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Velikonoční pomazánky

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
po dlouhé a pro mnohé již obtěžují-

cí zimě se snad dočkáme teplého jara.
Máte v rukou první číslo letošního 

zpravodaje, v němž bych rád podě-
koval Vám všem, kteří jste pomáhali 
udržovat schůdnost chodníků.

Sněhu  jsme si užili dost a 
dost. I přes schválený zákon, 
který ukládá, že o údržbu 
chodníků se musí starat maji-
tel pozemku, jste si před svý-
mi domy uklízeli sníh sami a 
nečekali jste, až přijdou obec-
ní zaměstnanci. Ještě  jednou 
bych Vám chtěl za toto podě-
kovat.

Nyní bych se rád zmínil o 
tom, co nás v tomto volebním 
roce čeká v oblasti investic. 

Krize veřejných fi nancí se 
podepsala i na našem rozpoč-
tu, a to propadem několika milionů. Z 
tohoto důvodu  si můžeme dovolit bez 
velkého zadlužení obce pouze takové 
akce, na které se nám podařilo získat 
dotace. První letošní akcí, na níž jsme 
získali dotaci z Moravských naft ových 
dolů, je rekonstrukce střech  kultur-
ního domu v celkové hodnotě 1 mil. 
Kč. V dalších letech by měla násle-
dovat výměna oken a zateplení celé 
budovy. Na jaře také zahájíme třetí 

etapu rekonstrukce MŠ, a to výmě-
nou oken, zateplení střechy a obvo-
dových plášťů. Tímto bude završena 
kompletní rekonstrukce MŠ a naši 
nejmenší občané budou mít nejenom 
pěkné a moderní vnitřní vybavení ale 
i pěknou a barevnou budovu, kam 
věřím, že budou rádi chodit.Tady by 
se celkové náklady měly pohybovat 

okolo 7 mil Kč. Dotace ze SFŽP čini-
la 3 mil. Kč. Na zbytek dofi nancování 
zastupitelstvo obce schválilo úvěr ve 
výši 4 mil. Kč. 

Největší akcí by mělo být vybudo-
vání inženýrských sítí stavebních míst 
v nové ulici Moravská, která bude 
souběžná s ulicí Mlýnskou, směrem 
na Mor. Žižkov. 

Počítá se  vznikem nových 36 sta-
vebních míst, kompletní zasíťování 
bude stát 

obec téměř 20 mil. Kč. Na tuto 
akci máme podanou žádost o dotaci 
na Ministerstvu pro místní rozvoj a 
zbývající část  fi nancí by měla obec 
získat prodejem těchto pozemků.

 Další plánované akce budou  rea-
lizovány až koncem roku. Počítá se 
s vybudováním cyklostezky smě-
rem na Josefov a cyklostezky z ulice 

Nechorská úvozovou cestou  
do Nechor. I na tuto akci jsme 
žádali o dotaci přes Mikroregi-
on Hodonínsko a pevně věřím, 
že úspěšně. 

Poslední plánovanou akcí 
letošního roku je komunikace v 
Cacardově. Stavební řízení je již v 
závěrečné fázi a budeme čekat na 
vhodný dotační titul.

Závěrem svého  článku 
bych Vám rád popřál pěkné 
a příjemné prožití velikonoč-
ních svátků a hodně sluníčka, 
na které už všichni netrpělivě 

čekáme. Věřím, že s příchodem jara 
a prosluněných dní se nám všem opět 
po dlouhé zimě vrátí energie a elán. 
Oboje budeme potřebovat. Rád bych 
Vám také poděkoval za úpravu před-
zahrádek a okolí svých domů, kterou 
s příchodem jara každoročně prová-
díte. 

Jan Nosek, starosta   
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Důležité informace pro občany

Zimní údržba chodníků

Letošní zima, která se zdála delší 
než v jiné roky, je konečně za námi. 
Všichni jsme se potýkali s velkým 
přísunem sněhu, někdy se zdálo, že 
nekonečným. Obecní úřad touto 
cestou děkuje občanům Prušánek za 
úklid sněhu na chodnících.

Přeji všem klidné velikonoční 
svátky a pohodu v nastávajících jar-
ních měsících.

Vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2009

Celková produkce komunálního odpadu 556,03 t
z toho - sběrný dvůr 64,22 t
           - hřbitov 19,26 t

Papír 59,09 t
Plasty 23,31 t
Sklo 24,61 t
Tetrapak 0,9 t
Kovový odpad - sběrný dvůr 4,2 t
Kovový odpad - odevzdaný Hasičům 32,62 t
Nebezpečný odpad 2,46 t
Bio odpad 11,46 t
Ledničky a mrazničky 1,27 t
Pračky, sporáky, žehličky… 2,02 t
Televize, monitory, radia…… 3,89 t
Vytříděný odpad celkem, který neskončil v popelnici 165,83 t

Odpad likvidovaný obcí v roce 2009    721,86 t

PŘÍJMY:
Poplatky za popelnice od občanů a fi rem 764 550,- Kč
Odměna od EKO-KOMu za vytříděný odpad 268 550,- Kč
Příjmy celkem 1 033 100,- Kč 

VÝDAJE:
Vývoz popelnic  342 736,- Kč
Uložení odpadu na skládku 593 649,- Kč
Náklady na svoz tříděného odpadu 195 348,- Kč
Nákup pytlů 108 371,- Kč
Nebezpečné odpady 19 694,- Kč
Výdaje celkem 1 259 799,- Kč

Rozdíl: - 226 699,- Kč
Výše uvedený rozdíl v odpadovém hospodářství v roce 2009 dorovnala 

obec ze svého rozpočtu. 

Jednou větou k odpadům

- Spolupracujeme s kolektivními 
systémy Elektrowin, Asekol, Eko-
lamp, Ecobat  zajišťující ekologické 
zpětné materiálové využití surovin z 
odevzdaného elektrozařízení
- Připravujeme na internetové 
stránky obce informace ke třídění 
odpadů  
- Na internetových stránkách obce 
probíhá anketa k třídění odpadů
- Tříděním odpadů šetříte životní 
prostředí

Spotřeba pytlů roste 

Přestože jsme rádi, že se naši obča-
né plně zapojili do systému třídění 
odpadů, znepokojuje nás skutečnost, 
že počet odebraných pytlů převyšuje 
počet pytlů odvezených našimi pra-
covníky. Upozorňujeme vás, že pytle, 
které si vyzvednete na obecním úřa-
dě slouží jen na ukládání tříděného 
odpadu. Počet odebraných pytlů by 
měl přibližně souhlasit s počtem pyt-
lů odevzdaných, kterých je jen 76 %.  

