vedením manželů Čecho-
vých rozšířil brzy svoji činnost také na taneční soubor a 
pěvecký sbor dětí. Úroveň souboru měla stále vyšší úroveň 
a tento se stal nedílnou součásti kulturního života nejen 
naší obce, ale i širšího regionu. Úspěšně se účastní přehlí-
dek cimbálových muzik a spolupracuje, jak s rozhlasem, 
tak s televizním vysíláním, kde se účastní natáčení pořadů 
„Doma je doma“ a „Zahraj mě hudečku“. Lidovou hudbu 
Podluží prezentují členové Podlužánku nejen v naší vlasti, 
ale také na zahraničních podiích v Polsku v Maďarsku v 
tehdejším SSSR a NDR.

Pavel Čech soubory nejen vede, ale současně pro ně 
připravuje notovou literaturu, upravuje jednotlivé skladby 
a dbá o umělecký růst jednotlivých členů souboru. Jen tak 
se mohl původní soubor postupně rozdělit na tři cimbálo-
vé muziky, z nichž jedna působí profesionálně v zahraničí 
dosud.

Vedle této činnosti je Pavel také vinařem, má rád svůj 
sklep i vinici a své malířské ambice uplatňuje jako malíř 
slováckého ornamentu na „žúdrech“ jednotlivých vinných 
sklepů u Nechor.Svoji pedagogickou a uměleckou činnost 
zaměřil Pavel Čech především na mládež. Velmi dobře si 
uvědomoval, že umění formuje mladého člověka po všech 
stránkách zvláště tehdy, kdy toto umění sám aktivně pro-
žívá.

Básník Josef Suchý věnoval souboru Podlužánek báseň 
Prušánecký ametyst:

V její první části obdivuje tanec souboru dívek a hud-
bu cimbálové muziky.

Děvčátka v krojích tančí, Muzika chlapců,
hle, a je to housle, cimbál, basa,

jakoby něžně dýchlo léto, voňavé plátky ze strun střásá 
mateřídouška, chrpa, vlčí mák a pohřmívá až do oblak.......

Celou básní vyjadřuje autor ocenění dětem i jejich 
vedoucímu a obdiv i dík za jejich umění.

Proto je tato báseň i oceněním díla Pavla Čecha, který 
děti k tomuto umění vedl. Patří mu jistě i poděkování nás 
všech.

Doc. PhDr. František Hradil,CSc.

Kam se poděli spoluobčané?

   Před naším kulturním domem sto-
jí pomník. Jsou na něm jména obětí 
dvou světových válek. Jejich seznam 
z té první je dlouhý a převažují na 
něm jména našich občanů padlých 
na dalekých frontách. V Prušánkách 
a vlastně ani v českých i mnohých 
dalších zemích se nebojovalo a vál-

ka skončila v podstatě vyčerpáním 
zázemí a hrozbou porážky ústřed-
ních mocností, aniž by se fronty 
příliš hnuly z místa. Druhá světová 
válka měla jiný průběh. Nejprve jsme 
byli obsazeni Němci a potom museli 
spojenci téměř celé území uchváce-
né fašisty, včetně naší obce, násilně 

dobývat. Díky historickým okolnos-
tem nemuseli čeští muži bojovat, 
a tak soupis místních obětí je pod-
statně kratší. Tvoří jej samozřejmě 
osvoboditelé a občané, kteří přišli 
o život hlavně při přechodu fronty 
přes obec. Je však i několik takových, 
kteří ztratili své životy jinde a tady je 
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seznam nejspíš neúplný.
Padlí v první světové válce už 

nejsou nijak výrazně připomíná-
ni a výročí by stejně připadalo na 
28. říjen, který je tak jako tak slaven 
jako zrod samostatnosti. Obětem té 
druhé války je však každoročně vzdá-
vána pocta položením věnců k jejich 
pomníku. I loni jim vzdali takto čest 
zástupci obce i politických stran. Také 
jsem se vypravil a zúčastnil se onoho 
připomínkového aktu. 

