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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2011 nám uběhl jako voda, 

děti se těší na Vánoce, my dospělí 
přemýšlíme nad budoucností a záro-
veň hodnotíme uplynulé období.

Začátkem tohoto roku se usku-
tečnila rekonstrukce družiny ZŠ 
v hodnotě 1,4 miliony korun. Od jara 
pokračovala výstavba inženýrských 
sítí na ulici Moravská. Jejich kolauda-
ce už proběhla, a jistě jste si všimli, že 
dva noví majitelé pozemků už začali 
stavět. V dubnu započala rekonstruk-
ce plynového potrubí, ta je v součas-
né době již dokončena. Při této akci 
byly zároveň opraveny vodovodní 
přípojky a hydranty, zvláště na ulici 
Hodonínská. Poté následovala rekon-
strukce chodníků o objemu cca 3 500 
m2. V červenci byla zahájena výstav-
ba komunikace Cacardov.  Stavba 
byla předána do užívání začátkem říj-
na, za toto dílo jsme zaplatili celkem 
3,16 milionů korun.

Přes prázdniny byla navýšena 
kapacita MŠ vybudováním sociální-
ho zařízení. Dále byl zrekonstruován 
učitelský byt u ZŠ, upravena sklád-
ka biologického odpadu, dorovnány 
zahrady na ulici Slunečná a dokonče-
no mnoho dalších drobných akcí.

Velmi úspěšné byly i kulturní akce 
pořádané k 750. výročí první písem-
né zmínky o naší obci. Doufám, že 

Vy, občané Prušánek, jste byli s prů-
během oslav spokojeni.

Co se týká plánů na příští rok, 
mladé rodiče a hlavně jejich děti 
potěší vybudování dětských koutků 
na ulicích Slunečná, Příční, Novinky 
a jedno větší hřiště v proluce podél 
chodníku k ZŠ. Jakmile to dovolí 
počasí, začneme se stavbou kana-
lizace na ulici Lomená a Koncová 
a s komunikací Kopeček. Dále je 
v plánu zateplení KD, rekonstruk-
ce části ZŠ, oprava zařízení ČOV, 
vybudování cyklostezky a další akce. 
Ovšem některé stavby jsou podmí-
něny získáním dotací, což je v dnešní 
době poměrně těžká záležitost. Z hle-
diska dlouhodobějšího záměru je další 
plánovanou akcí stavba smuteční síně.

Vážení občané, závěrem děkuji 
Vám, zastupitelům obce, podnikate-
lům, organizacím, složkám, zkrátka 
všem, kteří se podílíte na rozvoji naší 
obce. Zároveň Vám přeji radostné, 
láskyplné a ve zdraví a míru prožité 
svátky vánoční. Do nového roku 2012 
přeji všem hodně štěstí, pevného 
zdraví, lásky, vzájemného porozumě-
ní, mnoho úspěchů v osobním i pra-
covním životě, spokojenost a rodin-
nou pohodu.

 Jan Prčík, starosta 
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Informace místostarosty
Vážení občané,
na úvod svého článku Vás chci 

informovat o akcích, které během 
tohoto roku proběhly v naší obci.

Jak si můžete přečíst v článku „Slo-
vo starosty“, proběhla v Prušánkách 
řada stavebních prací a úprav. Z toho 
se Vás nejvíce týkala rekonstrukce 
plynu, chodníků a opravy vodovod-
ních přípojek. Při těchto pracích Vám 
vznikaly problémy s dodávkou plynu, 
vody a přístupu do rodinných domů. 
Několikrát také došlo k porušení 
vedení kabelové televize. Je pocho-
pitelné, že čistota v obci byla letos 
dost špatná. Prach a špína poletovala 

často ulicemi jako kdysi o žních. Za 
všechny problémy spojené s těmito 
rekonstrukcemi se všem omlouváme 
a zároveň děkujeme všem občanům, 
kteří přiložili ruku k dílu a sami si 
před svými domy uklidili nebo dorov-
nali povrchy zahrádek. 

Na druhou stranu mě mrzí přístup 
některých spoluobčanů, kteří nelenili 
a brali si beze studu stavební materiál. 
Nebojím se říct, že okrádali nejen svoji 
obec, ale vlastně všechny své spoluob-
čany. To potvrdil také vedoucí fi rmy 
Unimont slovy: „Ještě jsem na stavbách 
nezažil, aby se kradlo v takovém měřít-
ku jako u vás“. Musel jsem mu dát za 

pravdu a věřte mi, že jsem se styděl.
Ale již dost nepříjemných slov. 

Naše obec již začíná být upravená, 
zmizelo několik černých skládek 
a připadá mi, jako by se situace s pále-
ním a ukládáním různých odpadů 
zlepšovala. Většina občanů pochopila, 
k čemu slouží sběrná místa a sběrný 
dvůr odpadů, a že záleží jen na nich, 
jestli budeme žít v čisté obci.  Jen díky 
Vám se obec umisťuje mezi nejlepší-
mi v širokém okolí v množství ode-
vzdaných surovin na obyvatele. Tím 
nejen šetříme naše životní prostředí, 
ale získáváme zpětně fi nanční odmě-
ny na provoz těchto zařízení.
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Blíží se nám pravá zima a s ní také 
sněhové nadílka. Žádám Vás proto, 
abyste své automobily neparkovali na 
komunikacích a nebránili tak při odklí-
zení sněhu. Za snížené viditelnosti 
na namrzlé vozovce může dojít k poško-
zení takto parkovaných vozidel.

Letos jsme vybudovali stovky met-
rů chodníků a bez mechanizace pro 
zimní údržbu nejsme schopni úklid 
řádně provádět. Prosíme proto Vás, 
občany, o pomoc při případném odklí-
zení sněhu před svými domy a předem 
za Vaši pomoc děkujeme. Budeme se 

snažit v příštím roce o zakoupení více-
účelového stroje z dotací EU.

Na závěr mi dovolte popřát všem 
krásné prožití svátků vánočních a do 
nového roku pevné zdraví, hodně 
štěstí a radosti.

 Václav Polách, místostarosta

Kříž:
Občerstvení   14 953,-
Náklady spojené se stavbou kříže včetně výsadby   77 741,-
Ostatní náklady na oslavu   12 984,-  
Náklady celkem 105 678,-

Neděle 29. 5.:
Občerstvení     6 836,-
Vystoupení   24 500,-
Vystoupení Fleret   36 300,-
Ozvučení akce   38 500,-
Ostatní náklady   19 800,-
Náklady celkem 125 936,-

Příjmy na oslavy
Dary od sponzorů   35 000,-
Příjem za vstupného - Fleret   29 700,-
Příjmy na oslavy celkem   64 700,- 

Návrh rozpočtu obce Prušánky na rok 2012 v Kč
PŘÍJMY

Daňové příjmy 17 031 000
Přijaté dotace   1 272 000
Nedaňové příjmy   7 771 000
Kapitálové příjmy – pozemky ul. Moravská   6 220 000
PŘÍJMY 2012 CELKEM 32 294 000

VÝDAJE
Běžné výdaje 14 533 600
Kapitálové výdaje 15 227 400
Z toho
- komunikace a chodníky 4 300 000
- kanalizace 2 450 000
- rekonstrukce kulturního domu    400 000
- nová ulice Moravská 7 477 400
- veřejné osvětlení ul. Moravská    300 000
- dětská hřiště    300 000
Financování – splátky úvěru   2 533 000
VÝDAJE 2012 CELKEM 32 294 000

                               Jindra Hamrová, účetní OÚ

Náklady na oslavy 750 let Prušánek

Stočné a čistírna odpadních vod
Vážení občané,
pokud to technické podmínky 

umožňují, musí být každá domácnost 
napojena na kanalizační síť. Splaško-
vá voda je odpad, který je nutné zlik-
vidovat na čistírně odpadních vod 
a náklady spojené s jejím provozem 
rozpočítat všem spotřebitelům pit-
né a užitkové vody. Jen tak budeme 
splňovat přísné podmínky inspekce 
životního prostředí a předejdeme pří-
padným pokutám. 

V květnu letošního roku v naší 
organizaci proběhla fi nanční kontrola z 
FÚ Brno. Kontrola byla zaměřena pře-
devším na kalkulaci a tvorbu ceny stoč-
ného. Byly zjištěny nedostatky, které je 
nutno co nejdříve napravit. V roce 2012 
dochází k několika změnám:

Vzhledem k tomu, že větši-
na domácností využívá více zdro-
jů pitné a užitkové vody (zejména 
studny), rozhodli jsme se přistoupit 
ke stanovení ceny stočného pomocí 
tzv. směrných čísel, které jsou uvede-
ny v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 
Sb. v platném znění.

Směrné číslo roční spotřeby vody 
v RD  či bytě s WC a koupelnou je 
36 m3/osoba/rok.

Kalkulace ceny stočného je 21,50 
Kč/m3 včetně DPH. 

Stočné na rok 2012 je tedy 774 Kč/
osoba/rok  (36 m3 * 21,50 Kč/m3)

Stočné bude vybíráno od osob 
s trvalým bydlištěm v obci Prušán-
ky (pokud neprokážou pobyt jinde) 
a osob žijících v obci Prušánky. 

Pro každou domácnost je při-
pravena nová smlouva, která bude 

Informace 
odpadového 
hospodářství
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uzavírána při platbě.  Tato smlouva 
bude vyvěšena na úřední desce obce 
Prušánky. Proto žádáme občany, aby
 se s jejím zněním seznámili, čímž 
předejdeme zdržování při výběru 
plateb.

Jsme si vědomi toho, že zdražení 
stočného zasáhne do Vašeho rodinné-

ho rozpočtu. Nicméně jsme se snažili 
náklady co nejvíce snížit. V porovná-
ní s okolními obcemi a městy je námi 
stanovená cena stočného nejnižší 
a doufáme, že toto prvenství uchová-
me i do příštích let. Proto Vás žádá-
me, rozdělte si platby na menší částky, 
dodržujte termíny splatnosti. Pokud 

nemůžete termíny splatnosti dodržet, 
přijďte se domluvit na odložení ter-
mínu splatnosti či splátkovém kalen-
dáři. Předejdeme tak nepříjemným 
situacím v podobě upomínkování 
a vymáhání.