Josef Esterka, místostarosta obce
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Odkrojili jsme řádný kus dalšího čtvrtletí…

Ani jsme se nenadáli a už se uza-
vírá přijímací řízení pro základní 
školy – k podání přihlášek je termín 
do 15.3. Na základě vyhlášky MŠMT 
si již v minulém roce  rodiče se svý-
mi dětmi sami zařizovali podání při-
hlášek na zamýšlené střední školy a 
učiliště. Naším úkolem je poradit s 
vyplňováním přihlášek, doporučit 
zvládnutelný obor a potvrdit výsled-
ky za poslední tři pololetí  podle 
vysvědčení. Třídní učitelé doplní 
výstupní hodnocení žáka a pak je to 
na štěstí a snaze uchazeče. Možná se 
někteří rodiče netvářili příliš nadšeně 
při doporučení výchovné poradkyně 
k volbě budoucího studijního oboru. 
Ale věřte, že se opravdu nejedná jen 
o prvoplánový efekt, že se 
dívka nebo chlapec dosta-
nou na „dobrou“ školu, ale 
hlavně je naším snažením 
doporučit obor, který se pro 
uchazeče jeví jako  vhod-
ný a zejména zvládnutelný. 
Máme už řadu zkušeností s 
přeceňováním schopností 
dětí a nadměrnými nároky 
a pak s přecházením na další 
a další školy. Dostat se až do 
maturitního ročníku a ško-
lu dokončit je určitě cílem 
každého studenta. Dobré 
je zvážit to právě z hledis-
ka státních maturit. Měly by to být  
srovnatelné a kontrolovatelné výstu-
py ze středních škol stejného typu 
-  pak může stát garantovat úroveň 
středoškolského vzdělání a toto 
vzdělání může být uznáváno i v dal-
ších evropských zemích. Tím se pro 
řadu našich dětí otvírá možnost dal-
šího studia v zahraničí.

V letošním přijímacím řízení 
měli naši žáci zájem opět ve větší 
míře o školy s maturitní zkouškou, 3 
zájemci o gymnázium a asi jedna tře-
tina se hlásila do učebních oborů. Z 
5.třídy máme nebývale vysoký počet 
zájemců o víceleté gymnázium. Šan-
ce jsou velké, zejména když některé 
gymnázium neorganizuje přijímací 

zkoušky. Důležité bude, jak děti na 
gymnáziu obstojí a jestli vydrží až 
do konce. V případě problémů se 
mohou vrátit zpět k nám na základní 
školu.

V termínu od 15.1. do 15.2. pro-
bíhají tradičně zápisy dětí do 1.třídy. 
V letošním roce jsme zapsali celkem 
28 dětí (včetně těch, s odloženou 
školní docházkou z minulého roku). 
Na základě posouzení paní učitelek 
z MŠ a rodičů předpokládáme asi u 
šesti dětí s odložením školní docház-
ky o jeden rok. Mimořádně nada-
né dítě s nástupem do školy před 
6.rokem věku jsme nezaznamenali. 
Oproti loňskému roku „ubylo“ dětí s 
odloženou školní docházkou.

V průběhu ledna proběhla řada 
akcí. Nejprve se naši dva zástup-
ci zúčastnili dějepisné olympi-
ády (Š.Damborský 13.místo a 
S.Chludilová 20.místo ) – v narůs-
tající úrovni soutěže a velké konku-
renci naši zástupci obstáli – celkem 
se účastnilo 45 soutěžících ze ZŠ a 
víceletých gymnázií.

22.ledna pokračoval projekt 
„Země – voda – vzduch“, který je 
společnou akcí regionu Podluží, 
Mikroregionu Hodonínsko a regi-
onálních institucí z příhraničních 
oblastí Rakouska. Jedná se o setkání 
dětí a také učitelů (v pozici doprovo-
du) v rámci navazování přátelství a 
spolupráce přes hranice. Naši školu 

zastupují Simona Benešová, Markéta 
Husková a Vojta Sukup. První setká-
ní proběhlo v Mikulčicích na téma 
„země“, druhá etapa byla v rakous-
kém Laa a okolí. O tomto druhém 
setkání Vás poinformuje přímá 
účastnice –jedna z našich žaček. Třetí 
setkání proběhne na rozhraní našeho 
katastru u rozhledny a ponese název 
„vzduch“. Podle předběžného plánu 
by mělo být v termínu 9.4.2010.

Další lednovou akcí se slavnost-
ním nádechem byl Den otevřených 
dveří (lépe řečeno dva dny) v první 
třídě. Naši prvňáčci si pozvali své 
blízké, aby je mohli vidět, jak se jim 
při školní práci daří. Aby byla mož-
nost otevřená více zájemcům, byly 

nabídnuty čtvrtek a pátek 
18.+19.2. A hojná účast 
opravdu byla. Kromě rodičů 
i prarodiče, starší sourozenci 
…

V únoru proběhl také 
lyžařský kurz, o kterém se 
dočtete v dalším článku. 

V pondělí následně po 
svátku sv.Valentýna uspo-
řádali naši šesťáci  pro svoje 
menší kamarády z I.stupně 
valentýnskou diskotéku. To 
bylo veselí a tanců!!

V poslední únorový pátek 
se uskutečnil odložený zájezd 

dětí I. stupně do divadla v Brně. Na 
Dobrodružství malého Vikinga odjeli 
všichni žáci z 1.-5.třídy. Představení 
se líbilo a určitě si děti odnesli z diva-
dla Polárka hezký kulturní zážitek.

Svoji více než půlroční práci v 
„dramaťáku“ pod vedením p.uč.
Buškové zúročili kluci a děvčata ze 
6.a 7.třídy a předvedli své předsta-
vení pro obecenstvo z 1.-5.třídy těs-
ně před jarními prázdninami. Pro 
své rodiče a další blízké se jejich 
představení uskutečnilo ve čtvrtek 
11.3.2010. Doufejme, že se jim tato 
zájmová činnost zalíbí a budou v ní 
pokračovat i nadále. 

S přáním brzkého jara a sluníčka
Alena Kristová

dramatický kroužek si připravil své první představení 
O smolíčkovi a jiných strašidlech
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Sport a hory

Nebo sport a hry? Ne, tentokrát 
jsou v tom hory, i když i tam byla 
spousta her….

