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Čas Vánoc

Z činnosti ZŠ

ve výběru daní, o které slyšíme ve sdě-
lovacích prostředcích téměř neustále. 
Na našem rozpočtu se podepsala část-
kou bezmála 2,5 mil Kč. Tyto peníze, 
s nimiž jsme začátkem roku počítali, 
chybí, takže část dluhu za rekonstruk-
ci musíme přesunout do příštího roku. 
Nic to ale nemění na situaci, že naši 
nejmenší spoluobčané uvítají Vánoce v 
krásném, nově nábytkem vybaveném  a 
pestrobarevném prostředí. Určitě se jim 
zde bude líbit a snad si to také zaslouží. 
Vždyť budova od doby výstavby nepro-
šla žádnou rekonstrukcí.

Kvůli nedostatku fi nančních pro-
středků jsme také nemohli dokončit 
opravu chodníku na ulici Hlavní po 
hřbitov, jak jsem slíbil. Na jaře budeme 
ale určitě pokračovat i v chodnících na 
ul. Hodonínské. 

A co nás čeká v novém roce?
Hned na jaře se pustíme do výměny 

střešní krytiny kulturního domu, která 
je ve velmi špatném stavu. Na tuto akci 
jsme získali od MND částku 500 tis. Kč. 
Měly by také pokračovat práce na zatep-
lení fasády, střechy a výměně oken a 
tím bude celá rekonstrukce MŠ dokon-
čena. Od letošního devátého měsíce 
máme podanou žádost na Fondu život-
ního prostředí, bohužel doposud jsme 
neobdrželi žádnou odpověď. Velkou 
akcí příštího roku by měla být výstavba 
inženýrských sítí za 19. mil. nové ulice 
Moravské, souběžnou s ulicí Mlýnskou, 
kde je plánováno 35 nových stavebních 
míst pro stavbu rod. domků. 

Podle předpokladu by mohli první 
stavebníci zahájit výstavbu svých RD 
již na podzim roku 2010. Počítáme 
také se zahájením cyklostezky směrem  
na Josefov. Na tuto žádá dotaci Region 
Hodonínsko. Na příští rok máme při-

Vážení spoluobčané, 

je tady opět konec roku a to roku 
krizového, kde se nám  přesto poved-
lo provést velké investiční akce. Vůbec 
největší akcí, která nás mimo peněz 
stála i mnoho starostí a někdy i nervů, 
bylo odkanalizování Nechor v hodnotě 
30 mil. Kč.

Tato stavba bude zcela dokončena 
a zkolaudována na jaře příštího roku. 
S nákladem 12. mil. Kč byl vybudován 
sběrný dvůr, který je v provozu již od 
dubna, a snad dobře slouží celé obci.  

 Další velkou akcí, jež se dokončuje 
v těchto dnech, je druhá etapa rekon-
strukce mateřské školy v hodnotě 7. 
mil. Kč. Na tuto rekonstrukci se nám 
podařilo získat dotaci  z Ministerstva 
fi nancí  ve výši 5. mil Kč. 

Zbývající 2 mil. uhradíme z obec-
ního rozpočtu. A zde se projevila krize pokračování na další straně
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Důležité informace pro občany

Poplatek za TKO

Vážení občané, blíží se konec roku 
a tak považujeme za nutné vás infor-
movat o tom, co se týká všech, kteří 
v naší obci žijí. Zjišťujeme, že někteří 
z vás pořád „o něčem neví“. Věříme, 

že každý má dnes hodně starostí, ale 
je nutné se o dění v obci aspoň tro-
chu zajímat. Důležité informace vám 
sdělujeme infokanálem KT, místním 
rozhlasem a v Prušánském zpravoda-

ji, který vám nyní předkládáme. 
 Začátkem roku nás všechny čeká 

úhrada poplatků na rok 2010, určitě 
vás bude nejvíce zajímat jejich výše. 

Vážení občané, poněvadž se 
náklady na odpadové hospodářství 
každoročně navyšují, obec sice nera-
da, ale bude muset přistoupit k nepo-
pulárnímu upravení ceny za odvoz a 
likvidaci odpadů. Pro rok 2009 byla 
navýšena částka za uložení odpadu 
na skládku o 10%, přesto jsme popla-
tek nenavyšovali. Na stole mám již 
dopis o dalším 5% navýšení pro rok 

2010.  V loňském a letošním roce 
byla částka za svoz a uložení odpadů 
v obci ve stejné výši 360,- Kč. Protože 
obec doplácela v loňském roce na 
odpady částku 350 tisíc a pro letošní 
rok bude částka obdobná, jedním z 
bodů na prosincovém zasedání zastu-
pitelstvu obce bude navýšení místní-
ho poplatku za TKO na částku 400,-
Kč. I po tomto navýšení bude obec do 

odpadového hospodářství vydávat z 
rozpočtu nemalé částky.  

V této částce není zahrnut jen 
vývoz popelnic, jak se mnozí domní-
váte, ale je v ní obsažen i vývoz kon-
tejneru u hřbitova a likvidace všeho 
odpadu ze sběrného dvora. A pokud 
někdo vyhodí pytel s odpadem „jen 
tak“, i tento se musí odvézt a zlikvido-
vat. A to všechno musíme zaplatit.    

Úhrada poplatku
Poplatek za TKO jsou povinni 

uhradit všichni občané s trvalým 
pobytem v obci. 

Tato povinnost vyplývá ze  Zákona  
o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. 

 Výjimku tvoří osoby, které se 
zdržují dlouhodobě v zahraničí.

Pokud na jednom popisném čís-
le žije více rodin, je vhodné uhradit 
poplatek za všechny osoby společně. 
Stává se, že poplatek uhradí jen jed-
na osoba, které je přidělen štítek na 
popelnici a zbylou část poplatku za 
ostatní členy rodiny musíme pracně 
vymáhat. Věříme, že je to pro všechny 
fi nanční zátěž, ale tímto se nic nevy-
řeší.  

Termín pro úhradu poplatku za 
TKO je stanoven do 1. 3. 2010      

Upozornění  o vývozu 

popelnic a tříděného odpadu

Vývoz popelnic mezi vánoční-
mi svátky bude v pravidelném ter-
mínu ve středu 30. 12. 2009, další 
vývozy pravidelně po 2 týdnech. 
První vývoz v roce 2010 bude 
13. ledna.

Vývoz tříděného odpadu v pyt-
lích bude letos naposled 15. pro-
since. Další vývoz bude mimo-
řádně 5. ledna 2010.  Potom bude 
vývoz až 26. ledna, čím se zařadí-
me do pravidelného termínu  před 
vývozem popelnic.    

Poplatek ze psů
Poplatek za jednoho psa je i příš-

tím roce 100,- Kč za rok
Upozorňujeme, že v příštím roce 

proběhne nová evidence psů. Při 
platbě každý majitel dostane pro 
svého psa novou evidenční známku 
v zelené barvě. Červené známky již 
pozbývají platnosti.

praveno řadu dalších projektů, které 
jsou dnes ve fázi územního řízení nebo 
stavebního povolení. Jedná se o rekon-
strukci cesty v Cacardově, cyklostezku 
kolem sv. Jána k Nechorám, zpevnění 
uliček v Nechorách, rekonstrukce náv-
si, výstavba poldrů na Lučnici (celko-
vé fi nancování zajišťuje pozemkový 
fond), rekonstrukce parku u koupaliště 
s výstavbou nových hřišť a další. Vše 
bude záležet na vyhlašování dotačních 
titulů a úspěšnosti získání dotací. 

Závěrem bych Vám ještě rád podě-
koval za  trpělivost s problémy, které 
vznikly objížďkou Břeclav – Hodonín. 
Termín ukončení akce je 15.12. 2009 
a tento termín prováděcí fi rma zatím 
garantuje.

