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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 
rok 2011 je za námi, přesto bych 

ho rád krátce zhodnotil. Byl to rok, ve 
kterém jsme si připomněli 750. výro-
čí první písemné zmínky o naší obci. 
Oslavy, které se k tomuto výročí usku-
tečnily, proběhly v důstojné atmosfé-
ře za široké účasti občanů. Rád bych 
touto cestou poděkoval všem, kteří se 
jakýmkoli způsobem na těchto osla-
vách podíleli.

V loňském roce byla provede-
na rekonstrukce plynového potrubí, 
a v rámci této akce realizována výstav-
ba nových chodníků na ulici Nová, 
Příční, Vsisko, Sportovní a Hodo-
nínská. Zhotovena byla komunika-
ce Cacardov a dokončena výstavba 

inženýrských sítí v ulici Moravská. 
Dále proběhla rekonstrukce školní 
družiny, rozšíření sociálního zařízení 
v MŠ, rekonstrukce bytu ZŠ, úprava 
veřejných prostranství a zahrad v uli-
ci Slunečná a mnoho dalších úprav. 
V současné době byly zahájeny opravy 
komunikace Kopeček, a koncem měsí-
ce března začne výstavba kanalizace 
na ulici Lomená včetně komunikace 
a  kanalizace na ulici Koncová. Na léto 
plánujeme výstavbu cyklostezky Pru-
šánky – Josefov, ovšem toto je pod-
míněno dotací z SFDI. Také se budou 
muset opravit příčky ve sborovně ZŠ. 
Začneme s budováním dětských hřišť 
na Slunečné, Příční, Novinkách a nej-
větší hřiště plánujeme v proluce u ZŠ. 

Jednoznačně největším záběrem bude 
zateplení kulturního domu včetně 
výměny oken a dveří. O dotaci máme 
požádáno a pevně doufáme, že nám 
to vyjde. Čeká nás změna územního 
plánu, která se bude týkat oblasti za 
hřbitovem. Tady musí být také zlega-
lizována stavba a dětské hřiště skautů, 
parkovací plocha a plocha pro stavbu 
smuteční síně.

Jak vidíte, je toho skutečně hodně 
a naším přáním je úspěšná realizace 
všech těchto našich záměrů.

Vážení spoluobčané, protože veli-
konoční svátky jsou za dveřmi, přeji 
Vám všem jejich krásné prožití, vese-
lou zábavu a dětem hodně „šlahačky“.  

starosta obce Jan Prčík
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Informace místostarosty
Vážení spoluobčané,
po uplynulém roce opět vyhod-

nocujeme hospodaření s odpady 
– přehled příjmů a výdajů odpado-
vého hospodářství naleznete v tabul-
ce.  Jsme rádi, že Vy, občané, stále 
více využíváte třídění odpadu a jeho  
ukládání  na sběrném dvoře.  Doufá-
me, že v tom budete pokračovat i při 
velkém jarním úklidu.  

Příjmy   Kč
TKO občané a fi rmy 830 059
Eko-kom  352 864
Kovošrot, elektro 40 009
Příjmy celkem  1 222 932

Výdaje   Kč
Uložení TKO a svozy 1 499 528
Tříděný odpad  115 598
Energie, poradenství, 
nebezpečný odpad 
– sběrný dvůr  112 671
Výdaje celkem  1 727 797

Od úterý 20. března je opět v pro-
vozu recyklační plocha, otvírací dobu 
a ceník naleznete na internetových 
stránkách obce a na kabelové televi-
zi. V roce 2011 byl příjem z proda-
ného recyklátu 181 970,- Kč, nákla-
dy na recyklaci stavební suti byly 
589 434,- Kč. Většina recyklátu neby-
la určena k prodeji, ale posloužila pro 
obecní potřeby – zpevňování polních 
cest, navážka na ulici Moravská a Slu-
nečná. 

Zároveň bychom vás rádi upo-
zornili na možnost uložení větví, 
révoví a roští na prostranství za 
recyklační plochou. Pro drobněj-
ší biologický odpad slouží kontej-
ner na sběrném dvoře a hnojiště za 
hřbitovem. Do kontejneru za hřbi-
tovem patří pouze biologický odpad 
ze hřbitova. Dále upozorňujeme na 
to, že kvůli velkému suchu vydal 
jihomoravský hejtman mimořád-
né opatření, ve kterém se zakazuje 
rozdělávání jakýchkoli ohňů až do 
odvolání. Každý, kdo toto nařízení 
poruší, se dopouští přestupku a ten 
jako takový bude postihován.

Vzhledem k tomu, že návrat-
nost plných pytlů s tříděným odpa-
dem oproti pytlům vyzvednutým se 
pohybovala přes veškerá upozornění 
již po tři roky kolem 70 %, přistou-
pili jsme k výměně pytlů způsobem 
„pytel za pytel“, maximálně však 
v množství tři pytle žluté  a dva pytle 
modré. Do tohoto tříděného odpadu 
patří jen normální odpad z domác-
nosti. Pokud provádíte v domě či bytě 
nějaké úpravy, vyvezte tento odpad na 
sběrný dvůr, který byl zřízen za tímto 
účelem. Znovu žádáme o pořádné 
sešlapávání PET lahví. Pokud bude 
mít někdo pytlů málo, může si je za 
3 Kč / ks koupit na OÚ.

Od letošního roku je nutné uza-
vřít novou smlouvu o odvádění 
odpadních vod – nejlépe při první 
platbě stočného.  Nezapomeňte, že 
splatnost stočného za první pololetí 
je 30. června  2012. Celkovou částku 
za stočné pro všechny členy domác-
nosti si můžete rozdělit na několik 
plateb tak, jak Vám to bude vyhovo-
vat, stačí se domluvit. Zároveň vyzý-
váme občany, kteří dosud nejsou 
napojení na kanalizaci a technické 
podmínky jim to umožňují, aby tak 
co nejdříve učinili.

Závěrem bych chtěl všem podě-
kovat za pomoc při shrnování sněhu 
z chodníků, úklidu posypu z komu-
nikací a popřát příjemné prožití 
Velikonoc.

místostarosta Václav Polách
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CHCETE VĚDĚT JAK A ZA CO JSME V ROCE 2011 UTRÁCELI?

Náklady na běžný provoz obce:
Platy zaměstnanců        2 838 403,-
Odvody z mezd – sociální a zdravotní odvody     1 132 472,- 
Odměny a odvody členů zastupitelstva       1 430 825,-
Drobný majetek           214 082,-
Pohonné hmoty           190 540,-
Energie – plyn, voda, elektřina       1 163 050,84
Úroky z úvěrů            349 717,47
Platby daní a poplatků           119 399,-
Příspěvky Základní škole a neziskovým org.     3 198 299,40
Služby - vývoz odpadů, kulturní akce, provoz OÚ, DPS, údržba obce aj.  4 072 867,80
Dopravní obslužnost – příspěvek na občana na dopravu       106 650,-
Materiál            512 243,-
Náklady na stavební práce:
Chodníky v obci, silnice Cacardov        4 390 277,80
Mateřská škola doplatek za rekonstrukci       1 424 555,-
Rekonstrukce školní družiny         1 920 626,-
Částečná úhrada za inž. sítě v ulici Moravská (nová výstavba RD)    2 931 749,-
Splátka úvěrů           4 184 400,-

 hlavní účetní Jindra Hamrová

KODEX PRUŠÁNECKÉHO ZPRAVODAJE

Prušánecký Zpravodaj je zásadně apolitický, nepodléhá vlivu žádné politické strany, hnuti nebo uskupeni. Věnuje 
se životu v naší obci, jejímu rozvoji, školství, kultuře, sportu a dalším oblastem. 

Přispívat do Zpravodaje může každý občan při dodržování následujících pravidel:
• Příspěvky nesmí odporovat dobrým mravům a zákonům České republiky. 
 Zpravodaj není a nebude místem pro řešení občanskoprávních sporů. Nerespektování těchto pravidel bude mít za násle-

dek nezveřejnění příspěvků. Kritické příspěvky musí být konstruktivní, slušné a srozumitelné, bez osobních urážek a 
invektiv. Takové příspěvky musí byt redakci dodány s dostatečným předstihem, aby redakce mohla dát prostor pro 
vyjádření kritizovanému subjektu a oba příspěvky pak mohly být kvůli objektivitě zveřejněny v jednom čísle.

• Za správnost a věcnost údajů v externím příspěvku odpovídá pouze jeho autor, nikoliv vydavatel. Autor nese veš-
keré občanskoprávní a trestněprávní důsledky svého příspěvku. 

• Redakční rada může označit příspěvek, který se neshoduje se stanoviskem redakce.
• Všechny zaslané příspěvky posuzuje redakční rada, která si vyhrazuje právo rozhodnout o zveřejnění příspěvku, 

právo na krácení textu, stylistickou a gramatickou úpravu. Zásadní úpravy provádí se souhlasem autora. Zveřejnění 
příspěvku může rada odsunout do některého z následujících vydání zejména s ohledem na aktuálnost ostatních pří-
spěvků.