Ve dnech 8.-13. února jsme se 
vydali s našimi sedmáky a docela 
velkou skupinou osmáků na tradič-
ní lyžařský kurz. Také na naše již 
tradiční místo do Beskyd na Soláň. 
Musím říct, že se tam o nás každý rok 
dobře starají, ubytování se zlepšuje 
a modernizuje a stravování je také 
na velmi dobré úrovni. Počasí nám 
vcelku přálo, tak mohl kurz probíhat 
za standardních podmínek. Někteří 
loňští účastníci doplňovali své kama-
rády ze 7. třídy a bylo moc poznat, že 
jim potuplování výcviku prospělo. Ne 
každý se totiž naučí ovládat dobře lyže 
za 5 dnů. I na žácích ze 7.třídy, kte-
ří byli na výcviku poprvé, byly vidět 
značné pokroky. Sice se nespustili ze 
svahu úplně všichni, ale projet se na 
lyžích a „vyrobit“ několik obloučků a 
zastavit – to se naučili všichni. Budou 
mít možnost upevnit své dovednosti 

příští rok, nějaká volná místa se urči-
tě najdou. Celá skupina našich lyža-
řů absolvovala kurz bez problémů, 
děvčata a kluci se dokázali ve volném 

čase a při večerních programech vel-
mi dobře bavit a karneval a závěrečné 
vyhodnocení bylo pěknou tečkou za 
celým pobytem. 

Lužická laťka

Letos jsme se poprvé zúčastnili skokanských závodů 
Lužická laťka. Pod záštitou pana starosty a za hojné účasti 
diváků z řad dětí MŠ i žáků ZŠ v Lužicích proběhl závod 
na velmi dobré úrovni. Příjemné prostředí nové lužické 
haly doplňovala hudba a průvodní slovo starších děvčat 
ze ZŠ. I tady se prosadili naši nadaní sportovci. Obsadili 
jsme tyto kategorie:
Chlapci 4.třída – Nicolas Hošmánek  získal 2.místo

Chlapci 6.třída – Petr Bolfík  získal 3.místo
Chlapci +dívky 7.třída – Tadeáš Janošek zvítězil a Filip 
Hunkař získal 3.místo, Radka Kotásková se umístila na 
4.místě
Chlapci + dívky 8.třída – Jitka Šimková zvítězila 

V každém ročníku jsme měli někoho mezi prvními 3 
závodníky. Prostě máme talenty i zde.

Alena Kristová
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Z naší školičky

Ze školní kroniky: školní rok 1967 - 1968

Nový školní rok byl zahájen ještě 
ve staré budově, kde bylo jen jedno 
oddělení s 32 dětmi. Dne 5.listopa-
du 1967 proběhlo slavnostní otevření 
nové mateřské školy. Před budovou 

přivítaly hosty a všechny přítomné 
děti z mateřské školy svým pásmem 
slováckých písní a básní. Budovu 
vyzdobily členky Výboru žen a pan 
Josef Šťavík daroval soubor 12 obráz-

ků se zvířátky, které sám namaloval. 
Do nové mateřské školy přišly děti 
poprvé 8.listopadu a byly rozděleny 
do tří oddělení. Zapsala tehdejší ředi-
telka školy Drahomíra Sasínková.

...a nyní

Je sobota 16.ledna 2010. Tedy 53 
let už stojí naše školka, která od ote-
vření neprošla žádnou větší opravou. 
Až teď se její dveře znovu otevírají 
dětem a celé prušánecké veřejnosti po 
velké rekonstrukci vnitřních prostor. 
Pravda, zvenku zatím nevypadá naše 
školka příliš reprezentativně, ale i to se 
brzy změní. Pokud ale vstoupíte dov-
nitř, otevřou se před vámi úplně nové 
prostory se zbrusu novým nábytkem 

ZEMĚ VODA VZDUCH – VODA

Tentokrát jsme se vydali do Poy-
sdorfu, který se nachází v Rakousku. 
Když jsme se všichni účastníci z Čech, 
Rakouska a Slovenska sjeli dohroma-
dy, poslechli jsme si proslov pořada-
telů.Také jsme zhlédli dokument o 
Poysdorfu.Všechny nás překvapilo, 

Nivunské nádraží je naprosto 
prázdné, právě z něj odjel posled-
ní vlak.Tohle ráno je velmi chladné, 
mlha je hustější než mléko.Na řece 
Wie se třpytil ledový škraloup.Všech-
ny lavičky byly prázdné a stejně jako 
tráva osypané jinovatkou.Všechny- 
až na jednu.Na téhle byla rozprostře-
na deka, na níž seděla dívka.Mohlo 
jí být tak dvacet let.Šeříkově fi alové 
šaty jí sahaly nad kotníky a ve víno-
vém plášti byla zahalena jak jen to 
šlo.Fialkový klobouk ovázaný stuhou 
zakrýval z části kaštanově hnědé vla-
sy dlouhé po lopatky a stínil její koči-
čí oči a bledou pleť.Byla promrzlá na 

ÚVOD-PŘED DVACETI LETY

a celkovým vybavením. Všichni náv-
štěvníci nevěřícně kroutí hlavou a 
děti svoji školičku téměř nepoznávají. 
Jsme rádi, že jsme se dočkali a že se 
všem přítomným naše školka líbí. My 
se zase budeme snažit, aby tak krásná 
vydržela ještě hodně, hodně dlouho, 
aby se v ní naše děti cítily dobře a bez-
pečně a všem zaměstnancům, aby se 
v ní dobře pracovalo.                                      

Radka Šůrková

že se v poysdorfských školách vyuču-
je čeština.Navštívili jsme velmi zají-
mavé muzeum, zámek a prošli jsme 
jednu z poysdorfských škol. V míst-
ní restauraci bylo pro nás přichystá-
no pohoštění.A teď to nejlepší – byli 
jsme v lázních a v bazénu jsme se fakt 

dost vyblbli.Výlet jsme si moc užili a 
zároveň se také poučili.Tohoto výle-
tu se účastnili Vojta Sukup, Simona 
Benešová a Markéta Husková.

