
strana 1Číslo 1/2011

Zpravodaj obce Prušánky

1/2011

Krátce z obsahu: Slovo starosty 
z činnosti ZŠ a MŠ 

Ze sportu 
Ohlédnutí za kulturou

750 let Prušánek 
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Zveme Vás

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

rok 2011 je rokem, ve kterém si 
připomeneme 750 let  první zmínky 
o naší obci. Čeká nás mnoho práce, 
aby oslavy tohoto výročí proběhly 
důstojně a v pěkném prostředí. Proto 
přivítáme každou pomoc z řad orga-
nizací, spolků i občanů. O průběhu 
a organizaci těchto oslav se dočtete na 
dalších stránkách tohoto zpravodaje. 
Ještě bych rád připomněl realizaci 
stavby vinařského kříže v prostoru 
u myslivny, připomínám to proto, 
aby čerstvě vysazená zeleň a stromky 
nebyly ničeny. V současné době již 
započala výstavba inženýrských sítí 
v ulici Moravská. Na tuto stavbu jsme 
žádali na MMR o dotaci 1,8 mil. Kč. 
Zatím je z celkového počtu 36 staveb-
ních míst zažádáno o 15, ovšem jak 
bude pokračovat vývoj trhu ve sta-
vebnictví vzhledem ke zvýšení DPH, 
nelze odhadnout. To znamená, že 
tato výstavba bude ovlivňovat další 
plánované projekty jako je : výměna 
oken a zateplení kulturního domu 
a cyklostezka Nechory - i na tyto 
stavby žádáme o dotaci. Po schvále-
ní Zastupitelstvem obce by se měla 
v letošním roce realizovat rekonstruk-
ce družiny základní školy a komuni-

kace Cacardov. Na letošní rok je plá-
nována výměna plynového potrubí, 
kde se obec bude fi nančně podílet   
nákupem dlažby na chodníky. Těch 
drobných staveb nebo oprav  je ještě 
víc než dost, ale nelze všechno zvlád-
nout  v jediném roce. V rámci zlepšení 
komunikace mezi občany a obecním 
úřadem jsme zřídili schránku, která je 
umístěna při vstupu na OÚ, do které 
můžete vkládat své podněty, žádosti 
i stížnosti, na které bude vždy v co 
nejkratší době odpovězeno (v přípra-
vě je i elektronická forma dotazování 
přes www stránky obce Prušánky). 
Koncem března proběhne na celém 
území České republiky sčítání lidu, 

domů a bytů 2011. K zajištění úspěš-
ného provedení této sčítací akce při-
spěje nejen vstřícný postoj obcí, ale 
i nás samotných občanů. Podrobné 
informace o sčítání jsou umístěny na 
úřední desce Obecního úřadu.

Vážení spoluobčané, protože 
se blíží velikonoční svátky, souvisí 
s tím také jarní úklid. Dopředu děkuji 
všem, kteří se podílí na úklidu a vzhle-
du naší obce. Přeji Vám krásné prožití 
velikonočních svátků a pro každého 
z nás více uspokojení, trochu pokory 
a klidu v duši.

 Jan Prčík
starosta obce
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Informace místostarosty

Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o činnosti 

v oblasti odpadového hospodářství.
Za loňský rok jsme zaplatili 

z obecního rozpočtu včetně DPH 
téměř 1,1mil Kč. Největší podíl 
má samozřejmě komunální odpad 
z domácností, který můžeme společ-
nými silami velmi ovlivnit a snížit. 
Jedná se o tzv. kompostování v malých 
domácích kompostárnách, v nichž se 

dá zpracovat prakticky veškerý odpad 
z kuchyní a zahrad. Ten zatím končí 
z velké části v popelnicích a nebo na 
hromadách za domy.

Díky vám, občanům, se nám daří 
na tříděném odpadu (sběrné hnízda 
a dvůr) získávat nemalé fi nanční pro-
středky z programu Eko – kom. Jedná 
se cca. o 330 tis. Kč/rok. To je velmi 
pěkný výsledek, za který všem obča-
nům děkujeme. 

Jsou ale i takoví, kterým se raději 
vyplatí vyvézt odpady do větrolamů 

a remízků a přitom mají sběrný dvůr 
zdarma uprostřed obce. Tyto „sklád-
ky“ musíme na naše náklady stejně 
zlikvidovat. Jedná se ale i o park, ces-
tu k Nechorám, náves, hlavní a ved-
lejší silnice atd. Proto všem občanům, 
kteří se již zapojili nebo zapojí do 
pomoci s úklidem, patří velký dík! 

Blíží se nám velikonoční svátky, 
a tak Vám přeji jejich příjemné pro-
žití.  

Václav Polách, místostarosta

Informace  odpado-
vého  hospodářství

Oznamujeme občanům, že od 
měsíce dubna bude provoz 

na sběrném dvoře a recyklační ploše 
opět ve stanovené dny 
a v obvyklém čase 
jako v minulém roce.

Pro ukládání veš-
kerého odpadu  využí-
vejte sběrný dvůr. 
Pokud nevíte „kam 
s ním,“ přijďte se pora-
dit na obecní úřad.

T ř í k r á l o v á    s b í r k a

Začátkem ledna probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka, do níž jste při-
spěli 51.836,-Kč. Přestože byl minulý rok ve znamení světové krize, 

která se nevyhnula ani nám, částka byla shodná s rokem minulým. 

Darů z Tříkrálové sbírky bude využito 
-  na pomoc rodinám a osamělým lidem v těžkých životních situacích
-  podpora a pomoc oblastem postiženým živelnými pohromami
-  humanitární pomoc do zahraničí
-  podpora pečovatelské služby v rumunském Banátu
-  podpora a pomoc stávajícím projektům, které se ocitnou v tíživé situaci    

Děkujeme tímto všem našim občanům, 
kteří přispěli do pokladniček koledníků.  

Poděkování patří také těm, jež ochotně věnovali sbírce svůj volný čas. 
                                                                                                                 Tre

Z činnosti ZŠ

Bude jaro nebo mráz…?

Tak sice nezačíná známá dětská 
písnička, ale tak trochu nám 

tuto otázku vnucují proměny počasí 
v tomto časném předjaří. Vzhledem 
ke zprávám o návratu některých dru-
hů stěhovavých ptáků ze zimovišť do 
našich končin, můžeme doufat v brz-
ké jaro. 

Na toto roční období se spousta 
lidí jistě těší – rašící a kvetoucí pří-
roda, všude kolem nás plno ptačího 
zpěvu a hlavně to sluníčko. Takový 
nápor energie nabíjí snad každého 
z nás dobrou náladou. Řada z nás se 
vrací do vzpomínek, jak jsme pro-
žívali dětská léta v tomto ročním 
období – hrála se vybíjená, skákala 

se školka přes švihadlo, házela se jiná 
školka s míčem o zeď, hráli se kuličky, 
fotbal, honičky a k večeru schováva-
ná.. Dokázaly by tyto hry hrát dneš-
ní děti? Bavilo by je to? Nedívaly by 
se na to jako na zbytečnou námahu? 
Možná by to stálo za zkoušku, třeba 
je podceňujeme. Snad aspoň s jízdou 
na kole bychom uspěli, případně na 
kolečkových bruslích. 

O tom, že se přece jenom chce 
některým dětem sportovat svědčí 
jejich zapojení do soutěží, pořáda-
ných v rámci školních sportovních 
klubů či regionálních institucí.

Jednou z prvních soutěží byla 
Lužická laťka, která se stává tradič-
ním skokanským závodem s rostoucí 
úrovní jak po stránce materiálního 

zabezpečení, tak skokanských výko-
nů. Letos se za naši školu zúčastnilo 
12 závodníků a opět dosáhli pěkných 
výsledků. Všichni předvedli výko-
ny na hranici svého maxima a řada 
z nich si odvezla medaile.