Václav Polách
ředitel příspěvkové organizace 

Poplatky 
v roce 2012 
kromě výše uvedené změny ve výši stočného zůstávají 

místní poplatky stejné.

Poplatek za TKO
je 400,- Kč za osobu/rok. Tento místní poplatek jsou 

povinny platit všechny osoby mající trvalý pobyt v Pru-
šánkách. Splatnost je podle vyhlášky o místních poplat-
cích stanovena do 1.3.2012. Poplatek se hradí jednorázově 
za všechny osoby na čísle popisném. Těm občanům, kteří 
si do tohoto data nesplní svoji platební povinnost, bude 
zaslán platební výměr.

Poplatek za psa
je 100,- Kč za jednoho psa. Všichni majitelé psů jsou 

povinni přihlásit se k tomuto poplatku. Pokud již nemá-
te psa, za kterého jste uhradili poplatek v minulém roce, 
musíte ho odhlásit na evidenci poplatků.

Poplatek za pronájem hrobového místa
nájem na 10 let za jednohrob je 660,- Kč, za dvojhrob 

1320,- Kč.
Ti nájemci, kterým končí nájem v tomto roce, budou 

v březnu obesláni. Pro všechny bude k podpisu připrave-
na smlouva o pronájmu.

Poplatek za KT
je 1560,- Kč, tzn. 130,- Kč/měsíc. Tento poplatek můžete 

hradit čtvrtletně. Cena nové přípojky je 5000,- Kč.

Poplatek za stočné
si můžete rozdělit na více plateb. Je však nutné popla-

tek za 1. pololetí uhradit do konce června, za  2. pololetí 
do 15. listopadu.

Upozornění pro majitele vinných sklepů
Sepisování stavu vodoměrů budou provádět pracovní-

ci OÚ koncem ledna nebo počátkem února, termín bude 
oznámen na infokanálu KT a místním rozhlasem. Pokud 
přinesete tyto údaje osobně na evidenci poplatků, musíte 
tak učinit nejpozději do konce března. Nezapomeňte uvést 
své jméno, číslo sklepa a stav vodoměru. Současně s plat-
bou vodného (25,- Kč/m3) platíte i stočné (20,- Kč/m3). Pla-
tit budete až po zpracování údajů.

Nezapomeňte si zabezpečit své vodoměry proti mrazu.

Kanalizační přípojky
Ještě stále je dost majitelů sklepů, kteří nemají uhra-

zen poplatek 3000,- Kč za provedenou kanalizační šachtu 
u svého sklepa. Upozorňujeme na Zákon 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích, podle kterého je každý  
povinen se na přípojku napojit.

V tomto kalendářním roce můžete poplatky naposled 
uhradit ve středu 21.12.2011. 

Všechny poplatky se hradí v přízemí OÚ, kancelář č.3:
Pondělí     7:00 – 17:00 hodin
Středa       7:00 – 17:00 hodin.

Žádáme Vás, abyste ke svým platbám využívali stano-
vené úřední dny.

Sběrný dvůr 
Provoz je od prosince do dubna omezen, otevřeno je 

pouze v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

Recyklační plocha 
Má od prosince do dubna zavřeno. V neodkladných 

případech si můžete uložení stavební suti dopředu domlu-
vit s pracovníkem OÚ.

Svoz tříděného odpadu 
nebude během vánočních svátků proveden. První svoz 

v roce 2012 bude v úterý 3.1.2012. a následně hned další 
úterý 10.1.2012, den před vývozem TKO.

 Za evidenci poplatků  Jana Kamenská

Mít či nemít?
Rozhodujete se o tom, zda si ponecháte televizní kabelo-

vý rozvod?  Poslední dobou  jsme zaznamenali nárůst žádos-
tí o zrušení těchto přípojek. Většinou účastníci KT přechází 
na satelitní vysílání nebo si pořizují nové antény. V mnoha 
případech se však po čase opět vrací k našemu kabelovému 
rozvodu. Příčiny jsou různé. Někdy je to poruchový příjem 
nebo nabízené služby nesplnily jejich očekávání. 

Tímto Vás žádáme, abyste si zrušení TKR dobře roz-
mysleli, poněvadž nové připojení se musí zpoplatnit. 
Zavolat technika ze společnosti SATTURN Holešov kvůli 
jedné přípojce je pro nás velmi nákladné. V takovém pří-
padě musí účastník čekat i několik týdnů.   

Pokud tuto službu budete vyžadovat okamžitě, techni-
ka zavoláme. Musíte ale počítat s tím, že náklady spojené 
se zprovozněním přípojky půjdou na váš účet.

  správce TKR      
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Z činnosti ZŠ

Obloha se zatáhla, dni se krá-
tí, sluníčko vykukuje poskrom-
nu a ranní mlhy či námraza se 
staly našimi společníky… Prostě 
přiblížilo se období Vánoc, advent-
ní čas plný těšení se a očekávání. 
K tomuto období jsme se propraco-
vali také my ve škole. 

V předcházejících podzimních 
měsících probíhala řada nejrůzněj-
ších akcí - vzdělávacích, soutěžních 
i zábavných.

V rámci výuky dějepisu měla 
6. třída svůj „Pravěký den“, sedmáci 
si vyzkoušeli projekt na téma „Mni-
ši, církev, středověk“. Obě témata se 
žáky připravila a realizovala p. uč. 
V. Bušková. Žáci si na vlastní kůži 
mohli vyzkoušet nejrůznější čin-
nosti, ke kterým se v současnosti 
jen těžko dostanou, možná v tom 
kontrastu na něco přijdou a budou 
si některých možností více vážit.

Naši třeťáci se vypravili na 
exkurzi na obecní úřad, který měli 
možnost si prohlédnout a zeptat se, 
jak to u nás na „obci“ chodí.

O akcích s ekologickým zamě-
řením se můžete dočíst ve článcích 
p.uč.M. Kurkové, která je u nás 
garantem environmentální výcho-
vy a aktuálně se snaží mobilizovat 
a motivovat nás všechny k obhajobě 
titulu Ekoškola (obhajoba nás čeká 
v tomto školním roce).

V Hodoníně proběhla regionální 
konference ke kyberšikaně, na které 
vystoupila se svým příspěvkem také 
p.uč.Vanda Bušková. Její vystoupe-
ní oslovilo zástupce UP v Olomou-
ci, se kterými naváže v brzké době 
spolupráci.

K obvyklým „radovánkám“ to-
hoto období patří též konzultační 
hodiny a třídní schůzky. V některých 
třídách probíhaly již v předstihu (na 
I. stupni a v 7. a 9. třídě), společné  
k výsledkům za I. čtvrtletí - jsme měli 
16. listopadu. Některým žákům se 
nezdařil start do nového ročníku, 
ale především proto, že podcenili 

přípravu do školy a hojně využívali 
příznivého počasí k různým zába-
vám na úkor školní přípravy. Někte-
ré zábavy se ovšem mohou zvrtnout 
a bohužel si přivodili i komplika-
ce. Snad jim to bude dostatečným 
ponaučením do budoucna. Ve škol-
ním prostředí se objevují nejčas-
tější prohřešky ve formě zapomí-
nání pomůcek a úloh, vyrušování 
a nevhodného chování (což je kla-
sika snad pro všechny generace, 
které školou prošly). Nejstarším žá-
kům se přiblížilo rozhodování, kam 
dál, jaký studijní či učební obor si 
vybrat. Na toto téma se zaměřuje 
také schůzka rodičů vycházejících 
žáků s naší výchovnou poradkyní, 
které se obvykle účastní zástupci 
řady středních škol a učilišť. Letos 
tato schůzka byla naplánována na 
1. prosince. Přihlášky na střední ško-
ly musí být podány do 15. března.

Mezi kulturní programy se urči-
tě řadí návštěva divadla - tentokrát 
pojedou děti z 1. - 5. třídy do Slo-
váckého divadla v Uherském Hra-
dišti (13.12.) na Pinocchia.

Další akcí bude přednáška od 
Josefa Zimovčáka se zaměřením na 
sport a jeho přínos v životě člověka 
– atrakcí bude jistě ukázka pověst-
ného Pepova „kostitřase“ a jízdy na 
něm. Tato beseda je také příležitos-
tí k charitativní činnosti – p. Josef 
Zimovčák  projektem „Na kole 
dětem“ spolupracuje se zařízeními 
na podporu onkologicky nemoc-
ných dětí (je jim věnována 1/3 
výtěžku akcí). Tato beseda se usku-
teční 19.12. v tělocvičně školy.

Děti z 1. a 5. třídy se v rámci 
výukového programu v hodonín-
ském ekocentru Dúbrava zaberou 
do dílniček s předvánočním ladě-
ním (Mikuláš v Dúbravě).

Naší vlastní akcí budou snad již 
tradiční adventní dílničky, ve kte-
rých si mohou jak děti, tak dospě-
lí vyzkoušet výrobu malých dárků, 
ozdob, vánočních aranžmá apod. 

Setkat bychom se měli v nedě-
li 11.12. v odpoledních hodinách 
ve třídách naší školy. Dílničky 
povedou naši zruční a tvořiví žáci, 
některé povedou učitelé školy a jiné 
naši hosté (paní Věra Kučerová, její 
dcera Magda Bušková a paní Fore-
tová).

Sport 
Zatím se naši sportovci zapoji-

li do několika soutěží – nohejbal, 
hokejbal a florbal a ve starší kate-
gorii nám citelně chybí sportovci 
z loňské 9. třídy. Bude nějaký čas 
trvat, než se další garnitura dobře 
připraví. Možná se blýská na lepší 
časy od těch nejmladších - v sobo-
ru 26.11. se 2 týmy (ze 4. a 5. tří-
dy) zúčastnily florbalového turnaje 
v Kyjově a z 8 družstev se umístily 
na 3. a 6. místě. Po intenzivnějším 
tréninku…kdo ví?!

Nakonec bych chtěla popřát 
všem hodně radosti a šťastných 
chvil nejen v době vánoční. Proží-
vat radost z blízkosti svých milých, 
vidět jiskřičky štěstí v dětských 
očích a obdarovávat – to jsou pro 
většinu z nás ty sváteční chvíle….

Do nového roku 2012 přeji všem 
hodně sil, trpělivosti, zdraví a Boží-
ho požehnání.