Ale jak se říká, všechno zlé je k ně-
čemu dobré. Díky tomu je opravena sil-
nice na Hodonín a na opravách v obci 
jsme se se Správou silnic v Hodoníně 
dohodli  na příští rok.

Blíží se Vánoce. Věřím, že je všich-
ni prožijete v klidu a že to budou pro 
každého z Vás svátky klidné, plné lásky 
a pohody. Do nového roku  přeji všem 
hodně zdraví a pracovních i osobních 
úspěchů. Závěrem svého krátkého 
článku bych Vás rád pozval na vánoč-
ní koncert a koledování na návsi, které 
je pro mě vždy příjemným setkáním s 
Vámi.                        

  Jan Nosek, starosta  
 

Nájem hrobového místa 

Všichni, kterým skončí nájem 
hrobového místa koncem roku 2009 
nebo v průběhu roku 2010 budou 
informováni v jarních měsících.

Nájem hrobového místa na 10 let:

Jednohrob      660,- Kč
Dvojhrob      1320,-Kč
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Ukládání odpadu

V každém zpravodaji upozorňu-
jeme na to, jak nakládat s odpadem. 
Máme pytle na tříděný odpad, máme 
recyklační plochu, máme sběrný 
dvůr. Máme v obci pravidelný vývoz 
popelnic, kontejnerů, svoz tříděného 
odpadu a také sběr železného šrotu.  
Pořád je to asi málo.

Stále někteří naši občané vyhledá-

Kabelová televize

Poplatek za kabelovou televizi 
zůstává pro rok 2010 ve stejné výši, tj.  
130,- Kč/měs. - 1560 Kč za rok.

Infokanálu KT můžete využít i pro 
reklamu, koupi nebo prodej.  

Úhrada stočného 

a kabelové televize

Pro rok 2010 je rovněž beze změ-
ny – 450,- Kč na os./rok.

Stočné je nutné uhradit za všechny 
osoby žijící ve společné domácnosti, 
bez ohledu na to, zda mají v naší obci 
trvalé bydliště. 

 
Poplatek za KT a úhradu stočné-

ho si můžete provést začátkem roku 
nebo rozdělit na čtvrtletí či pololetí. 

Při úhradě stočného vám bude 
předložena Smlouva o odvádění 
odpadních vod.

Upozornění pro vinaře

Stav vodoměrů v Nechorách  
budou zapisovat zaměstnanci obecní-
ho úřadu koncem ledna nebo začát-
kem února. Přesný termín bude všem 
majitelům sklepů včas oznámen. 
Pokud nebudete zastiženi, můžete 
odevzdat lístek se stavem vodomě-
ru (neuvádějte spotřebu), č. sklepa a 
jménem přímo na evidenci poplat-
ků. Víme, že někteří vinaři se starají 
o sklep i svým známým, kteří sem 
zajíždějí jen občas, proto prosíme o 
zápis i z těchto sklepů. 

Stočné z Nechor se za rok 2009 
ještě vybírat nebude. 

Spotřebu vody a nájem vodoměru 
si budete moci uhradit po zpracování 
vámi doložených údajů. Budeme vás 

včas informovat. 
Pokud někdo prodá sklep, je nut-

né nahlásit nového majitele na OÚ.
V této souvislosti upozorňujeme 

vinaře, aby si zároveň uhradili pří-
spěvek na kanalizační přípojku ve 
výši 3000,- Kč. 

Všechny platby se hradí na evi-
denci poplatků – přízemí OÚ

Úřední dny: 

Pondělí   7.00  -  17.00 
Středa     7.00  -  17.00

Snažte se využívat k vyřízení pla-
teb uvedené dny.   

Upozornění pro dlužníky

Vy, kteří jste si dosud neuhradili 
poplatky za rok 2009, můžete tak uči-
nit naposled v pondělí 21.12.2009

vají různá zákoutí kam „to“ hodit, jen 
aby s „tím“ nemuseli  na sběrný dvůr. 
Víme o tom, ale pochopte, že pořá-
dek musí být. Jak k tomu přijdou ti, 
kterým na čistotě a vzhledu naší obce 
doopravdy záleží. Snad se to naučíte 
a černé skládky za vsí a v Nechorách 
budou patřit minulosti.  

za odpadové hospodářství Josef 
Esterka  a Vlasta Trechová 

Informace knihovny
Místní knihovna Prušánky je pro 

veřejnost otevřena v tyto dny

Úterý       9.00  - 17.00
Čtvrtek    8.30 - 15.30

Poplatek za registraci

Děti                  20,- Kč/rok
Dospělí            40,- Kč/rok
Důchodci         30,- Kč/rok  

Půjčovní doba je jeden měsíc. 
Tímto, žádáme všechny čtenáře, kte-
ří mají doma knihy delší dobu, aby si 
provedli výměnu knih. 

Výzva pro čtenáře

V knihovně nám chybí tyto knihy:
H. Denker              Robin, můj syn
I. Obermanová      Nech mě žít

Žádáme čtenáře, kteří mají tyto 
knihy doma, aby je vrátili. V příštím 
roce je v plánu revize knihovního 
fondu. Z tohoto důvodu je třeba mít 
všechny knihy v pořádku.    

V naší knihovně máme spoustu 
pěkných knih, které uspokojí i nároč-
né čtenáře. K dispozici je  zdarma 
pro veřejnost internet, který můžete 
použít pro vyhledávání různých 
informací.  

Staňte se  čtenáři naší knihovny, 
ráda Vám poradím nebo vyberu zají-
mavou knihu

vaše knihovnice  

Obec Prušánky uzavřela od 1.1. 
2010 smlouvu s Pečovatelskou služ-
bou Homedika, o.p.s. Hodonín, která 
poskytuje tyto služby.

* pečovatelskou službu
* osobní asistenci
* zapůjčování  zdravotnických pomůcek

Informace na tel.: 
728 999 085, 518 352 357
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Pracovní skupina obce

Informace místostarosty

P íjmy     2010
Da ové p íjmy celkem 17 532 000 K
P ijaté dotace celkem 1 080 000 K
Neda ové p íjmy celkem 26 776 000 K
Kapitálové p íjmy celkem 50 000 K

P  í j m y   c e l k e m: 

221 1 367 000 K
222 106 000 K

23 5 120 000 K
311 5 150 000 K
331 1 477 000 K
334 86 000 K
341 610 000 K
351 89 000 K
363 17 928 000 K
372 1 601 000 K
374 1 643 000 K
435 909 000 K
551 220 000 K
611 4 278 000 K
631 750 000 K
639 40 000 K
640 120 000 K

V ý d a j e : 

F i n a n c o v á n í :

V ý d a j e    c e l k e m : 

Plánovaný rozpo et na rok 2010

Výdaje    2010

Obecné výdaje

45 438 000 K

Požární ochrana

41 494 000 K

Sd lovací prost edky
T lovýchova
Ambulantní pé e
Komunální služby a územní rozvoj
Nakládání s odpady
Ochrana krajiny a p írody

Regionální a místní správa

3 944 000 K

45 438 000 K

Pozemní komunikace

Vodní hospodá ství
Školství
Kultura

Ostatní finan ní operace
Ostatní innosti

Sociální pé e a pomoc starým a pot ebným

Silni ní doprava

Od jara do podzimu se stálá sku-
pina tří pracovníků rozrůstá o výpo-
moc z úřadu práce. Letos jsme měli 
na údržbu veřejného prostranství tak-
to přijatého jednoho pracovníka. Po 
výsadbě zeleně na podzim loňského 
roku v ulicích Nová, Hlavní a Mlýn-
ská, jsme přijali na údržbu nové zele-
ně zahradnici paní Annu Řezáčovou. 
Trávy, která z jara začala ve výsadbě 
vyrůstat bylo tolik, že se i přes posíle-
ní zahradnice se stíhala likvidovat jen 
za velkého úsilí. V dalších letech se 
plazivá zeleň postupně rozroste a trá-
vy by mělo ubývat. V letošním roce 
pracovní skupina kromě své pravidel-
né činnosti jako úklid a údržba veřej-
ného prostranství, čištění zařízení na 
čistírně odpadních vod, svoz pytlů s 
tříděným odpadem, příprava zázemí 
na kulturní a společenské akce pod 
širým nebem i v kulturním domě  
vystěhovala a odvozila veškeré zaří-
zení školky před rekonstrukcí. 