Nejúspěšnější byla kategorie dívek 
9. ročníku, kde naše Jitka Šimková 
výkonem 145 cm vytvořila rekord 
závodu ve své kategorii a tak získa-
la zlatou medaili. Na druhém místě 
v téže kategorii se umístila Simona 
Chludilová a odvezla si stříbrnou 
medaili. Úspěšná byla i Adéla Jeřáb-
ková z 8. ročníku, která dosáhla na 
3. místo-na bronzovou medaili. Hoši 
byli nejúspěšnější v kategorii 7. roč-
níku – Jakub Redek získal stříbrnou 
medaili a Aleš Tománek skončil na 



strana 3Číslo 1/2011

Zpravodaj obce Prušánky

4. místě. Mezi mladšími reprezen-
tanty vynikla Katka Švastová, která 
vyhrála zlatou medaili v kategorii 
4. tříd. Naší nejmladší závodnicí byla 
Klárka Omelková, která si odvezla 
bronzovou medaili za kategorii dívek 
ze 3. třídy. Všichni závodníci ská-
kali velmi pěkně a stylově a pokud 
budeme věnovat této disciplíně více 
času, věřím, že výkony budou úžasné. 

Všem závodníkům za reprezentaci 
děkuji a ráda bych ocenila i pořada-
telské zvládnutí závodů. K příjemné 
atmosféře přispělo hezké prostředí 
lužické sportovní haly, hudební kuli-
sa a moderování závodů žáky lužické 
školy i osobní účast ředitele pořada-
telské školy a zejména pana starosty 
Lužic. Na závěr jsme s povděkem při-
jali nabídku pana starosty na odvoz 
malým autobusem do Prušánek-náš 
linkový spoj zastavoval v Lužicích 
pouze na rozcestí a jel přes Dol.Boja-
novice.

Další sportovní akcí bude malý 
fl orbal v Dolních Bojanovicích, kam 
se chystají naši chlapci 10.března. 

K dalším akcím sportovního cha-
rakteru jistě patří tradiční lyžařský 
výcvik, kterého se účastní především 
žáci 7. ročníku a doplňují je starší 
žáci, kteří si zdokonalují své lyžařské 
dovednosti. Další zážitky a informace 
si přečtete v článku o lyžařském kur-
zu.

Začátkem ledna jsme měli možnost 
navštívit divadelní představení muzi-
kálu Mary Poppins v Brně. Zájezdu se 
zúčastnili jak žáci, tak řada dospělých 
nejen pedagogů, ale i některých rodi-

čů. Myslím, že se představení  zapsa-
lo hluboko do paměti každého z nás. 
Skvělé výkony na jevišti, kombinace 
jevištní techniky a promítání – to 
všechno umocnilo dojem, že se jedná 
opravdu o pohádkový, kouzelný pří-
běh. Všichni jsme děkovali za zorga-
nizování tohoto divadelního zájezdu 
p. zástupkyni Juráňové.  Ona je na 
tyto akce opravdu „kadet“. Díky!

Další kulturní akcí byl bezespo-
ru ples SRPDŠ. Zde se ukázala síla 
letošní deváté třídy v tvůrčím pří-
stupu - spoustu prvků do vystoupení 
a nácviku investovali z vlastních 
nápadů a sil. A to je moc dobře, je to 
dobrý vklad do jejich dalšího života.

V těchto dnech vrcholí podává-
ní přihlášek ke studiu na středních 
školách. Rodiče musí zajistit dodání 
přihlášek na vybrané střední školy 
v termínu do 15. 3. V příštím roce 
bude pravděpodobně úpravou škol-
ského zákona změněn postup při 
podávání přihlášek na střední školy. 
Letos je asi největší novinkou fakt, 
že většina škol vyhověla doporučení 
kraje (jako svého zřizovatele) a orga-
nizuje příjimací zkoušky. V minu-
lých letech se většinou „přijímačky“ 
nekonaly, dokonce ani na víceletých 
gymnáziích. Čtyřletá gymnázia vět-
šinou zkoušky organizovala. Měl by 
to být krok k tomu, aby na maturit-
ní obory nastupovali žáci, kteří mají 
studijní předpoklady a ne „pendleři“, 
kteří zkoušejí jednu školu za druhou, 
kde je nechají odmaturovat… Věřím, 
že se současní deváťáci rozhodnou 
dobře a zvolenou školu zvládnou ke 
své (i rodičovské ) spokojenosti. Pro 
ilustraci uvádím přehled oborů, na 
které se naši žáci hlásí letos: Gymná-
zium (Břeclav i Velké Pavlovice), SPŠ 
–stav.Hodonín, SPŠ –chem.Brno, SZŠ 
Kyjov, SOŠ Klobouky u Brna, SOŠ 
–hotelnictví Strážnice, učební obory: 
kosmetička, cukrářka, zedník, obrá-
běč kovů, strojní mechanik, elektr. 
silnoproud. Ze 30 žáků, kteří vychází 
má 18 zájem o maturitní obory, 12 o 
učební obory. Budeme jim držet pal-
ce-ať se jim podaří vstup na další ško-
ly, ať je učení baví a je za nimi vidět 
dobrá práce i jejich spokojenost.

V nejbližší době budou mít mož-

nost strávit někteří žáci I. stupně 
„Noc s Andersenem“, kterou připra-
vují p.učitelky z I. stupně. Je to pří-
ležitost, jak dětem přiblížit knížky, 
četbu a zážitky spojené s literárními 
postavami a příběhy. 

Návrat k četbě knížek je aktuálním 
předpokladem pro rozvoj čtenářské 
gramotnosti, k rozšiřování slovní 
zásoby i o hledání citových prožitků 
při čtení krásných příběhů. Nejrůz-
nější akce k podpoře čtenářství mají 
i celostátní charakter  např.  Celé Čes-
ko čte dětem.

K četbě nás může inspirovat 
i zájem probuzený přes prohlížení si 
encyklopedií a podobných knih. Za 
jednu sadu encyklopedií bych chtěla 
poděkovat p.Pížovi, který nám věno-
val tyto encyklopedie v kroužkové 
vazbě pro potřeby školní práce dětí. 
Postupně podle fi nančních možnos-
tí též doplňujeme knižní fond školní 
knihovny. Naposled to byly knížky 
s příběhy Harryho Pottera.

V průběhu kalendářního roku by-
chom rádi opět pokročili ve zlepšová-
ní a modernizaci školního prostředí 
– vymalování prostor šaten, výměnu 
podlahové krytiny, pořízení nových 
tabulí, modernizaci školní družiny, 

postupná úprava kotelny (regulační 
prvky ). Všechno samozřejmě závisí 
na fi nančních možnostech, ale při-
měřeným tempem to jistě zvládneme. 
A čím toto „povídání“ uzavřít – ničím 
jiným, než přáním spousty sil a elánu 
jak do jmenovaných prací, tak i do 
zábavy.

A.Kristová
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Biodiverzita ve světě 
i  z a  h u m n y

Ani v letošním roce nezahálí-
me v oblasti ekologie. Stále 

pokračujeme v projektu Ekoško-
la. Kromě toho jsme se zapojili do 
celoročního projektu Biodiverzita 
ve světě i za humny. Do projektu se 
s vervou pustili žáci šestého ročníku. 
První úkol byl dost obtížný. Vyplňo-
vali jsme křížovku s odbornými pří-
rodovědeckými názvy. Poradili jsme 
si s ní velmi dobře. Druhý úkol byl 
velmi zajímavý. Museli jsme zjistit 
informace o dvou ohrožených orga-
nismech, nakreslit komiks o jejich 
ohrožení a fotoseriál o jejich ochra-
ně. Pěkně jsme se při plnění tohoto 

L y ž a ř s k ý  k u r z

Letošní lyžařský kurz probě-
hl od pondělí 7. 2. do soboty 

14.2. Žáky 7. ročníku doplnili žáci 
8. a 9. ročníku. Počasí bylo tentokrát 
velmi krásné. Jen sněhu nebylo na 
rozhazování. Nám to však na lyžová-
ní stačilo.     