Markéta Husková, 6.roč.

kost.Neustále se dívala k lesu a střída-
vě k městu,jako by někoho vyhlížela.
Slunce už povykukovalo  zpoza mra-
ků a na nádraží už zase začali chodit 
lidé.Dívka zde seděla velmi dlouho a 
libovala si, když na ni slunce jen tro-
chu posvítilo.Už bylo téměř poledne, 
když tu najednou...Z lesa Melliv k 
dívce přišel muž.Oblečen byl velmi 
elegantně. Sametové černé kalhoty 
doplňovala blankytně modrá košile, 
na kterou přiléhal tyrkysový kabát.
Dívka vstala plna očekávání, že za 
pár sekund bude majitelem obsahu 
balíčku, jenž muž nesl.V tom k ní ale 
promluvil: ,,Ne tak zhurta Lindo.To, 

co chceš, nedostaneš ani kdybych tě 
měl shodit pod koleje.‘‘ ,,Ale ty jsi...
Ty nemůžeš!! Nemůžeš mi to zapřít! 
Nemůžeš dát černý diamant do 
schránky, jež se otevře až po příchodu 
těch dvojčat!  Nemůžeš bez vědomí 
mého otce!‘‘ začala okamžitě namítat 
dívka. ,,Ale můžu,sám lord Veronica 
mi to přikázal.Teď už musím jít, mám 
ještě nějakou práci,‘‘odpověděl muž a 
odešel.

Ukázka z knihy, kterou píše Mar-
kéta Koryčanová, žákyně 7. ročníku
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Informace farního úřadu Prušánky

Ohlednutí za kulturou

Hledáte informace o dění ve far-
nosti? Zajímá Vás historie kostela a 
farnosti? Nepamatujete si, kdy máte 
lektorskou službu? Potřebujete zařídit 
svatbu, křtiny nebo pohřeb? Nevíte, 
kdy má vaše dítě výuku náboženství? 
Odpovědi na tyto a podobné otázky 
naleznete na nově spuštěných strán-
kách Římskokatolické farnosti Pru-
šánky na adrese: 

http://www.farnostprusanky.cz

Info k velikonocům: 

Velikonoční svatá zpověď bude 
27. března (sobota) od 10.00 do 11.30 
hodin

Bohoslužby a obřady v našem kostele 
Zelený čtvrtek  18.00  
Velký pátek  17.00
Bílá sobota  21.00
Neděle Zmrtvýchvstání   9.00

Poděkování

Celým světem otřásla zpráva o 
krutém zemětřesení na Haiti. Všech-
ny státy  se snaží postižené oblasti 

pomáhat. Také 
naši farníci nezů-
stali pozadu a 
uspořádali fi nanč-
ní sbírku v našem 
kostele. Tato čini-
la 26.000,- Kč. 
Všem děkujeme.

 Lukáš Vaculík

Vánoční koncert

se konal tradičně posled-
ní neděli před Štědrým 
dnem. Pozvání přijala DH 
Bojané, která letos oslavila 
50. výročí svého založení. 

Téměř dvě stě náv-
štěvníků s touto známou 
dechovou hudbou prožilo 
pěkné a příjemné sváteč-
ní odpoledne. Pásmo zná-
mých polek, valčíků a na 
konec i vánoční melodie a 
koledy přinesly všem pěkný 
kulturní zážitek a vánoční 
náladu. Bojané se všem vel-
mi líbili.

Koledování na návsi

  Většina našich občanů se na tuto akci již těší. Přestože 
nás Vánoce, které známe z obrázků Josefa Lady opět minu-
ly, na návštěvě to znát nebylo. Za ta léta jsme si již zvykli, 
že Vánoce nejsou jen o sněhu. Patří k nim především pří-
jemná a milá setkání se známými lidmi, jež po celý rok 
možná ani nepotkáme. Místní muzikanti a zvučné hlasy 
domácího mužského sboru dokázaly vytvořit společně s 
ostatními koledníky sváteční náladu. Po koledování jsme 
si všichni popřáli pěkné vánoční svátky a také úspěšný 
nový rok. Nechyběla ani domácí slivovička, kterou se naši 
chlapi vždy rádi pochlubí. Ta sem prostě patří.



strana 7Číslo 1/2010

Zpravodaj obce Prušánky

Silvestr 2009

Po několika letech jsme měli mož-
nost opět společně oslavit Silvestra. 
Ti, jimž toto společné zakončení roku 
chybělo, navštěvovali silvestrovskou 
zábavu v Moravské Nové Vsi.        

Poněvadž to „chtělo“ změnu, 
dohodli jsme se s pořadateli z Morav-
ské Nové Vsi, že převezmeme štafetu 
zase my. A tak začaly přípravy. Dou-
fáme, že jsme zvládli ke spokojenosti 
všech návštěvníků. Hudební skupina 

Lália  nabídla ve svém repertoáru 
skladby pro mladší i  dříve narozené. 
Součástí večera byla tombola, kterou 
věnovali ti, jež se chtěli v poslední  den 
roku 2009 pobavit. Všichni pochopi-
li, že půjde především o humor a své 
dary tomu přizpůsobili. Při losování 
jsme si užili hodně legrace a také nás 
potěšilo, že pořád máme smysl pro 
humor, o němž se říká, že je kořením 
života. Půlnoc jsme přivítali krátkým 

novoročním projevem starosty obce  
a samozřejmě přípitkem. A protože 
byli přítomní i výborní zpěváci, e 
sálem kulturního domu se rozléhala 
i naše státní hymna.  Celý večer byl 
velice příjemným zakončením roku 
starého a  zároveň  srdečným vstupem 
do nového roku 2010. Jestli budeme 
tuto akci opakovat, ukáže zájem ze 
strany občanů. 

Ohňostroj

Nový rok jsme uvítali v naší obci 
ohňostrojem v provedení fi rmy Cipy-
tex z Tišnova. Po krátké novoroční 
zdravici starosty obce byl zahájen 
světelný vodopád. V podvečer 2. led-

na k nám zavítaly davy lidí i z okol-
ních obcí, aby se potěšily touto světél-
kující krásou. Letos to stálo opravdu 
za to.  „Svařák“ byl rovněž výborný, a 
tak musíme poděkovat  našim vina-

řům za víno, které nám na tuto akci 
vždy ochotně věnují. Vážíme si jejich 
vstřícnosti . Je třeba podotknout, že 
jeho spotřeba se zvyšuje úměrně s 
návštěvností. Letos nezbyl ani hlt.     

V. mužácký krojovaný ples

se konal v Prušánkách v pátek 8. 
ledna. Pozvání přijal mužský sbor Z 
Dubňan, Hroznové Lhoty, Týnce, Sta-
ré Břeclavi, Kuklova, Holíče, Dunajo-
vic a další. 

Domácí mužáci se na tento ples, 
tak jako na každou akci, pečlivě při-
pravovali.