• Na zveřejnění příspěvků není právní narok. Příspěvky jsou zveřejňovány bezplatně.
• Příspěvky komerční povahy budou zpoplatněny jako inzerce. 
• Každý příspěvek musí byt podepsán jménem a příjmením autora, pouze pro potřeby redakce musí být uvedena také 

kontaktní e-mailová adresa a telefonní číslo, a adresa či název a sídlo organizace, za níž je příspěvek posílán. Anony-
my nebudou zveřejňovány.

• Příspěvky posílejte zásadně v elektronické podobě - na CD, USB fl ash disku nebo e-mailem na adresu šéfredaktorky: kul-
tura@obecprusanky.cz. 

 Příspěvky zpracovávejte v běžném textovém formátu (.doc, .rtf, .pdf), za dodržení pravidel korespondence.  Nefor-
mátujte text, špatně se s ním pracuje při konečné úpravě.

• Fotografi e a další doprovodné grafi cké materiály musí byt zpracovány v běžném grafi ckém formátu (.jpg, .tiff , .gif) 
jako samostatné soubory. 

• V tiráži na poslední straně Zpravodaje je uveden termín uzávěrky pro podání příspěvků do následujícího vydání. Po 
tomto datu dodaný příspěvek nebude zveřejněn.

šéfredaktorka Zpravodaje Dr. Jana Kamenská
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Z činnosti ZŠ

Nejspíš už přichází 
jaro…

Před školou se ozývá hlasité pras-
kání. To se nám opřelo sluníčko do 
borových šišek, které se otvírají. 
Dávají najevo, že už pro ně jaro začí-
ná. Věřme, že jaro začíná i pro nás…

V našem přehledu se ale vracíme 
do zimních měsíců – ledna a února. 
Od začátku ledna se pilně připra-
vovali naši mladí tanečníci na svoji 
první společenskou premiéru – ples 
SRPDŠ. Část hodin tělesné výchovy 
byla věnována taneční přípravě a pod 
vedením třídní učitelky Vandy Buš-
kové a paní učitelky Hanky Amme-
rové se postupně dotvářela podoba 
letošní polonézy a tanečních ukázek 
v podání dívek a chlapců z 9. třídy. 
A že se jim to povedlo, jste moh-
li posoudit sami na plese v sobotu 
28. ledna. Za přípravu plesu i za boha-
tou tombolu patří všem zapojeným 
velké poděkování.

Naši prvňáčci se též chtěli prezen-
tovat a tak v první třídě proběhly dva 
dny „otevřených dveří“, kdy si mohli 
rodiče i prarodiče na chvíli sednou 
do třídy se svými malými školáky 
a sledovat je, jak jim to jde. Tato akce 
proběhla 17. a 18. ledna.

Páťáci se v doprovodu třídní uči-
telky a paní zástupkyně Juráňové 
vypravili do Brna do nově zrekon-
struovaného Planetária a do histo-
rické expozice pavilonu Anthropos. 
V Planetáriu si doplňovali své poznat-
ky o naší planetě a celém vesmíru 
a v Anthroposu se zamýšleli nad živo-
tem našich dávných předků. Vše jistě 
dobře zúročili ve vlastivědě.

Hned na začátku února se dvě 
dívky z 8. ročníku zúčastnily dějepis-
né olympiády. Karolína Poláchová se 
umístila do 10. místa a Markéta Hus-
ková v polovině „startovního pole“. 
Děvčata měla ztíženou situaci v tom, 
že kategorie byla pro 8. a 9. ročník, 
a tak se musela připravit i z učiva 
9. třídy (které je čeká teprve v dalším 
školním roce).

Zápis do 1. třídy tentokrát připa-
dl na termín 1. a 2. února. K zápisu 
během těchto dvou dnů přišli před-
školáci z MŠ, a k nim přibudou děti 
z loňského roku s odloženou škol-
ní docházkou. Dohromady by jich 
mělo být 31, ale z tohoto počtu se 
opět budou odečítat děti, které budou 
mít odloženu školní docházku. Podle 
našich zkušeností a předpokladů pak 
do 1. třídy nastoupí 22-24 dětí. Podle 
úvah našeho ministerstva by to byla 
„podlimitní“ třída, pro úsporu fi nancí 
a učitelů by mělo být 26 dětí ve třídě. 
Na naší škole to naplňujeme pouze 
v 4. třídě a to přesně 26 žáky, ostatní 
třídy máme podstatně menší…. 

Koncem měsíce února se nám 
sešlo několik kulturních akcí. V ho-
donínském kině Svět se konala beseda 
na téma Nový Zéland, které se zúčast-
nila 6. třída, k doplnění programu 
v Hodoníně posloužila návštěva Gale-
rie výtvarných umění, kde žáci zhlédli 
aktuální výstavu obrazů a plastik.

Program v GVU měly také děti 
z 1. třídy. Poprvé se tak seznámily 
s vystavenými obrazy a pak si vyzkou-
šely samy něco vytvořit v dětském 
ateliéru galerie. S takovými programy 
máme dobré zkušenosti a v průběhu 
školního roku se tam vystřídá i něko-
lik tříd. Děti si hradí pouze cestovné, 
návštěva galerie je hrazena celoroč-
ní „permanentkou“, která pokryje 
náklady za vstupné i výukový pro-
gram. Taková investice do výchovy 
uměním se určitě vyplatí.

Jistě řada z vás zná pořad „Par-
tička“, kde na základě improvizace 
a vtipných reakcí na nenadálé situace 
či mluvený projev musí na sebe plynu-
le navazovat skupina herců. V našem 
případě to byli kluci a děvčata ze 
6. - 9. třídy a myslím, že se pobavil 
každý, kdo s nimi zůstal 28. února od 
13. hodiny v učebně 9. třídy. Že máme 
mezi sebou i talentované komiky, 
o tom jsme se přesvědčili…

V průběhu měsíce února si nosili 
vycházející žáci k potvrzení své při-
hlášky na další školy. Letos měl mož-
nost každý podat dvě přihlášky. A kam 

se naši deváťáci hlásili? Většina chce 
zkusit maturitní obory, menší část 
učební obory. Z maturitních oborů si 
vybrali: zdravotní školu, gymnázium, 
obchodní akademii, hotelovku, vete-
rinární školu, technologii potravin, 
seřizovač-elektro, na základě přijíma-
cích zkoušek byl přijat už jeden žák na 
konzervatoř - obor zpěv a jedna žáky-
ně na hotelovou školu do rakouského 
Retzu. V učebních oborech se nejvíce 
zájemců objevuje v elektrooborech 
a gastronomii. 

Letos na přelomu května a červ-
na nás čeká zkušební testování žáků 
5. a 9. ročníku v rámci celostátního 
„plošného“ testování. Testy jsou zpra-
covány na základní úroveň, měl by je 
tedy zvládnout každý žák. Negativně 
by se mohla projevit jen náhlá indis-
pozice či strach. Vzhledem k tomu, 
že naši žáci se zapojují do testování 
pravidelně, by tato negativa měla být 
minimální. V posledních letech si 
žáci ověřovali své znalosti v testech 
ve třetím, pátém, sedmém a devátém 
ročníku.

Nejen žáci se učí, ale i učitelé se 
dále vzdělávají. V tomto školním roce 
se všichni vyučující anglického jazy-
ka zapojili do jazykového kurzu Aj 
převážně vedeného „rodilým mluv-
čím“ panem Johnem Harrisem, men-
ší část lekcí vedla zkušená lektorka 
J. Lekešová. Z dalších vzdělávacích 
akcí to byly zejména semináře zaměře-
né na čtenářskou, informační a fi nanč-
ní gramotnost, kompetence pro život, 
zpracování fotografi í pomocí ICT 
techniky apod. Je potřeba udržovat 
neustále krok s dobou a připravovat
se na řešení aktuálních otázek a pro-
blémů. K tomuto se snažíme vést 
i naše školáky. A teď zase k dětem.

Pro žáky 2. stupně byl začátkem 
března (6.3.) zorganizován zájezd na 
dopolední představení do Mahenova 
divadla v Brna na „Scapinova šibal-
ství“. Celkem se zúčastnilo 45 žáků 
školy v doprovodu 3 vyučujících. 
Všem se divadelní hra líbila a ocenili 
další kulturní zážitek.

Na zajímavou akci se vypravují 
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chlapci a děvčata z 5. třídy – pobytový 
program na Jezírku Brno. Základna je 
v okrajové části Brna-Soběšicích a je 
jedním z center ekologické výchovy. 
Její programy jsou velmi žádány a je 
docela obtížné se do jejich zařízení 
dostat. Přejeme našim páťákům hod-
ně hezkých zajímavých zážitků nejen 
výukových.

Svoje znalosti a dovednosti ze 
zeměpisu si pojedou prověřit 14. břez-
na na okresní kolo zeměpisné olym-

piády Martina Řehánková a Michaela 
Lacová. Obě na soutěž připravovala  a 
také je doprovodí paní zástupkyně R. 
Juráňová

Tradiční akcí v jarním období bývá 
recitační soutěž pro žáky I. stupně. 
Letos se bude konat 21. března. Už i u 
malých dětí se můžeme setkat s talen-
ty a pokochat se krásným projevem. 
Vyhodnocují se 3 kategorie – zvlášť 1. 
třída, pak 2. - 3. třída a 4. - 5. třída. 
Šancí na ocenění je tedy dost. 