Alena Kristová, ředitelka školy

Na vánoce dlúhé noce
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Týmečky

Environmentální výchova na ZŠ
Ekolympiáda
Tak jako loni jsme se i letos zúčastnili Ekolympiá-

dy, pořádané 5. října Gymnáziem ve Strážnici. Zúčastnit 
se může jeden žák ze šestého ročníku, jeden ze sedmého 
a jeden z osmého. Jako zástupce naší školy jsme vyslali Edi-
tu Mrlíkovou, Martinu Řehánkovou a Vojtěcha Pavelku. 
Doprovázela je paní učitelka Ammerová. Soutěž se skládá 
ze tří částí. Soutěžící musí uplatnit své znalosti  v písemném 
testu, pak plní poznávací úkoly v terénu, posledním úkolem 
je vypracování projektu na dané téma. Naše trojice byla vel-
mi úspěšná. Umístila se na druhém místě. Blahopřejeme. 

 

Odměna pro druháčky
Na konci minulého školního roku členové Ekotýmu 

vyhlásili vítěze v třídění odpadů.
A vyhráli to již podruhé naši žáčci druháčci s paní 

učitelkou Nesvadbovou. Tentokrát jsme pro ně připravili 
jako odměnu exkurzi do Mikulova pod názvem „Za bar-
vami podzimu“. 

I když podzim už nastal, exkurze bude až v říjnu, 
až se listy stromů pěkně zbarví. Doufáme, že se akce vyda-
ří a naši již třeťáci budou spokojeni a budou pilně třídit 
odpady dál. 

Turold – Mikulov
V pondělí 26. 9. 2011 se žáci devátého ročníku vyda-

li za získáním znalostí o horninách  a minerálech do 
Mikulova do geoparku na Turoldu. Dověděli se, kdy a jak 
vznikla Pálava, z jaké horniny je tvořena. Poznali základní 
rozdělení hornin a zkusili je poznávat. Byla to docela fuš-
ka, ale podařilo se.

 

VOK a ČOV
V přírodovědném semináři v šestém ročníku se učí-

me o vodě, jejím využitím a úsporné spotřebě. Dovědě-
li jsme se, odkud se dostává voda do našich domácností 
a také kam odtéká. Abychom si o tom jen nepovídali, 
vydali jsme se přesvědčit na vlastní oči, jak to funguje. 
Nejdříve jsme si udělali výlet do Moravské Nové Vsi na 
úpravnu vody. Prošli jsme celým procesem úpravy za obě-
tavého vedení pana Sobotky, pracovníka na úpravně. Při 
návratu jsme udělali velký objev. Našli jsme v trávě kud-
lanku nábožnou. 

Abychom se přesvědčili o čištění odpadních vod, nav-
štívili jsme čističku v Prušánkách. Tam se nám obětavě 
věnoval pan Mazuch. Vysvětlil nám celý proces čištění. 
Zodpověděl nám také dotaz na hromadný úhyn kačen na 
rybníce u čističky. Vysvětlil nám, že čistička za to nemůže. 
Při kontrole mrtvých kačen byl v jejich těle nalezen velký 
obsah těžkých kovů, což mělo za následek jejich úhyn. 

 Miloslava Kurková               

Vzpomínka 
na uplynulé léto a podzim

Ačkoli je květen a září 2011 již 
součástí minulosti, krátce se do ní 
vrátím, abych se podělila o zážitky 
z Týmečků, které absolvovali naši žáci. 
Moje první vzpomínka patří květnu 
a osmákům, kteří absolvovali outdoo-

rový kurz s názvem Kdoví jestli 2012. 
Co vlastně jsou outdoorové aktivity 
a čemu slouží? Jsou to venkovní hry, 
soutěže sloužící k různým účelům. 
Lze při nich objevovat lidské charak-
tery, rozkrýt role jednotlivců ve sku-
pině, mohou vést ke stmelování týmů, 
či jsou určeny pro rozvoj schopností, 

ať mentálních či fyzických, nebo pro-
stě slouží k zábavě.

V naší škole jsou zavedeny outdoo-
rové kurzy jako Týmečky. Letošní 
osmácké Týmečky byly pojaty jako 
příprava na údajně poslední rok člo-
věka, rok 2012, kdy podle Mayů do-
jde k zániku světa. Děvčata a chlapci 
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absolvovali velké množství aktivit, 
a to za každého počasí, např. podle 
indicií měli vyhledat mayskou plodi-
nu (kukuřici). Museli se dopravit do 
Bzence, vyhledat ony indicie, získat 
plodinu a přitom všem přepravovali 
princeznu Ixchel, která se nohou po 
celý den nesměla dotknout země. To 
celé se odehrávalo za intenzivního 
celodenního deště. A co to přineslo? 
Možná, že se děti dozvěděly, na koho 
je spolehnutí, kdo dokáže pomoci či 
zabrat, nebo kdo dokáže udržovat 
dobrou náladu.Příprava těchto aktivit 
vyžaduje velké množství času a úsi-
lí, ale není třeba toho litovat, pokud 

chceme, aby z dětí vyrostli čestní, pra-
covití lidé, na které je spoleh. Záro-
veň děkuji skvělým instruktorům, 
bývalým žákům, Lucce Maděryčové 
a Milanu Šimkovi.

A v září jsme vyrazili opět, ten-
tokrát se šesťáky. Počasí nám přálo, 
a tak se kurz s názvem Holmesoviny, 
mohl úspěšně uskutečnit. Zase byl 
plný aktivit, při nichž jsme objevovali 
děti jinak, než je známe ze školních 
lavic. V noci, kdy byl právě úplněk, 
jsme se vydali po stopách psa basker-
villského, ve dne jsme např. nacvičili 
tanec, rekonstruovali příběh o psu 
baskervillském, odlévali stopy, stříleli 

ze vzduchovky, malovali a prodávali 
Sherlockovy housle, točili klip, proná-
sledovali zločince, atp. Celkově bylo 
realizováno 22 různých aktivit. Opět 
nám pomáhali instruktoři, tentokrát 
Klárka, Míša, Adam a Filip z 9. roč-
níku. Na závěr chci poděkovat panu 
Petru Zálešákovi za odvoz materiálu 
na Littner. 

Věřím, že každé dítě si alespoň 
kousíček prožitého odnese do svého 
života jako vzpomínku na čas, kdy byl 
pohromadě se třídou, prožíval dobro-
družství a byl uprostřed přírody.                                                                              

 Vanda Bušková

Z naší školičky

Ze stromů už všechno listí opa-
dalo, dny jsou kratičké a naše děti 
se už nemohou dočkat té pravé zimy 
a zimních radovánek. Jakápak asi 
bude zima? Kdy už konečně budeme 
moci vyzkoušet náš nový kopec na 
zahradě? Budeme mít dost sněhu? 
A trefí k nám do školky Ježíšek? Zná 
vůbec naši adresu? Obdivuji tu dět-
skou fantazii a tak trochu jim závidím. 
Ten jejich svět kouzel, kde všechny 
zázraky fungují, aniž by žádaly důkazy 
a vysvětlení. Přemýšlí sice o všem, ale 
ničemu se nediví - vše je samozřejmé 
a pochopitelné. Ráda pozoruji jejich 
oči, když vyhlíží Ježíška z okna, když 
děkují Mikuláši za nadílku nebo si 
rozbalují dárečky. Celé vánoční svátky 
jsou vlastně o představivosti, o čarová-

ní, o plnění snů, o fantazii a o tajem-
ství. Proto tuhle dobu tolik milujeme 
a proto se na ni tolik těšíme. Milujeme 
chvíle, v nichž se dětská i naše fanta-
zie propojí a dokonale si rozumí. A tak 
jim odpovídám - samozřejmě že Ježí-
šek zná adresu, i dopis od nás už dáv-
no dostal a teď si ho tam někde nahoře 
studuje, aby nás potěšil a obdaroval 
vším, co si přejeme. 

A co si přejí naše děti?

Tobiášek M.
„Já si přeju piraní útok. Ty pira-

ně skočijů a drapnů nejaků rybu, no 
a eště lovce duchů, to je taková pis-
tol, která počítá zásahy. Taťkovi bych 
moc přál novů pěnu, protože už žád-
nů nemá“.

Emička P.
„Já bych si přála ten prstýnek a ty 

rtěnky, to je taký kufr, jsou tam rtěn-
ky a hodinky. Jo a eště laptop“.

Verunka K.
„Já bych chtěla taky rtěnky, my už 

jich máme úplně prázdné“.

Alec M.
„Já sem si dycky přál robota hasi-

če a skládací domeček Lego, mamin-
ce voňavku a pro tatu nové šaty, lebo 
jich potřebuje“.

Eliška B.
„Já chcu stavebnicu do školy, 

budíka opičku, růžovů svítící opičku 
a podsedáky a kytaru a mikrofon“.
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AnežkaB.
„Já sem si napsala stavebnicu do 

školy, svítícího pejska a budík“.

Sandřička Ch.
Já xylofon, brusle a už nic. Maminka 

a tatínek si něco psali, ale nevím co“.

Terezka B.
„Co chcu já, to je tajemství, ale 

donesu vám to ukázat“.

Lucinka M.
„Sadu pro malé kadeřnice a Hel-

lo Kitty kufřík. Taťka nic nechce 
a mamince napsal Honza novú tis-
kárnu na počítač“.

Patriček S.
„Já bych chtěl pistol duchů a pro 

taťku kouzelníka, aby mu vykouzlil 
nové tričko“.

Kubíček H.
„Já bych chtěl potápěcího kluka“.

Dominička K.
„Já chcu Hannu Montanu, kosme-

tiku a baťoh a učebnice do školy“.

Verunka K.
„Já chcu pro maminku šaty a pro 

tatínka papučky a Dominičce plášť“.

Martínek I.
„Bagra na ovládání do písku a ješ-

tě uvidím, co dostanu, protože už si 
na nic nevzpomínám“.

Vašík M.
„Já chcu gormita - tam je takové 

kolečko, to se roztočí a porazí to útoč-
níka. A ještě gormití kosmetiku, to je 
totiž klučičí kosmetika. A čmeláka 
robota, který se skládá“.