Bohužel počasí udělalo své a sně-
hová kalamita se podepsala na nízké 
účasti. Silnice byly zasypány sněhem, 
a tak se není  čemu divit. Ti co při-
šli, dokázali vytvořit dobrou náladu a 
společně při DH Stříbrňance se bavili 
do brzkých  ranních hodin. K dob-
ré úrovni plesu přispěla také boha-
tá tombola, za níž pořadatelé všem 
děkují.        

X. krojovaný ples

Pro letošní rok jsme měli potěšení 
připravit výroční 10. krojovaný ples. 
Jako každoročně byl navštíven vel-
kým počtem hostů jak přespolních, 
tak domácích. Mezi platícími bylo 
okolo 220 hostů doplněných přes-

polními krojovanými. Příjemným 
večerem provázela oblíbená dechová 
hudba Mistříňanka. 

Ples byl zahájen moravskou bese-
dou, v níž se představila domácí cha-
sa, chasa ze sousední Moravské Nové 

Vsi a sousedního Moravského Žižko-
va. Poprvé k nám zavítala také chasa 
z Hovoran, která doplnila sál přede-
vším odlišností svého kroje. 

Po odtancování besedy začala 
volná zábava. Ani letos však nechy-
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Společenský ples SRPDŠ

běl nástup všech krojovaných chas 
a přespolních doprovázen velkým 
potleskem. Při nástupu se sešly cha-
sy z Kostic, Týnce, Hrušek i domácí 
mužáci. Nezapomněli jsme ani na 
volbu nejhezčí dívky a chlapce plesu.  
Nechyběla ani bohatá tombola, do 
níž přispěli podnikatelé, rodiče kro-
jovaných i chasa. 

Celý večer byl provázen velmi 
příjemnou a veselou atmosférou v 
doprovodu libých tónů dechové kape-
ly, zpěvu a spoustou smíchu hrnoucí-
ho se ze všech stran. Tato atmosféra 
vydržela všem až do konce, díky 
tomu se stal ples velmi příjemným 
zážitkem, na který budeme velmi rádi 
vzpomínat. 

Všem děkujeme za účast na našem 
plese. Velké dík patří také stárkům a 
stárkám za vypořádání se s organizací 
a plesovými přípravami. Doufáme, že 
stejně jako tento ples se nám vydaří 
všechny krojové akce v tomto roce. 

Lenka Matušková

Poslední lednová sobota patří již 
tradičně školnímu plesu. Také letos 
30.1.2010 jsme se všichni, jichž se to 
týkalo, sešli v našem kulturním domě. 
Kolem půl sedmé se začali scházet 
mladí lidé, v nichž jsme jen stěží 
poznávali letošní deváťáky. Dívky byly 
nastrojené jako princezny, se vším 
co k tomu patří – to znamená účes, 
make-up či krásné šaty. Ani kluci se 
nedali zahanbit, a tak jim to v černých 
košilích s bílou kravatou moc slušelo. 
Na jejich tvářích bylo znát rozechvění 
a snad i tréma, která se později uká-
zala jako zbytečná. Ples zahájila paní 
ředitelka, která řekla několik uví-
tacích vět a pak už přišel zlatý hřeb 
večera. Předvedli se nám totiž letošní 
absolventi se svojí polonézou. Stávají-
cí ročník je početně slabší, ale to neu-
bralo nic z krásného zážitku. Nejedna 
maminka měla oči zamlžené a tatínci 
byli pyšní na své téměř dospělé děti. 
Poté následovalo první ofi ciální sólo 
s rodiči. Dále již tradičně následovalo 
představení tanečníků, které ukonči-
lo veškeré dohady kdo je kdo. A pak 

konečně vypukla volná zábava, která 
byla přerušena pouze losováním a 
vydáváním  tomboly. Celý večer nám 
velmi pěkně hrála skupina Lália. Snad 
každý si našel v jejich širokém reper-
toáru tu svou oblíbenou. Ti nejvytr-
valejší se protancovali až do časných 
ranních hodin.

Ještě bych se ráda vrátila k naší 
tombole, která byla velmi bohatá. 
Chtěla bych tedy touto cestou podě-
kovat všem našim sponzorům a budu 
věřit v naši další výbornou spoluprá-
ci..

Jana Flajžíková
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Diskoples

    První únorovou sobotu se konal v kulturním domě 
2. kuželkářský disko ples. Pořadatelem byl oddíl kuželká-
řů. A tak ani naši sportovci nezůstávají pozadu a snaží se 
zapojit do kulturního dění naší obce. Diskoples přilákal 
spoustu mladých lidí. Ti, co nejsou zrovna nadšeni pro 
dechovku a folklor, si mohli vybít svou energii a ukázat  
taneční um při diskotéce Petra Olivy. Večer byl  zpestřen 
ukázkou latinskoamerických tanců,  která se všem líbila.  
Dobrá organizace  a příprava byla zárukou úspěchu celé 
akce. K vynikající úrovni celé akce přispěla také bohatá 
tombola. Ta předčila naše očekávání. Všem, kteří do ní 
přispěli, děkujeme. 

Dobře jsme se bavili a veselá nálada vydržela  až do 
ranních hodin. Podle ohlasu byli všichni i s celou akcí 
velmi spokojeni, což nás velmi potěšilo a  povzbudilo do 
přípravy dalšího ročníku diskoplesu. 

Za oddíl kuželkářů Zdeněk Zálešák

Poděkování: 
Pořadatelé letošních společenských plesů děkují všem sponzorům za jejich příspěvky do tomboly, která byla velmi 

hodnotná a těší se další spolupráci.  

Výstava kraslic

Počasí  první březnovou  neděli 
nám zdaleka nepřipomínalo blížící se 
jaro, přesto pohled na krásné barevné 
kraslice každého návštěvníka prodej-
ní výstavy aspoň trošičku rozehřál.  
Akci připravila Firma uměleckých 
řemesel Uherské Hradiště. Hlav-
ní organizátorkou byla p. Ludmila 
Hadačová. 

K zhlédnutí byly kraslice malo-
vané, škrabané, drátkované, zdo-
bené slámou a dalšími technikami. 
Výstava byla obohacena také o kera-
miku, aranžmá z přírodních materi-
álů a různé velikonoční doplňky. Za 
dostupnou cenu si mohli návštěvníci 
zakoupit velikonoční dekoraci vhod-
nou k výzdobě do svého bytu. Výsta-
va kraslic se u nás konala poprvé  a 
všem se velmi líbila. 