Ubytování bylo útulné a poho-
dlné, jídlo chutné. S domácími jsme 
vycházeli velmi dobře. Každé ráno 
i odpoledne jsme jezdili skibusem 
na svah zdokonalovat naše lyžařské 
schopnosti.

Na večerní zábavu si postupně 
každé družstvo připravilo zábavný 
program, kterým bavilo celý kurz.

V pátek dopoledne se kona-

úkolu zapotili. Hlavní tvůrkyní 
byla Martina 
Ř e h á n k o v á , 
která se svým 
v ý t v a r n ý m 
týmem spo-
lužáků vytvo-
řila nádherný 
plakát, za kte-
rý jsme dostali 
pochvalu ihned 
po doručení na 
Rychtu Krá-
sensko, která je 
garantem pro-
jektu. Nyní nás 
čeká poslední 
část, která bude praktická. Budeme 
přímo v terénu určovat různé dru-
hy živočichů a rostlin. V květnu nás 

čeká prezentace našich výsledků pří-
mo na Rychtě.

Miloslava Kurková, uč.

ly závody ve slalomu. Zúčastnili se 
téměř všichni žáci. Ze sedmého roč-
níku zvítězila v kategorii dívek Kate-
řina Fukalíková a v kategorii chlapců 
Lukáš Polách.

Kurz se obešel bez závažnějších 

úrazů a domů jsme všichni odjížděli 
s dobrým pocitem.

Napsala Radka Kotásková 
a Nikola Řehánková z 8. tř.

Z naší školičky

V naší školce se pomalu loučí-
me se zimou a těšíme se na 

jaro. Těšili jsme se také ale ještě na 
něco a tím je  masopust neboli fašank 
- doba veselí a taškařic. Začátek břez-
na tedy proběhl v duchu starých 
tradic. Celý týden děti spolu s uči-
telkami vyráběly masky, škrabošky, 
papírové čepice a kostýmy. Nevěřili 
byste, jak jsou děti nápadité a kre-
ativní. Samy navrhovaly a většinou 

i realizovaly krásnou výzdobu a paní 
učitelky se staly pouhými pomocníky, 
aby připevnily to, kam už děti nedo-
sáhly. Každá třída si připravila pásmo 
říkadel, písní a tanečků, vyráběli jsme 
různé hudební nástroje – ozembuch, 
fanfrnoch a různá chrastítka, mode-
lovali jsme a „plnili“ jitrnice a jelita, 
zkrátka všechno co k fašanku pat-
ří. Na závěr jsme si napekli koláčky 
a nasmažili milosti  a začal poslední 
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fašankový den. Průvod maškar chodil 
po celé školce, každá třída předvedla 
svoje taneční pásmo a nastala pravá 
maškarní merenda s ochutnávkou 
toho, co děti a paní učitelky napekly. 
Děti vědí, že tímto dnem se končívalo 

veselí a nastalo období půstu.
Byla to vydařená akce, kterou jsme 

si připomenuli lidové zvyky a tradi-
ce a společně jsme prožívali radost, 
humor a veselí tohoto období. Děti 
si tak uvědomují krásu a jedinečnost 

lidových tradic, které bychom chtěli 
i nadále v naší školce udržovat.

Ať žije FAŠANK a za rok nashle-
danou.

Radka Šůrková

Ze sportu

TJ PODLUŽAN PRUŠÁNKY 

oddíl kuželek

A družstvo hrající Krajský pře-
bor I.třídy v sestavě Hosaja 

Zd., Pihár Ant., Horák Rad., Zálešák 
Zd., Klečka Zd., Zálešák St. a Ester-
ka St. ml.je zatím po odehraných 
22. kolech stále na prvním postupo-
vém místě s náskokem pěti bodů na 
druhé mužstvo Dubňan. Cíl na tuto 
sezonu a to postup do Jihomoravské 
divize, který jsme si dali na začátku 
soutěže, začíná být reálný. Tým je 
dost zkušený na to, aby soutěž dohrál 
tak, jak si předsevzal. Mezi jednotliv-
ci máme dokonce na prvních dvou 
místech hned dva naše kuželkáře. 
První je Zálešák Zd. a druhý Klečka 
Zd. Ostatní si nevedou taky špatně, 
Esterka St. je osmý a Radek Horák se 
Stanislavem Zálešákem jsou na dva-
náctém a třináctém místě. Ještě jsou 
do konce soutěže čtyři kola, v kterých 
potřebujeme uhrát tři body a pak se 
teprve historický postup může slavit. 

Dále tu máme ještě jeden nezane-
dbatelný zápis do oddílové historie. 
Dne 20. 2. 2011 se konala na kužel-
ně v Dubňanech kvalifi kace Jihomo-
ravského kraje mužů. Vynikajícího 
výkonu zde dosáhl náš kuželkář Zde-
něk Klečka, který se v konkurenci 
36 kuželkářů z Jižní Moravy umístil 
na vynikajícím 1. místě. Dobře mu 
sekundoval i Zdeněk Zálešák, kte-
rý skončil na pěkném 6. místě. Oba 
dva se tak kvalifi kovali na mistrovství 
kraje do Vyškova, kde se bude hrát 
o čtyři postupová místa na mistrov-
ství republiky. 

B mužstvo hrající druhým rokem 
taky KP I. třídy je mezi čtrnácti 

mužstvy s patnácti body na licho-
tivém 11. místě se zárukou udržení 
se v soutěži i na příští rok. Škoda 
někdy slabších výkonů se soupeři jim 
rovnými, pak by jistě bodový výčet 
byl určitě vyšší. Ale nevadí, teď jen 
dohrát soutěž se ctí a připravit se na 
další sezonu. Mužstvo nastupuje ve 
složení. Esterka St. st., Kristová A., 
Zvědělík L., Lauko J., Polách J.,Flamík 
P.,Esterka M. a Pálka Michal.

Naše C družstvo hrající KP 
II.třídy opět zahájilo sezónu vyni-
kajícím způsobem, kdy po polovině 
soutěže suverénně vedlo. Ale v prů-
běhu druhé poloviny mělo pár špat-
ných výsledků a  spadlo až na třetí 
ale postupové místo o účast v baráži. 
Tam se teprve rozhodne, jestli budou 
hrát o dvě postupová místa do KP I. 
Minulou sezonu si postupové mís-
to uhrálo, ale po vlastní dohodě se 
postupu vzdalo. Nevíme, jak se naše 
mužstvo popasuje tento rok s baráží, 
ale věřím, že si to užijí a pak se uvidí 
co dál. Jestli si budou chtít zahrát vyš-
ší soutěž nebo ne. Mužstvo a  hráči na 
to mají. Nastupují v sestavě Zvědělí-
ková A., Šimek Mil., Koliba P., Novot-
ný J., Baloun M.,Tesařík M., Tomáš 
a Jarek Šerákovi a Michal Šimek. 

A teď naši dorostenci hrající 
prvním rokem II.ligu dorostu. Ze 
začátku se jen seznamovali s cizími 
kuželnami. Na to, že to hrají prvním 
rokem se jim povedlo velmi dobře. 
Sice se neprobojovali do fi nálové sku-
piny, kde se hraje o možnost účasti 
na republikovém turnaji dorostu, ale 
hrají momentálně ve skupině o 7.-14. 
místo. Zatím jsou na velmi pěkném 
devátém místě s počtem 16 bodů 
a mají za sebou dokonce družstva, 

která tuto soutěž hrají mnohem 
a mnohem déle. A to například 
družstva Dubňan, Mistřína, Ratíško-
vic a Kyjova. Jejich výkony jsou pro 
kuželky v Prušánkách velmi dobrým 
příslibem do budoucna a věřím, že za 
chvíli začnou nastupovat i za družstva 
dospělých. Hrají ve složení Zálešáková 
S., Šopík P.,  Zálešák J. a Šimková Jitka.