Vážení občané, blíží se vánoční 
svátky a konec roku. Přeji Vám šťast-
né a veselé prožití vánočních svát-
ků, pohodu v rodinném kruhu a do 
nového roku přeji jen to nejlepší.

Josef Esterka, místostarosta

Z činnosti ZŠ 

Za měsíc jsou Vánoce a počasí 
láme teplotní rekordy.

V tuto dobu už obvykle děti 
malují obrázky se zimní tématikou, 
zasněžené krajiny, zimní sporty, 
vánoční stromečky a dárky a letos 
máme stále teplo a občas i slunečno. 
Těžko se pak zima představuje…

Ve škole už máme za sebou I. 
čtvrtletí školního roku a jako obvykle 
část dětí ještě nenastartovala naplno 
nebo nepřidala na obrátkách. Je to 
pak líto nejen nám, ale hlavně rodi-
čům, že vzdělávací výsledky nejsou u 
některých „studentů“ úplně nejlepší. 
Do pololetí je co zlepšovat. Také cho-
vání některých žáků ( a nejedná se o 

ty nejstarší ) není moc dobré. Vulga-
rita, zlomyslnost, někdy agrese mezi 
dětmi nemizí, spíše naopak. Nejhorší 
je však to, že to považují za „srandu“.  
Řada problémů pramení ze způsobu 
trávení volného času. Volnočasové 
aktivity posilující agresi nejsou tím 
nejlepším řešením. Už řešila i Policie 
vyústění konfl iktu mezi žáky, kte-
ří nedokázali zvládnout své projevy 
agrese a došlo mezi nimi k potyčce s 
újmou na zdraví. Bojové scény z fi l-
mů a televize mnohé z nich inspirují. 
A nejen ty! Hrubé chování, vulga-
rita a zastrašování je pro ně „jenom 
ze srandy“ – pokud na to někdo z 
dospělých přijde.Upozorňuji, že zmí-

něný konfl ikt se stal ve volném čase 
dětí. Nechtěli bychom, aby se jejich 
hrátky přenesly na půdu školy. Pokud 
cítí děti nějaký problém, mohou se 
obrátit na kohokoli z učitelů, zejména 
na výchovné poradce nebo metodika 
prevence. Jsme připraveni pomoci 
či poradit i rodičům. Máme k tomu 
nejen vzdělání, ale hlavně velké 
množství zkušeností z naší praxe.

A teď už optimističtěji… Řada dětí 
využívá nabídky zájmových kroužků 
ve škole – dětský aerobic ( děti MŠ a 
1.třídy), další skupinou jsou děvčata 
ze 2.-7.třídy, výtvarný kroužek pro 
3.třídu, pohybové hry (1.-3.třída), 
atletika ( 4.-9.třída ) a fl orbal – pro 
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II.stupeň. Také už začala taneční prů-
prava pro vycházející žáky – příprava 
na ples. 

Během dvou a půl měsíce se už 
rozběhly také sportovní soutěže – 
atletické přebory Podluží v Lanžhotě 
(celkově 3. místo), okresní přebor v 
kuželkách – 2.místo ve starším žactvu 
a čekají nás fl orbalové soutěže, kde 
naši hoši tradičně sbírají přední mís-
ta. V nejbližší době vyjíždí starší žáci 
do Strážnice. 

Na podporu sportovní a kulturní 
činnosti přispívá SRPDŠ – našim fl or-
balistům byla z prostředků „sdružení“ 
zakoupena sada kvalitních hokejek, 
na plánovaný zájezd dětí z 1.-5.třídy 
do divadla zase přispějí na úhradu 
autobusů. Díky za podporu!

Poděkování patří také těm rodi-
čům,  místním občanům či fi rmám, 
které nám přispívají fi nančně či 
službou, někteří oběma způsoby. Za 

jejich pomoci doplňujeme vybave-
ní multifunkčních učeben, případně 
kmenových tříd elektronikou, dalším 
nábytkem či interaktivním zařízením. 
Z aktuálních přispívatelů jsou to pan 
Pavel Matušek, manželé Klimešovi, 
pan Josef Příborský, 

pan ing.Kunis, který zprostředko-
val dar z Gumotexu Břeclav. Věřím, 
že přes nepříznivou hospodářskou 
situaci se do konce roku přidají další 
naši podporovatelé. Doufám, že jsem 
nezapomněla na žádného aktuálního 
dárce, pokud ano, omlouvám se a sli-
buji nápravu v dalším vydání zpravo-
daje.

Naší nejbližší akcí pro veřejnost 
bude Adventní odpoledne s výtvar-
nými dílničkami, které nás mohou 
naladit do předvánočního období. 
Takže jste srdečně zváni na neděli 
13.12.2009.

Na závěr bych ráda všem popřála 

hezké sváteční chvíle v kruhu nej-
bližších o Vánocích, zdraví, štěstí a 
Boží požehnání do roku 2010.

Alena Kristová

Země, voda, vzduch

Země, voda, vzduch je akce, na 
které se sešli 23.10. v Mikulčicích 
školy z regionu Hodonínska, Pod-
luží i Rakouska a která má podporo-
vat znalosti dětí o historii a přírodě 
našich sousedů. Naši školu zastupo-
vali Markéta Husková, Vojta Sukup, 
Simona Benešová.

Autobus nás zavezl do Mikulčic 
na vykopávky. Byli jsme  seznámeni s 
programem, který měl po zbytek dne 
následovat. Promluvila k nám také 

místostarostka Mikulčic i další lidé, 
kteří tuto akci připravovali. Zhlédli 
jsme dokument o rotundách a bazi-
likách, které zde byly  nalezeny. Pak 
jsme byli seznámeni s úkolem získat  
co nejvíce hřiven za úkoly.

První úkol byl spočítat kosterní 
ostatky a vystavené křížky. Poté jsme 
byli rozděleni do 3 skupin a pracovali 
na dalších úkolech jako bylo luštění 
a  přepis slova z hlaholice, hledání a 
popis věcí v muzeu, atd.

Mezitím nás čekal oběd a opékání. 
Stihli jsme také přednášku o mikul-
čických památkách a zvířatech .Ani 
jsme se nenadáli a už jsme dostali 
pamětní listy a nějací šikulové  čoko-
ládu za nasbírání 5 hřiven a my se 
pomalu začali skládat do autobusu.
Všichni se těšíme, až se zase  sejdeme, 
tentokrát v Rakousku.

Markéta Husková, žákyně

Z naší školičky

Za okny se už čerti žení a tma 
nám krátí dny. Do Vánoc sice nějaký 
ten den ještě zbývá, ale čas neběží 
snad nikdy tak rychle jako právě před 
vánočními svátky.

Tento školní rok pro nás začal v 
náhradních prostorách družiny ZŠ a 
už se budeme zase pomalu stěhovat 
do naší školičky. Bylo nám tu dobře. 

Díky krásnému podzimu jsme 
mohli trávit co nejvíce času venku, 
pozorovat krásnou měnící se příro-
du a z nasbíraných přírodnin  tvořit 
spoustu zajímavých věcí. 

Přijelo za námi několik loutkových 

divadel, kouzelník, děti se „měnily“ 
ve zvířátka, čertíky a různé pohád-
kové bytosti. Přišel za námi Mikuláš s 
nadílkou, ale bohužel také respirační 
infekce, které nám podstatně snížily 
počty dětí ve třídách. 