Vlasta Trechová, kult. ref.
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Štěpánský turnaj

Ze sportu

Sbor dobrovolných hasičů z naší 
obce vyzval na druhý svátek vánoč-
ní všechny vyznavače stolního tenisu 
na tradiční turnaj. Zájemci se sešli na  
Štěpána v tělocvičně naší základní 
školy, aby si po roce opět změřili své 
síly. 

Celý turnaj proběhl v příjemné 
sportovní atmosféře, která byla plná 
legrace a také překvapení. Výkony 
všech hráčů se rok od roku zlepšují, 
vítěz však může být jen jeden.

O první místa se podělili:

1. Konečný  Z. Mor. Žižkov       
2. Kořínek J. Holíč
3. Krejčí V. Mor. Žižkov
4. Pihar A. Josefov
5. Senigla K Prušánky

Všem úspěšným hráčům  blaho-
přejeme a těm, co to nevyšlo podle 
představ,  budeme držet palce letos, 

protože Štěpánský turnaj bude opět 
pro ně připraven. 

SDH Prušánky děkuje všem obča-
nům za přízeň a podporu v jejich čin-
nosti, všem přeje 

úspěšný a příjemně prožitý letošní 
rok a těší se na další spolupráci.   

Za SDH  Petr Kučera   

Turnaj  Regionu Podluží v kuželkách „O holbu starosty města Lanžhota“

  Finále 10. ročníku tohoto turnaje 
se konalo 23. února 2010 v kuželně 
„U Bartošů“.  Soutěže se zúčastnilo 
celkem 14 obcí  regionu, do fi nále 
však postoupilo jen šest. Každá obec 
byla zastoupena počtem čtyř hráčů 
– zaměstnanců úřadu.. 

Ve fi nále si své síly změřili zástup-
ci  Josefova, Prušánek, Týnce, St. 
Poddvorova, Tvrdonic  a  Lanžhota. 
Zvítězilo družstvo s celkovým největ-
ším počtem shozených kuželek.

Výsledky  soutěže:
1. Prušánky
2. Lanžhot  
3. Josefov
4. Tvrdonice
5. Týnec
6. St. Poddvorov

Obec Prušán-
ky dovedlo k vítěz-
ství družstvo ve 
složení Jan Nosek, 
Josef Esterka, Ale-
na Zvědělíková 
a  Zdeněk Hosa-
ja, který se stal 
rovněž nejlepším 
kuželkářem Pod-
luží pro rok 2010. 

Děkujeme za 
vzornou repre-
zentaci obce a do 
dalších sportov-
ních klání přejeme 
hodně úspěchů.

 sport. referent 

TJ PODLUŽAN PRUŠÁNKY oddíl kuželek

Dne 31.1.2010 se naši hráči 
zúčastnili kvalifi kace jednotlivců 
Jihomoravského kraje pro rok 2010. 
V Dubňanech  seniory (kategorie nad 
50let) reprezentovali  Zdeněk Hosaja,  
Stanislav Esterka st. V Ratíškovicích 
za muže nastoupili Zdeněk Zálešák a 
Stanislav Estrka ml. Hrálo se na 120 
hodů sdružených, což jsou dvě 60 za 
sebou. Turnaj v Dubňanech dopadl 
velmi dobře pro naše oba hráče, kdy 
z 36 účastníků skončil Esterka St. na 
7. místě výkonem  513 shozených 

kuželek a Hosaja Zdeněk, v den svých 
60.narozenin, skončil na pěkném 
2. místě, když shodil 541 kuželek, a 
postoupili tak na další kvalifi kační 
turnaj, který se bude hrát 20. března 
na kuželně ve Valticích o postup na 
mistrovství republiky.  Muži  se na 
turnaji při stejné konkurenci 36. hrá-
čů  umístili takto:  Esterkovi  St. ml. 
se nedařilo a výkonem  494 kuželek 
skončil  na 25. místě. Zálešák Zdeněk  
shodil  563 kuželek  a obsadil  4.mís-
to a postoupil na turnaj o postup 

na republiku, který se bude hrát 
21.3.2010 v Brně Husovicích. Úspěch  
je o to pěknější, že se našim kuželká-
řům podařilo porazit i hráče hrající 
vyšší soutěže a to 2.a 3. kuželkářskou 
ligu. Tímto bych chtěl poděkovat hrá-
čům za vzornou reprezentaci oddílu 
a obce a popřát jim hodně štěstí  v 
turnaji, kde se utkají  s některými  
kuželkáři hrající 1. ligu i profesionály 
hrajícími v zahraničí. 

Za oddíl kuželek  Zálešák Zdeněk
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FOTBAL

Konečné výsledky zimního turnaje 
mužů v Mutěnicích (16.1.-28.2.2010)

V letošním zimním příprav-
ném období se naše družstvo mužů 
zúčastnilo dlouhodobého zimního 
turnaje, hraného na umělém travna-
tém povrchu v Mutěnicích. Hrálo se 
pravidelně o víkendech od 16.ledna 

Výsledky utkání a střelci:

Prušánky-Kopčany  2:1 branky:Hrubý T., Šimek M.
Prušánky-Dol.Bojanovice 0:2
Prušánky-Lužice  3:2 branky:Štípský P. 2x, Kankia A.
Prušánky-Kyjov dor. 4:2 branky:Štípský P. 2x, Kankia A., Bůšek R. 
Prušánky-Čejč  2:1 branky:Hrubý T., Herka D.
Prušánky-Mutěnice dor. 4:1 branky:Hrubý T, Štípský P., Kankia P., Kankia A.
Prušánky-Hovorany dor. 4:2 branky:Štípský P. 2x, Herka D., Kankia A.

Konečné pořadí: 1.místo Prušánky  18 bodů
   2.místo Dol.Bojanovice  15 bodů
   3.místo Mutěnice dor.  11 bodů

Nejlepší střelci turnaje: 7 branek – Petr Štípský(Prušánky), Lukáš Trávník(Mutěnice dor.)
TJ Podlužan Prušánky

Zbyněk Hromek

do 28.února 2010. V naší skupině 
sehrálo naše mužstvo celkem 7 utká-
ní, při výborné bilanci 6 vítězství a 1 
porážce! Zaslouženě jsme se tedy sta-
li celkovým vítězem tohoto turnaje. 
Navíc nejlepším střelcem turnaje se 7 
brankami se stal náš hráč Petr Štípský, 
společně s L.Trávníkem z Mutěnic. 