Za oddíl kuželek Zálešák Zdeněk

Tabulka  KP1 jih
1. Podlužan Prušánky   A
2. SKK Dubňany B
3. Jiskra Kyjov
4. Sokol Mistřín B
5. Sokol Vážany
6. KC Hodonín
7. Sokol Vracov B
8. SK STAK Domanín
9. Sokol Šanov
10. Sokol Mistřín C
11. TJ Podlužan Prušánky B
12. Lokomotiva Valtice  B
13. SKK Dubňany  C
14. KK Jiskra Čejkovice B 

Tabulka  KP2 jih
1. TJ Sokol Vracov C
2. TJ Podlužan Prušánky  C
3. KC Hodonín B
4. KK Sokol Litenčice
5. TJ Sokol Vracov D
.
 10. TJ Jiskra Kyjov B

Tabulka KLDj  /dorost/  
1. TJ Sokol Vracov C
2. TJ Sokol Vracov A
3. TJ Podludžan Prušánky A
.
8.  SK Baník Ratíškovice
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Štěpánský turnaj 

Konec roku je vždy ve zname-
ní sportovního klání ama-

térských stolních tenistů. Soutěže se 
účastní i hráči ze sousedních obcí, 
čímž se hra stává zajímavější.   

Turnaj probíhá každoročně na Ště-
pána ve školní tělocvičně, kde si hráči 
změří své síly a porovnají předchozí 
výkony. Sportovní zápolení je pro všech-
ny především zábavou. Takové vánoční 
nicnedělání si vyžaduje i trochu pohy-
bu, který nikomu neuškodí. A tak je 
v tělocvičně vždy veselo a na pořadí se 
moc nehledí. To se ví, vítěz může být jen 
jeden. Stále platí to staré a známé: „Není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. 

Pořadí hráčů:
1. Blaha  Čejkovice
2. Krejčí  Mor. Žizkov
3. Kořínek  Lužice
4. Pecha  Prušánky
5. Hromek  Hodonín
6. Esterka  Čejkovice
7. Štípský  Prušánky
8. Pavlíček  Prušánky    

Vítězům blahopřejeme a ostatním, 
hlavně Prušaňákům, snad bude přát 
štěstí v dalším ročníku turnaje, jehož 
pořadatelem je SDH Prušánky. Již teď 
se těšíme na Váš zájem.  

   

Za SDH Petr Kučera

Ukažte mi děťátko, které nemá 
rádo pohyb? Všechny děti 

milují balony, lavičky, žíněnky a pro-
stor. Proto se maminky na mateřské 
dovolené rozhodly uspořádat pro 
své ratolesti, které ještě nenavštěvu-
jí školku, cvičení rodičů s dětmi do 
3 let. Jsou to někdy spíš hrátky 
s robátky, děti mohou využívat velký 
prostor naší krásné tělocvičny, který 
je pro ně něčím novým. Setkají se 

s jinými dětmi a společně si pohra-
jí. Začínáme uvítacími básničkami, 
krátkou rozcvičkou, následuje hra 
pro děti a cvičení ukončíme překáž-
kovou drahou. Cvičení bylo zahájeno 
1. 3., cvičí se každé úterý od 9.00-
9.45h. Udělejte dětem radost a přijďte 
mezi nás. Zveme i babičky a dědečky, 
s sebou pouze přezůvky, pití pro děti 
a dobrou náladu.   

AK

Co je zumba?
Tvůrčím duchem fi tness pro-

gramu, při němž lidé nepřestá-
vají žasnout, jak mění jejich tělo, mysl 
i životní styl, je Alberto „Beto“ Perez.

Zumba je taneční fi tness hodina 
plná energie, dobré nálady a skvělé hud-
by. Kombinuje dynamickou latinsko 
americkou hudbu a latinsko americké 
tance s aerobními pohyby. Vychází se 
z principu, že cvičení by mělo být jed-
noduché a zábavné! Využívá se tanců 
jako je salsa, cha-cha, merengue, fl a-
menco, bříšní tance a mnohé další. 

Energické a sexy pohyby Vám zaru-
čeně zvednou náladu. 

Choreografi e se střídají na základě 
intervalového tréninku s cílem spalovat 
tuky, zformovat a posílit celou postavu. 
Během hodiny vytancujete 500 – 1000 
kcal a efekt cvičení je viditelný po velmi 
krátké době. 

Zumbu do Prušánek přinesla 
v červnu 2010 lektorka Hanka Uhlířová. 
„Když jsem se poprvé setkala se zum-
bou, byla jsem nadšená. Mohla jsem 
konečně spojit všechny své předcho-
zí zkušenosti ze závodního tancování 
a komerčního aerobicu. Navíc, cvičení 
je jednoduché a hodina je postavená 
tak, aby si zacvičili všichni bez rozdílu 
pohlaví, věku či dřívějších tanečních 
a sportovních zkušeností. Klienti se 
nemusí prokousávat složitými základ-
ními kroky, jako u aerobicu a nestává 
se, že by po prvních hodinách cvičení 
vzdali. Po hodině odchází s příjemným 
pocitem a dobrou náladou. A stejně 
jako na tanci i na zumbě se klienti stá-
vají zavislými.“

Zumbu s Hankou si můžete přijít 
zacvičit každý čtvrtek 18.00 – 19.00 
hodin. V sobotu pak máte možnost 
hodiny se Zuzkou Hubíkovou v čase 
17.00 – 18.00 hodin.

 J. Nesvadbová

C v i č e n í  r o d i č ů  a  d ě t í
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Turnaj o pohár starosty 
města Lanžhota

Stalo se již zvykem, že se zaměst-
nanci obecních úřadů Regionu 

Podluží scházejí na kulželkářském 
turnaji v Lanžhotě. Ani letošní únor 
nebyl výjimkou a pracovníci našeho 
obecního úřadu se utkali se zástupci 
ostatních obcí regionu.

Prušánky zastupovali: Václav 
Polách, Tomáš Kremr, Jindra Hamro-
vá a Vlasta Trechová. V tomto složení 
se umístili na pěkném 2. místě. 
Vítězem se stal pořádající Lanžhot, 
3. místo obsadil Moravský Žižkov. 
V jednotlivcích se nejlépe umístil 
Václav Polách a stal se tak „nejlepším 
kuželkářem Regionu Podluží pro rok 
2011“. Všem blahopřejeme.      

sport. ref.

Ohlédnutí za kulturou

Přestože už máme téměř jaro, ohlédněme se o nějaký ten týden zpět, kdy jsme si užívali příjemné teplo 
domova a z okna sledovali padající sněhové vločky.

Vraťme se chvíli do svátečních vánočních dnů a plesové sezóny. V tomto čase žila naše obec bohatým kulturním 
životem. 

Adventní koncert 
Hodonínského kvarteta

Ve středu 8. prosince mohli naši občané, příznivci 
vážné hudby navštívit adventní koncert Hodo-

nínského kvarteta. Pro naše občany je koncert  vždy 
pěkným zážitkem již z toho důvodu, že jedním z členů 
kvarteta je prušánecký rodák p. Jan Nosek. Koncert se 
pořádal v obřadní síni našeho obecního úřadu. Letos 
poprvé  byl obohacen o sólový zpěv, který úroveň celého 
večera pozvedl.

Kvalitní výkony umělců  a příjemné prostředí obřadní 
síně vytvořilo sváteční náladu blížících se vánoční dnů.