Když jsem se oblékal, zaskočila 
mě manželka otázkou: „A jsou tam 
i Židé?“ „Nevím“, povídám zaraženě. 
„Měli by tam být, ale nevím. Podí-
vám se.“ Z vyprávění vím, že za 1. 
republiky tady několik židovských 
rodin žilo a teď ani jedna. Tak kde 
teda jsou? Zachránit se povedlo 
málokomu z této „rasy“, takže prav-
děpodobně většina válku nepřežila. 
Pokládaje věnec k pomníku, pročítal 
jsem vyrytá jména, ale židovská žádné 
nepřipomínalo. „Jak to, že tu nejsou?“ 
tázal jsem se přítomných, ale žádný 
nevěděl nic určitého. „Zkusím něco 
zjistit,“ usmyslel jsem si. Přece není 
správné, aby zmizela celá jedna skupi-
na našich spoluobčanů a na pomníku 
obětí nebyla o ní ani zmínka.

Zeptám se rodičů, ti si Židy musí 
ještě pamatova, řekl jsem si a posléze 
se dověděl následující: Od nepaměti 
tady Židé žili a bylo tomu tak i v době 
1. republiky. Většina rodin se však 
ještě před válkou vystěhovala. Prav-
děpodobně jen do blízkého okolí, 
takže krutému osudu stejně neušla. 
V Prušánkách zůstala snad jen jed-
na rodina – Wiesnerovi. Řada obča-
nů bude dokonce vědět, kde bydleli. 

V jejich domě v Cacardově byla totiž 
po válce mateřská školka. Jelikož 
můj otec pracoval za protektorátu na 
obecním úřadě, pověděl mi i některé 
další podrobnosti. Sdílel kancelář se 
studentem medicíny, který musel tou 
dobou pracovat, protože okupanty 
nenapadlo nic lepšího, než po smr-
ti Jana Opletala, české vysoké školy 
zavřít. Kdo by nás asi léčil, kdyby to 
tak zůstalo napořád? 

V roce 1943 přišla Wiesnerových 
dcera na obecní úřad odhlásit sebe 
i rodiče z trvalého pobytu. Nikdo 
nevěděl proč a kam jdou, jen jeden 
úředník z Podivína, bývalý „financ“, 
který se zrušením republiky ztratil 
práci na hranicích a v Prušánkách 
dostal náhradní zaměstnání, povídal:“ 
To oni sa prý nestěhujú enom tak, že 
by sa jim tady nelúbiuo, to oni mosá“. 
A to bylo všecko, co o tom místní 
lidé až do konce války věděli. Za pár 
měsíců se u otce v kanceláři objevil 
tehdejší tajemník obecního úřadu 
a tázal se, jestli bývalí studenti nevědí, 
kde je Ausschwitz, že odtamtud došel 
obci nějaký dopis, ale je německy 
a on ho nepřečte. Otec i kolega medik 
krčili rameny, že jim to sice připomíná 
německé názvy Hustopečí a Ústí nad 
Labem, ale zní to trochu jináč. „No 
vidíte, ste študovaní a také nic neví-
te,“ uzavřel tajemník a tím rozmluva 
skončila. Do konce války nikdo ani 
netušil, o co v dopise šlo. Tajemník 
jej prý asi zahodil jako nedůležitý 
a ani ty dva „studenty“ nenapadlo 
zajít se aspoň podívat, co je v něm 
napsáno. Až po válce, když vycháze-
ly najevo neblahé informace o osudu 
Židů, začali mít zúčastnění zlověst-

né tušení, jakou zprávu nejspíš dopis 
obsahoval. Němci byli důkladní 
a vedli si přesnou evidenci o každém 
člověku. I skon příslušníka židov-
ského národa důsledně oznamovali, 
i když v podstatě už nebylo komu. 
A v tom případě dostala onu zprá-
vu domovská obec. V tom dopise asi 
nemohlo být nic jiného, než zpráva 
o smrti Wiesnerů. Co jiného by tak 
asi psali z onoho Ausschwitzu, které-
mu se potom začalo říkat Osvětim.