Snad to ale děti se svými mamin-
kami do Vánoc zvládnou a až za nimi 
přijde Ježíšek, budou už zdravé a to 
radostné očekávání a pohoda Vánoc 
pak nastoupí zcela přirozeně do jejich 
dušiček. 

Doufám, že se v novém roce 2010 
sejdeme všichni ve zdraví a navíc ještě 
v nových prostorách mateřské školy.

Přeji všem krásný předvánoční 
čas, pěkné Vánoce a dětem mnoho 
radosti z dárků.

Radka Šůrková   
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Prušánecké vinobraní 2009

Ohlednutí za kulturou

Třetí sobotu v září mohli přízniv-
ci folklóru a dobrého vína navštívit 
tradiční slavnost vinobraní, která se 
konala za pěkného letního počasí v 
areálu vinných sklepů v Nechorách. 
Slavnostní průvod krojované chasy a 
všech účinkujících vyrazil směrem k 
Nechorám po 14. hodině. Do pocho-
du vyhrávala DH Kamarádi z Mutě-
nic. Nechyběl ani alegorický vůz a 
trakař s burčákem, jehož obsah mohli 
ochutnat přihlížející hosté.

V Nechorách již vyhrávala pro náv-
štěvníky CM Verbuňk. Po příchodu  
do Nechor následovalo pásmo vino-
braní se zpěvy a tanci v podání místní 
krojované chasy. Potom se představil 
domácí mužský a ženský sbor, mužský 
sbor z Hroznové Lhoty a ženský sbor 
z Mor. Nové Vsi.  Po hlavním pro-
gramu si návštěvníci mohli zatančit 

a pobavit se při 
DH Kamarádi, 
která dokázala 
vytvořit příjemné 
a veselé atmo-
sféru podzimní 
odpoledne.

Letošní vino-
braní můžeme 
hodnotit, díky 
počasí, velmi 
kladně. Hos-
té, kteří  k nám 
zavítali z celé 
republiky, obdivovali  krásu našeho 
podlužáckého kroje a pochvalova-
li si srdečnou atmosféru, která zde 
panovala. Potěšilo nás, že byli všichni 
spokojeni. Aby ne. Burčáku bylo dost 
a vína taky. Pěkné slovácké písničky 
se Nechorama nesly až do pozdních 

hodin. Velkou  část obecenstva tvoři-
li „kolaři“, kteří v tento den brázdili 
cyklostezky našeho regionu.

O občerstvení se postarali Prušá-
nečtí vinaři a Nechorská bašta. 

Všem, kteří přiložili ruku k dílu 
při náročných přípravách, děkujeme.  

Podzimní výstava 

Stalo se v naší obci již tradicí, že 
na svátek Památky zesnulých mohou 
všichni, kteří k nám v tyto dny zavítají, 
zhlédnout v kulturním domě každým 
rokem výstavu, jejímž pořadatelem 
je Obec Prušánky. I když se mnozí 
nad tímto termínem pozastavují, my 
si už tyto svátky bez jmenované akce 
nedovedeme ani představit. 

Po výstavách ručních prací, hraček 
a vlňáků jsme letos uspořádali výsta-
vu patchworku a obrazů malíře Petra 
Hejzlara z Hrušek, který sklidil úspěch 
se svými obrazy již v loňském roce. 
Výstava byla obohacena o ukázku pod-
zimního a vánočního stolování, která 
návštěvníky rovněž zaujala. Uznání a 
poděkování patří Integrované střední 
škole na Lipové aleji z Hodonína, která 
se tímto prezentovala.

O exponáty z patchworku se 
postarala paní Zdenka Hrdličková, 
která je předsedkyní patchworkové-
ho klubu v Břeclavi, jehož členky se 
na výstavě rovněž podílely. K nim se 

připojila také Marie Dvoracká z Dol-
ních  Bojanovic a Kateřina Kokešová 
Z Hodonína.

Všichni obdivovali preciznost 
vystavených přikrývek, deček a polš-
tářů. Každý, kdo si dovede tuto mra-
venčí práci  trochu představit, se musí 
sklonit před fantazií a nesmírnou 
trpělivostí všech žen, pro něž je tato 
práce zábavou a koníčkem.  

Zakoupením drobných předmětů, 
které zhotovily členky jmenovaného 
klubu z Břeclavi, přispěli návštěvníci 
na pořízení motopedu pro Karolin-
ku Horskou z Valtic, která je tělesně 
postižená.  

Podobná výstava proběhla také 
v Synagoze v Břeclavi, kde sbírka 
pokračovala.

Celkem i za přispění občanů z naší 
obce tato částka činí 10.000,- Kč  

Tímto členky klubu vyjadřují 
poděkování všem, kteří přispěli na 
dobrou věc.  

Děkujeme paní Zdence Hrdličko-

vé za její práci a čas, který této nároč-
né výstavě věnovala, stejně tak všem 
ostatním šikovným patchworkářkám 
za způjčení svých výrobků. Poděko-
vání patří také našim ženám, které 
svými výrobky přispěly k vytvoření 
příjemné podzimní atmosféry a na 
přípravě celé této ojedinělé akce se 
podílely. Nesmíme zapomenout ani 
na Svaz seniorů z Prušánek, jehož 
členky se po celou dobu výstavy stří-
daly a střežily exponáty, které měly 
obrovskou hodnotu.
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Když bývaly hody na Martina….

Už jsme si dávno zvykli na letní 
hodový termín, na většinou příjem-
né počasí, které nás udrží dlouho u 
muziky „pod zeleným“.

Nebývalo to tak vždycky. Martin-
ské hody za našeho dětství s sebou 
nesly deštivé počasí s chladným vět-
rem, mnohdy už i přímrazky. Prostě 
jak se na toto roční období dá oče-
kávat a chtělo by se říct –jak se sluší 
a patří. Vzpomínám si na hody, kdy 
jsme jako děti chtivé houpání, přimr-
zali ke kovovým součástem houpaček. 
Podobně jako kluci v Obecné škole k 
zábradlí. Na řetízkáči to bylo také jen 
pro otužilé a otrlé. Ke střelnicím jsme 
se blížili přískoky přes blátivé kaluže. 

Letos jsme si svátek sv.Martina, 
jednoho z patronů našeho koste-
la, připomněli koncertem. Neděle 
15.11. nepřinesla také úplně typické 
podzimní počasí, a tak se odpoledne 
sešlo v kostele množství posluchačů. 
Všichni jsme očekávali premiérové 
vystoupení Maminagospelu z Břec-
lavi. Mnozí z nás už jejich hudbu 
znají z koncertů v Lužicích, Mutěni-
cích či Břeclavi. Během hodinového 

vystoupení zazněla řada krásných 
písní – gospelů, které byly vyznáním 
víry v Boha, poděkováním za pří-
zeň či oslavou lásky k životu. Téměř 
všechny byly zpívány v původním 
jazyce –angličtině. Přítomným poslu-
chačům vždy některý z členů soubo-
ru přiblížil obsah následující písně. 
Nakonec jsme měli možnost zazpívat 
si také. Vystoupení Maminagospelu 

bezesporu přispělo ke sváteční náladě 
v hodovou neděli. Všichni účinkující 
si zaslouží naše poděkování a obdiv- 
ne každý dovede svoje zaměstnání, 
rodinu a domácnost skloubit s tako-
vým koníčkem. Takže DÍKY a hodně 
úspěchů a nových písní –těšíme se na 
příště.

Alena Kristová

Folkový koncert

V pátek 13.listopadu se konal v 
naší obci folkový koncert. Své známé 
i méně známé písničky nám zazpí-
vala legenda českého folku Vojtěch 
„Kiďák“ Tomáško z Lokte nad Ohří. 

Písně v jeho podání byly milým a 
příjemným pohlazením na duši. 