Vánoční koncert 

V neděli 19. prosince jsme uvítali v našem kul-
turním domě  VUS Ondráš. Všichni jsme se na 

koncert tohoto známého folklorního tělesa pečlivě při-
pravovali a také těšili. Vánoční koncert, s nímž se nám 
profesionální umělci představili, měl vysokou úroveň, 
což diváci patřičně ocenili svým potleskem. V závěru 
pořadu zazněly známé koledy, které navodily sváteční 

atmosféru blížících se vánočních dní. Účast předčila naše 
očekávání domácích i přespolních a všichni společně jsme 
prožili příjemnou adventní neděli. 

Spokojeni u nás byli také členové souboru. Moc se jim 
u nás líbilo. Je nutné podotknout, že všichni účinkující byli 
příjemní a vstřícní mladí lidé, s nimiž byla velmi dobrá 
spolupráce. 

Věříme, že pěkně sladěný program pohladil všechny 
přítomné na duši a přinesl pěkný kulturní zážitek.



strana 8 Číslo 1/2011

Zpravodaj obce Prušánky

Koledování a ohňostroj

To jsou dvě akce, kterými končíme starý a zahaju-
jeme nový rok.

Koledování proběhlo tradičně za nevánočního poča-
sí, které ale nikomu nevzalo chuť se této akce zúčastnit. 
Přišli všichni, jež uctívají koledování jako symbol Vánoc. 
Setkání na návsi je vždy příjemné pro všechny, jež si udě-
lají před štědrou večeří chvíli volného času, prohodí pár 
slov s přáteli, rádi ochutnají a pochválí domácí slivovičku, 
popřejí si vzájemně hezké svátky a s pěkným pocitem se 
vracejí do svých domovů.  

A ohňostroj? Tak ten byl letos vynikající!  Nad světel-
nými efekty zůstávali všichni v úžasu. Každý, kdo se této 
podívané zúčastnil, musí uznat, že lepší zahájení oslav 
750 let vzniku obce, jsme si ani nemohli přát. Děkujeme 
všem vinařům, kteří věnovali víno na občerstvení.

Silvestrovský večer

Již podruhé pořádala Obec Prušánky silvestrovský 
večer s muzikou Lalia.

Přestože po prvním „silvestru“ bylo mezi lidmi nad-
šení, tentokrát byl zájem menší. Kdyby nás svou účastí 
nepodpořila sousední Moravská Nová Ves, museli by-
chom tuto akci zrušit. Přesto byl celý večer fajn. Ti, kteří 
se rozhodli přijít, nelitovali. Moc jsme se všichni pobavili. 
Rádi bychom tuto akci zopakovali i letos, ale bude vůbec 
pro koho? 

Plesová 
sezóna

Ples pracujících

Plesová sezóna byla zahájena 
plesem pracujících. Pořada-

telem byla ZO KSČM 
Prušánky ve spolu-
práci s obcemi Lužice 
a Mikulčice. Pro všechny 
přítomné vytvořila pří-
jemnou náladu hudeb-
ní skupina Kombet 
z Hodonína.  Nechybě-
la ani tombola, za níž 
pořadatelé děkují všem, 
kteří do ní přispěli.   

Ples krojovaných 

Jak už je řadu let zvykem, i letos 
se v Prušánkách 23.1.2011 

pořádal tradiční krojový ples. K tanci 
a poslechu nám hrála skvělá dechová 
hudba Zlaťulka, která nás bavila dlou-
ho do rána. Tento rok naše chasa, za 
obětavé pomoci manželů Němečko-
vých, nacvičila českou besedu, kterou  
jsme pak předtančili spolu s chasou z 
Moravské Nové Vsi. Přišla se poba-
vit jak domácí, tak i přespolní chasa 
a naši mužáci. Účast byla tedy vysoká.

Po předtančení již zmíněné bese-

dy, následovala volná zábava s  nástu-
pem krojovaných a vyhlášením  miss 
a šohaje plesu. Kolem půlnoci přišlo 
pak na řadu losování a vydávání tom-
boly. Díky podpoře sponzorů, rodičů 
krojovaných, dobrých lidí z Prušánek 
a chasy samotné, byla tombola velmi 
bohatá.

Všem přítomným děkujeme za 
účast a podporu. Doufáme že se 
všichni dobře pobavili a navštíví 
i další letošní akce prušánecké chasy, 
na které vás srdečně zveme.

prušánecká chasa 
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Společenský ples 

SRPDŠ

Byla sobota 29.ledna 2011, řek-
lo by se sobota jako každá jiná, 

a přece to nebyla pravda.Byl to velmi 
mrazivý den. I když v některých rodi-
nách bylo docela horko. Tento den se 
totiž konal už tradiční školní ples.

Kolem půl sedmé se začal kultur-
ní dům plnit dívkami a chlapci, kte-
ří se snažili skrýt nervozitu. Mladé 
dámy připomínaly princezny, jedna 
krásnější než druhá. Bylo vidět, že 
nic nenechaly náhodě. Navštívily 
kadeřníka, kosmetičku, prostě vypa-
daly téměř dospěle. I kluci v krásných 
tyrkysových košilích vypadali úžas-
ně. Paní ředitelka v krátkosti všech-
ny přivítala a ples ofi ciálně zahájila. 
A pak už přišla řada na naše letošní 
absoloventy a jejich krásnou poloné-
zu. Byl to skutečný zážitek, při němž 
se oči vlhce zamlžily. Myslím, že 
hlavně maminky měly na mále, aby 
jim vydržel make-up. Poté proběhlo 
první sólo s rodiči. Další vystoupení 
bylo spojeno s představením taneč-
níků, aby všichni přítomní věděli, ke 
komu ty krásné ,,děti“ patří. Posléze  
páry ještě zatancovaly svou vlast-

ní choreografi i na známou melodii 
z fi lmu Hříšný tanec. Pro velký úspěch 
museli své vystoupení opakovat. 
A pak už následovala volná zábava 
spojená s tancem. Celý večer nám 
velmi pěkně hrála Slovácká kapela 
Romana Horňáčka. V její hudební 
produkci si snad každý našel tu svou 
oblíbenou. O pravdě nás přesvědčil 
stále plný parket. Jediné vyrušení, 
snad příjemné, bylo losování tombo-
ly, která byla letos opravdu bohatá. 
Proto chci touto cestou ještě jednou 
poděkovat všem našim sponzorům za 

Diskoples kuželkářů

V sobotu 12. února pořádala 
TJ Podlužan Prušánky, oddíl 

kuželkářů svůj 3.diskoples. K tanci 
i poslechu hrál oblíbený DJ Oliva. 
Účast předčila očekávání pořadatelů. 
Na ples se přišli pobavit nejen kuželká-
ři, ale i ostatní příznivci dobré zábavy. 

Podle ohlasu byla po celý večer vel-
mi dobrá nálada, která vydržela až do 
rána.

Také bohatá tom-
bola zvýšila úroveň 
celé akce. Pořadatelé 
tímto děkují všem, 
kteří do tomboly při-
spěli a také těm, kteří 
se podíleli na přípra-
vách kuželkářského 
diskoplesu. 

Pořadatelé  

jejich dary a vyjádřit své přání, že bude 
tato dobrá spolupráce pokračovat 
i v příštích letech. Pak už nestálo v ces-
tě nic dobré zábavě a náladě. Ti nejvy-
trvalejší se protancovali až do časných 
ranních hodin. Podle ohlasů to vypadá, 
že se nám ples vydařil. Jsme moc rádi, 
že úsilí našeho sdružení SRPDŠ mělo 
svůj význam. Celý výtěžek použijeme 
pro naše děti v ZŠ a v MŠ. 

Tak skončila obyčejná ,,neobyčej-
ná“ lednová sobota a pomalu se těší-
me na podobnou v příštím roce.