Nejedná se o přímý důkaz, ale 
možná by se daly zprávy o osudu 
prušánských Židů vyhledat jinde, 
možná, že onen dopis ještě někde 
existuje. Každopádně jsou Židé obětí 
války „par excellence“, i když jsem si 
vědom, že se toto označení v tomto 
případě moc nehodí. 6 milionů z nich 
zaplatilo životem. Z nacistických 
spárů se dostalo jen mizivé procento. 
Z uvedeného vyplývá, že prušánští 
Židé pravděpodobně zahynuli. Pod-
le některých zdrojů se války dočkalo 
dokonce více místních židovských 
rodin. To se jistě dá z archivů zjistit. 
Mimo to, syn rodiny Wiesnerů prý 
pobýval už před válkou v Londýně. 
Jestli se nevrátil, tak přežil. On či 
jeho potomci nejspíš informacemi 
o osudu zbytku rodiny disponují.

Teď mě napadá, neměla ona válka 
ještě další oběti? Nepadl nějaký Pru-
šaňák v bitvě o Anglii, nebo v Afri-
ce, či v Tichomoří, nebo na některé 
vzdálené frontě? Anebo neztratil svůj 
život třeba i v hlubokém týlu?

Jména všech těchto občanů patří na 
pomník. Aby nám volné místo, co ještě 
na něm je, nakonec vůbec stačilo.

 Ing. Josef Zigáček

Tříkrálová sbírka
Začátkem roku probíhají v celé republice Tříkrálové sbírky. V naší 

obci se konala 3. ledna a výtěžek činil celkem  50 283 Kč, což je zatím 
nejvíce za poslední roky. 

Charita Brno děkuje všem občanům, kteří do sbírky přispěli 
jakoukoliv částkou. Poděkování patří i těm, kteří věnovali sbírce svůj 
volný čas. 

Svátek matek
Druhou květnovou neděli slaví-

me svátek matek. K tomuto svátku 
přejeme všem maminkám a ženám 
mnoho zdraví, štěstí a pohody.
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Sport

Štěpánský turnaj ve stolním tenise

SDH Prušánky pořádá již několik let Štěpánský turnaj ve stolním tenise. Po 
vánočních svátcích trochu pohybu neuškodí, a tak nadšenci pro tento sport se 
sešli v tělocvičně naší základní školy, aby si po roce opět změřili síly. I když je to 
jednou za rok, nechybí nikomu elán a síla ukázat se v co nejlepším světle. A že se 
to některým daří již několik let ukazují výsledky.   

1. Pavel Kořínek
2. Antonín Pihar
3. Karel Šenigla
Všem, kteří se umístili, blahopřejeme. A vy ostatní, trénujte, třeba tam bude 

příště právě vaše jméno. Přejeme hodně zdaru.  

Noc bojovníků patřila 

Honzovi
Jak jsme vás informovali v posled-

ním čísle zpravodaje, proběhl 12. pro-
since v Hodoníně galavečer Noc 
bojovníků, kde zvítězil a stal se pro-
fesionálním mistrem ČR v thaiboxu 
Jan Redek z Prušánek. Určitě je potě-
šující, že v takovém, doposud nezná-
mém sportu, má naše obec tak vyni-
kajícího reprezentanta. Pozvali jsme 
ho a položili mu několik otázek.

Jak soutěž probíhala?
Galavečer probíhal v nové moderní 

sportovní hale na Lipové aleji v Hodo-
níně. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 
dvojic z toho 4 ženy. Já jsem měl za 
soupeře boxera ze Zábřehu, který měl  
29 roků.  Ze zápasu jsem měl obavy, 
ale ve 3. kole jsem ho krokautoval, 
čímž jsem si zajistil titul profesionální-
ho mistra ČR v thaiboxu a získal tak 
pás mistra republiky a pohár, který byl 
určen pro vítěze.  

