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Přehled kulturních akcí
Jen krátce..

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

s končícím rokem 2010 začíná 
nám, nově zvoleným zastupitelům 
obce, čtyřleté funkční období. Chci 
věřit, že tak jako v letech nedávno 
minulých budeme úspěšně spolupra-
covat a  hledat vždy ta nejlepší řešení. 
Nejdříve je třeba dofi nancovat stav-
by již dokončené, dále pokračovat 
stavbami rozpracovanými, případně 
před dokončením.

Teprve na základě skutečného sta-
vu fi nančních prostředků a nabídce 
dotačních titulů může na návrh rady 
zastupitelstvo určit další směrování 
rozvoje naší obce. 

Dosavadní dluhy musíme mít 
pod kontrolou. Z běžných účtů lze 
použít fi nance na rekonstrukce nebo 
opravy investičního charakteru až 
po uspokojení potřeb provozních 
výdajů.

Přes zimní období bychom chtěli 
začít s rekonstrukcí družiny základní 
školy. Jakmile počasí dovolí, budeme 
pokračovat ve výstavbě inženýr-
ských sítí na ulici Moravská. A nové 
komunikace se dočkají i obyvatelé 
Cacardova. V příštím roce nás čeka-
jí oslavy 750. výročí  první zmínky 
o obci Prušánky. O programu a 
akcích pořádaných k tomuto výro-

čí budete včas informováni.  Pev-
ně věřím, že s vaší pomocí se úko-
lu vztahujícího se k těmto oslavám 
zhostíme co nejlépe, aby vše 
proběhlo v pěkném a důstoj-
ném prostředí naší obce. 
Vážení spoluobčané, chtěl 
bych Vám všem poděkovat za 
důvěru a ujistit Vás, že jsem 
vždy pracoval a budu i nadále 
pracovat za rozvoj, zachování 
a rozšíření  kulturního dědic-
tví naší obce. Závěrem Vám 
přeji klidné a krásné proži-

tí vánočních svátků, mnoho štěstí, 
zdraví a spokojenosti v roce 2011.

    Jan Prčík, starosta
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Informace místostarosty

Na úvod svého příspěvku mi 
dovolte, abych se krátce představil. 
Jmenuji se Václav Polách, je mně 
44 let, jsem ženatý a mám dvě děti. 
S funkcí místostarosty doposud 
nemám žádné zkušenosti, ale jsem 
přesvědčen, že se rychle zapracuji tak, 
aby bylo s mou prací nespokojených 
občanů co nejméně. 

Tímto děkuji všem, kteří mne 
v letošních komunálních volbách pod-
pořili nebo alespoň přáli úspěch a ostat-

ní se budu snažit přesvědčit svou prací. 
V tomto volebním období se budu 

starat o odpadové hospodářství obce 
(sběrné dvory, ČOV a sběrná místa 
třídění odpadů), dále o údržbu zele-
ně a čistotu obce, služby pro občany 
(žádosti, stížnosti aj.), spolupodílet se 
na organizaci kulturních, sportovních 
a jiných akcích a mnoha dalších úko-
lech. Věřím, že vzájemná shoda a spo-
lupráce bude přínosem pro spokojený 
život nás všech, kteří v obci žijeme.  

Mým přáním je také dořešení 
posledního kroku v oblasti odpadů 
a to vyřešení sběrného místa pro svoz 
biologicky rozložitelných odpadů 
s možností kompostování a zame-
zit tak černým skládkám a pálení 
v zahradách.

Na závěr mi dovolte popřát všem 
krásné a klidné svátky a mnoho štěstí 
a zdraví v novém roce 2011.

    Václav Polách, místostarosta

Návrh rozpočtu obce na rok 2011

Příjmy
Daňové příjmy 16 621 000,- Kč
Přijaté dotace  1 310 000,- Kč
Nedaňové příjmy 5 967 000,- Kč
Kapitálové příjmy 11 430 000,- Kč

Příjmy celkem 35 328 000,- Kč

Výdaje
Výdaje 24 760 000,- Kč
Kapitálové výdaje (investice) 6 383 600,- Kč
Financování (splátky úvěrů) 4 184 400,- Kč

Výdaje celkem 35 328 000,- Kč

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

konaných dne  15. - 16. 10. 2010

Voleb se zúčastnilo celkem 1004 voličů, což je 57,27 % 
všech voličů  zapsaných ve stálém seznamu voličů.    

Počet hlasů pro jednotlivé strany:

1. ODS 4 593 hlasů
2. ČSSD 4 069
3. KDÚ-ČSL 2294
4. KSČM 1545
5. SPO ZEMANOVCI 1369    

Do zastupitelstva obce byli zvoleni tito kandidáti:    

str. č. 1  KSČM
1. Karel Polách 216  hlasů
2. Tomáš Kremr 184

str. č. 2  SPO Zemanovci
1. Václav Polách 207  hlasů

str. č. 3 ODS
1. Jan Nosek 481 hlasů
2. Lub. Zahradník 395

3. Lub. Kamenský 346
4. Luděk Košut 293 
5. Zdeněk Zálešák 287 

str. č. 4 ČSSD
1. Radek Dryšl 450 hlasů
2. Luďka Trechová 391
3. Jan Prčík 384
4. Stan. Stanec 351
5. Lubor Míček 247

str. č. 5  KDÚ – ČSL
1. Josef Esterka 280
2. Josef Zigáček 254    
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Všem zvoleným zastupitelům pře-
jeme v následujícím čtyřletém  voleb-
ním období hodně úspěchů při plnění 
stanovených cílů a věříme, že jejich 
práce bude pro obec přínosem. 

Představujeme Vám  nově zvolené 
zastupitele. Všem jsme položili jednu 
otázku:

„Co si myslíte, že je pro obec nej-
důležitější?“

RSDr. Karel Polách, důchodce 
ul. Nová

Odp.: Spokojenost občanů a větší 
patriocismus s obcí ve všech oblas-
tech

 

Ing. Mgr. Tomáš Kremr, 
notářský koncipient

ul. Hodonínská
Odp.: Jednotné a efektivní vede-
ní obce, které dovede naslouchat 
občanům obce, bude vystupovat 
s péčí řádného hospodáře ve všech 
záležitostech obce a bude vytvářet 
a zajišťovat prostředí,  ve kterém její 
obyvatelé mohou spokojeně žít.

 

Václav Polách, místostarosta obce
ul. Novinky

Odp.: Zlepšení životního prostředí 

a pořádku v obci, zamezit tvorbě 
černých skládek a vytvořit příjemné 
životní prostředí pro všechny obča-
ny Prušánek.

 

Jan Nosek, stavební technik
ul. Mlýnská

Odp.: Především spokojenost obča-
nů, která je důležitá pro dobré vzta-
hy a soužití nás všech, kteří zde žije-
me.  

 

Ing. Luboš Zahradník, 
ředitel společnosti

ul. Mlýnská
Odp.: Otevřená komunikace, nas-
louchání a respektování podnětů 
a přání občanů.

 

Ing. Luboš Kamenský, 
ředitel společnosti

ul. Slunečná 
Odp.: Pro obec fi nance. Pro občany 
to, aby obec byla dobré místo k jejich 
životu, kde mohou nejen bydlet, ale 
také smysluplně trávit a využít vol-
ný čas. 