Za SRPDŠ Jana Flajžíková  
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Z činnosti seniorů
Jak jsme se 
měli v zimě

Sluneční paprsky nám dávají 
znát, že jaro se už blíží. My jsme  

po dlouhé zimě odpočatí a zase plní 
elánu na zahrádkách a ve vinohra-
dech.. Jarní úklid už si taky říká o své. 
Zvláště, když nám sluníčko zasvítí do 
oken. 

A naše postavy?  Kolikrát jsme již 
držely, hlavně my ženy „zaručenou“ 
dietu? Děsí nás, co na sebe, až sundá-
me zimní kabáty a kila navíc budou 
nebezpečně vidět. Sice některé z nás 
chodí cvičit  již 15 let, ale o nějakém 
výrazném hubnutí nemůže být řeč. 

Štíhlé laňky nikdy nebudeme, záda 
nás tak moc nebolí, ale zato si stačíme 
popovídat, co nového. 

Rovněž paní Věra Kučerová pokra-
čovala v kurzu pedigu. Dvacet žen se 
naučilo spoustu pletených vánočních 
i velikonočních dekorací. Také návště-
va divadla je pro nás vítaným kultur-
ním zážitkem. 

Naše schůze jsme si přes zimu 
posunuli na odpolední hodinu. A byl 
to dobrý tah. Je pravda, že se nám už 
večer nikam nechce chodit. Ale odpo-
ledne se nás sešla většina. 

A protože naše obec slaví letos 
750 let od první zmínky vzniku obce, 
chceme se také aktivně na přípravách 
oslav podílet.  

Naše oslavy jako je Mikulášská 
a MDŽ jsou důvodem proč se scházet. 
Vždy si pěkně popovídáme, popřípa-
dě vyměníme nějaké výborné recepty, 
zazpíváme si.

A když k nám tomu zahraje pan 
Oldřich Huška, zapomeneme na chví-
li na své problémy a starosti, které se 
nikomu nevyhnou. 

Proto přeji všem pěkné jaro a pří-
jemné prožití velikonočních svátků.

Květa Kopečková, 
ved. svazu seniorů   

Ž i v o t 
s písničkou

Letošní jaro, je pro místní 
mužský sbor trochu neob-

vyklé. Významné životní jubileum 
slaví hned jeho tři členové. Své 60. 
narozeniny v únoru oslavil Franti-
šek Imrich, ve květnu je oslaví jeho 
kamarád Josef Imrich. Někteří méně 
znalí, by se mohli domnívat, že jde 
o příbuzné. Pro ně však musíme 
uvést, že jde pouze o shodu jmen. 
Třetím oslavencem je pan František 
Hromek, který začátkem března osla-
vil ve zdraví krásné 75. narozeniny. 
I v tomto věku je „Fanoš Kovář“ veli-
ce vitální a plný elánu. 

Všichni tři mají jedno společné - 
lásku k folkloru a slovácké písničce, 
která je provází celým jejich životem. 
Tuto získali zřejmě již od svých rodi-
čů a také ji předali svým dětem, kte-
ré účinkovaly mnoho let v dětském 
národopisném souboru Podlužánek, 
jenž sklízel ve své době velký úspěch.   

Všichni byli v roce 1982 u zrodu 
mužského sboru, jehož zakladatelem 
byl vedoucí CM Šohaj Bohumil Bal-
ga, Pavel Čech a František Řehánek. 

Je třeba podotknout, že v tom-
to roce byla v Prušánkách a také na 
celém Podluží první předhodová 
beseda u cimbálu. Mužský sbor byl 
hlavním aktérem této kulturní akce, 
jež se stala postupně tradicí ve všech 
obcích na Podluží.  

A věřte, že být členem sboru téměř 
tři desetiletí je velmi náročné. Občas 
se  vyskytnou i problémy, a ty se musí 
vyřešit ke spokojenosti všech členů. 
Čas od času dojde i ke krizi, kterou je 
nutné překonat.

Chce to hodně odříkání ze své-
ho soukromého života. Všichni jsou 
si vědomi toho, že kdyby neměli 
pochopení ve svých rodinách, hlavně 
u manželek, které jim soustavně žehlí 
košile,  těžko by se mohli této zásluž-
né činnosti věnovat. Jedenkrát v týd-
nu mají zkoušky, kde se připravují na 

svá vystoupení. Zpočátku těch akcí 
tolik nebylo, ale v okolních vesnicích 
nechtěli zůstat pozadu, a tak začali 
všude vznikat rovněž mužské sbo-
ry. Pořádají se různé akce, při nichž 
se mužáci vzájemně navštěvují. Naši 
mužáci říkají, že si „oplacajú“.   

Protože ke slovácké písničce pat-
ří i víno, které je nezbytným prvkem 
všech zkoušek a pořádaných akcí, 
pracují také  pilně na svém vinohradě. 
Volných chvil moc nemají, ale přesto 
si na svého koníčka vždy udělají čas 
a nikdy nezklamou. Všichni oslaven-
ci patří ke stálicím prušánského folk-
lorního nebe. 

A co jim popřát do dalších let? 
Především pevné zdraví, které by jim 
dovolilo dále se věnovat tomu, co je 
pro ně radostí a potěšením. Troufám 
si říct, že naše podlužácké písničky 
jsou pro ně chlebem i solí života. 

Za všechny, kteří ctíme naše folk-
lorní tradice, jim prostřednictvím 
zpravodaje děkuji za vzornou repre-
zentaci obce a přeji, aby dál svým 
zpěvem rozdávali radost všem, kte-
rým jsou naše písničky blízké. Pokud 
nám v budou v srdcích znít,  naše 
tradice zůstane stále živá. Chlapi, tož 
hodně zdraví.

Za Slov. krúžek Vlasta Trechová  

zleva: Josef Imrich, František 
Hromek, František Imrich
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Letos slavíme 750 let 

Ve vánočním čísle našeho 
zpravodaje jsme Vás infor-

movali o tom, že rok 2011 bude pro 
nás ve znamení velkých oslav. Leto-
počet 1261 je rokem, kdy se objevila 
první zmínka o naší obci. Tehdy však 
nesla jméno Prusy. Možná by bylo 
vhodné se vrátit trochu do historie, 
ale to bychom potřebovali polovinu 
zpravodaje.  

My se dnes zaměříme na průběh 
kulturních akcí, jež pro vás k tomuto 
výročí připravujeme. Můžeme říct, že 
si tuto událost budeme připomínat 
po celý rok. Oslavy jsme zahájili tra-
dičním ohňostrojem, který byl oprav-
du výjimečný. Pokračovat budeme 
1. května, kdy nabídneme milovní-
kům operetních melodií představení 
Národního divadla z Opavy.

Ve květnu se bude rovněž konat 
významná akce - požehnání vinař-
ského kříže u myslivny za účas-
ti Mons. Jana Graudnera, arcibis-

kupa olomouckého, metropility 
moravského,výstava obrazů ak. malí-
ře Jaroslava Hladkého z Uherské-
ho Hradiště, dále Májové zpívání 
mužských sborů Regionu Podluží. 
Na poslední květnovou neděli při-
pravujeme jarmark lidových řemesel 
s bohatým kulturním a sportovním 
programem, o němž budete včas 
informováni obvyklými sdělovacími 
prostředky. Tuto akci završí koncert 
folkové skupiny Fleret s Jarmilou 
Šulákovou. Svou účast nám přislíbila, 
tak snad jí zdravotní stav dovolí a na 
naši oslavu přijede. 

Také základní škola se aktivně 
zapojila a připravuje pro vás ukázku 
ze své činnosti. To jen stručný výčet 
toho, co chystáme. Podrobnější pře-
hled květnových oslav bude zveřej-
něn v měsíci dubnu.  

Na podzim připravujeme výstavu 
z historie Prušánek a pokud nám to 
vyjde na sv. Martina uzavřeme oslavy 
koncertem Chrámového pěveckého 
sboru z Brna.