Je třeba podotknout, že účast byla  
menší než před dvěma lety. Všem, 
kteří mají aspoň trošku rádi folk vzka-
zuji: „máte škodu“.  Pěkný a nezapo-
menutelný zážitek si odneslo pouze 
36 lidí. Z toho 8 z Dolních Bojanovic 
a 6 z Velkých Bílovic, kterým je při-
rozený projev zpěváka velmi blízký. 
Určitě si lehce spočítáte kolik bylo 
Prušaňáků. A tak si kladu otázku. 
Jakou kulturní akci bychom vám měli 
nabídnout, abyste opustili televizi?  
Co třeba divadlo?
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Ani divadlo nezabralo

S folkovým koncertem jsme tedy 
neuspěli, a tak jsme předpokládali, že 
se vám zavděčíme  divadelním před-
stavením, které jsme pro vás připravi-
li na poslední listopadovou neděli.

Opět jsme se netrefi li. Členové 
Divadelního souboru Svatopluk z 
Hodonína předvedli vynikající výko-
ny. Při komedii „Uděláte mně to zno-
va?“, která byla zasazena do prostředí 

plastické chirurgie,  jsme se výborně 
pobavili. Jsme rádi, že aspoň ta hrstka 
lidí, která přišla, odcházela s dobrou 
náladou, ale nezdržela se poznámky: 
„Kde ty Prušaňáci sú?“  

Možná je pro ně lákavější nabídka 
do brněnských nebo pražských diva-
del.

O něco lepší byla účast na dětském 
představení Jak kašpárek vysvobodil 

krále Honzu. Děti dobře reagovaly na 
děj, čímž byl vytvořen dobrý kontakt 
mezi nimi a herci.  

Pro děti byla pohádka v podání 
hodonínského divadelního souboru 
určitě pěkným zážitkem. 

Vlasta Trechová, kult. ref.

Vinařský rok 2008

Ročník je otcem vína, odrůda 
matkou a vinař kmotrem. A o letoš-
ním ročníku to mohou tvrdit všichni, 
kteří s vinohradem a vínem mají co 
do činění. Medardova kapka opravdu 
velmi ovlivnila odkvět vinohradu a 
následné krupobití, které šlo v pásech 
přes naše vinice, pak celkové množství 
hroznů. Na „ Prušanskú horu ” nebyl 
problém najít vybarvené a zaměkající 
hrozny, ovšem cukernatost v těch-
to bobulích byla velmi nízká ( cca 
15-16 stupňů ČNM). Po „ Zarážání 
hory ” přišel opravdu letní čas. Slu-
níčko jako by chtělo dohnat, co v létě 
zameškalo. Vlivem slunečního záře-
ní probíhala dobře fotosyntéza – to 
je přeměna kyselin na cukry v hroz-
nech a taky nastal velký odpar vody z 
bobulí, což velmi ovlivnilo konečnou 
cukernatost a množství vylisovaného 
moštu. Všechny hrozny bez problé-
mů dosáhly kvality pozdních sběrů 

a výběrů z hroznů. Ve sklepě se tak 
mladé víno jeví jako další vynikající 
ročník a myslím si, že hlavně červe-
ná vína budou velmi kvalitní.     Rád 
bych se na tomto místě ještě zmínil o 
jedné, ne nevýznamné akci, která pro-
běhla letos v červnu v Nechorách a to 
„ Festival otevřených sklepů ”. Je na 
škodu, že se této 
akce zúčastnilo 
jen šest vinařů, 
kteří byli ochot-
ni otevřít své 
sklepy široké 
veřejnosti, kte-
rá přijela z celé 
České republiky. 
Chtěl bych při 
této příležitosti 
všem zúčastně-
ným vinařům 
poděkovat za 
dobrou propa-

gaci vinařství v Prušánkách.
Na závěr přeji všem vinařům, aby 

byli letošnímu vínu dobrými kmotry 
a do nového roku 2010 hodně vytrva-
losti v usilovné práci na vinici a hlav-
ně zdraví a štěstí.

 Na zdraví všem připíjí
Milan Vašíček – Vinař z Prušánek.
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Podzimní fotbalový „poločas“

Ze sportu

V rámci našeho fotbalového oddí-
lu se v uplynulé podzimní části událo 
hodně nového…

Po letní pauze jsme  znovu navrá-
tili do okresních fotbalových soutěží 
družstvo žáků. Pod trenérským vede-
ním pana Ivana Slížka a Petra Štíp-
ského ml. se celý tým v letní pauze 
začal s velkou chutí poctivě připra-
vovat a do soutěže tak vstoupil velice 
sebevědomě. Předváděná hra byla v 
mnoha zápasech jasným důkazem, 
že mužstvo má  velmi dobrou fot-
balovou úroveň, hlad po vítězství  a 
k tomu navíc i bojovného ducha. Z 
celkového počtu 12-ti utkání zvítě-
zili 8x, 1x remizovali a jen 3x  ode-
šli poraženi! Navíc se jim podařilo 
vstřelit úctyhodných 58 branek, což 
je opravdu velký výkon. Po podzim-
ní části se tedy drží na zaslouženém 
4.místě tabulky s 25 body a věříme, že 
v jarní části se budou tlačit ještě výše. 
Mají k tomu všechny předpoklady a 
my se jen můžeme těšit na jejich další 
fotbalová „představení“.Všem hrá-
čům i vedení družstva patří naše vel-
ké poděkování a blahopřání.

Nově jsme do soutěže přihlá-
sili  i B-mužstvo mužů. Důvodem 
bylo vytvoření nové příležitosti pro 

několik pravidelně trénujících hrá-
čů, kteří v minulé sezoně pro velký 
převis nedostávali téměř žádný pro-
stor v utkáních A-mužstva. Dále nám 
šlo o využití  a fotbalový růst našich 
nejlepších dorostenců, kteří tímto 
způsobem již s předstihem dosta-
li možnost zkusit soutěžní zápasy 
dospělých. Záměr byl pěkný, praxe a 
realita však značně tvrdá a odlišná.
Ukázalo se, že přes veškerou snahu se 
zápasy dařilo zvládat jen zčásti nebo 
vůbec. V několika utkáních jsme pro-
hráli jen těsně a sahali  i po vítězství, 
v mnoha dalších byl však výsledkový 
i herní propad naprosto jednoznačný.
Výsledkem je bohužel poslední místo 
v tabulce bez jediné výhry a pouhé 3 
body za 3 remízy. Příčiny tohoto neu-
spokojivého stavu si v zimní přestávce 
musíme mezi sebou rozebrat a připra-
vit mužstvo pro jaro tak, aby v soutěži 
hrálo mnohem důstojnější roli.

Družstvo dorostu na podzim 
sehrálo celkem 15 utkání, ve kte-
rých získalo 25 bodů za 8 vítězství, 1 
remízu a 6 porážek. Z toho vyplývá 
umístění v horní polovině tabulky na 
7.místě z celkem 17-ti účastníků sou-
těže. Výsledky  a předváděná hra byly 
tak trochu jako na houpačce. Pro-
jevovalo se zde především zvýšené 
zatížení a  únava několika klíčových 

hráčů při střídavé účasti v zápasech 
dorostu a současně B-mužstva. Jen 
pro ilustraci, ti „nejpilnější“ stihli za 
podzim přibližně 24 utkání, což je 
opravdu velká zátěž. Myslím, že za 
tuto obětavost si zaslouží slova uzná-
ní. Pro jarní část bude snahou a cílem 
posunout se v tabulce na vyšší pozice.
To bude záviset především na udržení 
kádru hráčů pohromadě a vlastní 
herní pohodě družstva.