 

Ing. Luděk Košut, 
jednatel společnosti

ul. Dlouhá
Odp.: Dle mého názoru je pro obec 
důležité vytvářet dobré podmínky 
pro její společenský rozvoj, zejména 
podporou všech kulturních a spor-
tovních volnočasových aktivit obča-
nů. 

 

Zdeněk Zálešák, 
zástupce společnosti

ul. Slunečná
Odp.: Vytvořit více sportovišť pro 
vyžití volného času dětí a mládeže. 

 

Ing. et, Ing. Radek Dryšl, MSC., 
MBA,manager
ul. Cacardov

Odp.: Myslím si, že nejdůležitější 
jsou spokojení občané, jenž mohou 
žít v obci s vysokou kvalitou života, 
kdy dosahování tohoto stavu musí 
být primárním cílem představite-
lů obce a občanů zároveň. V tomto 
kontextu musí představitelé obce 
usilovat nejenom o  investiční roz-
voj obce, ale také o rozvoj vzděla-
nosti, kultury, sportu, generační 
sounáležitosti atd. Zvláštní pozor-
nost obce v dobrém slova smyslu 
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musí být věnována zejména dětem 
a mladé generaci.   

 

Ing. Stanislav Stanec, 
oblastní manager

ul. Vsisko
Odp.: Zajistit prostředky na opravu 
sportovního zařízení, udržet mlá-
dež ve sportovní soutěžích, buďme 
všichni většími patrioty

 

Mgr. Luďka Trechová, učitelka
ul. Školní

Odp.: Vzájemná pospolitost obča-
nů a jejich sounáležitost s místem, 
kde žijí. Je potřeba podporovat kul-
turní, sportovní a jiné aktivity dětí 
i dospělých a vytvářet pro ně vhod-
né zázemí.   

 

Jan Prčík, starosta obce
ul. Nová

Odp.: Zlepšit image OÚ, zvýšit 
informovanost občanů a docílit 
toho, abychom společně zvládli 
úkoly, které nás čekají.

 

Ing. Lubor Míček, referent
ul. Nová

Odp.: V dnešní kritické době je pro 
obec nejdůležitější, aby hospodárně 
a zodpovědně využívala svěřených 
prostředků a snažila se získat další 
dotace na rozvoj obce, které posky-
tuje EU.

 

Josef Esterka, truhlář
ul. Hlavní

Odp.: Spokojenost občanů, která 
je zárukou zdravého rozvoje obce 
a rozšíření služeb. 

 

Ing. Josef Zigáček, podnikatel
ul. Školní  

Odp.: Boží požehnání       
 

Dne 9. listopadu proběhla ustavu-
jící schůze Zastupitelstva obce Pru-
šánky, na níž byli zvoleni     do vedení 
obce tito členové:

Jan Prčík starosta obce
Václav Polách místostarosta obce
Radek Dryšl člen rady
Jan Nosek člen rady
Tomáš Kremr člen rady 

Informace odpadového 

hospodářství 

- nepřehlédněte

Poplatky v roce 2011

S příchodem nového roku nás 
vždy čekají nemilé úkony ve formě 
úhrady poplatků. Určitě Vás bude 
zajímat kolik za co zaplatíme v roce 
2011. Poplatky v příštím roce zůstá-
vají ve stejné výši, přesto bychom vás 
rádi o nich informovali.      

TKO
400 Kč na os./rok 
Místní poplatek za TKO se hradí 

na trvalý pobyt. To znamená, že uve-
denou částku jsou povinny uhradit  
všechny osoby s trvalým pobytem 
v obci Prušánky. Splatnost poplatku 
je podle vyhlášky o místních poplat-
cích stanovena do 1.3.2011.

Poplatek se hradí jednorázově za 
všechny osoby na čísle popisném. 

Po tomto termínu bude všem, kte-
ří si nesplnili svou platební povinnost, 
zaslán platební výměr.   

Poplatek za psa
100 Kč za jednoho psa
K tomuto poplatku jsou povinni 

se přihlásit všichni občané, kteří jsou 
majiteli psa. 

Při platbě vám bude předložena 
k podpisu přihláška k poplatku za psa.

Pokud jste v minulém roce za psa 
zaplatili stanovený poplatek a psa již 
nevlastníte, musíte jej odhlásit na evi-
denci poplatků. 

Poplatek za nájem hrobového místa
Nájem na 10 let
Jednohrob                       660,- Kč
Dvojhrob, hrobka         1320,- Kč

Všichni nájemci hrobového místa, 
jimž končí doba nájmu koncem roku 
2010 nebo projde během roku 2011, 
budou uvědomění v měsíci březnu. 
Pro všechny bude připravena k pod-
pisu smlouva o nájmu hrobového 
místa.
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Sotva se nám „překulí“ pondělí, už je tu zase pátek…

Poplatek za KT
1560 Kč za rok
 130 Kč/ měsíc 
Cena provedení nové přípojky 

TKR je 5000,- Kč.  

Úhrada stočného
450 Kč na os./rok

Tuto částku jsou povinni zapla-
tit všichni občané žijící ve společ-
né domácnosti bez ohledu na trvalý 
pobyt v obci.     

Poplatek za kabelovou televizi 
a úhradu stočného si můžete rozdě-
lit na více plateb. Pokud tak učiníte, 
je nutné 1. pololetí uhradit do konce 
měsíce června a 2. pololetí do 15. lis-
topadu 2011. 

    
Upozornění pro majitele sklepů 

Vodné

Upozorňujeme Vás, že vodné 
budeme letos zvyšovat. Pracovníci 
obecního úřadu budou opět pově-

řeni zapisováním stavu vodoměrů 
v Nechorách.

Zápis  budou provádět koncem 
měsíce ledna nebo začátkem února 
/podle počasí/. Tento termín bude 
včas oznámen na infokanálu KT 
a místním rozhlasem. Pokud budete 
odevzdávat údaje osobně na eviden-
ci poplatků,  je nutné uvést jméno, 
č. sklepa a stav vodoměru.  

Lístek s těmito údaji odevzdejte do 
konce března. Platby se budou prová-
dět až po zpracování.

Upozorňujeme majitele sklepů, 
aby si zabezpečili vodoměry proti 
mrazu. 

Stočné
V letošním roce se bude poprvé 

hradit i stočné za Nechory
 Stočné:  1m3    20,-Kč  
   

Kanalizační přípojky v Nechorách

Upozorňujeme všechny majitele 

sklepů, kteří ještě nemají uhrazenou 
částku 3000,- Kč za provedenou kana-
lizační šachtu u sklepu, aby si platbu 
provedli rovněž na evidenci poplatků 
od měsíce března. Zároveň vás žádá-
me, abyste si šachtu dobře zabezpeči-
li. V případě, že  nebude šachta dobře 
zabezpečena a bude na ní pokrývka 
sněhu, může dojít k úrazu.

Upozorňujeme, že podle Zákona 
274/2001 Sb. o vodovodech a kana-
lizacích je každý povinen se na tuto 
napojit.   

Všechny poplatky se hradí v příze-
mí obecního úřadu, dveře č. 3 

Pondělí  7.00 – 17.00
Středa    7.00 – 17.00

 
Využívejte k platbě stanovené 

úřední dny. 

Z činnosti  ZŠ

Také se vám zdá, že to tak nesku-
tečně utíká? Ani jsme se nenadáli
a máme zase na dohled konec roku - 
toho s první desítkou na konci.