   

Než však přijde den „D“, čeká nás 
ještě mnoho organizačních záležitos-
tí. Celý duben a květen bude pro 
nás velmi náročný. Počítáme s tím, 
že v čase oslav k nám zavítá mno-
ho hostů i z jiných obcí. Aby se tito 
u nás cítili dobře a naše obec na ně 
zapůsobila příjemným dojmem, je 
třeba upravit vzhled obce. Čeká nás 
úklid všech veřejných prostranství 
a hlavně Nechor, kde jsou ještě růz-
né pozůstatky z budování kanalizace. 
Zde se bude konat zmíněné Májové 
zpívání. Věříme, že to nezůstane jen 
na pracovnících obecního úřadu, ale 
že se sami do jarních prací zapojíte, 
a tím přispějete k dobrému jménu 
naší obce. 

Za Vaši obětavou práci, kterou 
každoročně s příchodem jara vyko-
náváte před svými domy a ve svém 
okolí, Vám děkujeme. A vězte, že si jí 
nesmírně vážíme.

Za přípravný výbor oslav 
Vlasta Trechová 

Vinař Marek Pšovský 
– mistr České republiky

V únoru proběhl v Bzenci 
7. ročník soutěže ve stříhání 

vinné révy, které se zúčastnil i pru-
šánecký vinař Marek Pšovský. Před 
začátkem soutěže  byli všichni sou-
těžící informováni o postupu prací 
a o tom, co bude porota hodnotit. 

V patnáctiminutovém limitu byl 
Marek Pšovský podle porotců nej-
lepší. Dokázal ošetřit nejvíce keřů co 
do počtu i kvality. Jeho úspěch byl 
nominován cestou na nadcházející 
mistrovství světa ve Francii. Toto se 
uskutečnilo začátkem měsíce břez-
na. 

O výsledcích  a průběhu této 
významné akce vás budeme infor-
movat v příštím čísle zpravodaje. 

  
Děkujeme Markovi Pšovskému za 

vzornou reprezentaci prušánských 
vinařů a přejeme mu mnoho vinař-
ských úspěchů.       

Začátkem března se po delší 
době konala burza dětského 

oblečení a sportovních potřeb.
Věcí k prodeji se sešlo velké 

množství. Oblečení pro děti bylo vel-
mi pěkné a zachovalé. Určitě by ješ-

tě udělalo dobrou službu i ostatním. 
Bohužel kupujících bylo velmi málo. 
Je to škoda, protože  pořádající děvča-
ta tomu věnovala hodně času. 

Byly zde také lyže, boty, kočárky 
aj.  Snad příště to dopadne lépe.

Burza dětského oblečení  a sportovních potřeb 
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Všichni, jež se zajímají o folk-
lor, vědí, že na Štěpána končí 

svou činnost stávající stárci a předá-
vají pomyslné žezlo stárkům novým.

Pro rok 2011 si chasa do svého 
čela zvolila tyto šohaje:

1. stárek Čestmír Kurka
2. stárek Ondřej Stávek
3. stárek Jan Mindžal
Děvčata bude zastupovat Radka 

Hřebačková a Adéla Poláchová.

Děkujeme všem odstupujícím 
stárkům za jejich práci při organiza-
ci náročných akcích, zejména hodů.  
Novým stárkům přejeme, aby se 
jim dařilo, tak jako těm předešlým. 
Úspěšnost akcí, které chasa pořádá, 
závisí především od dobré spoluprá-
ce všech členů tohoto občanského 
sdružení.      

odstupující stárci a stárky:
Zleva: Martin Němeček, Lenka Matušková, Lukáš Hnidák, Lenka Osičková, 
Tomáš Hrubý

Volba stárkůVolba stárků

Je několik křesťanských svát-
ků, které západní společnost 

natolik přijala za své, že vznikly 
zvyky a svébytná kultura spojená 
jenom s nimi. Mezi takové patří 
i Velikonoce. Vajíčka, vrbová žila 
a zajíčci náleží jednoznačně pouze 
k nim. Ale nejen to. Každý ví, 
k jakým svátkům patří zelený čtvr-
tek, velký pátek, bílá sobota či nedě-
le vzkříšení. Rovněž je známo, že 
si křesťané v tyto dny připomínají 
ukřižování a zmrtvýchvstání spasi-
tele Ježíše Krista. 

Přesto, že jde o událost vel-
kého významu, nejsou křesťané 
první, kdo tyto svátky slavili. Už 
1200 roků před nimi to činili Izra-
elci, kteří si tak připomínali vyjítí 
z Egypta a vznik svého státu, národa 
i náboženství. Jejich předkové, kteří 
kdysi utekli do Egypta před hladem, 
tam později prožívali takový útlak, 
že volali k Bohu o vysvobození. Ten 
je vyslyšel a vyvedl do země Kenaan, 
kde s přestávkami sídlí dodnes. 

Ale ani oni nebyli původci Veli-
konoc. Izraelští praotcové byli 
nomádi. Určitě znali starý pastevec-
ký svátek, který se slavil při přecho-

du na letní pastviny. Bylo to v době 
jarní rovnodennosti. I když ji uče-
ní kněží uměli už tenkrát správně 
stanovit, nevím, jestli se rozptýlené 
kmeny nomádů dozvěděly její ter-
mín. Spíše asi pozorovali přírodu 
a když se zazelenala nová tráva, vyra-
šily pupeny na stromech a keřích, 
sami si určili, kdy se vydají na cestu. 
Aby se trochu ujednotili, sledovali 
měsíc a patrně o úplňku, který viděl 
každý, slavili onen svátek. 

Přesunu ze zimoviště na letní 
pastviny předcházela Velká noc. 
Večer před ní muselo být vše při-
praveno k odchodu. Věci byly sbale-
né, lidé obutí a oblečení, v ruce hůl. 
Na dlouhé putování se také muse-
li všichni pořádně posílit. Navečer 
zabili beránka, který byl pro pas-
tevce lehce dostupný.   Upekli jej 
na ohni i s vnitřnostmi a snědli. Co 
zbylo, spálili. Nic nesmělo zůstat, 
snad aby se potom na ona místa 
zbytečně nestahovaly šelmy dojí-
dající zbytky. Možná k tomu měli 
důvod náboženský. 

Po této večeři se nešlo spát. Lidé 
zůstali vzhůru, rozjímali, vyhlíželi 
Božská znamení pro budoucí časy 

a modlili se za zdar nastávajících 
dní. To byl hlavní smysl oné „Vel-
ké noci“ - připravit se na nový rok, 
který jim právě začínal. Připravit se 
nejen tělesně, ale i duchovně. Smířit 
se s Bohem a vyprosit si požehnání. 
Teprve potom, všestranně nachys-
taní, vyčkali rozbřesku a vyrazili.

Tento starý pastevecký zvyk 
dnes už málokdo následuje. Snad 
ani není důležité probdít celou noc. 
Ale kousek své soukromé „Velké 
noci“ by nejspíš každý mohl jednou 
do roka věnovat úvahám o směřo-
vání svého života a věcech vyšších, 
než přízemních. Velikonoce jsou 
k tomu dobrou příležitostí.  

                  Ing. Josef Zigáček

Velká noc starých pastevců
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Společenská kronikaSpolečenská kronika

Vítání 
občánků

V polovině 
prosince proběh-
lo v naší obřadní 
síni vítání občán-
ků. Uvítáno bylo 
celkem 10 dětí. 
Přejeme jim pěk-
né a bezstarost-
né dětství, plné 
lásky a rodinné 
pohody.   