Martínek I. dodává: „A když už 
Ježíšek nebude vědět, co má dělat, tak 
všeckych čmeláků posbírá, naháže 
ti jich do postele a máš po kosme-
tice“.

Tak přeji všem krásné předvánoč-
ní čekání a dětem splnění všech snů 
a přání.

Radka Šůrková

„Za prosincem končí rok,
do nového už jen krok.
V prosinci jsou vánoce,
přesně jednou po roce“.
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Ohlédnutí za kulturou

Prušánecké vinobraní
Třetí sobota v září patřila již tra-

dičně slavnosti vinobraní. Krojova-
ná chasa a všichni účinkující se za 
doprovodu dechové hudby Bojané 
vydali od kulturního domu směrem 
k Nechorám. Nechyběl ani alegorický 
vůz pana Jana Košuta a trakař s beč-
kou burčáku, z níž mužáci zavdávali 
přihlížejícím podél cesty. Nemusím 
snad ani podotýkat, že se tato nová 
tradice velmi dobře ujala. Celý prů-
vod vedli  hotaři, kteří nesmí nikdy 
chybět. V Nechorách přicházející 
průvod již očekávala řada domácích 
a přespolních hostů. Po chvíli násle-
dovalo pásmo vinobraní s CM Ver-
buňk, dále pak kulturní program, 
v němž se představily domácí sbory, 
ženský sbor z Moravské Nové Vsi 
a mužský sbor z Kobylí. 

Po pěkném pěveckém projevu 
sborů hrála k tanci i poslechu DH 
Bojané. Svým pestrým repertoá-
rem, který starším návštěvníkům 
připomínal éru Juráčků, dokázala 
navodit příjemnou zábavu, kterou 
ocenili zvláště hosté ze vzdálených 
míst. Kroje, hudba, burčák a víno 
prušáneckých vinařů byly pro ně 
prostě nezapomenutelným zážit-

kem.  Někteří neznali míru a možná 
to trochu „přepískli“, ale hlavní je, že 
se všichni společně dobře bavili. Na 
úspěchu celé akce mělo určitě svůj 
podíl pěkné a slunné počasí, které 
přilákalo do našich Nechor spoustu 
návštěvníků. Snad i občerstvení bylo 
dostačující. Hosté si mohli zakoupit 
ve stánku grilované cigáro, buchty, 
koláče, řízky a samozřejmě burčák, 
který byl „na dračku“. Všem hostům 

se slavnost vinobraní velmi líbila 
a slíbili, že se k nám příští rok opět 
vrátí. Budeme se těšit.  

Letošní akci můžeme hodnotit 
jako vydařenou. Věříme, že příští rok 
nám bude počasí opět přát a setkáme 
se opět u Nechor s velkou návštěv-
ností. Děkujeme prušánecké chase 
a Slováckému krúžku za nácvik pás-
ma a přípravu této vinařské slavnosti.

  Vlasta Trechová

Návštěva kanadské velvyslankyně

Na slavnost vinobraní mezi pra-
videlné návštěvníky - příznivce 
folkloru, dobré zábavy a výtečné-
ho vína - letos zavítala i jedna vel-
mi vzácná návštěva, Její Excelence 
paní Valerie Raymond, kanadská 
velvyslankyně v Praze se svým 
manželem. Na Moravu přijela paní 
Raymond na pozvání Jihomorav-
ské komunitní nadace se sídlem 
v Moravské Nové Vsi a na návštěvu 
do Prušánek ji pozval náš pan sta-
rosta. Manželé Raymond poseděli 
u dechovky, obdivovali naše kroje, 
nádherné výšivky a malované maš-
le, množství naškrobených kasanic 
a útlé pasy našich děvčat. Poté vyra-

zili na prohlídku Nechor, zajímali se 
o jejich historii, zašli na návštěvu do 
sklepa a poprvé v životě ochutna-
li burčák, který jim chutnal tak, že 
jsme se museli zmínit nejen o tom, 
jak je zdravý, ale i o jeho záludnos-
tech. Před odjezdem se paní velvy-
slankyně postupně vyfotila se svým 
doprovodem u sklepa s malovaným 
žúdrem, a protože se velmi zajímala 
o historii a tradice Prušánek, pozval 
ji starosta obce na krojové hody pod 
zeleným. Snad si na nás ve svém 
nabitém programu najde čas.

Jana Kamenská
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Z výstavy „Tradice a historie Prušánek“

Letošní podzimní výstavou, kte-
rou tradičně pořádá Obec Prušánky, 
jsme ukončili oslavy 750. výročí od 
první písemné zmínky o obci. Výsta-
va, na níž se podíleli občané Prušá-
nek, předčila naše očekávání. Již od 
první chvíle, kdy ve Zpravodaji byla 
uveřejněna zmínka o výstavě, proje-
vila řada občanů nebývalý zájem. Po 
celý rok jsme s nimi hovořili o tom, 
jak bychom si výstavu představovali 
a co všechno mohou k vystavení nabíd-
nout. Vyzývali jsme je, aby doma pro-
hledali různá zákoutí a popřemýšleli 
o tom, co by bylo pro tuto akci vhod-
né.  Spolupráce a nadšení našim lidem 
při podobných akcích nikdy nechybě-
ly, ale tentokrát bylo vše opravdu na 
jedničku. Velmi si toho považujeme.

Přípravy začaly týden před otevře-
ním samotné výstavy. Exponáty, které 
se nám nashromáždily, byly úžasné. 
Občané přinesli staré úřední listiny, 
fotografi e, řemeslné nářadí, nádobí 
aj. Nábytek a ostatní velké kusy svezli 

zaměstnanci obecního úřadu. Byli jsme 
sami překvapeni, co všechno se mezi 
lidmi ještě zachovalo. Díky jejich sbě-
ratelské vášni a hlavně lásce k tradici 
jsme mohli takovou výstavu uspořádat.  
Když se všechno dalo dohromady, tak 
by jeden řekl, že je to jen hromada sta-
rých a možná zbytečných krámů. Ale 
pod rukama zkušené výtvarnice Slavo-
míry Foretové vše začalo dostávat ráz 
výstavy. Po třech dnech usilovné práce 
se návštěvníci ocitli uprostřed staré jiz-
by či kuchyňky. Nechyběli ani ukázky 
řeznického náčiní, stolařské nářadí, 
zemědělské a vinařské potřeby, kožeš-
nictví aj. Velké pozornosti se těšily staré 
fotografi e, na kterých mnozí z návštěv-
níků poznali své příbuzné. 

A věřte, že byli velmi potěšeni. 
Za obdiv stála neobvyklá sbírka sta-
rých žehliček a výšivky, které dodá-
valy celé akci sváteční ráz.  Návštěv-
níci mohli zhlédnout rovněž kroniky 
od roku 1926, které byly zapůjčeny 
z archívu v Hodoníně. 

S průběhem celé akce jsme byli 
jako pořadatelé velmi spokojeni. 
Poněvadž se výstava konala v obdo-
bí „dušiček“, návštěva byla velká. Do 
naší obce v tuto dobu zavítalo hodně 
rodáků, kteří se při prohlídce expo-
nátů v myšlenkách vrátili do života 
svých stařečků a stařenek. Všichni 
odcházeli velmi spokojeni a snad 
i s trochou nostalgie. A to, že se výsta-
va líbila, dokazují pochvalné zápisy 
v knize.

Nás pořadatele těší, že výstava 
z historie Prušánek byla úspěšná a hlav-
ně, že byla pěknou tečkou za oslavami 
vzpomenutého výročí obce.  

Děkujeme všem občanům, kteří 
tyto staré věci uchovávají pro příští 
generace a ochotně je nabídli na naši 
výstavu. Poděkováním patří rovněž 
těm, kteří věnovali náročným přípra-
vám svůj volný čas. Zvlášť děkujeme 
členkám svazu seniorů, které po celou 
dobu výstavu hlídaly.    

 Vlasta Trechová

Divadlo
Už po několikáté vystupoval na KD v Prušánkách Divadelní soubor Svatopluk při Domě kultury Hodonín, tento-

krát s komedií ruského spisovatele Nikolaje Vasiljeviče Gogola „Ženitba“. 
Byla to lehká a osvěžující hra o vdavekchtivé staré panně a čtyřech nápadnících, ze kterých díky pletichám doha-

zovačky a přítele jednoho z nápadníků nezbyl ani jeden. V roli slečny toužící po sňatku excelovala Ingrid Nesvadbová 
(jedna z našich milých místních lékárnic), s jejímž výkonem byl nadmíru spokojen i debutující režisér Josef Jaroš.

Stinnou stránkou příjemného večera bylo jen dvacet sedm prodaných vstupenek. Když připočítáme čtyři neplatící 
děti a tři pořadatele z OÚ, je to poměrně ostudný počet diváků. Plakáty visely čtrnáct dnů před představením ve skříň-
ce u OÚ, na plakátovací ploše u samoobsluhy, oznámení o divadle bylo stejně dlouho na kabelové televizi a bylo také 
hlášeno místním rozhlasem. Tak kde je chyba, vážení přátelé? 
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750

750

Adventní koncert
V páteční podvečer 9. prosince se 

v obřadní síni našeho obecního úřadu 
konal adventní koncert Hodonínské-
ho smyčcového kvarteta. V příjemné 
atmosféře jsme si poslechli známé 
koledy a vznešené pastorely, které nás 
všechny dostaly do vánoční nálady. 

Jak jistě všichni víte, zakládajícím 
členem tohoto tělesa je prušánecký 
rodák Jan Nosek, vynikající muzikant 
a pedagog, jedna z nejvýraznějších 
osobností klasické kultury našeho 
regionu. A protože letos v říjnu oslavil 
významné životní jubileum -  osmde-
sátiny, popřál mu starosta obce na 
závěr koncertu hodně zdraví a sil do 
dalších let. 

750. výročí Prušánek
Počátky Prušánek
Letos jsme si mnoha akcemi připomínali pro naši obec 

významné výročí. Co jsme to vlastně celý rok oslavovali? 
Založení Prušánek? Kdepak. Ty v roce 1261 už dávno stá-
ly a k oblakům se tyčila tvrz zemana, jehož jméno dalo 
vesnici název „Prusy“. Jak dlouho před tímto datem tady 
ta tvrz stála, to se nedá zjistit. V katastru obce je prokázá-
no osídlení už v 2. tisíciletí před Kristem, ale nesouvise-
lo s Prusy. Mimochodem, tento název nelze spojovat ani 
s podobným jménem „germánského“ Pruska, přestože 
v době Velké Moravy tu bylo germánské sídliště.