Jaký byl pro každého z nás, to 
si většinou zrekapitulujeme v čase 
vánočním a zejména silvestrovském. 
Co jsme prožívali, čeho jsme dosáhli, 
jaké lidi jsme potkávali, jaké zážit-
ky nám z toho všeho utkvěly nejvíce 
v paměti…

A co se událo u nás ve škole od 
září?

Říjen jsme zahajovali dvěma 
akcemi - začal nový projekt pro děti 
z regionu Podluží a mikroregionu 
Hodonínsko „ Život na dolním toku 
Moravy“ – tentokrát ve spolupráci 
se zástupci Slovenska. První setkání 
proběhlo v Mikulčicích na archeolo-
gickém nalezišti na Valech. Prolínaly 
se tu historie, příroda a tradice obou 
stran- moravské i slovenské. Další 

setkání nás čeká na jaře.
Tentýž den – 1.října se konal také 

tradiční štafetový běh Boba Zháňala 
v Hruškách. Přestože naši závodníci 
zaběhli lepší čas než v loňském roce, 
lepší umístění nám to nepřineslo. To 
svědčí o rostoucí běžecké úrovni dětí 
v tomto klání.

Děti z celého prvního stupně se 
vypravily do Brna do Mahenova diva-
dla na představení příběhu „Broučci“. 
Moc se jim všechno líbilo a atmosféra 
velkého divadla na ně mocně zapů-
sobila. Hezká byla poznámka jedné 
z našich malých divaček, která se na 
svou paní učitelku obrátila se slovy: 
„ Paní učitelko, ten, čí je to divadlo, 
musí být asi hodně bohatý..“ A tak 
můžeme říct – ano jsme bohatí, když 
máme takové krásné stavby a v nich 
kulturu pro lidi všeho věku… Pro 
děti je takový výlet za kulturou sice 
náročnější, ale díky velkému příspěv-

ku SRPDŠ na dopravu, je umožněna 
návštěva divadla všem dětem. Pro 
všechny je fi nančně dostupná a ten 
zážitek z velkého divadla dlouho pře-
trvává.

Koncem měsíce října se náš tým 
staršího žactva (2 děvčata a 2 hoši) 
zúčastnil školního přeboru okresu 
v kuželkách. Naši reprezentanti zís-
kali za své vyrovnané výkony 2.mís-
to hned za žáky z Vracova. Za námi 
zůstali žáci z Dubňan a Ratíškovic.

Ve stejném termínu probíhala 
prezentace prací žáků na téma „MIŠí 
děti proti kyberšikaně“ (na vysvětle-
nou MIŠ od názvu minimalizace šika-
ny). To, že se šikanu nepodaří úplně 
vymýtit, je nasnadě. Pořád přichází 
nové děti a opět dokola zkouší vydo-
být si své místo „na slunci“ i takový-
mi nevhodnými způsoby. A to, že se 
šikana začala více ukrývat na internet 
a media jím šířená, také všichni víme. 
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O aktivitách našich žáků v tom, co je 
a co není kyberšikana svědčí spousta 
zajímavého obrazového, fotografi cké-
ho aj. materiálu, který máme v sou-
časné době instalován na chodbách 
školy. Také článek v časopise Moder-
ní vyučování se zmiňoval o zapojení 
našich žáků do této akce. Obrázky 
a fotografi e, které byly použity k ilu-
straci tohoto článku,  pocházely také 
z naší školy. Následně na tuto prezen-
taci vyjížděla skupinka našich „tvůr-
ců“ do Přerova, kde na společném 
setkání s účastníky z dalších škol spo-
lupracovali na jiném, tentokrát fi lmo-
vém zpracování tématiky.

Pro žáky 6. ročníku byla na začá-
tek listopadu domluvena exkurze na 
naši místní čistírnu odpadních vod. 
Návazně na to se žáci byli podívat 
i v úpravně vody v Moravské Nové 
Vsi. Obě exkurze zapadají do našeho 
vzdělávacího programu – do oblas-
ti environmentální výchovy. Tato 
třída si také v rámci výuky dějepisu 
vyzkoušela „ pravěký den“ – oblečení 
v kožešinách a podobném materiá-
lu, zkouší si vyrobit nádoby z hlíny, 
opražit zrní, zhotovit polozemnici 
a hlavně spolupracovat v tlupě. Je to 
prostě trochu jiné než doma nahléd-
nout do skříně a vybrat si, nahlédnout 
do ledničky a vybrat si, uvelebit se ve 
svém pokojíčku… 

Pro žáky II. stupně byla uspořá-
dána beseda na téma „Izrael“, kte-

rou přednášející 
( pedagog VUT 
Brno) přiblížil 
tuto zemi pro-
s t ř e d n i c t v í m 
bohatého foto-
grafi ckého mate-
riálu a hlavně 
poutavého vyprá-
vění z vlastní 
zkušenosti. Takto 
byly jistě rozší-
řeny poznatky 
a informace, kte-
ré naši žáci sbírají 
převážně v země-
pise, případně 
dějepise.

K progra-
mům, které zpestřují a rozvíjejí výuku, 
jistě patří i projekty typu “Den Járy C. 
pro dívky a chlapce školy měšťanské“, 
který prožívali naši deváťáci 2. pro-
since v dobovém oblečení, se snahou 
o mravy 19. století (včetně pozdra-
vů a oslovení ) a zamýšlením se nad 
vynálezy Járy Cimrmana. Možná si 
při některém třídním srazu zavzpo-
mínají po 20ti letech nad „dobovou“ 
fotografi í…..

V průběhu listopadu a prosince 
tradičně probíhají sálové sportovní 
soutěže. Zatím jsme obsazovali stolní 
tenis ( 2.místo st. žáků), velký fl orbal 
(3. místo), nohejbal a fl orbalový tur-
naj Regionu Podluží se teprve chystají 

později v prosinci.
V Brně na výstavišti se připravuje 

přehlídka obecních znaků z recyklo-
vatelných materiálů zhotovených 
školními dětmi. Do této akce se zapo-
jili také naši čtvrťáci a připravili znak 
obce Prušánky i Josefova. Na tvorbu 
byly využity zejména plastové uzávě-
ry PET lahví a podobný materiál. 

V polovině prosince si zajedou na 
výukový program do hodonínského 
ekocentra Dúbrava společně čtvrťáci 
a páťáci. Zde si interaktivní formou 
doplní přírodovědné poznatky a snad 
i dovednosti. 

Těsně před vánočními prázdnina-
mi bychom chtěli zařadit den bezpeč-
nosti a ochrany zdraví, ve kterém si 
všichni připomeneme a vyzkoušíme 
pravidla bezpečnosti při cestě do ško-
ly a po obci, zásady ochrany zdraví 
včetně základů první pomoci. Každý 
z nás, ať je nám 6 nebo 60 může být 
jednou na správném místě a ve správ-
ný čas a pomoci jinému v nouzi či 
ohrožení zdraví nebo života. Lépe je 
být připraven a poučen. 

Na závěr bych chtěla popřát všem, 
aby se nám nepohoda a nepřízeň 
vyhýbaly. Období vánočních svátků 
prožijte v klidu a pohodě se svými 
blízkými, protože v lidech máme více 
bohatství než v materiálnu kolem 
nás. 