Noc s Andersenem – tato celo-
státně rozšířená akce se ujala i u nás 
a všichni už se na ni moc těší. Probíhá 
tradičně na přelomu března a dubna 
(co nejblíže 2. dubnu, kdy se H.Ch.
Andersen narodil). O jejím průběhu 
se určitě budete mít možnost dočíst 
příště (včetně fotek). 

Nezbývá než si popřát, aby se na 
nás přenesla naděje a hlavně energie 
probouzejícího se jara.

 A. Kristová

Naší první velkou sportovní soutěží byla Lužická laťka. 
Letos proběhla 23. února opět v lužické sportovní hale. 
Už jsme si vyzkoušeli toto příjemné sportoviště potřetí 
a zdá se, že jsme si dobře zvykli.

Na závod ve skoku vysokém jsme se připravova-
li pečlivým výběrem sportovců a pak jejich společným 
tréninkem. Každý náš závodník měl možnost si skáká-
ní vyzkoušet 3-4x v naší tělocvičně. Že jsme se připravili 
dobře, dokládá i následující tabulka.
Naši medailisté byli tito:
3.třída: Vít Ostřížek – zlato
4.třída: Klára Omelková –s tříbro, Dalibor Kříž – bronz

5.třída: Katka Švastová – zlato
7.třída: Adéla Nešporová – stříbro, Daniel Prčík -zlato
8.třída: Andrea Fajkusová – zlato, Aleš Tománek – zlato, 
Katka Fukalíková – stříbro, Kuba Redek – stříbro
9.třída. Filip Hunkař – bronz ( po dramatickém rozeska-
kování o 2.-3. místo)

Všem závodníkům moc děkujeme za vzornou sportov-
ní reprezentaci školy na závodech Regionu Podluží.

Další sportovní soutěže na sebe nedají dlouho čekat, 
tak hodně zdaru!

Za tým výškařů trenérka a vedoucí týmu A. Kristová

škola zlatá medaile stříbrná medaile bronzová medaile celkem medailí počet závodníků %úspěšnosti
Prušánky    5    3    3     11    20    55
Lužice    5    5    7     17    33    51,5
Lanžhot    3    4    3     10    24    41,6
Mikulčice    1    2    1      4    16    25
celkem                      96  závodníků

Sport –Lužická laťka
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Z naší školičky

„Povídám, povídám pohádku“ Kde se vzaly pohádky 
a kdo je složil z vět?
Připluly z dávna řekou řeči.
A kdo má uši, ten je slyší,
a kdo má duši, je mu bližší...
Pohádko, dobrý den!

Kde se tu vzaly pohádky 
a jakou mají moc?
Kolikrát stačí dvě tři věty-
a už nám v srdci kvetou květy....
Človíčku, dobrou noc!

„Děti jakou znáte pohádku?“ ptám 
se. „O Večerníčku, O Harry Pottero-
vi, O dinosaurech, O Spidermanovi“, 
odpovídají děti. Málokdo si vzpome-
ne na klasickou českou pohádku, a tak 
začínám pochybovat, jestli se tradiční 
pohádka hodí do dnešního světa. 

V čem vlastně spočívá účinek 
pohádky? Mezilidské vztahy, moti-
vace jednání postav, obrazná přirov-
nání, jazykový cit a bohatství českého 
jazyka, to všechno by mělo tvořit při-
rozený vstup dítěte do světa kultury. 
Pohádka je únikem od dětských sta-
rostí do světa, kde vítězí spravedlnost 
nad zlem. Prostřednictvím pohádky 
můžeme uspokojovat fantazii dítěte  
a působit na jeho city.

A tak nás pohádky provázely téměř 
celý únor. Děti se seznámily s našimi 

klasickými pohádkami a už při posle-
chu bylo patrné, jak pohádka na děti 
působí. Čekaly a radovaly se  z toho, 
že to zase všechno dobře dopadlo. 
A tak jsme hráli divadlo, povída-
li jsme si o vlastnostech pohádko-
vých postav, velké krabice a roličky 
od toaletního papíru se proměnily  
v pohádkové bytosti a stavby, děti 
pohádky kreslily a malovaly, zpívaly 
o zakleté princezně  a zlém drakovi. 
Nevěřili byste, kolik představivos-
ti, tvořivosti a fantazie se ve vašich 
dětech skrývá.

A tak prosím všechny rodiče, čtěte 
dětem pohádky. Kdykoli v průběhu 
dne, ale nejlépe před spaním. Dítě si 
totiž prostřednictvím pohádky uvě-
domí i základní pravidla lidského 
soužití - zastat se slabšího, bojovat 

za spravedlnost, být poctivý, pravdo-
mluvný a vzájemně si pomáhat.

A to je, myslím, smyslem všech 
pohádek - vytvářet morální hodnoty 
a životní postoje.

 vedoucí učitelka 
 Radka Šůrková

Sport

TJ Podlužan Prušánky oddíl kuželek
V právě probíhajících soutěžích si 

naše mužstva vedou takto: 
A družstvo, hrající Jihomoravskou 

divizi, si počíná v roli nováčka moc 
dobře, je zatím na třetím místě, a má 
ještě naději pokusit se hrát o baráž do 
3. ligy. Ale pro nás je i to průběžné 
třetí místo úspěch a chtěli bychom se 

pokusit na tomto místě i skončit.
Jihomoravský krajský přebor: B 

a C družstvo. Béčko je zatím na 
posledním 14. místě a snaží se tuhle 
soutěž udržet. Podařilo se jim stáh-
nou odstup od ostatních družstev, 
které hrají taky o záchranu a přiblížit 
si jim na dva až tři body, ale budou 

to mít ještě dost těžké. Moc jim pře-
ji, aby se jim to podařilo. Družstvo C 
je zatím na 6. místě v klidném středu 
tabulky. Zatím jim vychází zápasy na 
domácí kuželně, kde hrají moc dob-
ře a získávají cenné body. Ještě získat 
nějaké body i z venkovních kuželen 
a budou se sebou spokojeni.

Naši dorostenci si vedou v kraj-
ském přeboru pořád stejně výborně. 
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Celou soutěž jsou neustále na 1. mís-
tě s dvoubodovým náskokem před 
pronásledovateli. Z šestnácti ode-
hraných zápasů poznali jen dvakrát 
hořkost porážky. Někteří už hrají i za 
naše B a C družstvo a v zápasech za 
dospělé  si vedou moc dobře. Přeje-
me jim, aby se vysněné první místo 
v kraji stalo skutečností. Za tak pěk-
né výkony, co předvádí, si to oprav-
du zaslouží.

Tabulka: Divize
  1.   TJ Lokomotiva Valtice    20 16 2   2     34
  2. TJ Sokol Brno Husovice B 20 16 1   3     33
  3. TJ Podlužan Prušánky A 20 13 1   6     27
  4. KK Moravská Slávia Brno C 20 12 1   7     25
  5. SK Baník Ratíškovice B  20 11 1   8     23
  6.  KK Jiskra Čejkovice   20 11 0   9     22
  7. TJ Sokol Brno IV   20 10 1   9     21
  8. TJ Zbrojovka Vsetín   20   9 1 10     19
  9. TJ Sokol Luhačovice B  20   9 0 11     18
10.  KK Rostex Vyškov B  20   7 2 11     16
11. KK Orel Telnice   20   7 1 12     15
12. TJ ČKD Blansko C  20   6 0 14     12
13.  TJ Jiskra Otrokovice   20   4 0 16       8
14.  KK CAMO Slavičín B  20   3 1 16       7

Tabulka: KP 1
  1. SK Kuželky Dubňany B  20 19 0   1     38
  2. TJ Sokol Mistřín B  20 18 0   2     36
  3. KC Hodonín    20 14 1   5     29
  4. TJ Jiskra Kyjov    20 13 2   5     28
  5. TJ Sokol Vážany   20 10 2   8     22
  6. TJ Podlužan Prušánky C 20   7 2 11     16
  7. SK STAK Domanín   20   8 0 12     16
  8. TJ Sokol Mistřín C  20   8 0 12     16
  9. TJ Sokol Šanov    20   6 3 11     15
10. SK Kuželky Dubňany C  20   7 1 12     15
11. TJ Sokol Vracov B  20   6 2 12     14
12. TJ Lokomotiva Valtice B  20   5 3 12     13
13. TJ Sokol Vracov C  20   6 0 14     12
14. TJ Podlužan Prušánky B  20   5 0 15     10

V únoru proběhlo Mistrovství 
kraje jednotlivců, které pro náš oddíl 
dopadlo výborně. Poprvé v historii 
jsme měli účast v žácích a to s Domi-
nikem Fojtíkem, který obsadil na 
svém prvním turnaji ve Vyškově 
7. místo. Holky dorostenky na Sokole 
Brno IV. si vedly dobře, Sára Zálešá-
ková se na této těžké kuželně umísti-
la na skvělém čtvrtém místě, chyběly 
jí pouhé tři kuželky k postupu na 
republiku. Jitka Šimková skončila na 
13. místě, pro někoho smolné číslo, 
pro nás výborný výsledek. Kluci hrá-
li ten stejný den na Moravské Slávii. 
Petr Šopík bohužel neměl svůj den a 
skončil na 25. místě. Honza Zálešák 
si vedl dobře a umístil se na pěk-
ném 6. místě, při lepší dorážce mohl 
pomýšlet i na postup.