      Roku 1261 nebyl položen základní kámen vesnice, 
ani nikdo nevyoral brázdu vymezující hranice obce, ba 
ani nebylo vysloveno proroctví:“Vidím dědinu velikou, 
jejíž sláva hvězd se dotýká.“  Ale toho památného roku 
1261 se přece jenom něco stalo. Jednou, začátkem léta, 
jel pan Smil vizovickou krajinou na koni domů. Cestou 
zahlédl na keři překrásnou růži a dál to bylo takto:

 „ Pověst o založení kláštera vizovického.
 Pan Smil ze Střílek, který k rodu pánů z Kunštátu 

náležel, byl purkrabím královským na Broumově a dobrým 
hospodářem, který mnohými statky pozemskými vládl. Když 
jednou jel krajinou vizovickou, uviděl růži neobyčejné podo-
by a velice krásnou. Podiviv se tomu, utrhl ji a bedlivě scho-
val, aby ji přinesl Bohuvlasti, své manželce. Ale když přijel 
domů a chtěl ji vyndati, růže tu nebylo; i nenašel jí, ačkoliv 
si dobře pamatoval, kde ji schoval. Myslil si však přece, že by 
ji mohl někde vytrousiti, a proto obrátil se a jel ještě jednou 
touž cestou, kudy přijel. Růže nikde na cestě neležela, zato 

však ji našel na keři krásně kvetoucí, jako by se jí nebyl dotekl. 
Když to doma manželce své oznámil, zdálo se oběma, že se 
jim dává znamení, aby založili na tom místě klášter a posvě-
tili svaté Maří, růži nebeské. Učinili tak a hojně jej nadali, 
protože dětí neměli. Nový klášter obdržel jméno Mariina 
Růže anebo po svém zakladateli Smilenheim.“ (Sedláček, A.: 
„Historické pověsti lidu českého“, Odeon, 1972).

Poté památného dne 21. srpna 1261 zakládací listi-
na sepsána byla. Její pak věrný opis lze dnes shlédnouti 
v městě Olomouci, originálu však již není. Byste listiny 
uzříti a o všem se na vlastní oči přesvědčiti chtěli, těl svých 
ounavným cestováním až do metropole hanácké trmáceti 
musíte. Pokud se s povrchní informací z druhé ruky spo-
kojíte, kliknouti na internetové stránky města Vizovického 
račte a zde přepis do dnešní češtiny naleznete. Část jeho 
jsme si do našeho zpravodaje vložiti dovolili s laskavým to 
svolením páně doktora Psíka, autora překladu pergamenu 
tohoto do jazyka nám srozumitelného:

 „Zakládací listina Vizovického kláštera 
Smil ze Střílek, kastelán brumovský, společně se svou 

manželkou Bohuvlastou zakládá ve Vizovicích klášter zva-
ný Smilheim a .

V Olomouci 21. srpna 1261
 
Ve jménu svaté Trojice a nerozdílné Jednoty. Amen. 

My Smil ze Střílek, stálý kastelán brumovský, všem věr-
ným křesťanům, jež se seznámí s obsahem této listiny, 
k trvalé paměti.

text a foto Jana Kamenská
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Protože, jak dokazuje učení Písma svatého a jak nás 
zcela jasně poučuje každodenní příklad lidské pomíjivos-
ti, všichni umíráme a jako voda se rozplýváme do země, 
odkud není návratu, je nezbytné, abychom se ze všech sil 
snažili, jak nás k tomu pobízejí Kristova evangelia, ukládat 
si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději 
nevykopávají a nekradou, a získávali si přátele nespraved-
livým mamonem či bohatstvím nynějšího šalebného věku, 
aby nás, až tyto věci při odchodu z tohoto ničemného svě-
ta pominou, radostně přijali jako ztracenou a znovunale-
zenou ovci do příbytků věčných.

Nechť tedy vědí lidé nynějšího věku stejně jako budoucí 
pokolení věrných Kristu, kteří se seznámí s touto listinou, 
že my Smil, kastelán brumovský, zároveň se svou milova-
nou manželkou Bohuvlastou, po předchozí společné úvaze 
toužíce jako věrní křesťané vykoupit své hříchy, zejména 
když z boží vůle nemáme dědice a potomky, založili jsme 
k poctě Všemohoucího Boha a nejsvětější Panny Marie, 
slavné Bohorodičky, a všech svatých na našem dědičném 
majetku Vizovice klášter cisterciáckého řádu s vůlí a štěd-
rou přízní našeho nejvznešenějšího pána Přemysla, zvané-
ho též Otakar, pána Království českého, vévody rakouské-
ho a štýrského a markraběte moravského, a se souhlasem 
ctihodného otce a pána v Kristu, pana Brunona, biskupa 
olomouckého, v jehož diecézi byl klášter založen. Klášter, 
nazvaný podle našeho jména Smilheim byl osazen kon-
ventem velehradským, pročež jsme jej v souladu s naříze-
ními cisterciáckého řádu svěřili ctihodnému panu Miku-
láši, opatovi velehradskému, jemuž stejně jako jeho řádně 
ustanoveným nástupcům se dostává povinnosti visitace 

a veškerých dalších práv uvedeného řádu, jež má zastávat 
náležitým způsobem.

Aby se však nový klášter, jež jsme založili, zdárně roz-
víjel a aby tamní bratři, kteří chtějí věrně sloužit Bohu ve 
dne i v noci, měli zajištěny nutné životní potřeby, udělili 
jsme jim dědičným právem do trvalého vlastnictví níže 
vypsané vsi a dědičné statky: především vsi Vizovice 
s úterním trhem, Chrastěšov, Lutoninu… Navíc daruje-
me uvedeným bratrům do trvalého vlastnictví vsi Prušánky 
a Jiříkovice v provincii břeclavské, pouze Prušánky s celým 
hraničním újezdem, výnosy i užitky, podobně jako byly sta-
noveny ve vsi Potvorovice. 

Toto se událo v přítomnosti nejjasnějšího vládce 
a našeho pána Přemysla zvaného Otakar, výše psaného 
pána království českého, vévody rakouského a štýrského, 
markraběte moravského;...... 

„Dáno a stalo se v Olomouci v kapitule bratří Kazatelů 
v neděli v oktávu Nanebevzetí slovutné Panny, léta Páně 
tisícího dvoustého šedesátého prvního, indikce čtvrté.“ 

Z výše uvedených textů vyplývá, že letos jsme oslavo-
vali – stejně jako desítky obcí a měst jihovýchodní Mora-
vy včetně Vizovic - první písemnou zmínku o naší obci. 
Tou vstoupila do historie a na rozdíl od mnohých v ní 
sice s potížemi, ale přesto zůstala. Od věci při tom nebylo 
postavení vinařského kříže, neboť událost roku 1261 byla 
veskrze křesťanská. Ani vystoupení muzikantů z Vizovic 
nebylo nepříhodné, neboť díky jejich městu zápis vznikl. 

 Ing. Josef Zigáček    

Zakládací listina
Napadlo nás to, když jsme začali 

přemýšlet o podobě posledního Zpra-
vodaje roku 2011. Co kdybychom 
dali na titulní stránku onu památeční 
listinu, kde jsou poprvé zmíněny Pru-
šánky? Ano, to je ono!

Ale kde ji vzít? Začalo pátrání na 
internetu. Na webových stránkách 
města Vizovice jsme našli překlad této 
zakládací listiny a začala čilá kore-
spondence s Městským úřadem ve 
Vizovicích. Jestli se ptáte, proč zrovna 
Vizovice, tak připomínám, že onou 
listinou, která hraje tak důležitou roli 
v historii Prušánek, je Zakládací lis-
tina vizovického cisterciáckého kláš-
tera. Nejdříve jsme díky nim získali 
povolení použít překlad Zakládací 
listiny v našem Zpravodaji od jeho 
autora pana doktora Psíka. 

Potom jsme začali pátrat, kde je 
kopie listiny uložena a to bylo tro-
chu složitější. Dotazem v Arcibis-

kupském archivu v Olomouci, pod 
který Vizovice spadají, jsme se dozvě-
děli, že tato archiválie je uložena 
v Zemském archivu v Opavě, pobočce 
Olomouc. Abychom ji mohli použít, 
museli jsme získat povolení k poříze-
ní kopie od generálního vikáře Arci-
biskupství olomouckého Mons. Mgr. 
Josefa Nuzíka. Musím říci, že všichni, 
se kterými jsme jednali, byli velmi 
vstřícní a ochotní, povolení k poříze-
ní fotokopie nám přišlo během týdne. 
Na základě tohoto povolení jsme si 
telefonicky domluvili osobní návště-
vu v Zemském archívu v Olomouci, 
protože takové věci se prostě poštou 
nezasílají, to jistě chápe každý.

Do Olomouce jsem jela vyzbroje-
na dvěma fotoaparáty a slušně foto-
grafujícím mobilem. Znáte to, co 
kdyby se náhodou něco pokazilo?

Zemský archiv má sídlo u kostela 
husitské církve, pro muže bude lepší, 

když napíšu, že téměř naproti je fot-
balový stadion SK Sigma Olomouc. 