 Cílem A-mužstva během podzi-
mu bylo vybojovat některou z čelních 
pozic v tabulce. To se nakonec vůbec 
nepodařilo. Mužstvo podávalo nevy-
rovnané výkony a výsledky se řadily 
pouze k průměrným. Bilance 6 výher, 
2 remízy a 5 porážek a celkové umís-
tění v polovině tabulky na 7.místě 
hovoří bohužel jasně. Částečně se zde 
projevily časté a opakované změny v 
kádru  a absence několika hráčů pro 
zranění a tresty. Problémem však byl 
především osobní přístup části hráčů 
k utkáním a tréninkům. Jejich výkon-
nost pak neodpovídala možnostem 
a  to se projevovalo na celkové hře 
mužstva. Proto se v jarní části musí-
me pokusit napravit výsledky  a doká-
zat sobě i našim fanouškům, že máme 
na víc!

Zbyněk Hromek

Kuželna v Prušánkách opět ožila

S příchodem podzimu je na naší 
kuželně opět živo a veselo.

 TJ Podlužan Prušánky má regis-
trovaná  tři družstva, která vzorně 
reprezentují naši obec. Družstvo A a 
družstvo B se svými výsledky vypra-
covalo do Krajského přeboru Jm kra-
je I.tř. a družstvo C do KP Jm  kraje 
II. třídy.

Všechna družstva se drží v soutěži  
na předních místech tabulky. Tak jim 
přejme, aby se jim dařilo po celou 

sezónu, která se již rozjela na plné 
obrátky.

Kromě registrovaných hráčů 
máme u nás v Prušánkách ještě ama-
térskou ligu, kterou nám závidí kužel-
kářská veřejnost z celého okolí.

Letošní VIII. ročník této amatér-
ské soutěže byl zahájen v polovině říj-
na. Sportovního zápolení se účastní 
celkem 24 družstev  s počtem 5 hráčů 
na jedno družstvo.

Hraje se pravidelně ve středu, v 

pátek, v sobotu a v neděli od odpo-
ledních hodin až do pozdního večera. 
Ostatní dny jsou vyhrazeny  tréninku 
registrovaných oddílů.

Přestože se jedná jen o amatérské 
hráče, všichni hrají s plným nasaze-
ním a na své hody se plně soustředí. 
Ne vždy se však hra povede. S tím 
se musí počítat. Stále platí to známé 
...jednou jsi dole, jednou nahoře. Ale 
to nikoho netrápí. Příště bude líp!  

Někteří tomuto sportu doslova 
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propadli a trénují i během horkého 
léta, což je v takovém pětatřicetistup-
ňovém  vedru pěkný zápřah a nápor 
na celý organismus. 

Tito obětavci svou snahu pak 
zúročí při vlastní soutěži, kdy  jsou 
jejich výkony srovnatelné s výkony 
registrovaných hráčů.  

Je ale také nutné podotknout, že 
nejde jen o to podat co nejlepší výko-
ny a vyšplhat se na tu nejvyšší příčku 
v soutěži, ale také o zábavu. Většinou 
je mezi hráči výborná nálada a dokáží 
ocenit  pěkný hod i soupeře. A to je to 
správné gesto sportovců, které k této 
soutěži patří.

Možná si teď myslíte, že je to jen 
zábava. Ale kdepak. Za vším je kus 
dřiny a odříkání. Všichni totiž musí-
me vydržet až do dubna, kdy liga kon-
čí vyhodnocením nejlepších hráčů.  
Potom teprve následují kuželkářské 
prázdniny. S příchodem  podzimu 

bude zahájen další ročník amatérské 
ligy, který už budeme netrpělivě oče-
kávat. A tak prušánecká kuželna opět 

ožije k radosti všem milovníkům 
tohoto sportu. 

 sportovní referent

Za postavu krásnější...

Začátkem října byl zahájen  kurz 
břišních tanců, který navštěvuje 
sedmnáct žen. Scházíme se každé 
pondělí v kulturním domě a pod 
vedením paní Lenky Maděřičové z 
Moravského Žižkova se seznamuje-
me s prvky orientálních tanců.

Cviky jsou zaměřeny hlavně na 
posílení břišního svalstva a na uvol-
nění svalstva zádového. Za zvuku ori-
entální hudby, oblečené do pestrých 
šátků zdobených zvonivými penízky, 
se snažíme pohybovat do rytmu. I 
když k proslulým orientálním taneč-
nicím máme ještě daleko, elán nám 
nechybí. Ženy sem nechodí jen pro-
to, aby udělaly něco pro své zdraví a 
postavu, ale také za zábavou a uvolně-
ním po náročném pracovním dnu.          

Věra Hančíková                       

Jaké kulturní akce nás ještě letos čekají ?

Poslední neděli před Štědrým 
dnem se představí v 16 hod. v kul-
turním domě s vánočním koncertem 
DH Bojané. 

V první části svátečního koncertu 

si můžete poslechnout známé sklad-
by  této oblíbené dechové hudby, kte-
rá letos oslavila 50 let svého založení. 
Závěrečná část bude věnována vánoč-

ním melodiím a koledám. Věříme, 
že s DH Bojané prožijeme příjemné 
odpoledne,  které v nás navodí atmo-
sféru blížících se Vánoc.   
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Blahopřejeme!

Společenská kronika

Narození
Ondřej Humplík
Adéla Horká

Životní jubilea
Marie Straková 80 let 
Marie Flajžíková 80 let
Vojtěch Sasín  80 let
Jan  Seják  90 let
Václav Hřebačka 95 let

Koledování na návsi 

Štědrý den v Prušánkách  patří 
již několik let srdečnému setkání  na 
návsi. V tento sváteční den se pravi-
delně ve 14 hodin scházíme u naše-
ho vánočního stromu, kde si všichni 
za doprovodu místních muzikantů a 
mužského sboru zazpíváme vánoční 
koledy, jež jsou symbolem Vánoc. 

Žádáme tímto všechny, kteří umí 
hrát na jakýkoliv hudební nástroj, aby 
se dostavili již ve 12.30 do knihov-
ny, kde proběhne zkouška. Kole-
dy si můžete vyzvednout předem v 
knihovně.

Na tuto oblíbenou akci zveme 
všechny občany.

Pozn. Ochutnávka domácí slivovi-
ce je povolena.      

Silvestrovská zábava

Po několikaleté pauze připravuje-
me silvestrovskou zábavu. K tanci a 
pro dobrou pohodu bude hrát hudeb-
ní skupina Lalia, která svým bohatým 
a pestrým repertoárem jistě uspokojí 
i ty nejnáročnější. Začátek je ve 20.00 
hod. v KD. Přijďte se s námi pobavit, 

ještě jsou volná místa.  

A jak uvítáme nový rok?
No přece ohňostrojem v provede-

ní fi rmy Cipytex, který vypukne přes-
ně v 17 hodin na točně u obecního 
úřadu. Pro zahřátí se bude podávat 

zdarma „svařák“ a čaj. Již teď děkuje-
me, vinařům, kteří nám budou daro-
vat víno. 

Pořadatelem všech akcí je obecní 
úřad. Jste srdečně zváni.      

50 let společného života
Oslavili manžené

Václav a Marie Hromkovi

Vítání občánků
První sobotu v prosinci jsme v naší obřadní síni uví-

tali do života 12 dětí. Z toho byly jen tři děvčátka. Po 
slavnostním obřadu a podpisu rodičů, kmotrů, babiček 
a dědečků do pamětní knihy, každé dítě dostalo pěknou 
hračku. Přejeme dětem  bezstarostné  a šťastné dětství, 
aby vyrůstaly rodičům jen k jejich pýše a radosti.      

Opusili nás
Stanislav Zálešák
Františka Tesaříková
Oldřich Krša
Miloslav Babica
Zdeněk Nesvadba

foto archiv
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Betlémská hvězda

O Vánocích, když sedíme u naz-
dobeného stromečku, zpíváme kole-
dy, rozbalujeme dárky a těšíme se 
z radosti obdarovaných, krášlí náš 
pokoj svým třpytem také hvězda s 
ohonem. Proč tato ozdoba patří k 
vánoční atmosféře?