Jaké byly první pocity z vítězství?
Půl roku jsem se připravoval a chtěl 

jsem samozřejmě vyhrát. A když to 
přišlo, všichni mně blahopřáli, ale já 
jsem si to vůbec nijak neuvědomoval. 
Šťastný jsem byl, to vím určitě, ale pra-
vý pocit radosti z vítězství se dostavil 
až druhý den, kdy jsem si doma léčil 
četná zranění, která tento sport přiná-
ší. Ale jsem moc rád, že to vyšlo.

A co rodiče?
Rodiče tam byli také, samozřejmě mně 

fandili a byli mým úspěchem nadšeni.
Jaké plány máš do budoucna?
Teď jsem po operaci nohy a poma-

lu se začnu připravovat na další zápasy 
a profi ligu.V létě hodlám odletět na čtr-
náct dnů nebo na měsíc do Th ajska, kde 
budu trénovat s thajskými trenéry. 

Myslím si, že bych v Th ajsku mohl 
posbírat zkušenosti, které bych u nás 

mohl uplatnit.
Pokud se mně podaří, rád bych 

boxoval o mezinárodní titul Mistra 
Slovenské republiky, kterého se mohou 
zúčastnit i reprezentanti jiných zemí.   

Informace o tomto sportu naleznete 
na stránkách www.thaiboxhodonin.cz.

Děkujeme za rozhovor a přeje-
me do dalších zápasů, hodně zdaru 
a méně úrazů.  

     sport. redaktor.
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Informace zdravotního střediska

Změna ordinačních hodin v ordinaci praktického lékaře pro dospělé, MUDr. 
Urbanová Miriam, platí již od února, přesto ji ještě uvádíme ve zpravodaji

Pondělí        7.00 - 12.30
Úterý            7.00 - 10.00     předem objednaní pacienti
                 10.00 - 12.00    pacienti bez objednání 
Středa           7.00 - 12.30
Čtvrtek      12.00 - 16.00 pacienti bez objednání
  16.00 - 18.00    předem objednaní pacienti 
Pátek             7.00 - 11.00

Informace Policie České republiky
Jistě jste si všimli, že se poslední 

dobou množí v celé republice trestná 
činnost, která se nevyhnula ani naší 
obci. Stále více se vyskytují krádeže, 
jež mají za následek újmu na majet-
ku našich občanů. Proto Vás žádáme, 
abyste se kolem sebe dívali a všíma-
li si neznámých lidí, kteří se ve vaší 

blízkosti pohybují. Žádáme hlavně 
starší občany, aby byli opatrní a niko-
mu neotevírali. Tyto osoby využívají 
důvěřivosti starších lidí, nabízejí jim  
různé služby, snaží se s nimi navázat 
bližší kontakt, a v nestřeženém oka-
mžiku je dokáží okrást i o jejich celo-
životní úspory.

Snaží se být milí a přívětiví a snad-
no si získají důvěru starých, zejména 
osamocených lidí, na kterou potom 
tito doplatí. Vyzýváme vás, buďte více 
obezřetní, vyhnete tak problémům, 
které se těžko napravují.      

  Policie ČR Hodonín

Homedica, s. r. o. - agentura domácí zdravotní péče
je fi rma, která zajišťuje odbornou 

zdravotnickou péči přímo u Vás doma.
 Na doporučení Vašeho praktického 

lékaře jsme schopni vám nebo vašim 
příbuzným, s omezenou pohyblivostí, 
doma aplikovat injekci, provést převaz 
nebo odběr krve. Dále pak podáváme 
po dohodě s lékařem infuzní terapii, 
především pro zajištění hydratace, 
provádíme kontroly krevního tlaku, 
popř. glykemie- krevního cukru.