Hodně radosti, zdraví 
a Božího požehnání    

Alena Kristová 
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Z naší školičky

Pokus o světový rekord 

Naše třída se zúčastnila pokusu 
o světový rekord, při kterém vzniká 
největší galerie znaků měst a obcí 
ČR vyrobených z odpadových mate-
riálů.Tuto aktivitu pořádá Agentura 
Dobrý den Pelhřimov s.r.o. Nejdřív 
jsme si připravili správný materi-
ál. Na výrobu  našich znaků jsme 
použili kousky látek, papír a vršky 
od PET lahví.  Protože do naší tří-
dy chodí žáci nejen z Prušánek, ale 
i z Josefova, rozhodli jsme se, že 
vyrobíme znaky obou našich ves-
nic. Vyslali jsme tedy naše kama-
rády na obecní úřady pro správnou 
předlohu znaků, rozdělili jsme se do 
dvou týmů a pustili jsme se s chutí 
do práce. Jak se nám znaky povedly, 
můžete posoudit i vy.

V současné době byly naše zna-
ky  Agenturou vybrány na výstavu 
Regiontour Brno 2011. Věříme, 
že znaky  budou dobře  Prušánky 
i Josefov reprezentovat. Chtěli by-

chom poděkovat p. uč. Kurkové 
a děvčatům VIII. tř. za pomoc při 
nalepování PET vršků do našich 
znaků.

Za děti IV. Třídy
Míša Tučková, Jitka Čuprová, Kat-

ka Švastová, Pavlína Jablonická 
a Filip Glodiak.

Od začátku školního roku se toho 
v naší školičce událo opravdu mnoho. 
Navštívilo nás několik divadelních 
společností, přijela za námi záchran-
ná stanice pro dravé ptáky Rajhrad 
s ukázkou živé expozice dravců a sov. 
Starší děti se zúčastnily výukového 
programu „Vodní kapka na cestách“ 
v Ekocentru Hodonín a do Hodoní-
na jsme zajeli ještě jednou, ale ten-
tokrát do nemocnice T.G.M., kde se 

naši předškoláčci seznamovali s pro-
středím nemocnice. Naše tradiční 
„Dýňobraní“ se nám podařilo usku-
tečnit až 14. října a to díky krásnému 
počasí a hojné účasti dětí i rodičů. 

Druhý listopadový týden byl „Sva-
tomartinský“, vyráběli jsme koníky, 
plnili rytířské úkoly, zahráli jsme 
si pantomimu na příběh svatého 
Martina a na závěr týdne jsme pekli 
a ochutnávali „svatomartinské pod-

kovičky“. 
6. prosince jsme 

uspořádali „Miku-
lášskou besídku“. 
Dopoledne na naši 
zahradu přišli čerti, 
ale jen na zahradu, 
dovnitř mohly na 
přání dětí jen hodné 
čertice. Odpoledne se 
přišli rodiče podívat 
na to, jak jsou jejich 
děti šikovné a jak 
zvládnou zahrát tře-

ba vánoční pohádku, nebo pohádku 
„Čert a Káča“ a také, jak se umí těšit 
ze zimy a koledovat. Všichni byli 
úžasní. Krásným završením celého 
dne byl příchod Mikuláše a andělů 
s nadílkou. Na vánoční besídku jsme 
pozvali naše důchodkyně, společně 
jsme si připomněli vánoční zvyky 
a tradice, zpívali koledy a rozbalovali 
dárečky. Ani jsme se nenadáli a první 
čtvrtletí školního roku 2010 - 2011 je 
za námi. 

Až večer všem dětem zahoří od svíček 
ve šťastných očích tisíce hvězdiček, 
ozdoby zazáří jak zimní náledí 
a z dálky tichounce zaznějí koledy, 
vánoční stromeček se trochu ukloní 
zaprská prskavkou, zvonečkem
zazvoní: 
Bim bim bam, bim bim bam, 
veselé Vánoce vám!

Radka Šůrková
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Ohlédnutí za kulturou

Prušánecké vinobraní

Třetí sobotu v září se konalo 
v Nechorách tradiční vinobraní. Slav-
nost byla zahájena ve 14.00 hodin prů-
vodem krojované chasy a všech účin-
kujících, který vykročil za doprovodu 
DH Kamarádi směrem k Nechorám. 
Tam již vyhrávala pro hosty CM Ver-
buňk, aby jim zpříjemnila chvíle před 
hlavním programem. 

Po příchodu do Nechor následovalo 
pásmo Vinobraní v podání místní cha-
sy. Po něm pak zazpívali  domácí mužá-
ci a ženský sbor. Pozvání přijal mužský 
sbor z Javorníku a ženský sbor ze sou-
sední Moravské Nové Vsi. Po hlavním 
programu vyhrávala až do pozdních  
hodin dechová hudba i cimbálová 
muzika. Nálada byla výborná, burčák 
i víno tekly proudem a  slovácké písnič-
ky se ozývaly ze všech sklípků.

Pěkné podzimní počasí přilákalo 
do Nechor nejen domácí, ale i spous-
tu cizích návštěvníků, kteří byli velmi 
spokojeni. Naše Nechory byly doslova 
obklopeny cyklisty, kteří brázdili cyklo-
stezky našeho regionu. Loučili se slovy: 

„Bylo to super, příště přijedeme zase.“
A to nás těší.
Prostřednictvím zpravodaje by-

chom rádi ocenili snahu a přístup 
p. Jana Košuta k této akci. Již několik let 
připravuje  alegorický vůz, který je sou-
částí této slavnosti.

Během odpoledne udělá radost i 
malým dětem, s nimiž „na koníčkách“ 

projede Nechory. Pro děti je to určitě 
nezapomenutelný zážitek.     

Děkujeme všem, hlavně mužákům 
a zaměstnancům obecního úřadu za 
přípravu této náročné akce. Poděkování 
patří také místním vinařům a Nechor-
ské baště za občerstvení pro účinkující 
a ostatní návštěvníky letošního vino-
braní.    

Podzimní výstava

Koncem října uspořádala obec 
Prušánky  tradiční výstavu. Tentokrát 
jsme se rozhodli pro výstavu lega, puz-
zle a různých modelářských výrobků. 
Již předem jsme věděli, že z domácích 
zdrojů tuto výstavu nepokryjeme, a tak 
jsme prostřednictvím Radia Jih vyzvali 
modeláře z okolí. A dobře jsme udělali.

Exponáty přivezli modeláři nejen ze 
sousedních obcí, ale i z obcí vzdáleněj-
ších regionů.

Také návštěva předčila naše oče-
kávání. Účast určitě ovlivnil i svátek 
Památky zesnulých, kdy je pohyb lidí 
v naší obci vyšší. Ale s tím každoročně 
počítáme, proto tento termín volíme.

K zhlédnutí byla auta, letadla, lodě, 
bojová a vesmírná technika, samorosty, 
stavby, z nichž nejvíce upoutala Eife-
lova věž a Taj-mahal. Velký obdiv také 

sklidily obrazy z puzzle, z nichž největší 
byl poskládán z 9000 kusů.   

Výstava se setkala s velkým nad-
šením všech návštěvníků, kterým se 
nápad  o uspořádání této ojedinělé 
výstavy velmi líbil. Těší nás, že i v této 
době, kdy světem vládnou počítače, 
si někdo najde čas na koníčka, který 
vyžaduje tolik času, soustředění a pře-
devším trpělivosti. 

Velký úspěch měla výstavka mode-
lářského kroužku, který pracuje pod 
vedením p. Jaroslava Čecha při ZŠ 
v Moravské Nové Vsi.    