V Dubňanech nás reprezentoval 
v seniorech Zdeněk Hosaja a vybojo-
val skvělé 3. místo. Postoupil tak na 
Mistrovství republiky, které se letos 
koná v květnu v Dobřanech u Plz-
ně. Ještě jednou moc gratulujeme. 
Ve Vracově mezi juniory vybojoval 
pěkné 17. místo Tomáš Šerák. Mezi 
seniorkami nás v brněnských Huso-
vicích zastupovala Alena Kristová 
a zahrála skvěle. Vynikající 2. mís-
to jí zajistilo postup na republiku, 
které se bude hrát v květnu v Jičíně. 
Také moc blahopřejeme. A nako-
nec muži. Ti hráli v Rosicích a taky 
se jim dařilo. Zdeněk Klečka opět 
zopakoval pěkný výkon a skon-
čil na 7. místě. Zdeněk Zálešák 
obsadil 9. příčku. Ten nás bude 
také reprezentovat na Mistrovství 
republiky dvojic se spoluhráčem 
Luďkem Rychlovským z Ratíškovic, 
a to v červenci v České Třebové. Naši reprentanti Alena Kristová a Zdeněk Hosaja
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Tabulka: KP Dorost
  1. TJ Podlužan Prušánky    16 14 0      2     28
  2. TJ Sokol Vracov C  16 13 0      3     26
  3. TJ Lokomotiva Valtice    16 12 2           2     26
  4. TJ Sokol Vracov A  16 11 0      5     22
  5. SK Kuželky Dubňany   16 10 1           5     21
  6. KC Hodonín    16   6 3      7     15
  7. TJ Sokol Mistřín A  16   7 0      9     14
  8. SK Baník Ratíškovice A  16   5 2      9     12
  9. KK Jiskra Čejkovice   16   4 3      9     11
10. TJ Sokol Vracov B  16   3 2    11     8
11. TJ Sokol Mistřín B  16   0 5    11     5
12. SK Baník Ratíškovice B  16   1 2    13     4

Jako oddíl jsme se umístili v cel-
kovém hodnocení Jihomoravského 
kraje na 7. místě.

Oproti loňsku, kdy nás na mis-
trovství reprezentovala Alena Kristo-
vá a Zdeněk Klečka, jsme si polepšili 
o další jedno místo, a moc nás to těší. 
Všem postupujícím přejeme na Mis-
trovství České republiky hodně zdaru 
a „ ať jim to padá“. 

 Všechny další informace na: www.
kuzelkyprusanky.cz   

                             Za oddíl kuželek
                    Zálešák Zdeněk

12. ročník turnaje v kuželkách obcí Regionu Podluží

V polovině února se konal v Lanžhotě na kuželně 
„U Bartošů“ již 12. ročník Turnaje o pohár starosty měs-
ta Lanžhota. Turnaje se zúčastnilo celkem 14 obcí tohoto 
svazku. Do fi nále však postoupilo jen šest obcí s nejvyšším 
počtem shozených kuželek. 

Největší šance měl domácí Lanžhot, který byl ve výho-
dě. Nejlépe se však podařilo zahrát družstvu z Prušánek, 
a tak se stalo, že po několika letech opět zvítězilo. Dru-
hé místo obsadil Lanžhot, na třetím stupínku se umístilo 
družstvo z Tvrdonic.

Za Prušánky nastoupili: Václav Polách, Zdeněk Hosa-
ja, Zdeněk Zálešák a Vlasta Trechová.

Blahopřejeme.                                             
Vlasta Trechová

Z činnosti šachového kroužku TJ Podlužan Prušánky 
Družstvo mladších žáků se v prosinci 2011 ve složení 

M. Hlaváček, A. Vávra, D. Hnátek 
a Š. Omelka zúčastnilo okresního přeboru základních 

škol. Ve své kategorii obsadili třetí místo. Nejlépe se daři-
lo Štěpánu Omelkovi, který získal 5 bodů ze 7 možných. 
Dále v prosinci proběhl v šachové klubovně Vánoční tur-
naj šachového kroužku, který vyhrál Martin Hlaváček. Na 
druhém místě se umístil J. Lacina před A. Vávrou. 

V lednu 2012 proběhl v Ratíškovicích přebor Jihomo-
ravského kraje v rapid šachu dětí 

a mládeže. Přeboru se zúčastnilo celkem 119 žáků. Ve 
velmi silné konkurenci ze šesti účastníků z Prušánek se 
nejlépe umístil Martin Hlaváček na celkovém 59. místě 
– získal 3,5 bodu ze 7 možných. 

Naši žáci teprve získávají potřebné zkušenosti, aby 
jejich umístění v budoucnu mohlo být lepší. Šachový 
kroužek probíhá každé úterý od 15:00 v klubovně pod 
DPS. Další zájemci z řad dětí jsou srdečně zváni.      

 Text a foto František Dryšl

Okresní přebor škol v Hodoníně (16.12.2011), 
zleva M. Hlaváček, A. Vávra, D. Hnátek a Š. Omelka
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Ohlédnutí za kulturou

Vánoční výstava
My, členové Svazu seniorů v Pru-

šánkách, žijeme po celý rok velmi 
aktivním životem. 

V létě organizujeme jednodenní 
zájezdy po naší krásné vlasti, zajede-
me se koupat i do Györu v Maďarsku. 
Velmi oblíbené jsou také společné 
týdenní dovolené, kde si to opravdu 
užíváme. 

V zimě poněkud naše aktivity 
opadnou, ale cvičení žen pro zdraví 
absolvujeme každoročně od podzi-
mu až do jarních měsíců. Potom už 
všechny máme práci na zahrádce, 
která nám přináší zároveň i příjem-
ný pobyt na sluníčku, jehož paprsky 
nám dodají potřebnou energii, které 
se nám po zimě již nedostává.

Poněvadž vloni naše obec slavila 
750. výročí od první písemné zmín-
ky o obci, chtěl Svaz seniorů v Pru-

šánkách také našim občanům něco 
nabídnout. 

Slovo dalo slovo a k činu byl už 
jen malý krůček. A tak 17. – 18. pro-
since 2011 jsme uspořádali v kultur-
ním domě výstavu vánočního pečiva 
a výrobků zhotovených členy Svazu 
seniorů.

Překvapilo nás, kolik exponátů 
se nashromáždilo. Ukázka výrobků 
a vánočního pečiva určitě přesvědči-
la všechny návštěvníky o šikovnosti 
našich žen a mužů.  Potěšilo nás, že se 
zapojily s vánočním pečivem i mladší 
hospodyňky. Věříme, že pokud bude-
me podobnou akci zase pořádat, opět 
svým pečivem výstavu obohatí. 

V sobotu nám předvedly pra-
covnice z květinářství paní Čechové 
z Moravské Nové Vsi ukázku vánoční-
ho aranžmá. Jejich výtvory byly oprav-
du úžasné. V neděli paní Řehánková 
malovala perníčky. Do této činnosti se 

zapojily s nadšením i děti. S háčková-
ním vánočních ozdob se představila 
paní Božena Maděryčová.

S výrobou přáníček, spočívající 
ve zvláštní technice, která se nazývá 
pergamo - papírová krajka - a tvoří se 
na pergamenovém papíru, upoutala 
pozornost paní Věra Kučerová, která 
měla na uspořádání a instalaci výsta-
vy velký podíl.

V neděli po skončení výstavy jsme 
se všechny sešly u malého posezení, 
při němž jsme celou akci zhodnotily 
a ochutnaly vánoční pečivo. Nemu-
sím snad ani podotýkat, že všem moc 
chutnalo.  

Poděkování patří nejen všem čle-
nům svazu seniorů, kteří přispěli svý-
mi drobnými výrobky a na přípravě 
této ojedinělé výstavy se podíleli, ale 
také obecnímu úřadu za zapůjčení 
prostor kulturního domu. 

Za seniory Květa Kopečková

Vánoční koncert 
dechové hudby Šohajka

Věřili jsme, že vánoční koncert Šohajky v předvečer 
Štědrého dne přispěje ke sváteční atmosféře a naláká tolik 
Prušaňáků, že se nevejdou do našeho kulturního domu. 
Omyl. Omyl jako už po několikáté. Sál byl v podstatě 
plný, ale kdyby tam nebyli hosté z okolních vesnic, hrála 
by Šohajka téměř přesilovku. Co se to s vámi, lidi, děje, že 
ať je vám nabídnut jakýkoli žánr, stejně zůstáváte doma 
a pěstujete gaučing a papučovou kulturu nadávajíce na to, 
že v té bedně stejně nic kloudného není? 

Šohajka přijela v plné sestavě i se svými sólisty a celý 
večer se hrály a zpívaly jenom koledy a vánoční melo-
die, a ti, kteří přišli, byli - podle ohlasů, kterých se nám 
dostalo - velmi spokojeni. 

Koledování 
u vánočního stromu

Letos jsme poprvé koledovali s Kapelou Starých Časů, 
kterou zpěvem podpořili jako každý rok naši mužá-
ci a samozřejmě všichni ostatní koledníci. Bylo to jiné, 
ale moc pěkné a všem se to líbilo. Tradičně nebyl sníh, 
ale zima byla řádná, takže jako vždy kolovaly plucky 
s domácí meruňkovicí či slivovičkou. Děti dostaly koledu 
– bonbóny a mandarinky. I po skončení koledování ještě 
lidé postáli, popřáli si hezké svátky a vánočně naladěni 
odcházeli domů k štědrovečernímu stolu.

foto Ing. Lukáš Vaculík
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Ohňostroj 
Tak ten byl letos opravdu nádherný a podle slov diváků 

asi zatím vůbec nejhezčí. Je faktem, že náš tradiční doda-
vatel ohňostrojů je rok od roku větší mistr! 