 Jsme také schopni zajistit ošetřo-
vatelskou rehabilitaci po cévních moz-
kových příhodách, zlomeninách krčku 
kosti stehenní apod. Nedílnou součás-
tí naší práce je i odborná péče o těžce 
nemocné, k tomuto účelu zapůjčujeme 
různé pomůcky, jako např. polohova-
cí lůžko, odsávačku, kyslíkový přístroj 
a mnoho dalších.

Tuto péči Vám poskytují diplomo-
vané a certifi kované zdravotní sestry, 

které úzce spolupracují s Vašim ošet-
řujícím lékařem.

 Výkony na základě doporuče-
ní praktického lékaře jsou hrazené 
zdravotními pojišťovnami, ale úkony 
je možno provádět i bez doporučení 
praktického lékaře za platební úhrady 
dle našeho ceníku.

Homedica, s.r.o.  Agentura domácí 
zdravotní péče. Vrchní sestra Otrubo-
vá Ria, tel. 724 002 480, 518 352 357

Odjezdy autobusů 
Na žádost občanů uvádíme autobusové spoje, které jsou nejvíce využívány.

Odjezdy autobusů linkou 556 do Hodonína  a zpět
Prušánky, ObÚ směr Hodonín v pracovní dny
4:41,  5:01,  5:51,  6:41,  7:11,  7:41,  9:41,  11:41,  13:03,  13:51,  14:41,  15:11,  15:41,  16:41,  17:41,  18:41, 19:41,  21:01,  21:41
Hodonín, aut.nádr. směr Prušánky v pracovní dny
4:48,  5:53,  6:20,  6:48,  7:18,  8:53,  9:53,  11:53,  13:53,  14:22,  14:53,  15:20,  15:53,  16:53,  17:53,  18:53,  19:53,  20:53,  22:33
Prušánky, ObÚ směr Hodonín ve dnech praconího volna 
4:41,  7:41,  11:41,  13:41,  15:41,  16:41,  19:41
Hodonín, aut.nádr. směr Prušánky ve dnech pracovního volna
5:53,  6:53,  11:53,  13:53,  15:33, 17:53,  18:43
Odjezdy autobusů linkou 573 do Břeclavi a zpět
Prušánky, ObÚ směr Břeclav v pracovní dny
5:13,  6:13,  6:43,  7:13,  8:13,  13:13,  14:23,  15:13,  17:13,  21:13
Břeclav, aut.nádr. směr Prušánky v pracovní dny
5:22,  6:19,  7:30,  12:22,  13:51,  14:22,  15:19,  15:51,  18:22,  22:22

Objednat se můžete na tel. č. 518 
374 271 nebo na e-mailové adrese 
Miriamurbanova@seznam.cz

V době vyhrazené pro objednané paci-
enty budou ošetřeni pouze tito pacienti. 
1x měsíčně bude vždy v pátek Posudková 
komise od 8.30 do 9.00 hod. Termín bude 
vždy dopředu oznámen vývěskou na dve-
řích zdravotního střediska. 

Zdr. stř. Prušánky

 
Informace o jízdních řádech a vyhledávání spojení 
lze nalézt na internetových stránkách www.idsjmk.cz, 
odkaz je umístěn i na internetových stránkách Obce 
Prušánky a jsou zde i jízdní řády linek 556 a 573.
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Narození

Barbora Salčáková
Lukáš Maršálek
Lukáš Váňa

0pustili nás

Marie Baťková
Božena Ivičičová
Marie Michalicová
Františka Imrichová
Marie Čechová
Pavel Čech
Libuše Salajková

Sňatky

Markéta Furchová
Petr Malík

Společenská kronika

55 let společného života

oslavili manželé
Marie a Štěpán Bůškovi

Blahopřejeme!