Pro návštěvníky výstavy bylo určitě 
milým překvapením koncertování mla-
dé cimbálové muziky Galán, která zpří-
jemnila sváteční odpoledne. Součástí 
výstavy byla i výstava obrazů malíře 
Petra Hejzlara, která se setkala také 

s úspěchem. 
Pořadatelé děkují všem, kteří expo-

náty zapůjčili, všem, kteří se podíleli na 
přípravě a zdárném průběhu celé akce.  
Poděkování patří také  členkám Svazu 
seniorů Prušánky, které během celé 
výstavy dohlížely na exponáty.                      

 kult.ref. Vlasta Trechová  
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Prodejní vánoční výstava

V neděli 14. listopadu jsme moh-
li navštívit v kulturním domě v Pru-
šánkách prodejní vánoční výstavu  
paní Ludmily Hadačové z Uherské-
ho Hradiště.

V nabídce byly ručně malované 
baňky, výšivky, vánoční aranžmá 
a jiné drobné výrobky, které všem 
jistě ozdobí vánoční stůl a zpříjem-
ní vánoční svátky.

Svátost biřmování

Je tomu už několik let, co se napo-
sledy v naší obci udělovala svátost biř-
mování. Po této několikaleté odmlce 
se v neděli 14. 11. 2010 naše farnost 
dočkala. Na svátost biřmování se od 
loňského října připravovalo celkem 
35 biřmovanců. Celou přípravou pro-
vázel P. Slavoj Alexa. Biřmovanci se 
po domluvení termínů setkávali vždy 
ve středu a sobotu. Očekávaný den se 
tak pomalu blížil. Po zahájení příprav, 
do nichž se zapojili všichni biřmovan-
ci, došlo ke změně termínu z 5. 12. na 
14. 11. a přípravy se musely urychlit. 
Díky dobré vůli zúčastněných se pak 
vše dobře zvládlo a bylo v daný den 
připraveno. Očekávaný příjezd bis-
kupa do naší vsi přilákal mnoho lidí. 
A tak kromě faktu biřmování (z lat. 
fi rmatio posílení), udělení pečeti 
Ducha svatého, tato událost byla pro-
vázena i mnohými rodinnými či přá-
telskými setkáními. Před započetím 
mše svaté z fary vyšel slavnostní prů-
vod biřmovanců, kněžích a biskupa 
v čele s křížem a krojovanými. V kos-
tele byl biskup přivítán a poprošen 
o udělení svátosti biřmování. Celá 
mše probíhala v radostném očekávání 
velké události. K příjemné atmosféře 

významně přispívala i hudební skupi-
na Urna band spolu se svými hosty. 
Samotné udílení svátosti proběhlo 
tak, že každý z biřmovanců spolu se 
svým kmotrem předstoupil před bis-
kupa, představil se, odpověděl na bis-
kupovy otázky a byl na čele pomazán 
olejem. 

Po mši se konalo společné focení 
a setkání spolu s biskupem v místním 
kulturním domě. Zde bylo pro všech-
ny připraveno bohaté pohoštění, 

o které se postarali sami biřmovanci. 
Proto za tento povedený den, plný 
slunce, patří velké poděkování těm, 
kteří se na této vydařené akci nějak 
podíleli a postarali o jeho hladký 
průběh. Celá tato slavnost byla natá-
čena na DVD a spolu vydána s fotka-
mi jako připomínka tohoto dne pro 
všechny biřmované. Fotky z této akce 
je možno zhlédnout na stránkách far-
nosti: www.farnostprusanky.cz

Ondrej Faragula

Ukázka výroby vánočního aranžmá

Obec Prušánky ve spolupráci 
se svazem seniorů uspořádala pro 
naše ženy ukázku výroby  vánoční-
ho aranžmá. O tom, že k aranžová-
ním květin je potřeba nejen šikovné 
ruce, ale také hodně fantazie, nás 
přesvědčily pracovnice z květinářství 
p. Čechové  z Mor. Nové Vsi.

O jejich zručnosti nebylo vůbec 
pochyb. Výrobky se všem přítomným 
ženám velmi líbily.

Po skončení této zajímavé akce si 
mohly vyzkoušet práci s lepicí pisto-
lí a zhotovit si nějaký výrobek. Vět-
šina žen si však zakoupila výrobky, 
které již byly hotové. Ty odvážnější 
si nakoupily ozdůbky a budou tvořit 
doma. 

Tuto akci jsme pořádali poprvé 
a můžeme ji hodnotit jako úspěšnou. 
I účast předčila naše očekávání. 
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750 let Prušánek

Vážení občané, v roce 2011 osla-
víme 750 let od první zmínky o obci 
Prušánky. Tato událost bude pro nás 
velkým svátkem. Je proto na místě, 
abychom výročí důstojně oslavili. 
Obec Prušánky připravuje ve spolu-
práci  se zájmovými organizacemi, 
občanskými sdruženími a ZŠ v prů-
běhu roku různé kulturní a společen-
ské akce, kterými bychom vám chtěli 
udělat radost a zpříjemnit jarní dny.  
Na oslavách se bude podílet velkou 
mírou také místní farnost, poněvadž 
významnou událostí bude především 
požehnání vinařského kříže u mysliv-
ny. Tento ojedinělý akt se uskuteční 
začátkem května.

V tomto čísle zpravodaje jsme 
zařadili přehled kulturních akcí 

roku 2011, kde jsou stručně zahrnu-
ty akce, které se budou k výročí 750 
let Prušánek pořádat. O jednotlivých 
kulturních programech budete včas 
informováni místním rozhlasem a na 
infokanále KT.

Již nyní bychom Vám však rádi 
oznámili, že podzimní výstava bude 
na téma „Historie a tradice Prušánek“. 
Obsahem této výstavy budou expo-
náty, které by nám všem připomněly 
život předků v naší vesnici. Obracíme 
se tímto na vás, občany Prušánek, 
abyste se poohlédli, zda vám doma 
něco nezůstalo po svých prarodičích. 
Mohou to být staré fotografi e, men-
ší kusy nábytku, části kroje, dopisy 
z války nebo úřední listiny. Přede-
vším uvítáme staré věci, které použí-

vali v domácnosti nebo na poli, staré 
výšivky, kraslice a jiné ruční práce. 
Pokud se budete potřebovat poradit, 
můžete přijít na obecní úřad nebo do 
knihovny, kde vám budou podány 
bližší informace. Uvítáme každý dob-
rý nápad a připomínku.  

(tel. 602 501 287) 

Podobné výstavy byly v naší 
obci vždy úspěšné, proto věříme, že 
i tentokrát se setkáme z vaší strany 
s ochotou a podzimní výstava bude 
jistě pěknou tečkou za oslavami 
750. výročí obce Prušánky. 

Děkujeme Vám za spolupráci                                                    
Vlasta Trechová, org.výstavy 

Z činnosti hasičů z Prušánek…

Sbor dobrovolných hasičů v Pru-
šánkách nese již sto třináctiletou tra-
dici od svého založení. V současné 
době funguje pod vedením starosty 
Miroslava Beránka st., velitele Petra 
Kučery st., zástupce velitele Josefa 
Polácha st. a členů výboru Františka 
Hradila, Víta Bravence a Miroslava 
Pálky.