Sňatky
 Lucie Zigáčková
 David Werner

Narození
 Daniel Slabý
 František Zvědělík
 Adriana Mazuchová
 Soňa Šiprová
 Hana Gazdíková
 Viktor Čech

Opustili nás
 Vlastimil Píža
 Emilie Helešicová

Životní jubilea
 Marie    Maleňáková 70 
 Karel     Maleňák 80
 Josef Šupa 80
 František Redek 80
 Ludmila Budínová 80
 Františka Hromková 85
 Ludvík Mráka 85
 Josef Kašpar 85
 Anežka Hřebačková 90
 Marie Rampáčková 93

55 let společného života oslavili
manželé

Věra a Pavel Nosálovi
     

manželé
Vojtěch a Marie Sasínovi

Údaje z roku 2010 
přihlášeno .......................................54 osob
odhlášeno ........................................28
narození .................................. ........22
úmrtí ................................................27

Sňatky :       v obci 4      mimo obec 11
Počet obyvatel k 31.12.2010        2 129      
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Informace PoliciePolicie 
České republiky

V poslední době se začala obje-
vovat trestná činnost páchaná na 
seniorech. Ne vždy se podaří pacha-
tele dopadnout, usvědčit a ukradené 
peníze získat zpět.

Můžete se však takové trestné čin-
nosti vyvarovat a to dodržováním jed-
noduchých preventivních pravidel. 

Většina podvodníků a zlodějů se 
snaží pod různými záminkami dostat 
do domu starších lidí, kde je často 
obelstí, odvedou pozornost a peníze 

z něj vylákají nebo je ukradnou. 
Takovými záminkami může být: 

- vybírání nedoplatků za energie 
a služby

- fi nta s přineseným přeplatkem 
a následným rozměňováním peněz

- půjčka domnělým rodinným pří-
slušníkům na opravy nebo uhra-
zení dluhu

- podání sklenice vody nebo použití 
WC

- nabídka různého zboží (deky, hrn-
ce, nože, nářadí apod.)

A jak se okradení vyvarovat ?
- nevpouštějte do domu žádné cizí 

osoby

- s cizími lidmi mluvte jen přes 
okno

- zamykejte vstupní dveře, i když 
jste doma

- peníze, které máte doma si rozděl-
te na více míst
     
Každý poznatek o podezřelé oso-

bě hlaste na obecním úřadě nebo 
policistům na linku 158. Informace 
o podezřelých osobách hlaste i v pří-
padě, že jste nebyli okradeni. Všech-
na oznámení, která mohou směřovat 
k odhalení pachatele, jsou pro policii 
velmi důležitá.   

Zveme Vás...
Prušánecká chasa Vás zve na

Velikonoční krojovanou zábavu
 Hraje DH Sokolka ze Šakvic

Neděle 24.4. 2011 v 19.00
KD Prušánky

Vinaři z Prušánek Vás zvou na 
Výstavu vín

sobota 16.4.2011 v 10.00
KD Prušánky

V rámci oslav 750 let Prušánek
1. 5. 2011

KD Prušánky  
Líbánky s operetou

Moravskoslezské divadlo Opava 

Pěkné jaro, veselé Velikonoce ... 

To, že již jaro klepe na dveře, nám ukazuje nejen kalendář, ale také sněženky, hyacin-
ty a jiné jarní rostlinky, které nám začínají zdobit naše zahrádky. 

A vůbec, co si budeme povídat! I my se už těšíme na jarní sluníčko, které nás opět pro-
budí  ze zimního odpočinku, dodá energii a vytáhne 
do přírody. Pro někoho je to zahrádka, pro někoho 
vinice a pro někoho možná jarní turistika. Kdo ví...

Bez rozdílu všem přejeme pěkné a slunečné jaro, 
veselé a pohodové Velikonoce a dětem bohatou 
pomlázku. Pokud nechodíte „po šlahačce“ a vyrazíte 
do přírody, přejeme především pěkné počasí. Užijte 
si volných dní co nejlépe.  

                                                redakční rada 

21.5. Požehnání vinařského kříže
21.5. Výstava myslivosti na 
 Myslivně v Prušánkách
27.5. Vernisáž výstavy ak. malíře
 J. Hladkého z Uh. Hradiště
 Výstava potrvá až do 
 29.5.2011
28. 5. Přehlídka prací a výrobků 
 žáků ZŠ
 ukázka videozáznamů 
 a fotografi í

28. 5. Májové zpívání v Nechorách
29. 5. Jarmark lidových řemesel 
 a kulturní program na návsi
17. 6. Slavnostní veřejné zasedání 
 Zastupitelstva obce Prušánky

K oslavám, které proběhnou 
27. - 29. 5. bude připraven samostat-
ný letáček s programem.

Další akce týkající se oslav 
750 let vzniku obce

/stručný přehled/ 
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HYGIENA INTERIÉRU
TEPUJEME ČISTÍME INTERIÉRY AUT

provádíme účinné hloubkové čištění koberců,
sedacích souprav a interiérů vozidel.

Vyčistíme a zbavíme veškerých nečistot, prachu
a roztočů váš koberec, sedačku, kžesla, židle....

vše mokrou cestou špičkovými stroji zn. KÄRCHER.
Tento způsob je velice šetrný, 

prodlužuje životnost povrchů, regeneruje vlákno.

Čištění interiérů vozidla německou kosmetikou
zn. PORZELACK

• kompletní luxování vozidla
• ošetření vnitřních plastů/čištění, konzervace/
• mýtí všech oken a zrcátek
• tepování čalouněných částí vozidla,
• zavazadlového prostoru a stropu

Kontakt: 
Richard Křivák *Prušánky* tel.: 737 485 519

Zahradnictví na Podsedkách

Vás zve k jarnímu nákupu
V nabídce jsou okrasné dřeviny, 

zemina rašelina a potřeby pro zahrádku
Koncem dubna budou v prodeji letničky, 

skalničky a balkónové květiny. 
Prodejní doba: Po  - Pá   7.00 – 17.00 
 So            8.00 – 11.00 

Inf. na tel:  777 794 087 

Lístkové roládky
Ingredience: lístkové těsto, anglická slanina, tvrdý sýr, 
sterilované okurky, hořčice, kečup, vejce na potření, seza-
mová semínka
Postup: Těsto rozválíme na pomoučeném vále na tenko. 
Rozkrájíme na obdélníky. Každý lehce potřeme hořči-
cí nebo kečupem (není nutné), položíme na něj plátek 
slaniny, posypeme strouhaným sýrem, položíme kousek 
okurku a srolujeme. Klademe na plech vyložený papírem 
na pečení, povrch potřeme rozšlehaným vajíčkem a posy-
peme semínky. Do závitku můžeme zabalit i jiné pochu-
tiny, co kdo rád.

Pikantní šnečci
Ingredience: 1 balíček listového těsta, 200g anglické 
slaniny, 200g tvrdého sýra, 1 vejce na potření, koření 
a semínka na posypání
Postup: Těsto rozdělíme na poloviny.Každou rozválíme 

na obdélník.Poklademe plátky slaniny a sýra a pevně svi-
neme do rolády.Syrovou roládu krájíme na kolečka a kla-
deme na plech.Potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme 
kořením (kmín, mletá paprika,gyros,pizza,...) a semínky 
(slunečnice,sezam,...).

Závin s lučinou
Ingredience: 1 balíček listového těsta (400 - 500 g), 300 g 
šunky nebo šunkového salámu, 2 velké lučiny (po 130 g), 
kousek pórku, vejce na potření, semínka na posypání
Postup: Těsto rozdělíme na poloviny a na pomoučeném 
vále rozválíme každou část na obdélník. Poklademe ho 
kolečky salámu, doprostřed rozdrobíme lučinu a posy-
peme na kousky pokrájeným pórkem. Okraje přehne-
me přes sebe, přeneseme na plech vyložený papírem na 
pečení, potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme semín-
ky podle chuti a upečeme ve vyhřáté troubě dozlatova 
(200°C, 20 minut).

Recepty

Sídlo fi rmy je na zámečku.
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Diskoples

Cvičení rodičů a dětí

Žáci ZŠ -práce na projektu Lyžařský kurz

Fašaňk v MŠ

Krojový ples