Vítání občánků do života

se uskutečnilo 13. prosince v naší obřadní síni. Tento akt 
byl poněkud jiný než předchozí. Poněvadž probíhala rekon-
strukce obecního úřadu, nebyla možnost tento obřad uspo-
řádat, a tak byl počet vítajících dětí vyšší než jindy. Poprvé 
jsme se rozhodli zveřejnit se souhlasem rodičů fotografi e 
dětí na infokanále kabelové televize. Těší nás, že se tento 
nápad setkal s kladným ohlasem. Pokud budou rodiče sou-
hlasit i příště, rádi  je opět uvedeme.

Přejeme dětem  veselé a bezstarostné dětství a rodičům 
jen radost z jejich ratolestí.  

 Údaje za rok 2008
Přihlášeno   30 osob
Odhlášeno    22 osob
Narození   18 dětí
Úmrtí    11 osob

Sňatky
V obci       3
mimo obec    12
Počet obyvatel k 31.12.2008   2 128  

Důležitá informace
V každé rodině nastanou chvíle, kdy se musíme rozloučit se svým nejbližším. V prvním okamžiku možná ani nevíme, 

kam se obrátit a jakou pohřební službu oslovit. Proto uvádíme adresy a tel. čísla nejvíce využívaných pohřebních služeb 
v našem okolí. Zajistí vám vše potřebné a tím vás ušetří různých stresů, které v těchto těžkých chvílích vždy nastávají. 

Pohřební služba    
KELEMEN s.r.o 
kancelář 
Moravská Nová Ves 
Sadová ulice - hřbitov
tel. č. 519 325 042

kancelář        
Břeclav
Lanžhotská ul.- městský hřbitov
tel. č. 519 326 046
mob. 605 248 495 

Pohřební služba
Zdeněk PELIKÁN                   
Kostice
tel. č. 519 342 269

Pohřební služba
PIETA  Hodonín       
Purkyňova 78
Hodonín
tel. č. 518 353 594 
nonstop linka: 
602 741 436-7

Pohřební služba
Vladimír Charvát 
Masarykova 14/13
691 72 Klobouky u Brna
tel. č. 519 419 177    
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Nový návštěvní řád areálu Krásného místa a jarní brigáda

V zimním zpravodaji jsme se zmínili o tom, že připravujeme nový návštěvní řád areálu Krásné místo. Nyní je 
slibovaný návštěvní řád na světě a doufáme, že bude sloužit ke spokojenosti dětí, které tento areál navštíví. 

Dále chceme požádat rodiče o pomoc v sobotu 28. března 2009, kdy v 9:00 hod plánujeme jarní brigádu. Bližší 
informace o brigádě naleznete na nástěnce u kostela. Prosíme rodiče dětí, kteří klubovnu navštěvují, aby se také zapo-
jili. Děkuje                                                                                                                                      za Krásné místo, o.s. Petr Omelka 

Charta
Charta evropských venkovských obcí zavítá v termínu 

11.-15.6.2009 do Starého Poddvorova. Pro desítičlenné dele-
gace všech členských zemí Evropské unie bude připraven 
pestrý program, který delegátům přiblíží kulturu a místní 
zvyklosti Jižní Moravy a Hodonínska. Z tohoto důvodu vyzý-
váme také Vás, občany naší obce, o podporu při zajištění 
ubytování delegátům. Dobrovolníci, kteří by měli zájem 
ubytovat v soukromí některé z delegátů členských zemí 
EU, hlaste se na Obecním úřadě Starý Poddvorov (případ-
ně Váš domovský) Bude Vám poskytnuta jedinečná mož-
nost, jak se blíže seznámit s delegáty některé z 26 zemí  EU.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU KLUBOVNY

Děti předškolního věku musí být
v doprovodu osoby starší 18-ti let.

Za chování a bezpečnost dětí na hřišti
zodpovídají rodiče (i když nejsou přítomní).

Vstup do areálu je na vlastní nebezpečí.