Jako každý rok, i letos jsme pořá-
dali již 12. ročník noční soutěže 
O pohár starosty obce v požárním 
sportu, kde se tým „A“ umístil na 
5. místě s časem 19.57 a také se před-
stavil i nový „B“ tým, který se umís-
til na pěkném 8. místě s časem 20.91 
ve složení: Petr Kučera ml., Miroslav 
Salčák, Jan Turek, Milan Světnička, 
Dan Koliba, František Macinka, Pavel 
Bravenec.

Tým „A“ se také účastnil soutěží 
v lize GRAND PRIX Hodonín, kde se 
umístil na 4. místě s celkovým výsled-
kem 54 bodů ve složení: Vít Bravenec, 
Petr Kučera st., Vojtěch Hefk a, Tomáš 
Šimek, Josef Polách ml., Jakub Valuch, 
Michal Pálka, Marek Bůšek.

Mimo jiné SDH provádí 2x roč-
ně sběr železa (tímto chceme obča-

nům poděkovat za podporu – peníze 
vytěžené z těchto akcí podporují chod 
SDH), spolu s OÚ pořádá dětský den, 
který se letos bohužel nevydařil kvů-
li nepřízni počasí, svatojánskou noc 
nebo dýňový den pro děti z mateřské 
školky.

Co je to JSDH?
Jednotka, která je smluvně váza-

ná k OÚ v počtu 18 členů, kteří jsou 
vyškoleni k technickým, technologic-
kým a požárním zásahům. Pod vede-
ním: Petra Kučery st., Josefa Polácha 
st., Miroslava Beránka (chemická 
služba), Miroslava Pálky (strojnická 

služba) a Jakuba Valucha (technická 
služba). Naše jednotka v roce 2010 
vyjížděla  k 14  zásahům, z toho 6x 
k požárům, 2x k povodním a 6x to byla 
technická pomoc – čerpání vody.

Do budoucna plánujeme zakou-
pení a obnovu zastaralé požární tech-
niky, která nás stojí nemalé fi nanční 
prostředky na opravy a udržení tech-
niky ve stavu na výjezd.

Snažíme se udržovat areál SDH 
Prušánky (u koupaliště), ale kvůli 
bezohlednosti a činnosti některých 
občanů se nám to příliš nedaří. Ať už 
je to ukradená nádrž, vypáčené dve-
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ře na buňkách, odpadky v bývalém 
bazénu nebo zdevastovaný trávník 
posázený výkaly Vašich domácích 
mazlíčků. Prosíme občany, aby se nad 
sebou alespoň trošku zamysleli, jeli-
kož peníze, které jsou investovány do 
oprav, mohly být užitečnější napří-
klad na koupi nového čerpadla, které 
může pomoci lidem v případě zato-
pení.

V současné době je vysazen nový 
trávník v areálu SDH u koupaliště, 
proto prosíme občany, aby  na plochu 
nevstupovali.

Děkujeme všem sponzorům za 
fi nanční pomoc a věcné dary na noč-
ní soutěž a také všem občanům, kteří 
nás podporují a neničí náš majetek.

Zájemci o požární sport od 15-
ti let (muži, ženy) se můžou při-

hlásit u p. Petra Kučery na e-mailu 
hasici.prusanky@seznam.cz..

Protože se blíží konec roku, chtěl 
bych Vám jménem členů hasičského 
sboru popřát  pěkné a klidné Vánoce 
a do nového roku hodně štěstí, zdraví 
a rodinné pohody. 

Za sbor dobrovolných hasičů 
Petr Kučera

Za obec krásnější ...  

Všichni určitě pozorujeme, jak se 
v posledních letech mění vzhled obcí. 
Představitelé se postarali o výsad-
bu zeleně, úpravu nebo vytváření  
nových parků či rekonstrukcí návsí 
a náměstíček. Také naše obec prošla 
mnoha změnami. Obnova zeleně, 
nové barevné fasády domů, vylep-
šené předzahrádky a upravené oko-
lí jistě značí o tom, že nikomu z nás 
není vzhled naší obce lhostejný. A to 
je určitě dobře. Všem, kteří se na tom 
jakýmkoliv způsobem podílí, patří 
upřímné poděkování. Všichni dobře 
víme, kolik hodin před „barákem“ 
strávíme. 

Je příjemné slyšet, když projíždě-
jící turisté se zastaví, porozhlédnou  
a jen tak mimochodem prohodí: 

„to je pěkná vesnice.“  Kdo takovou 
chválu uslyší, určitě ho potěší, že 
patří právě sem. Bohužel jsou mezi 
námi i ti, kteří si toho nepovažují 
a bez jakýchkoliv zábran poničí vše, co 
jim přijde do cesty. A když to nemají 
zrovna po cestě, tak si klidně kousek 
zajdou. Na nějakém tom kroku pře-
ce už vůbec nezáleží. Mluvíme o naší 
mládeži. Nevíme, co ji k tomu vede. 
Proč zrovna na muškátech, které zdo-
bily Hlavní ulici, si musela dokazovat 
svou zdatnost a sílu. Před nedávnem 
vchod obecního úřadu zdobily žlu-
té chryzantémy, jejichž krásné kvě-
ty obdivovali všichni kolemjdoucí. 
Vydržely tam asi týden, možná deset 
dnů. Opět se našel někdo, komu 
byly trnem v oku a během několika 

vteřin všechny květy orval a rozhá-
zel. Můžeme mu vzkázat jen  jediné: 
„Vandale, zůstaneš vandalem, i když 
tě nikdo nevidí.“ 

Je nám líto, že s námi v naší obci 
žijí lidé, jež bez uvážení ničí práci 
těch, kteří se stále drží známého hesla 
„za obec krásnější“.     

           Redakční rada

Informace knihovny - výzva pro čtenáře

Poněvadž vánoční číslo zpravo-
daje dostanete do všech domácností, 
využívám této příležitosti  a obracím 
se na všechny čtenáře. Na čtenáře 
nejen registrované, ale i ty dřívější.

Blíží se doba pravidelné revize 
knihovního fondu. Z tohoto důvo-
du je nutné dát dohromady během 
příštího roku všechny knihy. Ti čte-
náři, kteří knihovnu pravidelně nav-
štěvují, mají výpůjčky v pořádku. 
Chybí  hodně knih, které jsou mezi 
občany, jež knihovnu delší dobu 
nenavštěvují.

Žádám  tímto čtenáře, aby si dob-
ře zkontrolovali své knihovny a nale-
zené knihy vrátili.

Jedná se o knihy nejen staršího 
vydání, ale také nové.

Již delší dobu chybí  novější tituly:

Denker, Henry          Robert můj syn
Irena Obermanová         Nech mě žít

Pokud si čtenář tuto výzvu čte, 
doufám, že knihy vrátí. 

V tomto roce bude knihovna ote-
vřena naposled v úterý 21. prosince. 
V roce 2011 bude půjčování zahájeno 
v úterý 4. ledna.

Poplatky za registraci čtenáře za 
rok 2011.

Děti      20,- Kč
Dospělí    40,- Kč
Studenti  30,- Kč
Důchodci  30,- Kč

Poplatek se platí při první návštěvě 
knihovny.

Půjčovní doba
Úterý             8.00 – 17.00
Čtvrtek          8.00 – 15.30 

Stále máme u nás k dispozici kni-
hy z výměnného fondu, takže jsou 
pro vás stále připraveny knihy nové 
a hodnotné. Budeme rádi, když knihov-
nu navštívíte a rozšíříte řady našich čte-
nářů. Poradíme, posloužíme...