Za tuto výbornou reprezenta-
ci fotbalového oddílu a celé obce si 

všichni hráči, kteří se podíleli na níže 
uvedených výsledcích, zaslouží naše 
poděkování a uznání. Přejme si tedy, 
aby se herní pohoda a výkony celého 
mužstva přenesli do právě začínající 
jarní části mistrovských utkání, aby-
chom na našem hřišti mohli sledovat  
co nejvíce pěkných fotbalových akcí a 
branek v síti soupeřů!

V krátkosti

Tříkrálová sbírka

Druhou lednovou sobotu proběh-
la  v naší obci Tříkrálová sbírka. Vy, 
naši občané, jste do ní přispěli část-
kou 51 899,- Kč. 

Charita Brno děkuje všem, kteří 
do této sbírky přispěli. Obec Prušán-
ky děkuje těm, kteří sbírce věnovali 
svůj volný čas. 

Sběr železného šrotu

Sbor dobrovolných hasičů ozna-
muje, že sběr kovového šrotu při-
pravuje na sobotu 26. března. Sběr 
připravte před své domy až v sobo-
tu ráno. Větší kusy si hasiči vynesou 
sami. 

 
Svátek matek
 

... ale nech sa dívám bar aj na hvězdičky,
najpěknější sú oči mamičky

   
Druhou květnovou  neděli oslaví-

me  Svátek matek. A tak nezapomeňte 
na své maminky a babičky s pěknou 
kytičkou, kterou vyjádříte poděková-
ní za jejich lásku a péči, kterou nám 
po celý svůj život věnují. 

Beseda s důchodci

 V pátek 21. května uspořádá 
obecní úřad pro naše důchodce tra-
diční setkání. Členky svazu seniorů 
přijdou osobně pozvat všechny obča-
ny, kteří letos dovrší 70 let a starší.

Věříme, že jejich pozvání rádi 
přijmete a společně prožijeme pěkné 
májové odpoledne. 

Oznámení o volbách

Ve dnech 28. – 29.5. 2010 proběh-
nou  v celé České republice volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. V Jihomoravském kraji se budou 
konat zároveň volby do Senátu ČR.

V naší obci je volební místností 
kulturní dům .
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Kdy budou letos hody?
Na četné dotazy o termínu koná-

ní hodů odpovídáme, že letos budou 
hody včetně besedyu cimbálu ve 
dnech 7.- 10.srpna.  

Trochu statistiky z naší 
knihovny – rok 2009

Počet knihovních jednotek 7695
Z toho naučná literatura  1878
Krásná literatura 5807 
Počet výpůjček 7043
Počet návš. internetu 561 
Registrovaní čtenáři 176

Počet čtenářů je však daleko vyš-
ší, poněvadž někteří registrovaní čte-
náři půjčují knihy pro další rodinné 
příslušníky. Jsme rádi, že je o knihy 
zájem. 

Navštivte i vy naši knihovnu. Ráda 
vám vyberu knihu, která potěší.

Vaše knihovnice

Myslivci bilancovali

Tak jako každý rok MS HUBERT 
PRUŠÁNKY o.s., poslední únorový 
den hodnotilo výsledky své práce. 
Členové sdružení odpracovali 1685 
hodin při údržbě zeleně, výsadbě 
stromů a údržbě myslivny a myslivec-
kých zařízení. V oblasti lovu byl plně 
naplněn plán a celkově bylo sloveno 
19 srnců, 45 srn a srnčat, 700 zajíců, 
78 bažantů, 36 kachen divokých. Vel-
ká pozornost byla věnována tlume-
ní zvěře škodící myslivosti, o čemž 
svědčí ulovených 37 lišek, 25 kun a 2 
jezevci.

Celé sdružení věnuje značnou 
pozornost přípravě krmiva pro 
potřeby přikrmování zvěře v zimě. 
Na pronajatých polích jsme vypěsto-
vali přes 100q krmné řepy, 20q ovsa a 
15q kukuřice. Pro zimní přikrmování 
jsme měli ještě připraveno 130q ječ-
mene a pšenice. V senících bylo při-
praveno objemové krmivo, převážně 
jetelina. Tuhá zima s vysokou sněho-
vou pokrývkou tvrdě prověřila naši 
připravenost. Každý týden vyráželi 
naši členové na lyžích se sáňkami 
a dopravovali krmivo do zásypů a 
krmelců. V průběhu prosince až úno-
ra bylo veškeré připravené krmivo 
spotřebováno. 

Dobrá péče o zvěř v nouzi se nám 
projevila na výchozích početních sta-
vech zvěře při jarním sčítání.

Ztráty na zvěři způsobené tuhou 
zimou nejsou plně zjištěné, ale ukazu-
je se, že nebudou enormně vyšší jako 
jiné roky. Nálezy padlé zvěře ukazují 
na ztráty u slabších kusů, což svědčí o 
tom, že příroda je schopna provádět 
správnou selekci.  

Troufám si tvrdit, že práce naše-
ho sdružení jde správným směrem 

k udržení přírodního bohatství a 
zachování naší zvěře pro další gene-
race. Jediné, co nás pálí, je neukáz-
něnost majitelů psů, kteří je nechají 
při venčení volně pobíhat. Dále nás 
znepokojuje chování naší mládeže, 
která při svých hrách ve větrolamech 
poškozuje a ničí krmná zařízení, na 
kterých v tak tuhé zimě, jako byla ta 
letošní, je zvěř závislá.          

Ing. Josef Bábíček
předseda MS

Rodinné pasy

Rodinné pasy vznikly jako pro-
jekt  na podporu rodin s dětmi. Jeho 
podstatou je vytvoření a realizace 
systému poskytování slev a dalších 
výhod rodinám s dětmi do osmnácti 
let věku.Rodinné pasy jsou projektem 
Jihomoravského kraje. V současné 
době projekt funguje v Jihomorav-
ském kraji, v kraji Vysočina, v Olo-

mouckém kraji, Pardubickém kra-
ji, Zlínském kraji, Ústeckém kraji a 
Královéhradeckém kraji.Zapojení do 
projektu je pro rodiny i poskytova-
tele zdarma. Na základě registrace je 
rodinám (i neúplným tzn. také nese-
zdaným partnerům a jejich dětem, 
samoživitelům, osobám mající dítě v 
péči) vystavena karta Rodinné pasy. 

Podmínkou je  trvalé bydliště v zapo-
jeném kraji a alespoň jedno dítě do 18 
let. Držitelé rodinných pasů mohou 
využívat slevy nejen na území celé 
České a Slovenské republiky a dále 
v oblasti Dolního Rakouska. Projekt 
využívá vlastní sítě RP, stejně jako 
věrnostního programu Sphere card.