Když se dnes večer podíváte na 
jihozápadní oblohu, uvidíte velikou 
hvězdu. Tak velikou, že i v obyčej-
ném dalekohledu se jeví jako koleč-
ko. Tak silné světlo nemá snad žádná 
jiná. Však je to také královská hvěz-
da - Jupiter. Pár roků před naším 
letopočtem se kolem ní motala ještě 
jiná „hvězdička“ – Saturn. A že se v 
krátké době k sobě přiblížily třikrát a 
natolik, že vypadaly jako jedna hod-
ně velká hvězda a ještě k tomu vždy v 
souhvězdí ryb, neušel tento jev pozor-
nosti tehdejších učenců. „Spojuje-li“ 
se Saturn, hvězda Židů - Judejců, s 
Jupiterem, hvězdou králů, znamená 
to, že se v Judsku narodí mimořádně 
významný král. Tak významný, že se 
učenci ze vzdálené země rozhodli při-
jet na něj podívat. 

Tehdejší vzdělanci nebyli vyspělí 
technici nebo chemici. Oni se vyznali 
spíš ve všemožných božstvech, magii 
a čarování. Mudrci od východu, které 
bible původně nazývá mágy, věděli ze 
starých proroctví, že v Judsku se má 
při těchto úkazech na nebi narodit 
významný král. Čím byl výjimečný? 
Co si od něj slibovali, že se vydali na 
dalekou pouť? 

Z cestování býváme utrmácení i 
dnes, a to při jízdě zpravidla sedíme 
v pohodlném sedadle a z klimatizo-
vaného vozu sledujeme sluneční úpal, 
déšť nebo vichřici. Mágové to měli 
nepohodlné, přesto vyskočili na vel-
bloudy a vyrazili do Judska. Kdo ví, 
jak voní onen dopravní prostředek 
po celodenním pochodu? Myslím, že 
to jezdci připadá, jako kdyby seděl na 
hromádce … A to si cestující bezpo-
chyby vystačí s výrobou odéru sám. 
Po nekonečném trmácení se od svého 
zvířecího druha, co se vůně týče, moc 
neliší. Však sdílejí společný osud. A 
koupelna nikde. Pardon, několik jich  

cestou bylo. Tigris, Eufrat, nějaká 
bažina a před audiencí u krále, Jor-
dán. Stačilo rozehnat krokodýly, lvy a 
lupiče a mohli se koupat v kalné vodě. 
Že tam krokodýli nejsou? Nevadí, 
mě by dost znervózňoval i čumil za 
keřem. 

Když šťastně přežili cestu, nikdo 
je neokradl, neztloukl ani nechytili 
úplavici, tyfus či malárii, přihrnuli 
se do Jeruzaléma, kde sídlil panov-
ník a rovnou k němu a kde že je ten 
nový král? Vladař nic netušil a ještě 
se vylekal, co je to za novinu! On si 
své postavení řádně vydobyl, poctivě 
odstraňoval všechny zájemce o koru-
nu a teď se objeví další konkurent? 
Svolal místní učence a ti sdělili, co 
východní mágové žádali. Staré pro-
roctví pravilo: 

„A ty Betléme v zemi judské,
zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty 

judskými,
neboť z tebe vyjde vévoda,

který bude pastýřem mého lidu, 
Izraele“.

(Micheáš 5,2)

Mudrci vyrazili zvečera z Jeru-
zaléma a uviděli před sebou znovu 
„velkou hvězdu“. Šlo o třetí „spo-
jení“ Jupitera se Saturnem. První 
se odehrávalo na východní obloze, 
nyní hvězda zářila  na jihu a vzápětí 
několik hodin stála. Všechny úkazy 
našly odezvu v Matoušově evangeliu. 
Mudrci tedy doputovali do Betléma, 
vyhledali děťátko, poklonili se mu, 
předali dary a potom se radostně vra-
celi do své země.

Proč to všechno podstupovali? Že 
by si u něj chtěli udělat „dobré oko“ 
pro dobu, kdy bude panovat? Těžko. 
Viděli přece, že neleží v královském 
paláci a je chudé. Nejspíš by jeho 
rodiče ani neměli prostředky na ces-
tu do Egypta, kterou museli chvatně 
podniknout, kdyby jim mudrci něco 
nepřinesli. Takový král nebude nikdy 
panovat v jeruzalémském paláci. Co 
teda získali, když jeli domů spoko-
jeni? Nic hmotného. To nebyl jejich 

cíl. Ba nedostali ani žádnou cennou 
informaci důležitou pro jejich učení. 
Co by jim malé děťátko mohlo říct?      
Mudrci, říkáme jim také tři králové, 
tušili o tom pacholátku ještě něco víc. 
Proto se trmáceli přes blízký východ 
až do Judska. A co tedy získali?

Jsou Vánoce. Kromě dárků, koled 
a dobrot si zasluhuje pozornost i při-
pomínka příchodu spasitele. Kdo 
chce opravdu vědět, proč šli mudrci 
do Betléma setkat se s Ježíškem, ať si 
otevře bibli a začte se. Těchto svátků 
se týká text z 2. kapitoly Lukášova 
evangelia od 1. do 20. verše. Mudrce 
pak  najdete v 2. kapitole Matouše od 
verše 1. do 12. To ale nebude stačit. 
Je třeba číst dál. Bůh dá, že naleznete 
odpověď.

Někdy v daleké budoucnosti se 
Jupiter a Saturn zase potkají. Opět 
zazáří jejich veliké světlo. Že nema-
jí ohon jako hvězda na stromečku? 
Nevadí. Ten jí přikreslil jeden malíř, 
aby byla hezčí. Nevím, kdy nebe tuto 
podívanou znovu předvede, ale v tyto 
dny spěchá na večerním nebi k jiho-
západu jedna velká planeta. Jestli jste 
se na ni podívali, viděli jste Jupitera 
- půlku betlémské hvězdy!

 ing. Josef Zigáček
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Plesová sezóna 2010

V. Mužácký krojovaný 
ples

8 .1.  19. hodin
* KD Prušánky      

Hraje DH Stříbrňanka

Slovácký krúžek Prušánky 
Vás zve na

X. krojovaný ples
 23.1. v 19.00 * KD Prušánky

Hraje DH
Ples bud zahájen moravslou 

besedou
     

SRPDŠ Prušánky Vás zve na 
Společenský ples

30. 1. v 19.00 
* KD Prušánky

Hraje  hudební skupina 
Lalia

Ples bude zahájen polonézou 

TJ Podlužan Prušánky Vás 
zve na

2. kuželkářský diskoples
6. 2. v 19.00 *KD Prušánky

Hraje DJ Petr Oliva

Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu, tombola a občerstvení bude zajištěno

Naše teta peče léta....
a nejen teta, ale i naše mladé hos-

podyňky si jistě rády něco sladkého 
dovedou připravit. Tak jako každý 
rok, tak i letos nabízím pár osvědče-
ných receptů, které vám nedají moc 
práce a budou celé rodině určitě chut-
nat. Vždyť vůně vanilky a skořice, 
která se prolíná s vůni jehličí, vytváří 
tu správnou vánoční atmosféru. 

 
Likérové věnečky

160 g hladké mouky
140 g másla
70 g cukru
140 g mletých neloupaných mandlí
1 žloutek
2 lžíce silného likéru
citrónová kůra
skořice

Mouku, cukr, máslo, citrónovou 
kůru, skořici a mandle promícháme. 
Přidáme žloutek a likér a vypracuje-
me těsto. Rozválíme na 1 cm silnou 
placku a vykrajujeme věnečky, které 
potřeme likérem a posypeme hrubým 
cukrem. Klademe na plech vyložený 
pečícím papírem a pečeme dorůžova.

Šlehačkové cukroví
350 g polohrubé mouky
200 g másla
½ šlehačky
½ prášku do pečiva
1 žloutek
vanilkový cukr

Vypracujeme těsto, vyválíme a 
vykrajujeme různé tvary. Upečeme a 
ještě teplé obalujeme v cukru.