Ještě před pátou hodinou odpolední se začali na návsi 
scházet lidé, celé rodiny s dětmi, přátelé, známí a navzá-
jem si přáli vše dobré do nového roku. Byla vlezlá zima 
a před obecním úřadem se naléval horký svařák pro 
dospělé a čaj pro děti. A že se toho vypilo!

Ohňostroj po státní hymně zahájil starosta obce 
a popřál občanům hodně zdraví a úspěchů v novém roce. 
A potom už všichni se zatajeným dechem sledovali tu 
nádheru na temné obloze.

Děkujeme všem vinařům – každý rok jsou to ti samí 
– za červené víno, které darovali na svařené víno a Hos-
tinci U Schottlů za jeho přípravu.

    Dr. Jana Kamenská
foto Ing. Petr Omelka

Plesová sezona

Krojovaný ples 
Byla teprve třetí sobota tohoto roku a náš 

kulturní dům ožil. I přes neočekávanou chu-
melenici, která se navečer spustila, našlo něko-
lik zábavychtivých lidí cestu k nám na krojo-
vaný ples. Již s úderem sedmé hodiny večerní 
se rozezněl sál líbivými tóny Dechové hudby 
Straňanka. Místní chasa, která se v čele s nově 
zvoleným stárkovským vedením ujala přípravy 
plesu, vítala už od začátku své spřátelené cha-
sy, s nimiž pak tancovala Moravskou besedu. 
Pozvání přijala chasa z Moravské Nové Vsi, 
Rakvic a také z Hodonína. 

Během plesu probíhala i naše domácí speci-
alitka, kterou je volba Miss a Šohaja plesu. Jsme 
hrdí na to, že letos tyto pocty získala naše stárka 
Lucie Křiváková a náš dlouholetý chasník Pavel 
Seják. 

Náruživí folkloristi z řad hostů plesu jistě 
také ocenili, že v pozdějších hodinách se pod 
kulturním domem rozezněl cimbál a o zábavu se 
postarala Cimbálová muzika Galán. 

I přes různé mediální dohady ohledně někte-
rých nových zákonů, nechyběla tradiční tombo-
la, která byla plná hodnotných cen. To by však 
nebylo možné bez darů od podnikatelů a dalších 
občanů Prušánek, kterým tímto ze srdce děkuje-
me. Dík také patří všem, kteří se jakýmkoli způ-
sobem na organizaci plesu podíleli.

 Zbyněk Němeček

Miss plesu Lucka Křiváková

Šohaj plesu Pavel Seják, foto Jitka Omelková
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Ples SRPDŠ
Poslední lednová sobota patří již 

tradičně školnímu plesu. Také letos 
28. ledna 2012 se všichni, koho se 
to týkalo, sešli na kulturním domě. 
Kolem půl sedmé se začali scházet 
mladí lidé, ve kterých jsme jen stěží 
poznávali letošní deváťáky. Dívky 
byly nastrojené jako princezny se 
vším, co k tomu patří – to znamená 
účes, make-up či krásné šaty. Ani 
kluci se nedali zahanbit a tak jim to 
v bílých košilích moc slušelo. A čer-
vené šerpy jim dodávaly eleganci. Na 
jejich tvářích bylo znát rozechvění 
a snad i tréma, která se později uká-
zala jako zbytečná. 

Ples zahájila paní ředitelka, kte-

rá řekla pár slov, a potom už přišel 
zlatý hřeb večera. Předvedli se nám 
totiž letošní absolventi se svojí polo-
nézou. Letošní ročník je početně 
slabší, ale to neubralo nic z krásného 
zážitku. Nejedna maminka měla oči 
zamlžené a tatínci byli pyšní na své 
téměř dospělé děti. Poté následovalo 
první ofi ciální sólo s rodiči. Tradiční 
ofi ciální představení tanečníků ukon-
čilo veškeré dohady „kdo je kdo?“. Po 
chvilce volné zábavy se  znovu před-
stavili mladí tanečníci, tentokrát s 
pásmem latinskoamerických tanců. 
Děvčata byla oblečena v nádherných 
šatech. Po tomto vystoupení jsme byli 
pozváni na ohnivou show, která se 

konala před kulturním domem. A pak 
konečně vypukla volná zábava, kte-
rá byla přerušena pouze vydáváním 
a losováním tomboly. Celý večer nám 
velmi pěkně hrála Slovácká kape-
la Romana Horňáčka, a snad každý 
si našel v jejich širokém repertoáru 
svou oblíbenou písničku. Ti nejvytr-
valejší se protancovali až do časných 
ranních hodin.

Ještě bych se ráda vrátila k naší 
tombole, která byla velmi bohatá. 
Chtěla bych touto cestou poděko-
vat všem našim sponzorům a doufat 
v naši další výbornou spolupráci…

za SRPDŠ Jana Flajžíková

Čundrbál
Název „Kapela starých časů“ jistě už našim občanům 

něco napovídá. A pro ty, co mají kratší paměť, připomí-
náme, že se poprvé kapela veřejně představila na loňských 
nedělních oslavách 750. výročí obce.

Po tomto krátkém, ale úspěšném koncertu, muzikanti 
přišli s nápadem uspořádat čundrbál. 

A proč ne? Náročných příprav se nezalekli, vše doká-
zali dobře zorganizovat, a tak se v polovině února ote-
vřel kulturní dům pro všechny příznivce tohoto žánru. 
Návštěvnost byla skvělá. Výborná zábava předčila nejen 
očekávání pořadatele, ale i samotné účastníky této spo-
lečenské zábavy, kteří byli zastoupeni všemi věkovými 
kategoriemi. 

Překvapením byli tanečníci z Kyjova, kteří si svými 
„country tanečky“ získali velký obdiv.

S kulturní vložkou se představila skupina Black and 
White z Hodonína, jejíž taneční program sobotní večer 
hezky osvěžil.   

Za zmínku stojí také účast našich seniorů, kteří se po 

celý večer výborně bavili a nešetřili chválou. A podle ohla-
su se již všichni těší na příští rok. Přijde nás víc? 

 Vlasta Trechová

foto: Mira Šimek

foto: Mira Šimek



strana 12 Číslo 1/2012

Zpravodaj obce Prušánky

V sobotu 11. února se konal IV. kuželkářský disko ples. 
Tradičně nám hrál oblíbený DJ Oliva Přišla spousta lidí, 
pro které se náš disko ples stal synonymem dobré zába-
vy. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě plesu 
a zejména našim štědrým sponzorům za bohatou tombo-
lu. Takže zase příští rok...   

 pořadatelé

Letos se u nás po dlouhé odmlce 
konal I. ročník maškarního disko 
plesu. Nás pořadatele velmi pře-
kvapil počet návštěvníků, kterým 
vlastně vděčíme za úspěch celého 
večera, neboť si troufáme tvrdit, že 
snad 99% návštěvníků plesu bylo 
v maskách. A ne ledajakých! Za 
zmínku stojí ruské carevny, sprcho-

Disko ples kuželkářů

Maškarní disko ples

vý kout, gořalkomat. Nechyběli ani 
kostlivci, klauni, berušky a jiné dru-
hy hmyzu....

Překvapením večera byli ori-
entální tanečnice Narin a Samar z 
Břeclavi.

Dýdžej Miroslav Trcala byl 
snad dobrým výběrem, což nejlépe 
posoudí sami návštěvníci. Celko-

SKAUTI                               
Jarní karneval 2012
Jako každý rok, tak i letošní březen patřil tradičně dětskému 

karnevalu. Mile nás překvapila vysoká účast, kdy se na kultur-
ním domě proháněla téměř stovka masek - spolu tady tančili 
piráti, princezny, víly, dráčci, maková panenka nebo sirky se 
zápalkou. Některé z dětí si letos poprvé odbyly svoji premiéru, 
jiné už věděly, co je bude čekat. Všichni se ale poprvé těšili na 
pravého kouzelníka jménem Šeklin, který nám ukázal spoustu 
kouzel a vykouzlil např. hrdličky či malé králíčky. Koho přepa-
dl hlad nebo dostal žízeň, mohl si jít koupit občerstvení do naší 
cukrárny. Nejhezčí masky a nejlepší tanečníci byli odměněni 
diplomy a dárky. Těšíme se na Vás příští rok znovu! 

Za skauty, středisko Mikulčice Barbora Ivičičová

vě byl maškarní ples pro všechny 
nezapomenutelnou vzpomínkou, 
o čemž vypovídají i velmi zdařilé 
fotografie. Příští rok bude snad ješ-
tě lepší, nebo alespoň takový jako 
letos. A proto se těšíme příští rok 
nashledanou.

 za Bar U Sávy 
Zdenka Glodiaková

foto: Mira Šimek

foto: Mira Šimek

Ing. Petr Omelka
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Století českého skautingu
Letošní rok je pro všechny skauty 

v České republice velmi významný. Je 
to sto let, co zakladatel českého skautin-
gu profesor Antonín František Svojsík, 
vždy známý jako Antonín Benjamín 
Svojsík či prostě A.B.S., inspirován 
návštěvou Anglie, založil první český 
skautský oddíl. V roce 1912 již pořádá 
první skautský tábor u myslivny Vor-
lovna pod hradem Lipnicí, a v témže 
roce vydává knihu Základy Junáctví, 
dílo, kde po vzoru Baden-Powello-
va Scouting for Boys předkládá svoji 
představu o českém skautingu.