Na vrátnici se musíte zapsat 
a teprve potom vás nasměrují do 
archívu. Tady musíte ukázat povole-
ní na vaše jméno, občanský průkaz 
a pak podepsat spoustu papírů, ze 
kterých se dozvídáte, že jste „bada-
tel“. Zavazujete se použít kopii 
požadované archiválie jen k tomu 
jednomu jedinému účelu – pro nás 
to znamená použití v posledním čís-
le Prušánského Zpravodaje, a slibu-
jete zacházet s půjčenou archiválií 
s největší možnou opatrností, pokud 
možno jako v bílých rukavičkách, 
které skutečně později nafasuje-
te. Poté si musíte všechny vaše věci 
uložit v zamykatelné skříňce v šat-
ně a odejdete čekat do badatelské 
místnosti. Protože jsem si dopředu 
zjistila ve fondech sbírky archivní 
číslo listiny, čekala jsem jen chvilku, 
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asi patnáct minut. Kolem mě seděli 
ostatní „badatelé“, probírali se sta-
rými mapami, rodnými listy a růz-
nými jinými písemnostmi, cvakaly 
fotoaparáty. Za chvíli zavolali moje 
jméno a ve výdejně archiválií mně 
předali složku z hnědého papíru 
a bílé rukavičky. Znovu upozornili na 
nanejvýš šetrné zacházení a konečně 
mně ten poklad předali. Opatrně 
jsem velkou obálku položila na stůl, 
rozsvítila lampy a natáhla rukavice. 
Přiznávám, byl to vzrušující oka-

mžik, když jsem obálku opatrně 
rozložila, a přede mnou ležela stará, 
a přitom překvapivě velmi zachovalá 
pergamenová listina. Věděla jsem, že 
to není přesně ten dokument z roku 
1261, protože ten se bohužel nedo-
choval, ale i tak...  Zvláštní pocit, 
moci držet v rukou něco tak starého 
a pro vesnici, ve které jsem se nar-
odila, tak důležitého. Začínám opa-
trně fotit, jedním i druhým fotoapa-
rátem, první, druhý, desátý snímek. 
A ještě pro jistotu pár fotek mobilem. 

Potom už jenom listinu přeopatrně 
zabalit zpátky do obálky, pozhasínat 
světla a odevzdat pergamenovou lis-
tinu archivní pracovnici ke kontro-
le, poslední podpis a hotovo. Doma 
přetažení fotografi í do počítače 
a nesmírná úleva, že to vyšlo.

Přijměte tedy, vážení přátelé, toto 
číslo Prušánského Zpravodaje jako 
poslední dárek k 750. výročí první 
písemné zmínky o Vaší rodné vsi. 
Doufáme, že se Vám bude líbit.

Text: Jana Kamenská

Zakládací listina Smila ze Střílek 
je psána latinsky, zřejmě písmem 
nazývaným minuskule gotická, což 
je latinský typ písma, odlišný od řec-
kého typu písma, které bylo dříve 
používáno v našem velkomoravském 
prostředí. Je psána na pergamenu, 
i když už od poloviny 13. století se 
stále více používal papír, protože 
pergamen byl drahý a těžko se zís-
kával. Na pergamen se  tehdy psalo 
husím brkem a atrament se vyrá-
běl ze sazí, nezralých ořechů nebo 
z duběnek. Rozborem této listiny 

po stránce diplomatické i obsahové 
se zabýval J. Šebánek ve svém díle 
“Vizovická listina Smila ze Střílek 
z roku 1261 jako historický pramen 
především k otázce osídlení na Valaš-
sku. Valašsko VIII., 1959-1961“, který 
přesvědčivě dokázal, že se bohužel 
nejedná o listinu pravou, ale o falzum 
pravděpodobně z druhé poloviny 
14. století. Text tohoto falza však 
vychází z jiné listiny Smilovy, která 
s největší pravděpodobností vznikla 
v době, na kterou naše listina odkazu-
je, tedy 21. srpna 1261. Ta se bohužel 

také nedochovala. I přes různá další 
doplnění, která souvisí se situací vizo-
vického kláštera v době vzniku falza, 
tedy ve 14. století, můžeme základní 
informace obsažené v listině, považo-
vat za věrohodné a rok 1261 za sku-
tečný rok vzniku vizovického kláštera. 
J. Šebánek ještě dodává, že i tato falza 
mají velký historický význam, pro-
tože jejich tvůrci málokdy pracovali 
bez předlohy. A navíc prý jejich pečeti 
jsou většinou pravé, protože byly často 
opatřeny z původních listin.

Text a foto: Jana Kamenská

A ještě něco málo hištorických údajů
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Jak se žije vinařům                                                                                        

Vinařský rok
2011
V letošním roce si opět počasí děla-

lo, co chtělo. Po vyrašení révy vinné 
se dostavily jarní mrazíky, které napá-
chaly v některých lokalitách, hlavně 
v dolinách, nemalé škody. Viniční tra-
tě ve vinařské oblasti Morava nedo-
padly tak špatně jako vinařská oblast 
Čechy, kde zmrzlo 90% vinohradů 
a ve velké míře i jablka a další ovoce.

Léto bylo vrtkavé a provázely ho 
studené noci. Zato měsíc září potvr-
dil, že víno vaří, ale ne v bečkách, ale 
na vinici. Říjen navázal na slunečné 
a teplé září a pomohl hroznům dozrát 
do kvalit pozdních sběrů a výběrů 
z hroznů.

U letošním ročníku jsme zazna-
menali nejen kvalitu, ale výjimečně 
i kvantitu a tak mnoho vinařů řešilo 
Nerudovskou otázku: Kam s ním? 

Letošní bílá vína s menší kyse-
linkou se jeví jako hodně pitelná 
a červená s vyšším obsahem taninů si 
říkají o zrání na sudu. 

Také v příštím roce se chystají 
v Nechorách dvě vinařské akce. První 
je Festival otevřených sklepů s názvem 

– Jaro na Podluží, která proběhne 
14. - 15.4.2012 za účasti vinařů z Pru-
šánek, Nového Poddvorova, Morav-
ské nové Vsi a Hrušek. Je to akce 
celostátního významu, která nabízí 
aktivity nejen vinařům, ale i ostatním 
podnikatelským a živnostenským 
subjektům. Tato akce se k nám vrací 
po dvou letech a festival zaznamená-
vá téměřdvoutisícovou účast přízniv-
ců vína z celé České republiky. 

Druhá už tradiční akce je 3. roč-
ník „K Nechorám do sklepa“ která 
se bude konat v sobotu 23.6.2012 už 
jen za účasti Prušáneckých vinařů. 

Na obě akce Vás srdečně zvou všichni 
místní vinaři. 

Touto cestou bych chtěl také pou-
kázat a apelovat na pořádek a upra-
venost našich Nechor a hlavně na 
dosud nevybudované cesty, které jsou 
ve velmi špatném stavu a určitě ne-
jsou vizitkou obce.

Závěrem mi dovolte, abych Vám 
popřál do Nového roku hodně zdraví, 
štěstí, trpělivosti, mnoho sil ve Vaší 
pracovní činnosti a také otevřená srd-
ce a úctu člověka k člověku!. 

Tož na zdraví!
Milan Vašíček – Vinař z Prušánek

Vinná koupel ve vinici. 
I tak se žije ve Vrchních Nechorách...

foto: Štěpánka. Škrobová

foto: Petr Böhm
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Drakiáda 2011
Už jako kdyby to bylo snad tradicí - nevydařené počasí na pouštění draka. 
Sice jsme letos vítr měli také „objednaný na zakázku“, bohužel ani letos ne a ne zafoukat. 
A to byla v sobotu 22.10.2011 ve 14 hod. za kostelem úctyhodná účast lidí, které počasí neodradilo a chtěli dostat 

draka nahoru na oblohu. Byli k vidění draci různých barev, tvarů, velikostí, kupovaní nebo ručně vyrobení. Těšit jsme 
se tak mohli alespoň z prosluněného sobotního odpoledne stráveného se svými blízkými na čerstvém vzduchu. A kdo 
doma nelenil a draka si sám vyrobil, odcházel domů i s malou cenou a diplomem. Tak příští rok znovu na drakiádě! 

                                                                        Za skauty, středisko Mikulčice Barbora Ivičičová

Lampionový pruvod
V předvečer 17. listopadu jsme pro naše děti uspořádali lampiónový průvod.  Za doprovodu fi lmových a pohádkových 

melodií se vydal po chodníku ulicí Hodonínskou a Školní. Tuto trasu volíme z bezpečnostních důvodů.  Dříve jsme prů-
vod rozdělili natřikrát. Bohužel narozených dětí je míň a není tedy možné, abychom děti nasměrovali do více ulic. Přesto 
děkujeme všem, kteří se průvodu zúčastnili. To znamená dětem se zářícími lampióny a rodičům za jejich doprovod.

                                                                                                                            Vlasta Trechová

26. březen - Jarní úklid větrolamů
Po společné dohodě s obcí a mys-

livci jsme se rozhodli, že alespoň 
zčásti pomůžeme našemu okolí 
a tak jsme tuto jarní sobotu vyrazili 
do okolních větrolamů. Co nás tam 
čekalo, předčilo naše očekávání, 
množství a sortiment zboží všeho 
druhu by vydalo na dlouhý seznam. 
Do odpoledních hodin jsme naplni-
li dvě traktorové vlečky a roztřídili 
je na sběrném dvoře. A to mluvím 
jen o naší skupině, podobný výsle-
dek měli i myslivci. Takový zážitek 
si rádi příště odpustíme, proto se 
všichni snažme, ať v našem okolí 

Ve zkratce

Sport

Fotbalový oddíl  v roce 2011
podobných nekonečných skládek 
už nepřibývá.

7. květen - Pálení čarodějnic, 
dětský den   

Jako již tradičně jsme uspořádali 
i letos pálení čarodějnic spojené se 
sportovním odpolednem pro děti. 
Za nádherného počasí se nám v are-
álu sešla spousta dětí s rodiči a dal-
ším doprovodem. Celé odpoledne 
se děti na hřišti výborně bavily, a to 
bylo hlavním cílem této akce. Zájem 
dětí o připravené soutěže a celkově 
příjemně strávené odpoledne je pro 
nás organizátory velkou odměnou 

a závazkem do budoucna. Celá akce 
vyvrcholila ve večerních hodinách 
zapálením mohutné hranice. 