 Milí čtenáři,
blíží se konec roku a tak mně 

dovolte, abych Vám popřála pěkné 
vánoční svátky a do nového roku štěs-
tí, zdraví, spokojenost a hodně pěk-
ných knih, které Vám udělají radost. 

Vaše knihovnice

!
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Gloria in excelssis Deo...

... Sláva na výsostech 
Bohu ... Počátek toho-
to chvalozpěvu zazní-
vá v období adventu a 
pak ještě intenzivněji ve 
vánočním čase v myslích 
lidí, ať je jejich duchov-
ní směrování jakéko-
liv. Obklopuje nás na 
každém kroku. Čteme jej 
na vánočních blahopřá-
ních, na propagačních 
obrázcích. Je to zvolá-
ní, které v tomto čase rozeznívá duši 
každého člověka věřícího, který si 

Vánocemi připomíná narození 
Mesiáše nebo člověka spoléhajícího 
spíše na racionální výklad zimní rov-
nodennosti.

Ve druhé části chvalozpěvu ... 
a pokoj lidem dobré vůle... se připomí-
nají možnosti člověka, jak se duchov-
ně podílet na oslavě této významné 
události narození Spasitele a umož-
ňuje každému  z nás přispět alespoň 

v tomto vánočním čase 
k pokoji a porozumě-
ní se starostmi svých 
blízkých a přátel každé-
mu podle jeho uvážení 
a možností. 

Adventní období 
nám dává příležitost 
k projevu lásky a sou-
znění mezi manželi, 
mezi rodiči a dětmi, 
mezi sousedy; využijme 
ji co nejlépe.

Přejme si, aby byl tento čas oče-
kávání i naděje naplněn tím, v co 
věříme a doufáme. Ať se stanou dár-
ky, které děti 
i dospělí nalez-
nou pod rozsví-
ceným vánočním 
stromečkem pou-
ze méně význam-
ným projevem 
lásky, kterou pro-
žíváme a daruje-

me po celý rok.  
Přejme si také, aby nás tyto myš-

lenky a vztahy probuzené v nás 
vánočním očekáváním, provázely ne 
pouze na přelomu roku, ale nejméně 
po celý příští rok  

Dr. František Hradil  

Informace farního úřadu:

Na vánoce budou mše svaté následovně:

pátek        24. 12. - 22.00 (půlnoční mše)
sobota      25. 12. - 9.00 (slavnost Narození Páně)
neděle      26. 12. - 9.00 (svátek Svaté rodiny)

Přijměte naše pozvání... 

Vánoční koncert
pro letošní rok jsme připravili  pro naše občany vánoč-

ní koncert VUS Ondráš. Tento se uskuteční v neděli 
19. prosince v 17. 00 hod. v našem kulturním domě. Pro-
gram potrvá 60 minut. Věříme, že zapomenete chvíli na 
předvánoční shon, uděláte si hodinku volna a přijdete 
zhlédnout pořad  umělců na profesionální úrovni. Jsme pře-
svědčeni, že večer bude pro všechny přítomné nezapomenu-
telným kulturním zážitkem, který nám připomene blížící se 
svátky a navodí tu správnou atmosféru vánočních dnů.

Koledování na návsi 
Jaké by to byly Vánoce, kdybychom se nesešli na návsi 

a nezazpívali si známé koledy.
To už si my, pravidelní účastníci této akce, nedovede-

me ani představit. Už jsme si zvykli, že máme Vánoce bez 
sněhu a že kouzlo ladovských Vánoc se pomalu vytrácí. 
Možná to bude letos jinak. 

Necháme se překvapit. Ale Vánoce jsou přece o něčem 
jiném. Jsou  to svátky klidu, míru, pohody a především  
setkávání všech blízkých. A o tom naše koledování je.  

Přijďte tedy na Štědrý den ve 14 hodin na obvyklé mís-

to, kde známými koledami uvítámeVánoce. Zveme tímto 
naše stálé muzikanty, mužský sbor a ostatní zpěváky, aby 
se dostavili ve 13 hodin do knihovny, kde proběhne krát-
ká zkouška.

A že je vhodné vzít s sebou pleskačku, to už snad 
nemusíme ani připomínat. 

Štěpánský turnaj ve stolním tenise
Na Štěpána si každým rokem dávají sportovní dosta-

veníčko zájemci o tento turnaj. SDH Prušánky jej pořádá 
s úspěchem již několik let. Pokud máte zájem si trochu 
protáhnout tělo, neváhejte a vykročte na Štěpána směrem 
ke školní tělocvičně. Začátek je v 9.00 hod. 

Členové hasičského sboru se těší na vaše sportovní 
výkony, které jsou rok co rok výraznější.      

Silvestrovská zábava
V minulém roce jsme uspořádali po mnoha letech sil-

vestrovskou zábavu, která se setkala s velkým ohlasem. 
Proto jsme se rozhodli, že v letošním roce akci zopaku-
jeme.  

Pokud máte zájem a chcete se dobře pobavit,  přijďte 
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mezi nás. K tanci i poslechu bude hrát hudební skupina 
Lalia. Vstupné je 150,- Kč. V ceně bude zahrnut i novo-
roční přípitek. 

Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě nebo 
v knihovně.   

Ohňostroj
Nový rok 2011 uvítáme 2. ledna v 17.00 hodin opět 

ohňostrojem v provedení fi rmy Cipytex z Tišnova. Zve-
me tímto všechny na tuto oblíbenou a zajímavou podí-
vanou.

Víme, že v letošním roce našim vinařům počasí moc 
nepřálo a úroda hroznů byla podstatně nižší než v jiných 
letech, přesto doufáme, že se něco najde ze starých zásob 
a svařák pro zahřátí budeme moci zajistit. Všem vinařům 
děkujeme za jejich vstřícnost a ochotu.   

Vlasta Trechová

Plesová sezóna 2011
KSČM Prušánky

Vás zve na 
Společenský ples 

Hraje skupina Kombet
15. 1. 2011

kult. dům Prušánky
*****

 Prušánecká chasa Vás zve na
Krojovaný ples

22. 1. 2011 v 19.00
Hraje DH Zlaťulka

Ples bude zahájen Českou Besedou
*****

SRPDŠ Vás zve na 
Společenský ples

29. 1. 2011 ve  20 hodin
Hraje Šestka R. Horáčka

Ples bude zahájen polonézou
*****

TJ Podlužan Prušánky Vás zve na
Kuželkářský diskoples 
12. 2. 2011 ve 20 hodin

Hraje DJ Oliva

Tombola a občerstvení zajištěno.

Akce vinařů
Vinaři z Prušánek

Vás zvou na
Výstavu vín

16. - 17. 4.2011 KD Prušánky

Společenská kronika

Opustili nás

Julie Vašíčková 
Anežka Imrichová
Josef Matoušek 
Emil Šnoblt
Bohumila Hlaváčová
Kateřina Volejníková

Životní jubilea

80 let
Anežka Chromčíková 
Vlasta Řehánková 
Anna Stancová 
Emilie Šůrková 

85 let 
Terezie Pšovská

91 let
Jan Seják

Narození

Veronika Benadová
Antonín Hájek 
Sára Hložková    

Ve 107 letech nás opustila paní Julie Vašíčková    

50 let společného života

oslavili manželé

Marie a František Hromkovi
Hlavní 62

 
Ludmila a František Hromkovi

Novinky 575 

Jana a František Filipovičovi
Luční 530

Přejeme jim do dalších společných let 
hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.
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Než zavoní jehličí...