Já jsem do skautu v Prušánkách 

začala chodit v první třídě na začátku 
devadesátých let. Od mých asi šesti 
let mě skaut už neopustil. Filozofi e 
skautu, jeho zákony a spousta kama-
rádů mě provází do dneška.  Prošla 
jsem klasickým skautským vývojem 
od světlušky po skautku až k hodnos-
ti vůdce. Několikrát jsem stěhovala 
klubovnu, zakládala družinky a sko-
ro každé léto jsem strávila na táboře 
u Polničky u Žďáru nad Sázavou. 

Jelikož Prušánky spadají pod 
středisko Mikulčice, organizujeme 
společné akce, jako jsou tábory, růz-
né výpravy nebo třeba jen opékání 

špekáčků společně s dětmi z Mikul-
čic, Moravské Nové Vsi a Lužic (více 
na www.junakmikulcice.cz). 

Proto zvu všechny děti mezi nás. 
Vypněme počítače a pojďme spolu za 
dobrodružstvím!:o)

Za skauty, středisko Mikulčice 
Barbora Ivičičová-Majka

Co se děje ve skautském oddíle Cor Dare Prušánky
Letošní školní rok jsme začali tra-

dičním náborem, ovšem tentokrát 
v netradičním kabátě. Celá akce nes-
la název Dva tisíce pokladů, kterého 
jste si mohli všimnout nejen na našich 
letáčcích, ale i jinde v médiích. Toto 
téma bylo totiž společné pro všechny 
skautské oddíly v celé republice. Ve 
slunném nedělním odpoledni, kdy se 
akce konala, se sešlo téměř padesát 
dětí a rodičů. Užili jsme si spoustu 
zábavy při plnění jednotlivých úkolů, 
po jejichž splnění každý dostal malou 
odměnu na památku. Celá akce vyvr-
cholila táborákem a pouštěním draků.

To ale není vše, co se u nás na kon-
ci loňského roku dělo. Vydali jsme 
se stejně jako každý rok do Vídně, 
odkud jsme přivezli Betlémské světlo. 
To je symbolem Vánoc. Je zapáleno 
v místě narození Ježíška a odtud putu-
je jeden plamínek po celém světě. 

Samozřejmostí byla i každoroč-
ní vánoční besídka, kde se každá 

družinka předvedla s originální scén-
kou. Celé odpoledne se neslo v duchu 
nadcházejících Vánoc, takže nesměly 
chybět ani koledy a společné hry.

A protože nemyslíme jen na svo-
ji zábavu, ale snažíme se i pomáhat, 
tak se každý rok účastníme Tříkrálo-
vé sbírky. Ani tento rok nebyl výjim-
kou. Mohli jste nás potkat v ulicích, 
kde jsme někdy i s korunou na hlavě 
pomáhali při vybírání peněz pro lidi, 
kteří je potřebují.

A co nás ještě letos čeká? V blízké 
době jsou to oslavy dne sv. Jiří, patro-
na skautů. Letošní rok je zvláštní ješ-
tě tím, že je tomu již sto let, co u nás 
Junák funguje, proto bude tato osla-
va pro nás obzvlášť důležitá. Kromě 
toho se starší skautky a skauti zúčast-
ní již podruhé setkání v Německu. 
A prázdniny? Ty budou plné zábavy, 
kterou si užijeme na táborech.

Rádi mezi námi přivítáme nové 
děti, které by se chtěli seznámit se 

skautem, získat nové kamarády a užít 
si spoustu legrace.

Za oddíl Cor Dare
Marie Hlaváčková, vůdkyně

Poznámka redakce:
Tento rok se při Tříkrálové sbírce 

vybralo 53.280,- Kč.

Finanční dary z Tříkrálové sbírky 
2012 budou použity na: 
• pomoc rodinám v sociální a fi nanč-
ní nouzi 
• podporu pečovatelské služby v čes-
kých vesnicích v rumunském Banátu 
• podporu a pomoc oblastem 
postiženým živelnými pohromami 
• dokrytí nákladů odborného pora-
denství OCH Hodonín - Charitní 
poradna v Hodoníně, v Bučovicích 
a ve Slavkově u Brna 
• podporu stávajícím projektům, 
které se ocitnou v tíživé situaci 
• humanitární pomoc do zahraničí

  A.B.S.
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Čteme z prušánecké kroniky

Od tohoto čísla budeme spolu pravidelně číst z prušánecké kroniky. Začne-
me samozřejmě od nejstarších zápisů. Nejprve ale dovolte, abych Vám před-
stavila prvního kronikáře, kterým byl pan Petr Ivičič.

Když v roce 1924 začíná Petr Ivičič psát prušánec-
kou kroniku, „obec čítá 429 čísel a 2200 obyvatel, pat-
ří k hejtmanství hodonskému. V obci je kostel s farou 
a hřbitov, naproti kostela stojí stará škola, vprostřed 
dědiny stojí šestitřídní škola se dvěma pobočkami i se 
zahradou. Na konci školní zahrady stojí hasičské skla-
diště. V řadě od kostela stojí obecní hostinec. Směrem 
k Žižkovu jest vila „Malvy“, kdež jest sklad s pivem. 
Ku konci dědiny směrem k Žižkovu stojí mlýn. Dále 
na podsedkách jest dvůr „Podsedky“, který patří jako 
zbytkový statek Josefu Šteflovičovi z Mor. Nové Vsi 
a Františku Čamlíkovi.

Na levé straně směrem k Josefovu jest dvůr, který 
patří k břeclavskému pivovaru.

Nedaleko dědiny směrem severovýchodním jest 
státní (bývalý císařský) dvůr, ku kterému patří 160 ha. 
Všech pozemků, které patří ke katastru Prušánek, jest 
1.200 ha a (neuvedené množství) ha pastvin.

Na sev. západním konci dědiny teče potok „Prušán-
ka“, do kterého se vlévá bezejmenný potůček, který teče 
z „nových“ luk.

Na návsi severním směrem leží pozemky zvané čvrt-
ky, nadnechory, horní a dolní nechory. Tyto pozemky 
jsou z velké části osázené vinohrady a různým stromo-
vím, nejvíce třešněmi. Při těchto vinohradech jsou vin-
né bůdy a sklepy, kterým se říká“ mezinechory“ a „pod-
nechory“. … Ze zvířeny se zde nachází zajíci, koroptve 
a divoké husy.

Podnebí jest teplé. pěstuje se zde pšenice, žito (réž), 
ječmen a něco málo ovsa, brambory, turkyň, cukrovka, 
pícní řepa a fazole. Pro vlastní potřebu hrach a čočka. 
Pícniny: vysoká trojsečná jetelina, dvojsečná jetelina 
listíčka a míšenina. Zelenina se pěstuje jen pro vlast-
ní potřebu a sice: zelí, kapusta, květák, salát, okurky, 
mrkev, cerel, petržel a dyně.

Většina lidu se zaměstnává zemědělstvím, pracuje 

na svém nebo při velkostatcích.
Menší procento lidí si hledá živobytí v Hodoníně 

a v Břeclavě, buďto v cukrovarech, anebo v jiných obo-
rech průmyslu. Též jest několik lidí zaměstnáno při 
železnici v Hodoníně nebo v Břeclavě.

V poválečné době jest lid velmi přičinlivý a šetr-
ný. Poznavše cenu peněz a cenu toho, co bylo našimi 
předky před 50ti lety lehkovážně promrháno, totiž 
půdy, prohlédl lid a věnoval se pilně práci i spořivos-
ti. V poválečné době hospody zejí prázdnotou, néni 
toho, co bývalo. Už neviděti těch zvrhlých individuí, 
které probíjeli poslední groš a poslední špetku rozumu 

Díl 1.: Co se štalo v Prušánkách v roce… 1924. 
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PRASTARÉ KOŘENY VELIKONOC
Velká noc Židů
Izraelští patriarchové byli pastev-

ci. Za života prvního z nich, Abra-
háma, přivedl Bůh postupně jejich 
kmen z města Uru v Mezopotámii 
do země Kenaan, dnešního Izraele. 
Jeho syn Izák i vnuk Jakub kočovali 
po této zemi až do doby, než při-
šel veliký hlad. Jakubův kmen byl 
nucen vystěhovat se do Egypta, kde 
byl dostatek obilí díky tamějšímu 
správci země, který vystavěl sýpky 
a vytvořil dostatečné zásoby pro 
dobu neúrody. Ukázalo se, že oním 
správcem je Jakubův syn Josef, kte-
rého tam v mládí prodali jeho bra-
tři do otroctví, závidějíce mu jeho 
oblíbenost u otce. Faraón jim nabídl 
úrodnou zemi v deltě Nilu. Jakubův 
kmen se v ní usadil.