V AREÁLU KLUBOVNY JE ZAKÁZÁNO

Vědomé poškozování jednotlivých herních prvků
a okolního prostředí

Odhazování odpadků mimo odpadkové koše

Vulgární mluva a výtržnictví

Požívání návykových látek
(alkohol, cigarety, jiné drogy)

Manipulace s otevřeným ohněm

Vstup se psy

Při poškození herních prvků bude od viníka
či jeho zákonného zástupce požadována oprava
nebo finanční náhrada.

Na jednotlivých herních prvcích je označeno,
pro koho jsou určeny (věk, váha). Nerespektováním
těchto údajů poškozujete herní prvky.

Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké,
namrzlé nebo jinak viditelně poškozené.

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN

Respektovat návštěvní řád.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA AREÁLU

Prosíme návštěvníky, aby v případě porušení řádu
(i při překročení věku či váhy na jednotlivých herních
prvcích) napomenuli viníka. Ten, kdo ničí herní prvky,
znemožňuje hru i Vašemu dítěti!

květen - srpen: 9.00 - 20.00 hod

září - duben: 9.00 - 18.00 hod

Přítomnost cizí osoby v areálu mimo návštěvní
dobu bude chápána jako
na cizí pozemek a řešeno s .

nezákonné vniknutí
Policií ČR

Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval
sám sebe ani ostatní návštěvníky.

V případě závažného poškození herních prvků,
neuposlechnutí viníků či jiných problémů
a připomínek se obraťte na kontakty uvedené
na schránce umístěné na dveřích klubovny

Provozovatel: Krásné místo, o.s.

Důležitá telefonní čísla:

112

155 Zdravotnická záchranná služba

Evropské tísňové číslo
150 Hasiči

158 Policie

Dojdite k nám na besedu

V dnešní uspěchané době se  vytrácí 
tzv. dobré sousedské vztahy, které byly dří-
ve na vesnicí samozřejmostí. Lidé se hod-
ně stýkali, povídali si o svých problémech a 
starostech, které jim všední život přinášel. 
Myslíme si, že je to škoda, a tak jsme se na 
obecním úřadě rozhodli uspořádat akci 
„Dojdite k nám na besedu“. Plánujeme ji 
na neděli 29. března ve 14.30 hod. v našem 

kulturním domě  V čem toto posezení 
spočívá? Máme představu, že ženy nebo 
i muži, kteří se budou chtít této besedy 
zúčastnit, připraví něco dobrého a vezmou 
si to s sebou do kulturního domu, kde to 
všichni společně ochutnáme.  

Že nevíte co nachystat? Trochu vám 
poradíme. Určitě máte oblíbené recepty, 
kterými se rády pochlubíte. Možná jsou 

to i recepty vašich babiček, jimiž můžete 
překvapit ostatní. Mohou to být buchty, 
koláče apod. Ještě nevíme, do čeho jde-
me a zda se nám to celé vydaří, ale oče-
káváme, že přijdete i vy se svými nápa-
dy. Zdůrazňujeme, že fantazii se meze 
nekladou. Pokud nevíte co a jak, přijďte 
se informovat do knihovny. Vše společ-
ně probereme.               Vlasta Trechová  
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Inzerce

Zveme Vás

Beseda s důchodci

Také letos uspořádáme pro naše důchodce besedu, která se bude konat v polovině května.
Členky svazu důchodců z naší obce přijdou osobně pozvat všechny naše občany, kteří letos dovrší 70 let a starší. 

Věříme, že vzhledem k minulým setkáním, jež byla úspěšná, rádi přijdete a společně prožijeme pěkné páteční odpoledne.

Slovácký krúžek 
Vás zve na

Velikonoční zábavu
Hraje DH Hornobojani

12.dubna v 19 hod, KD Prušánky

 Divadelní představení
 Klaunika Brno

 Don Quijote de la Ancha
 18.4. v 19.00
 KD Prušánky

Slovácký krúžek 
Vás zve na

Májové zpívání
30.5. - Nechory 

Obec Prušánky
Vás zve na 
Dětský den

31.5. – U koupaliště

Obec Prušánky
Vás zve na 

Svatojánskou noc
19.6. - U koupaliště
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Tisková zpráva 

Informace o výstavbě Sběrného dvora odpadů v Prušánkách, který je spolufi nancován z prostředků Evropské unie v rámci 
Operačního programu životní prostředí - Fondu soudružnosti EU. 