V současné době také intenziv-



strana 13Číslo 1/2010

Zpravodaj obce Prušánky

ně rozšiřujeme slevovou síť projektu 
a hledáme nové poskytovatele. Více 
informací o zapojení do slevové sítě 
Vám poskytne Ing. Petr Omelka 
na telefonu 723 305 809.Komplet-
ní informace o projektu naleznete 
na www.rodinnepasy.cz, kde se také 
můžete online zaregistrovat. Zaregis-
trovat se je také možné poštou zaslá-
ním níže uvedeného formuláře.

Volba nových stárků

Štěpán je v naší obci spojen s vol-
bou nových stárků a stárek. Stárci z 
minulého roku svou činnost zakon-
čili a pomyslné žezlo předali svým 
nástupcům, kteří budou v jejich práci 
pokračovat. A že je to práce náročná a 
odpovědná, potvrdí každý z nich.  

Věříme. že budou stejně úspěšní, 
tak jako ostatní.    

Pro rok 2010 si chasa do svého čela 
zvolila tyto stárky: 

1. stárek  Lukáš Hnidák
2. stárek  Martin Němeček 
3. stárek  Tomáš Hrubý

Děvčata budou zastupovat: 
1. stárka Lenka Matušková
2. stárka Lenka Osičková

To, že si chasa zvolila dobře, doka-
zuje  krojovaný ples. Nově zvolení 
stárci a stárky přesvědčili všechny o 
tom, že si své úkoly umí dobře roz-
dělit a také splnit. Největší akcí jsou 
však krojované hody, které jsou na 
přípravu velmi náročné. Zde je nutná 
dobrá spolupráce 

a soudržnost celé chasy. 
Všem přejeme hodně zdaru v 

pořádání letošních akcí. 

Poděkování

Slovácký krúžek a Obec Prušánky 
děkuje odstupujícím stárkům a stár-
kám za úspěšné plnění úkolů v minu-
lém roce.

Jsou to: Radek Seják, Martin Tre-
cha, Josef Zálešák, Eliška Hromková, 
Monika Hřebačková  (foto na zadní 
straně)

Tre.

 Jak jsme slavili MDŽ

Naše ženy, ty se mají,
života si užívají.
V zimě pletou košíčky,
v dubnu sází kytičky.   

Jistě jste poznali, že bude řeč o 
našich seniorkách. Scházejí se pravi-
delně jedenkrát za měsíc v hostinci u 
Schottlů, kde se s ostatními podělí o 
své zážitky ze svých všedních dnů ale 
hlavně, aby se spolu zasmály a poba-
vily.

Nezahálely ani v zimě. Aby jim ta 
letošní, zvlášť dlouhá zima lépe utek-
la, chodily k paní Věře Kučerové na 
kurz pletení košíčků technikou pedig. 
Tato práce byla pro ně určitě zábavou 

a zkouškou zručnosti.
Ve středu 3. března společně osla-

vily u Schottlů svátek MDŽ. Vedoucí 
svazu seniorů ve svém krátkém pro-
jevu připomněla význam tohoto svát-
ku, který svět slaví již 100 let. Celý 
večer byl velmi srdečný a přátelský. 

O hudební produkci se postaral pan 
Oldřich Hušek, rovněž člen svazu 
seniorů.

Někteří se už těší na červnový spo-
lečný výlet do Moravského Krumlova 
na výstavu Alfonse Muchy – Slovan-
ská epopej. Součástí výletu bude také 
exkurze  elektrárny v Dukovanech. 

Věříme, že výlet bude úspěšný 
a budeme se těšit  na další společné 
akce.  

Květa Kopečková, ved. sv. seniorů.
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Blahopřejeme!

Společenská kronika

Životní jubilea

Marie Kujová  80 let
Marie Hromková 85 let
Zdeňka Štětková 85 let
Marie Rollerová 85 let
Marie Rampáčková 92 let
Marie Hortová 96 let

Opustili nás

Koncem minulého roku 

Anna Šeráková
Miroslav Stanec
Josef Maděryč

a  letos  

Marie Trechová
Františka Šupová
Václav Hřebačka
Magdalena Korčáková
Jan Čech

Sňatky

Martina Flemmrová
Jiří  Čupr  

Narození

Tereza Valášková
Sofi e Filipovičová
Emma Nikodemová
Alena Cabalová
Martin Kremr
Petr Chytil

Údaje za rok 2009

Počet obyvatel k 31.12.2009 .......................... 2108
Narození .............................................................. 20
Úmrtí ................................................................... 21
Přihlášeno ........................................................... 11
Odhlášeno ............................................................. 0
Sňatky  .................  v obci 1+3 cizí, mimo obec 7
Nové domy 11 

Nejstarší občanka je z Prušánek

Od 6. března je nejstarší 
občankou České republi-
ky naše občanka paní Julie 
Vašíčková, která oslaví své 
107. narozeniny začátkem 
května.  K tomuto význam-
nému postu paní Vašíčkové 
blahopřejeme.

red. rada
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Kulturní pozvánky

Prušánecká chasa Vás zve na

Velikonoční zábavu
kulturní dům Prušánky
4. dubna 2010 v 19.00
hraje DH Podlužanka

* * * * * 

Láska brány otevírá
hudebně zábavný pořad

Umělecké agentury z Opavy
KD Prušánky 17.4.2010 v 19.30 hod. 

      

Velikonoční pomazánky

Dobrá pomazánka na chlebíčky
 
2 vejce
100 g šunkového salámu
1 menší cibule 
2 tavené sýry nebo 4-5 trojúhelníčků 
taveného sýra
1-2 lžíce majolky,
1 lžička hořčice 

Na  velmi   malé   kostičky  nakrájíme šun-
kový salám, cibuli a vejce uvařená na tvrdo.   
Přidáme   tavený   sýr,   majolku a hořčici a 
důkladně promícháme. Chlebíčky s touto 
pomazánkou jsou u nás doma moc oblíbené a 
když ji dělám návštěvám, všichni ji chválí.

Česneková pomazánka
 
150 g eidamu
1x majolka 
3 stroužky česneku 
sůl
pepř

Sýr nastrouháme najemno, přidáme roze-
třený česnek a další přísady. Výborně se hodí 
na jednohubky.

Slovácký krúžek a Obec Prušánky
Vás zve na

Májové zpívání
29.května.2010 v 16.30 

Nechory 
      

* * * * *
Obec Prušánky Vás zve na

Dětský den
Neděle 30. května 2010 ve 14.00

Areál u koupaliště
Za nepříznivého počasí se akce odkládá
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