18. červen - Turnaj ulic 
v malé kopané

K letošním oslavám 750 let obce 
Prušánky se fotbalový oddíl rozhodl 
přispět uspořádáním turnaje v malé 
kopané pro širokou veřejnost. Poda-
řilo se nám zorganizovat 8 mužstev 
rozdělených do dvou skupin, celkově 
se do zápasů zapojilo přes 70 hráčů. 
Po dramatických a zajímavých bo-
jích ve skupinách vyvrcholil turnaj 
fi nálovým zápasem Vsisko versus 
Sportovní ulice. Celkovým vítězem 
tohoto 1. ročníku se po penaltovém 

o



strana 16 Číslo 4/2011

Zpravodaj obce Prušánky

V měsíci říjnu zahájily šacho-
vé soutěže sezóny 2011/2012. „A“ 
družstvo využilo možnosti postu-
pu do 2. Ligy E, jelikož Lipovec tuto 
možnost odmítl a dalším postupují-
cím byly právě Prušánky. V prvním 
utkání Prušánky „A“ zvítězily ve 
Starém Městě „C“ v poměru 5,5-2,5. 
Další dvě utkání ve stejném poměru 
prohrály a to s Boršicemi „A“ a Šum-
perkem „A“. Věříme, že v dalším prů-
běhu „A“ družstvo získá dostatečný 
počet bodů k záchraně. 

Celkem rozpačitě vstoupilo do 
okresního přeboru I. třídy naše „B“ 
družstvo. V prvním utkání celkem 
hladce zvítězilo ve Veselí nad Mora-
vou „C“ 5,5-1,5, poté podlehlo Kyjo-
vu „B“ 2,5-4,5 a ve třetím kole opět 
hladce zvítězilo v Kněždubu „A“ 5,5-
1,5. 

Co se týká okresního přeboru II. 
třídy a tedy našeho „C“ družstva, pak 
toto zvítězilo shodně 3-2 nad Ždáni-
cemi „A“ a Domanínem „B“. Je teprve 

Začala nám očekávaná sezóna 
pro náš oddíl v její historii a to hlav-
ně pro A družstvo v Jihomoravské 
divizi a C družstvo v krajském pře-
boru skupiny I.

A družstvo v loňské sezóně postou-
pilo a těšilo se na nová a kvalitnější 
mužstva. První mistrovský zápas jsme 
sice na Sokolu Brno IV prohráli, ale 
i soupeř potvrdil, že se s námi bude 
muset v soutěži počítat a to se potvr-
dilo. Po odehraných jedenácti kolech 
jsme ze čtrnácti účastníků na pěkném 
třetím místě se sedmi výhrami, jed-

rozstřelu stala ulice Sportovní. Celá 
akce proběhla v příjemné atmosféře 
s pěknou diváckou kulisou, a proto 
se už nyní můžeme těšit na ještě lepší 
příští ročník.

4. září - Mladší a starší 
fotbalová přípravka  

Se začátkem nového školního 
roku vstoupila do své první fotbalo-

vé sezóny naše přípravka. Ve dvou 
družstvech mladších a starších se 
nám na soutěž dlouhodobě připra-
vovalo přibližně 15 adeptů ve věku 
6-10 let. Kluci vytvořili dobrou partu, 
a jejich úsilí a chuť do fotbalu nás veli-
ce těší. Výsledkově to samozřejmě při 
srovnání s nejlepšími týmy na okrese 
nemůže být ještě to pravé, ale i v této 
oblasti už jsme zaznamenali první 

výhry a úspěchy. Hlavní však je zájem 
a radost dětí z pohybu a fotbalu a na 
tom se dá stavět. Díky zájmu rodičů 
a všech fanoušků jsme klukům při 
zápasech vytvořili i hezkou sportov-
ní atmosféru. Proto se budeme snažit 
poctivou a obětavou prací s těmito 
nejmenšími o jejich další rozvoj.

Zbyněk Hromek

TJ Podlužan oddíl šachu

zahájení soutěží a je ještě řada zápa-
sů pro získání bodů, dobrého pocitu 
a radosti ze hry. 

Od září zahájil činnost i šachový 
kroužek, který navštěvuje pravidelně 
10 dětí. Rozehraný je klubový pře-
bor šachového kroužku, kde se děti 

učí hrát vážnější partie, což je i dob-
rá příprava pro šachové turnaje dětí. 
V prosince proběhne Vánoční turnaj 
šachového kroužku a také okresní 
kolo přeboru škol v šachu v Hodoní-
ně.

 František Dryšl

Oddíl kuželek Podlužan Prušánky
nou remízou a třemi prohrami, a to 
je umístění, se kterým jsme na začát-
ku sezóny vůbec nepočítali. Hlavně 
jsme rádi, že se nám daří vozit body 
z venku z cizích kuželen, na kterých 
někteří z nás ještě nehráli. Jsme taky 
moc rádi za diváckou přízeň, kdy na 
naše domácí zápasy chodí nespočet 
diváků a někdy bývá na kuželně - jak 
se říká - docela „narváno“. Doufám, 
že se nám bude takto dařit i nadále 
a že na konci soutěže budeme s naším 
umístěním spokojeni. Nastupujeme 
v sestavě Hosaja Zdeněk, Pihár Ton-

da, Horák Radek, Klečka Zdeněk, 
Zálešák Zdeněk, Zálešák Stanislav 
a Esterka Stanislav ml. 

B družstvo, hrající krajský přebor, 
je po odehraných 11. kolech ze čtrnác-
ti družstvev se třemi výhrami a šesti 
body na předposledním třináctém 
místě. Je velká škoda, že se jim začá-
tek sezóny moc nepovedl, ale věřím, 
že se dají dohromady a kvalitními 
výkony postoupí v tabulce o několik 
příček výše, tak jak si to určitě přejí. 
Za družstvo hrají Esterka Stanislav st., 
Kristová Alena, Polách Jara, Zvědělík 
Libor, Lauko Jiří, Zvědělíková Alena, 
Flamík Pavel a Pálka Michal. 
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C družstvo hraje prvním rokem 
stejnou soutěž jako B družstvo. 
Postoupilo tam vloni a je s devíti body 
na devátém místě. Zatím se jen se sou-
těží seznamují, ale výsledky mají dost 
kvalitní na to, aby se v soutěži udrželi 
a stoupali do horní poloviny tabulky. 
Škoda některých zápasů, které prohráli 
jen o pár kolků a možná i svojí nezku-
šeností, ale takové zápasy jsou nejlepší 
škola. Věřím,že si toho jsou vědomi, 
a že se z malých chyb, které rozhodují 
velká a těžká utkání, poučí. V družstvu 
hrají Šimek Milan, Koliba Petr, Polách 
Václav, Šimek Michal, Tesařík Martin, 
Novotný Jiří a Šeráci Tomáš a Jarek.

Naši dorostenci spolu hrají druhým 
rokem a hrají moc dobře. Po reorga-
nizaci, kdy hrávali II.dorosteneckou 

ligu, kterou svaz zrušil, hrají jiho-
moravský krajský přebor a vedou 
si neskutečně. Z deseti odehraných 
zápasů jsou jen s jednou prohrou 
suverénně na prvním místě. První 
prohru utrpěli až teď a to jim chyběla 
jedna kuželka na to, aby aspoň remi-
zovali, ale takové už kuželky jsou. 
Jinak vyhráli devět zápasů v řadě, 
což je opravdu skvělý počin. Letos 
o prázdninách byli na letním kužel-
kářském táboře, který - jak je vidět 
- jim opravdu moc pomohl k jejich 
kuželkářskému růstu. Jejich výsled-
ky a výkony jsou toho důkazem. Naši 
mladí hrají v sestavě Zálešáková Sára, 
Šimková Jitka, Zálešák Jan, Šopík Petr 
a Fojtík Dominik. 
Za kuželkářský oddíl Zdeněk Zálešák

Z  činnosti  hasičů z Prušánek
Letošní rok u prušáneckých dob-

rovolných hasičů začal v poklidném 
duchu, ale těsně před začátkem sezo-
ny se vyskytly problémy, které vyústi-
ly v odchod dvou dlouholetých členů 
sboru Petra Kučery a Víta Bravence. 
S nejistotou o další budoucnost sbo-
ru byla svolána mimořádná schůze, 
ze které byl zvolen nový výbor a také 
velitel jednotky. S menší přestavbou 
se také muselo vypořádat soutěžní 
družstvo, jejímž velitelem se stal Još-
ka Polách ml.

Sezóna soutěžnímu družstvu zača-
la 30. dubna ve Vacenovicích. Nese-
hranost byla patrná při celém úto-
ku, a tak čas 21:01 nás zařadil až na 
13. místo. Sezona se záhy rozeběhla 
naplno. Dařilo se nám střídavě, časů 
kolem 19 - ti vteřin bylo málo a osm-
náctka se nám povedla jen jednou, 
a to v Hrubé Vrbce 18:94, což nám 
v nabyté konkurenci stačilo pouze na 
sedmé místo. Hrnec se nám ale nako-
nec vybojovat podařilo, a to v Šara-
ticích. Čas 19:41 nám stačil na třetí 
místo, což byl v konkurenci s týmy 
z Vyškovska úspěch. V polovině sezó-
ny se jako obvykle konala soutěž také 
u nás. Počasí nám nepřálo a tak účast 
diváků nebyla nijak valná. Družstvo 
skončilo na 15. místě což byl neú-

spěch. Letošní ročník skončil soutěží 
ve Velké nad Veličkou, kde jsme utrh-
li poslední tři body, a celkově letoš-
ní sezonu zakončili na nelichotivém 
jedenáctém místě s celkovým počtem 
dvaatřiceti bodů. Snad jsme si letos 
všechnu smůlu vybrali a příští sezona 
dopadne líp, a vrátíme se na příčky, 
které nám patřily ještě předloni.

Mimo jiné jsme také prováděli 
sběr železa, tímto chceme poděko-
vat občanům za podporu. Peníze 
vytěžené z těchto akcí podporují 
chod SDH. Spolu s OÚ jsme se podí-
leli na letošních slavnostech v naší 
obci. Při dýňobraní v mateřské ško-
le jsme dětem dělali ukázky techniky 
a jako každý rok přes zimu soutěžíme 
v amatérské lize kuželkářů.

Výjezdová jednotka má od letoš-
ního roku nového velitele, kterým 
byl zvolen Jakub Valuch a dalších 14 
členů, z toho dva velitele družstev, 
pět strojníků a sedm hasičů. Svou 
činnost jednotka letos zahájila vel-
mi brzy, když   v lednu zasahovala 
u požáru rodinného domku v Pru-
šánkách. Dále se pokračovalo v údrž-
bě a opravách vozového parku, který 
nepatří mezi nejmladší. Na vozidlo 
CAS 32 tatra jsme vyrobili osvětlo-
vací stožár, dokoupili elektrocentrálu 

a menší plovoucí čerpadlo. V hasič-
ské zbrojnici byla vytvořena menší 
dílnička pro nejnutnější opravy a také 
odsávání pro odvod výfukových spa-
lin z vozidel. Na těchto činnostech 
se největší měrou podílel Jara Bůšek, 
kterému bych chtěl velice poděkovat.