Časem se v Egyptě dostala k moci 
jiná dynastie panovníků, kteří Izrael-
cům, potomkům zmíněného Jaku-
bova kmene, nebyli nakloněni. 
Spatřovali v nich určité nebezpečí 
vyplývající z jejich někdejšího spo-
jení s bývalými vládci a svůj postoj 
dávali tvrdě najevo. Izraelci muse-
li otročit na stavbách a při výro-
bě nepálených cihel, aby jim snad 
nezbyl čas na nějaký odboj. Útlak 
vyvrcholil nařízením utopit všech-
na izraelská novorozeňata mužské-
ho pohlaví v Nilu. Tenkrát byl jeden 
chlapec vložen do ošatky vymazané 
smolou a puštěn po vodě. Řeka ho 
zanesla do míst, kde se právě koupa-

la faraónova dcera se svým dopro-
vodem. Uviděla košík a nechala si 
ho přinést. 

K jejímu překvapení obsahoval 
živé dítě. “To bude od Izraelců“, 
pomyslela si, a protože se jí hošík 
líbil, ponechala si ho. Vždyť jí ho 
přinesl sám božský Nil. Poblíž stojí-
cí děvčátko poslala najít izraelskou 
kojnou. Nevěděla, že jde o sestru 
nalezeného chlapečka, která nepři-
vedla nikoho jiného, než jeho mat-
ku a ta jej doma odkojila.

Když byl chlapec odstavený, pře-
stěhoval se do paláce a vyrostl jako 
egyptský princ. O svém původu 
však věděl. Jako dospívající začal 
vnímat útlak svých soukmenovců, 
až jednou zbil egyptského dozorce, 
krutě zacházejícího s Izraelci tak, 
že ten zemřel. Po tomto činu musel 
utéct ze země. Vydal se na Sinajský 
poloostrov a usadil se u madijánské-
ho kněze Jetra. Vzal si jeho dceru 
za manželku a pásl jeho stáda.

Útlak Izraelců v Egyptě mezitím 
dosáhl takového stupně, že začali 
prosit svého Boha za vysvobození 
a On je vyslyšel. Povolal bývalého 
egyptského prince, kterému Bible 
dala jméno Mojžíš, zpět ke svému 
lidu. V Egyptě byl už jiný vládce, na 
ubití dozorce se také pozapomnělo. 
Mojžíš se přesto zdráhal, že není 
průbojný ani výřečný, že ho lidé 
nebudou poslouchat, ale šel. Bůh 
mu dal za pomocníka bratra Árona, 
který mluvil za něho. Dohodli se 

s Izraelci, že požádají faraóna, aby je 
pustil do pouště uspořádat slavnost 
jejich Bohu. Faraón o tom nechtěl 
ani slyšet a přidal jim práce, načež 
mnozí z Izraelských reptali, že se to 
nemělo vůbec zkoušet a Mojžíšovi 
a Áronovi to vyčetli. Bezradní bratři 
volali k Bohu. Ten je znovu poslal 
k faraónovi se stejným požadavkem 
a vybavil je schopností předvést před 
panovníkem zázrak. Áron hodil 
svou hůl na zem a ta se proměnila 
v hada. Jenže i egyptští kouzelníci 
to uměli, takže faraón žádosti nevy-
hověl, i když Áronův had sežral ty 
egyptské.

Mojžíš s Áronem nevěděli, co 
dál, ale jejich Bůh je vedl k dalším 
činům. „Když se bude ráno faraón 
koupat v Nilu, udeřte holí do vody 
a ta se promění v krev“, řekl jim. 
Stalo se tak, ale faraónovi kouzelníci 
uměli totéž. Po týdnu se vody vyčis-
tily a panovník byl nadále neob-
lomný. Stejný scénář se opakoval se 
žábami, které naplnily zemi a skáka-
ly všude, po domech, v místnostech, 
po postelích i lidech. Následovala 
invaze komárů s malou obměnou, 
že egyptští kouzelníci to nedovedli 
zopakovat a faraónovi sdělili, že „je 
to prst Boží“ a asi jim hrozí. Bylo 
jim zřejmé, že tyto věci provádí 
mocnější Bůh, než jsou jejich egypt-
ští bohové. Potom přiletěly mouchy 
a zničily zemi. To už faraón zmír-
nil. Zavolal Mojžíše a Árona, sdělil 
jim, že je propustí a požádal je, aby 

v židovských kořalnách, prolévajíce celé lány, půllány 
i čtvrtlány svým hrdlem…

V poválečné době se utvořilo několik politických 
stran, které se mezi sebou navzájem potírají, na sebe 
štvou a špinu hází jeden na druhého obzvláště před 
volbami. Též velkou chybou prušanských občanů 
jest, že se pro lecjakou maličkost hned dají do soudu, 
z čehož samosebou těží nejvíce advokáti.

 … stranická zášť jde mnohdy do krajnosti tak, že 
dva sousedé jsou-li každý v jiné straně, nechtějí si nic 
pujčit ani v ničem pomoci. 

Též rodinné svazky v dosti případech jsou k neu-

rovnání, často vinou rodičů a často na jiný způsob se 
sourozenci mezi sebou znepřátelí, bratři se mezi sebou 
nenávidí, jinde zase sestry, tu zase sestra s bratrem anebo 
rodiče s dětmi a tak to jde do nekonečna. Tento smutný 
jev jest obzvláště teď po válce často vidět, někdy skrze 
dědictví, ale taky často z politické zášti. Jest to následek 
války a útrap válečných. Lid jest nervosní, nesnášenlivý, 
netrpělivý a raduje se z neštěstí svého bližního. 

Néni tu lásky k bližnímu.“                      
Z prušánecké kroniky přepsala Dr. Jana Kamenská
příště: Jak se hospodařilo a něco z kulturního života
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Z  činnosti  hasičů z Prušánek

poprosili svého Boha, ať mouchy 
odstraní. Ti tak učinili, jenže potom 
si to svéhlavý panovník rychle roz-
myslel a Izraelce nepropustil. Násle-
doval dobytčí mor, ale faraon zůstal 
zatvrzelý. I přišly na Egypťany vředy 
a to dokonce i na kouzelníky. Ani 
oni se jich nedovedli zbavit.

Následovaly další rány. Všem 
dohromady se od té doby říká „egypt-
ské“. Přihnalo se zničující krupobití, 
přiletěly kobylky a nastala třídenní 
tma. Ta se možná nezdá tak krutá, ale 
co dělá tma v zemi, která měla za nej-
vyššího boha Slunce? Není to divné, že 
mu někdo zabránil svítit? Potom přece 
musí ty rány působit ještě vyšší Bůh, 
než ten jejich nejvyšší.

Události v Egyptě tímto dostou-
pily ke svému vrcholu. Přišla rána 
poslední – smrt prvorozených synů. 
Ti byli hlavou rodiny a kmene, 
nositeli jména i majetku a zárukou 
pokračování rodu. Bez nich není 
budoucnost. To je už opravdu velká 
hrozba, ale faraón neustoupil.

Bůh nařídil Izraelcům, aby se 
přesto připravili na cestu. Byli pas-
tevci, takže znali jejich zvyky pro-
váděné o jarním úplňku (popsané 
v loňském zpravodaji) a věděli, co 
se má dělat. Připravili si ročního 
beránka, zadělali těsto, které ještě 
nestačilo vykynout, a napekli plac-
ky, oblékli se, vzali do ruky hůl 
a večer celé rodiny společně pojed-

ly. Veřeje svých vchodových dveří 
měli natřené krví onoho beránka, 
a anděl, hubící prvorozené, věděl, že 
v takovém domě jsou Izraelci uctí-
vající Boha Jahveho, a jejich příbytek 
má pominout. Egypťané si však své 
vchody neoznačili a postihla je rána 
nejkrutější. Přišly o své prvorozené 
syny. Tu noc bylo v Egyptě mnoho 
nářku a ještě za tmy žádali poddaní 
faraóna, aby Izraelce propustil. Ten 
tak konečně učinil. Ráno Boží lid 
vyrazil na cestu veden oblakovým 
sloupem, který se vznášel před ním. 
V noci se pak změnil na sloup ohni-
vý a ozařoval jejich tábor.

Po několika dnech dorazil prů-
vod Izraelců k moři. Když se ohléd-
li, uviděli z pouště stoupat mračna 
prachu. Blížilo se egyptské vojsko 
vedené faraónem, který si propuště-
ní otroků znovu rozmyslel. Boží lid 
začal zoufat a vyčítat Mojžíšovi, co to 
s nimi provedl, že je vyvedl z Egyp-
ta, když teď je čeká zkáza. Mojžíš 
opět volal k Bohu a Ten mu naří-
dil vztáhnout hůl nad moře. Vtom 
začal foukat východní vítr, opřel se 
do hladiny, mělké vody ustoupily 
a ukázalo se suché dno. Izraelský lid 
přešel moře na nedaleký druhý břeh 
a egyptské vojsko po chvíli vjelo za 
ním. Jenže vítr přestal vát a vody se 
vrátily na své místo. Koně, válečné 
vozy, výzbroj i vojáci zmizeli pod 
hladinou. Užaslí Izraelci stáli na 

břehu a dívali se na ohromující scé-
nu. Potom propukli v jásot a chváli-
li svého Boha za záchranu. Konečně 
byli svobodní.