Již tradičně vám ve vánočním čísle 
zpravodaje nabízíme několik levných 
a  rychlých receptů. 

Také letos zůstaneme při této tra-
dici. Vyzkoušejte a uvidíte, třeba vám 
zachutnají.

Čajové bochánky
2 bílky, 140 g cukru, 200 g 

nastrouhané čokolády, polohrubá 
mouka podle potřeby, tuk na vyma-
zání plechu

Cukr rozvaříme v trošce vody a po 
vychladnutí zamícháme do tuhého 
sněhu z bílků. Ještě chvíli směs třeme 
a nakonec do ní vmícháme nastrou-
hanou čokoládu. Směsí naplníme 

cukrářský sáček se zdobící trubičkou 
vytlačujeme na vymazaný blech malé 
bochánky. Zlehka posypeme moukou 
a dáme pouze usušit do mírně vyhřáté 
trouby. Je dobré nechat týden uležet.   

Datle ve sněhu
2 bílky, 160 dkg moučkového 

cukru, tuk na vymazání plechu, 
150 g vypeckovaných datlí

Ušleháme sníh, přidáme polovinu 
cukru a ještě chvíli šleháme, dokud není 
směs tuhá. Přidáme druhou polovinu 
cukru, promícháme a tvoříme na plech 
malé kopečky. Do každého vložíme 
jednu mandli. Necháme několik hodin 
schnout a potom dozlatova upečeme.

Gurabie 
350 g hl. mouky, 120 g sádla, 

160 g. medu , 1 vejce, 1 žloutek, ½ 
lžičky ml. skořice, špetka ml. pepře, 
trocha citr. kůry, 20 jader lískových 
ořechů.

Z přísad (mimo ořechy) vypra-
cujeme na vále těsto, můžeme přidat 
podle potřeby mouku. Z těsta tvoříme 
kuličky, do nichž děláme obrácenou 
vařečkou důlek 
a vložíme jádro. 

Pečeme v mír-
ně zahřáté troubě. 
Necháme asi týden 
odležet. Změknou 
a jsou výborné.   

 2.1.2011 Ohňostroj
 15.1.2011 Ples KSČM
 22.1.2011 Krojovaný ples
 29.1.2011 Ples SRPDŠ   
 12.2.2011 Kuželkářský diskoples
 Březen Karneval pro děti

 16. - 17. 4. 2010 Výstava vín
 24.4.2011 Velikonoční krojovaná zábava
 30.4.2011 Stavění máje v Nechorách 
 Květen Oslava 750 let Prušánek    
 7.5.2011 Požehnání vinařského kříže 
  u příležitosti 750 let Prušánek 
 7.5.2011 Výstava myslivosti
 1.pol.měs. Přehlídka prací a výrobků žáků,
  ukázka videozáznamů a fotografi í 
  (ZŠ Prušánky)
  13.5.2011 Beseda s důchodci
  14.5.2011 Bicykliáda  
 27.5.2010 Výstava obrazů ak. malíře J. Hladkého 
 28.5.2011 Májové zpívání
 29.5.2011 Jarmark řemesel + kulturní 
  program na točně
  (program bude včas upřesněn )

 4.6.2011 Dětský den 
 24.6.2011 Svatojánská noc
 25.6.2011 Otevřené sklepy – Nechory 
  – akce vinařů
 6.8.2011 Noční soutěž SDH o pohár starosty obce
 13.8.2011 Beseda u cimbálu
 14.8.2011 Krojované hody
 15.8.2011 Krojované hody
 16.8.2011 Krojované hody
 3.9.2011 Zarážání hory 
 17.9.2011 Vinobraní
 Říjen Drakiáda
 30.10.2011 Podzimní výstava – tradice Prušánek 
13.11.2011 Chrámový pěvecký sbor
 16.11.2011 Lampionový průvod
 18.12.2011 Vánoční koncert
 24.12.2011 Vánoční koledování na návsi  
 

   

Tento přehled kulturních akcí na rok 2011 je pouze 
informativní a může dojít k přesunům termínu nebo může 
být doplněn o nové akce.  

Přehled kulturních akcí obce Prušánky na rok 2011 
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spokojenosti našich klientů při vyři-
zování příspěvku na provoz motoro-
vého vozidla.

Oddělení sociální pomoci a služeb
Odbor sociálních služeb

Jen krátce...

Recyklační plocha

Stavební suť na recyklační plochu 
můžete během zimních měsíců uložit 
pouze po dohodě na obecním úřadě.  

Sběrný dvůr 

Provoz sběrného dvoru je během 
zimních měsíců rovněž omezen. Až 
do konce března bude otevřen pouze v 
sobotu od 8 do 12 hodin. Žádáme tím-
to občany, aby provozní dobu akcepto-
vali a neukládali odpad před branou.

Poděkování

Kandidáti KDÚ-ČSL děkují za důvěru. kterou jste jim dali svými hlasy ve volbách do zastupitelstva obce.

Vážení spoluobčané,

pomalu se budeme loučit se starým rokem a budeme vítat rok nový 2011. 

Redakční rada Prušánského zpravodaje děkuje všem čtenářům za svou přízeň a přeje do nadcházejícího 

roku hodně štěstí, zdraví, 

především spokojenost a pohodu pro 

Vaše rodiny.  

Rádi uvítáme Vaše příspěvky, které 

obohatí náš zpravodaj.

Uzávěrka zpravodaje 

jednotlivých čísel: 

10. března

10. června

10. září 

a 5. prosince 2011

Těšíme se na Vaši spolupráci.

Příspěvek na provoz motorového vozidla

Od ledna roku 2011 se bude pří-
spěvek na provoz motorového vozi-
dla opět snižovat, jako tomu bylo 
v roce 2010, a to o 50% u osob, jejichž 
zdravotní stav odůvodňuje přizná-
ní mimořádných výhod II. stupně, 
a o 20% u osob, jejichž zdravotní stav 
odůvodňuje přiznání mimořádných 
výhod III. stupně. Snížení se nebu-
de týkat rodičů dětí s onkologickým 
onemocněním.

Příspěvky na provoz motorové-
ho vozidla a individuální dopravu se 
vyplácí a vyřizují:
v pondělí a ve středu od 8.00 do 
16.30 hodin,
v pátek dopoledne se vyřizují žádosti:
- na průkazy mimořádných výhod
- vystavení průkazů mimořádných  

 výhod
- žádosti na kompenzační pomůcky
- žádosti na individuální dopravu
- žádosti na zakoupení motorového  
 vozidla
- žádosti na úpravu bytu
- odvolání
- přeplatky

Většina občanů, kteří o tuto dáv-
ku žádají, k nám přicházejí v prvních 
3 měsících nového roku, ač o něj 
mohou žádat v průběhu celého roku, 
aniž by nárok na tuto dávku zanikl 
nebo se jeho výše krátila. 

Tímto Vás žádáme, aby posečkali 
s podáním žádosti alespoň do měsíce 
dubna až května a ušetřili si tak čas a 
nervy při dlouhém čekání na úřadě. 

Věřím, že s Vaší pomocí docílíme 
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Dýňobraní v mateřské škole

Podzimní výstava

Z činnosti základní školy