Na závěr si můžeme jenom přát, 
aby byl příští rok co nejúspěšnější. 
Aby se soutěžnímu družstvu dařilo, 
vozilo co nejvíce úspěchů a vzorně 
reprezentovalo naši obec. Výjezdové 
jednotce  pouze snadné zásahy a snad 
i nějakou obměnu vozového parku. 

Také bych chtěl poděkovat obecní-
mu úřadu za jeho výraznou podporu  
naší činnosti, a vůbec všem občanům 
v naší obci, kteří si naší činnosti váží 
a kterým se snažíme v rámci našich 
schopností a možností pomoci.

Za SDH Jakub Valuch
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Čtete? Čtěte! 
Blíží se konec roku, Vánoce a s nimi přichází zima. 

A to je čas, kdy rádi sáhneme po pěkné knížce. 
Přijměte tedy pozvání k nám do knihovny, kde Vám 

nabídneme spoustu pěkných knih. Stále pokračujeme 
v Regionální službě Městské knihovny v Hodoníně, která 
do naší knihovny přiváží měsíčně padesát knih. Tyto jsou 
našim čtenářům k dispozici půl roku a potom je vracíme.  

Kromě toho nám knihovna zakupuje knihy nové. Pro-
středky na tento nákup jsou z rozpočtu Obce Prušánky. 
V letošním roce bylo na knihy vyčleněno 25 tisíc Kč. Poně-
vadž v současné době probíhá vkládání záznamů do auto-
matizovaného knihovního systému  Clavius  a vyřazuje se 
větší počet knih, v příštím roce bude částka na nákup knih 
navýšena o 5 tisíc.

V říjnu byla provedena menší úprava dětského odděle-
ní, kde byl instalován dětský koutek. Věříme, že maminky 
s dětmi jej budou využívat a návštěva knihovny bude pro 
všechny příjemnější.

Zveme Vás tedy k nám do knihovny. Uvítáme každého 
a poradíme, posloužíme…

Internetové služby poskytujeme zdarma. 

Informace z knihovny

 Půjčovní doba:  Út    8:00 - 17:00
                            Čt     8:00 - 16:00
Poplatek za registraci:   
Děti   20,- Kč/ rok    
Studenti 30,- 
Důchodci 30,-
Dospělí         40,- 

                                                                         
Přejeme všem čtenářům pěkné a klidné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí 
a příjemnou pohodu s pěknou knížkou. 

 Na Vaši návštěvu se těší knihovnice     

Nový dětský koutek v místní knihovně

Vánoční koncert
Myslím si, že načasování letošního vánočního koncertu nemá chybu, protože v předvečer Štědrého dne 

mají všechni všechno hotovo, možná jen některým hospodyňkám zbývá dožehlit  sváteční „tyštuchy“. Přijďte si 
poslechnout své oblíbené melodie na vánoční koncert dechové hudby Šohajka, který bude v pátek 23. prosince 
2011 v 18 hodin v našem KD. 

Všichni jste srdečně zváni.

Koledování na návsi
Koledování u vánočního stromu na návsi je už prušánecká tradice. I letos na Vás na všechny budeme čekat 

na Štědrý den ve 14 hodin před OÚ. My nachystáme noty, vy s sebou vezměte všechny, kteří mají rádi koledy. 
A nezapomeňte ani na další tradici – pleskačku a vlastní štamprličku, možná nebude sníh, ale určitě bude 

zima. Těšíme se na Vás, přijďte se v tento krásný den pozdravit se všemi, které máte rádi a popřát si krásné svátky 
vánoční.

Ohňostroj 
Jak lépe přivítat nový rok než velkolepým ohňostrojem?
2. ledna se nám všem bude tajit dech nad vybuchující barevnou nádherou na černé obloze. Sejdeme se 

v 17 hodin, a s dary od našich vinařů, za které předem děkujeme, pro Vás zajistíme i horký svařák. 

Přijměte naše pozvání...
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Mše svaté během vánočních svátků:
24.12.2011          20:00 hodin (půlnoční mše)
25.12.2011              9:00 hodin (Slavnost Narození Páně)
26.12.2011              9:00 hodin (Sv. Štěpán)
    1.1.2012             9:00 hodin (Slavnost Matky Boží Panny Marie)

24.12.2011 budou místní skauti roznášet betlémské světlo.

Narození: 

Barbora Vacková 
Pavel Lamač 
Lucie Klímová 

Sňatky:
Radka Bábíčková 
Vratislav Harabiš

Radka Balgová 
Tomáš Hložek

Jana Doležalová 
Pavel Lamač

Společenská kronika
Životní jubilea:

80 let
Helena Pšovská 
Ludmila Zálešáková

85 let
Štěpán Bůšek 
Jan Švásta
Ludvík Hromek 

91 let
Jiřina Švehlová

Opustili nás:

Františka Hromková
Miroslava Zigáčková
Jan Buštík
Ladislav Bílek

50 let společného života 
oslavili manželé

Jaroslav a Marie Damborští
Drahomír a Marie Kurkovi 
 
Přejeme jim hodně zdraví, 
vzájemné lásky a pohody.

Všem jubilantům blahopřejeme.

Manželé Kurkovi, foto Lukáš Kurka
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Přehled kulturních akcí Obce Prušánky na rok 2012 
  2.1.2012    Ohňostroj
21.1.2012   Krojovaný ples
28.1.2012   Společenský ples SRPDŠ
10.2.2012                     Diskoples kuželkáři
18.2.2012                     Čundrbál (Kapela Starých Časů)
25.2.2012                     Maškarní diskoples
11.3.2012                     Karneval pro děti
8.4.2012     Velikonoční zábava
14. – 15.4.                    Festival otevřených sklepů „Jaro na Podluží“ (akce vinařů)                                 
21.4.2012                     Výstava vín ve Vinných sklepech U Jeňoura (akce vinařů)
18.5.2012                     Beseda s důchodci
19.5.2012               Bicykliáda
26.5.2012   Májové zpívání
3.6.2012   Dětský den 
22.6.2012   Svatojánská noc
23.6.2012                     Otevřené sklepy Prušánky – Nechory (akce vinařů)
4.8.2012   Noční soutěž SDH o pohár starosty obce
11.8.2012                     Beseda u cimbálu
12.8.2012   Krojované hody – beseda u cimbálu
13.8.2012   Krojované hody
14.8.2012                     Krojované hody
1.9.2012   Zarážání hory (akce vinařů)
15.9.2012   Vinobraní
Říjen 2012  Drakiáda
26.-28.10                     Podzimní výstava
10.11.2012                 Sraz rodáků a ochutnávka svatomartinským vínem 
16.11.2012                   Lampionový průvod
Prosinec                       Vánoční koncerty a vystoupení
24.12.2008              Vánoční koledování na návsi  
 

 Tento přehled kulturních akcí na rok 2012 je pouze informativní a může být doplněn o nové akce.  
Změny termínů  u některých akcí nejsou rovněž vyloučeny.

Voňavé vánoční inspirace 

Mandle na oplatku

5 dkg másla, 20 dkg krystalu, 2 vanilky zahříváme do lehkého zhnědnutí cukru,  přidá-
me 220 ml šlehačky v kelímku a mícháme do úplného rozpuštění cukru. Potom přidá-
me 45 dkg oloupaných mandlí nakrájených na délku – viz foto, a zahříváme do vzniku 
vazké pevné hmoty.

Již předem vykrájíme kolečka z oplatků (asi 90 koleček o průměru 4 cm, což je asi 
3/4 balení hranatých dortových oplatků, nebo 3 balení tenkých kulatých vánočních 
oplatků).

Na každé kolečko nakupíme ještě teplou mandlovou hmotu, pečeme na pečícím 
papíře 5 - 10 min při 175 °C. Z plechu sundáváme horké, a protože se může stát, že malá část mandlové hmoty sjede 
z oplatky, upravujeme je ještě na plechu příborovým nožem.

Vychladlá kolečka můžete buď namáčet spodní stranou v čokoládě, nebo můžete čokoládou postříkat vrch kolečka. 
Nejlepší jsou ale úplně bez ničeho. Vyzkoušejte, jak vám budou chutnat. 
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Poděkování od redakční rady
Děkujeme všem našim dopisovatelům za jejich zajímavé příspěvky a Vám čtenářům za Vaši přízeň. Zároveň se 

obracíme na všechny, kteří ještě pořád váhají, jestli svůj názor, zážitek nebo zkušenost zveřejní ve Zpravodaji, aby 
tak bez obav učinili. Jestli budete potřebovat s něčím pomoci, stačí jen požádat. Stejně tak vyzýváme všechny, kteří 
mají nějaký nápad, nebo jim ve Zpravodaji chybí něco, co je v našich silách zařídit, ať 
za námi přijdou, nebo nám napíší. Už teď se těšíme na spolupráci s Vámi.

Vážení spoluobčané,
naše redakční rada se připojuje ke všem přáním, která se v tomto Zpravodaji 

objevila a přeje všem lidem dobré vůle pohodové svátky vánoční a v novém roce 
2012 hodně zdraví, štěstí, lásky a vzájemného porozumění.

Za redakční radu dr. Jana Kamenská

Pedikúra-Lucie Nowak (Komosná) 
Vás srdečně zve do salonu Avanti Nail&Spa 

na adrese: U Trati 93, Moravská Nová Ves nebo Sady 28.října 4, Břeclav. Využijte
výhodných cen v příjemném prostředí. Naše služby: mokrá pedikúra, depilace, thajská masáž nohou, vizážistka 

(denní, večerní a svatební líčení). Udělejte svým blízkým radost zakoupením dárkového poukazu. 
Zahájen prodej vánočních dárkových poukazů.  Těšíme se na Vaši návštěvu.

Telefon: +420 773 578 029 ,www.avantinail@spa.cz
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Vinobraní

Naše fotbalové mládí

Výstava „Tradice a historie Prušánek“                