V srpnu 2008 začala výstavba sběrného dvora odpadů v Prušánkách, který bude doplňovat stávající systém sběru a 
svozu odpadů v obci. Sběrný dvůr bude sloužit primárně občanům Prušánek. Občané zde budou moci ukládat odděleně 
sbírané složky komunálních odpadů: papír, sklo (bílé, barevné), plasty, nápojové kartony (tetrapack) a kovy. Dále pak 
objemné (starý nábytek), biodegradabilní (větve, tráva) a nebezpečné odpady (barvy, lepidla). Sběrný dvůr bude rovněž 
místem zpětného odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení (ledničky, TV a další elektrospotřebiče). Sta-
vební práce budou ukončeny v prosinci 2008. Začátek provozu se předpokládá v průběhu prvního čtvrtletí 2009. 

Dlouhodobým záměrem obce je zintenzívnit oddělený sběr, třídění a recyklaci využitelných složek komunálních odpa-
dů, a tím utlumit skládkování těchto (materiálově nebo energeticky) využitelných odpadů. Např. stavební odpady je možné 
dovést na recyklační deponii, kterou provozuje obec. Správné třídění umožní obci udržet poplatky za odpady v sociálně 
únosné výši. Pro další rozvoj komfortních služeb poskytovaných občanům v odpadovém hospodářství byla neexistence sběr-
ného dvora odpadů v Prušánkách velmi omezující. Obec se rozhodla umístit sběrný dvůr v lokalitě, která se jeví jako velmi 
výhodná z hlediska docházkové vzdálenosti. Realizace projektu bude mít výrazné pozitivní dopady na životní prostředí. 

Financování a náklady projektu:
Celkové způsobilé náklady projektu jsou:  11 912 457,- Kč (včetně DPH)
Z toho:
Dotace z EU (Fond soudružnosti):   10 125 588,- Kč (85%)
Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR:      595 622,8 Kč (5%)
Vlastní zdroje obce celkem:      1 191 246,2 Kč (10%)
Na vlastní zdroje obce přispěl i Jihomoravský kraj.

Kontakt:
Jan Nosek, starosta obce
Tel.: +420 602 193 843
E-mail: starosta@obecprusanky.cz:
Jan Nosek, starosta obce
Tel.: +420 602 193 843
E-mail: starosta@obecprusanky.cz

Tisková zpráva

Revitalizace zeleně v obci Prušánky
Projekt realizovaný v roce 2008, byl spolufi nancován Evropskou unií –Evropským  fondem pro regionální rozvoj  Stát-

ním fondem životního prostředí České republiky v rámci Operačního projektu Životní prostředí. 
Projekt řeší problematiku nevyhovující vysázené  a zastaralé zeleně podél ulic Nové, Hlavní a Mlýnské. V rámci reali-

zace bylo provedeno pokácení nevyhovujících dřevin, předvýsadbová úprava půdy, výsadba dřevin, trvalek a zakůrování 
výsadby.

Celkové uznatelné náklady                 1 129 345  Kč
z toho je příspěvek z OPŽP                1 096 793  Kč  (85%)  
příspěvek SFŽP ČR                            64 517  Kč  ( 5%)
příspěvek Obce Prušánky          29 035  Kč  (10%)

Kontakt:
Jan Nosek, starosta obce
Tel.: +420 602 193 843
E-mail: starosta@obecprusanky.cz

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj          

EVROPSKÁ UNIE
fond sdruženosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Pro vodu,
vzduch a přírodu
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Vánoční koledování

Mužácký ples

Vítání občánků

Ples SRPDŠ

Kuželkářský discoples Stárky a stárci 2008