                            Diecézní charita Brno 
 OBLASTNÍ CHARITA HODONÍN

    Rodi ovské Centrum Sluní ko
Úvoz 967, Orlovna tel.: 733 676 400
696 17 Dolní Bojanovice email: slunicko.dbojanovice@caritas.cz     

                   I O: 44990260                                                                       Registrace u Ministerstva kultury R ze dne 30.10.1996 
         http://www.hodonin.caritas.cz                                                                          .ú. 35-8972550257/0100, KB Hodonín 

Vás zve na cyklus p ednášek pro nastávající i stávající maminky  
a tatínky zam ený na pr b h t hotenství, porod, kojení a pé i o dít .

ZDRAVÉ RODI OVSTVÍ
První p ednáška se uskute ní ve tvrtek 14.1.2010 
v 17,00 v prostorách Rodi ovského centra Sluní ko

(Orlovna, Dolní Bojanovice)
Témata p ednášek jsou následující: 

1. T hotenství – informace o t lesných a psychických zm nách v pr b hu t hotenství,
strava, pohyb, vývoj plodu 

2. Porod – informace o pr b hu porodu v etn  opera ních porod , výb r porodnice, ukázka  
a nácvik poloh a dýchání p i porodu

3. Kojení – nácvik poloh pro kojení, podpora dlouhodobého kojení, ukázka pom cek sloužících 
k podpo e kojení p i potížích, p echod na nemlé nou stravu 

4. Návrat z porodnice – šestined lí, nácvik praktických dovedností p i pé i o novorozence 
(p ebalování, koupání, správné nošení, krmení apod.) 

5. Pé e o dít  - vývoj dít te do cca 1 roku, využití metod podporujících zdravý vývoj dít te 
(masáže, plavání kojenc , nošení v šátku) 

P ij te si poslechnout, podívat se a vyzkoušet si, jak 
aktivní m že být Vaše mate ství.

Bližší informace a objednávky na tel.733 676 400 (p. Zuzana Hromková, koordinátor RC 
Sluní ko) i emailu: slunicko.dbojanovice@caritas.cz 

P ednášky jsou ur eny nejen pro maminky, ale také pro jejich partnery. Budou se konat jednou 
týdn   v rozsahu 2 hodin.  

Pokud máte zájem jen o jedno téma, zaplatíte 50 K  (za osobu nebo pár). Pokud zvolíte celý 
cyklus, pak zaplatíte 200 K  (za osobu nebo pár). 

Lektorka je matka 3 d tí, dlouhodob  se zabývá sexualitou a reprodukcí, absolvovala adu kurz
a výcvik  z oblasti gynekologie a porodnictví.  
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Přehled kulturních akcí obce Prušánky na rok 2010 

 2.1.2010 Ohňostroj
 8.1.2010  4. mužácký krojovaný ples
 23.1.2010 Krojovaný ples
 30.1.2010 Ples SRPDŠ   
 6.2.2010 Kuželkářský diskoples
 březen Karneval pro děti
 4.4.2010 Velikonoční krojovaná zábava
 30.4.2010 Stavění máje v Nechorách 
 14.5.2010 Beseda s důchodci  
 29.5.2010 Májové zpívání
 30.5.2010 Dětský den 
 25.6.2010 Svatojánská noc
 31.7.2010 Noční soutěž SDH o pohár starosty obce
 7.8.2010 Beseda u cimbálu

Cestovní agentura REVA

Prušánky 100,  Andrea Kachyňová
  mobil: 602 764 813 , e-mail: ca.reva@seznam.cz

Cestovní agentura REVA zahájila svou činnost letos na podzim 
Je smluvním prodejcem několika renomovaných cestovních kanceláří, jako je například Čedok, 

ESO travel, EXIM tours, IRRA, ALEXANDRIA, Hungariatour, Pressburg,  NEV-DAMA, Necker-
mann a dalších, které jsou řádně pojištěny proti úpadku. 

Nabízí letní i zimní dovolenou v tuzemsku i zahraniční, pobytové, adrenalinové či poznávací 
zájezdy po celém světě.

Na nástěnkách průběžně informuje mimo, jiné, o akčních nabídkách jako jsou jednodenní pozná-
vací, relaxační a wellness pobyty, eurovíkendy či sportovně založené zájezdy. Více informací najde-
te také na webových stránkách www.ca-reva.fi remni-web.cz , které jsou pravidelně aktualizovány. 

Vánoce se blíží a pro tuto příležitost je možné u agentury zakoupit také dárkový poukaz a to buď 
na konkrétní pobyt nebo jen na určitou částku, kdy si pak obdarovaný vybere pobyt sám dle vlast-

ní představy. 

Cestovní agentura tímto děkuje všem dosavadním i budoucím klientům za projevený zájem 
a přeje všem hodně zdraví, štěstí a příjemné cestování v novém roce.

   Provozní doba: Po  13.00  – 16.00 hod.  
      St   13.00  – 16.00 hod.





 8.8.2010 Krojované hody
 9.8.2010 Krojované hody
 10.8.2010 Krojované hody
 4.9.2010 Zarážání hory 
 18.9.2010 Vinobraní
 Říjen Drakiáda
 30.10.2010 Podzimní výstava /může být přesunuta 
  na advent/
 16.11.2010 Lampionový průvod
 19.12.2010 Vánoční koncert
 24.12.2010 Vánoční koledování na návsi  
 
Tento přehled kulturních akcí na rok 2010 je pouze infor-
mativní a může být doplněn o nové akce.  
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ČISTÍME KOBERCE 
ČISTÍME ČALOUNĚNÍ 

ČISTÍME SEDACÍ SOUPRAVY 

 rádi Vám pomůžeme ve vaší domácnosti s úklidem. 
Čistíme koberce, čalounění na sedacích soupravách, křeslech a 
pohovkách.  Provádíme 

 Odstranění mastných skvrn    

 Dezinfekce 

 Domácí úklid 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY 

Kontakt:            paní Šeráková  tel. 737 480 282 

http://www.serak.info;   e-mail: serak.office@seznam.cz;   kontakt: tel.    737 480 282;   731 025 486

Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová
Svárov 602, Velké Bílovice

Tel.*Fax: 519346620, 608523571
email: info@danitour.cz

Zahájen prodej pobytů na LÉTO 2010
Využijte nejvyšší slevy za včasný nákup a pobyty pro až 
2 děti zdarma
Neváhejte, počet dětí, které neplatí ani letenku je ome-
zen.

Pobyty letecky, autobusem i vlastní dopravou. Odlety - 
Brno, Praha, Bratislava, Vídeň i z Německa. Hotely všech 
kategorií, apartmány, karavany, stany…

Dále v nabídce ZIMNÍ POBYTY v tuzemsku i zahraničí 
– chaty, chalupy, hotely, LÁZEŇSKÉ POBYTY a EXO-
TIKA

V nabídce DÁRKOVÉ POUKAZY dle vašeho výběru – 
na konkrétní pobyt nebo částku dle vašeho přání. Vhodné 
i jako vánoční dárek.

Mám dlouholeté zkušenosti, znám osobně pobytová 
místa i hotely. Poradím, pomohu s výběrem, vše vyří-
dím. Nabízím prakticky všechny CK, které jsou na 
trhu. Ceny jsou stejné jako u CK, která pobyt organi-
zuje i jako na internetu. Ušetříte za telefony, poštovné i 
bankovní převody. Navíc ke každé přihlášce na letecký 
pobyt obdržíte malý DÁREK.

Cestovní agentura DaNiTour děkuje za přízeň a přeje 
svým zákazníkům současným i budoucím šťastné prožití 
vánočních svátků a mnoho úspěchů do nového roku.

Prov. doba: Po - Pá  16.00-18.00+Út a Čt  9.00-11.00 
www.danitour.cz
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