Uběhlo ještě mnoho let, než 
Izraelský lid doputoval do zaslíbe-
né země, ale nikdy nezapomněl na 
Velkou noc v Egyptě, kdy vyrazil za 
svobodou. Každý rok si ji připomí-
nal večeří s beránkem, nekvašenými 
chleby – macesy a spoustou dalších 
obřadů.

My dnes neslavíme odchod z Egyp-
ta, neboť Kristus dal Velikonocům 
novou náplň, ale můžeme vzpo-
mnět ony staré události, ba se i zajet 
podívat na stavby izraelských otro-
ků nebo na břeh Akabského zálivu, 
který je v jednom místě velmi měl-
ký, a na dně byla nalezena vozová 
kola obalená silnou vrstvou úsad. 
Na saúdskoarabské straně zálivu, 
dodnes dýmá sopka Jebel el Lawz, 
pravděpodobný Oréb. Tato oblast je 
ovšem zvídavým návštěvníkům uza-
vřená kvůli probíhajícímu archeolo-
gickému výzkumu.

I když nejsme potomky oněch 
pastevců, ani Izraelců a jejich Bohu 
neříkáme Jahve (hebrejsky Jsem, 
který jsem) ale slovansky Hospo-
din, připomeňme si při letošních 
Velikonocích jejich prastaré kořeny 
a nelehký vznik izraelského národa 
– předchůdce naší civilizace.

Ing. Josef Zigáček

Jak se již stalo tradicí, druhý svá-
tek vánoční patřil turnaji ve stolním 
tenise, který pořádáme pravidelně již 
několik let. Dvacetičlenné startovní 
pole se sjelo z blízkého i vzdáleného 
okolí. V pěti skupinách hrál každý 
s každým a dva nejlepší ze skupiny 
postoupili do fi nálových bojů. Letoš-
ním vítězem se stala Jitka Mazucho-
vá z Brna, za ní následovali Antonín 
Pihár z Josefova a Pavel Kořínek 
z Holíče. Čest domácích zachraňo-
val čtvrtým místem Milan Vašíček. 
Vítězi gratulujeme a příštího Štěpána 

opět v tělocvičně naší ZŠ.
Nový rok jsme vítali silvestrov-

skou oslavou v hasičce a také klasic-
kým ohňostrojem. Ovšem jen pár 
minut po půlnoci se rozezvučela siré-
na a jednotka vyrazila na požár odpa-
du a dřevěných palet do Moravského 
Žižkova.

Po novém roce se tradičně kona-
la výroční schůze, které se účastnili 
i starosta a místostarosta obce. Hod-
notil se loňský rok a vytyčovali plány 
na rok letošní. Od prvního ledna pod 
naši jednotku spadá také obec Luži-

ce, pro kterou jsme se stali jednotkou 
domácí. Opět jsme žádali o krajské 
dotace na pořízení nového doprav-
ního automobilu, protože stařičká 
Avie už dosluhuje. V plánu máme 
také nákup potřebného materiálu pro 
výjezdovou jednotku. 

Soutěžní družstvo se přes zimu 
udržuje v kondici pouze hraním 
kuželek, ale sluníčko nám již vykouk-
lo a nová sezona klepe na dveře, pro-
to se pomalu začíná s tréninky. Snad 
bude ta letošní sezona úspěšnější než 
loňská. Držte nám palce. 
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SEZNAM ZÁSAHŮ SDH PRUŠÁNKY V ROCE 2011

Přijměte naše pozvání...
Velikonoční zábava

Stárci a chasa z Prušánek zvou všechny na velikonoční zábavu, která se koná v neděli 8.4.2012 od 19°° hodin v Kul-
turním domě v Prušánkách. Hraje Dechová hudba Sokolka ze Šakvic. Všichni jste srdečně zváni.

Festival otevřených sklepů – Jaro na Podluží     
bude probíhat ve sklepech vinařských obcí Moravská Nová Ves, Prušánky, Hrušky a Poddvorov. 
Jarní festival začne ofi ciálně v sobotu 14. dubna, sklepy budou otevřené od 10:00 do 21:00. V neděli pak festival 
pokračuje od 10:00 do 15:00, po oba dva dny s možností nákupu vín. V programu festivalu opět nebude chybět deli-
kátní gurmetské menu s místními víny, servírované nejlepšími kuchaři v místních restauracích i přímo ve sklepech. 
Více informací na www.otevrenesklepy.cz.

Pozvánka na netradiční výstavu vín ve Vinných sklepech U Jeňoura  
v sobotu 21. dubna 2012
Výstava vín bude tentokrát spojená s expozicí „ Proměny Nechor ve 20. století“, která se pokusí 
zachytit život a práci starých vinařů a proměnu Nechor pomocí starých fotografi í a jiných dokumentů.

ČINNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB – ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB -  OD LEDNA 2012

Přesunutím řízení a rozhodování o nepojistných dáv-
kách sociální ochrany na Úřad práce byl dán sociálním pra-
covníkům, kteří zůstali na obecních úřadech s rozšířenou 
působností, prostor pro přímou sociální práci s klienty.

Práce sociálních pracovníků zahrnuje např. 
- sociálně právní poradenství ve věci fi nančních a mate-

riálních nároků,
- pomoc při vyplnění žádostí o sociální dávky, žádostí 

do zařízení soc. služeb (domov pro seniory, domov pro 
osoby se zdravotním postižením, apod.),

- pomoc rodinám se zdravotně postiženým nebo dušev-

za SDH Jakub Valuch

ně nemocným členem se získáním kontaktů na organi-
zace, které poskytují pomoc a odpovídající soc. služby,

- pomáhá s vyřízením ustanovení zvláštního příjemce 
důchodu,

- pomoc při řešení vzniklých problémů rodinám s dětmi 
– bytová problematika, pomoc při řešení zadluženosti, 
informace o nárokových dávkách apod.,

- poskytuje obětem trestné činnosti a domácího nási-
lí poradenství ve věci zajištění  základních životních 
potřeb (zajištění bydlení či azylového přístřeší), nároko-
vých dávek a relevantních právních oblastí (otázka dětí, 

datum druh zásahu místo zásahu počet zasahujících příslušníků
23.1. požár nízké budovy Prušánky, Cacardov č.p.137                5
29.3. požár polního porostu 

a trávy
Lužice u rybniku                5

17.5. požár polního porostu
a trávy

Moravský Žižkov                8

1.6. požár - taktické cvičení JmK Břeclav – Poštorná, Fosfa, a.s.                6
30.8. požár polního porostu 

a trávy
Dolní Bojanovice, ul. Hodonínská               5

1.9. požár nízké budovy Mikulčice, Těšice                7
9.11. požár polního porostu 

a trávy
Moravská Nová Ves, ul. Luční                6

31.12. požár dřevěných palet Moravský Žižkov                8
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Narození: 
Zuzana Krátká
Martin Samuel Šťastný
Viktorie Murasová

Společenská kronika

Kontakty na sociální pracovníky oddělení sociální 
pomoci a služeb:
Bc. Michaela Klepáčová - vedoucí oddělení sociální 
pomoci a služeb, klepacova.michaela@muhodonin.cz, 
tel: 518 316 458
Problematika osob se zdravotním postižením, dušev-
ním onemocněním a osob pečujících o závislou osobu:
Bc. Hana Komínková, kominkova.hana@muhodonin.cz, 
tel: 518 316 318
Hana Škvařilová, DiS., skvarilova.hana@muhodonin.cz, 
tel: 518 316 437
Oblast rodiny s dětmi:
Andrea Kučerová, kucerova.andrea@muhodonin.cz, 
tel: 518 316 377 
Problematika sociálního vyloučení, riziko ztráty bydle-
ní, nízkých příjmů:
Mgr. Ivana Zlámalová, zlamalova.ivana@muhodonin.cz, 
tel: 518 316 356
Mgr. Vladimíra Bělíková, belikova.vladimira@muhodo-
nin.cz, tel: 518 316 300

opatrovnictví, institut vykázání, apod.),
- pomoc osobám, které ztratily bydlení nebo jsou ohroženi 

jeho ztrátou, se získáním kontaktů na organizace – azy-
lové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, 

Mezi činnosti oddělení sociální pomoci a služeb i nadá-
le patří:
- střednědobé plánování sociálních služeb, neziskový 
sektor:
Mgr. Vladimír J. Kružík, kruzik.vladimir@muhodonin.cz, 
tel: 518 316 433
- výkon funkce veřejného opatrovníka:
Bc. Magdalena Pelikánová, pelikanova.magdalena@
muhodonin.cz, tel: 518 316 358
Sociální kurátor pro dospělé:
PhDr. Milan Franta, franta.milan@muhodonin.cz, 
tel: 518 316 347

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na výše 
uvedené pracovníky.
Informace o činnosti odboru soc. služeb a kontakty na 
sociální pracovníky odboru naleznete také na: www.
hodonin.eu.   

  Městský úřad Hodonín, odbor sociálních služeb

Sňatky: 
Petra Kotásková
Tomáš Kohout

Zlatá svatba:
Milan a Marie Zvědělíkovi 

55 let společného života 
Jan a Emílie Lekaví
František a Františka Redkovi

Životní jubilea:
80 let    Petr Hromek 
  Emílie Kankiová
85 let    Marie Balgová        
  Marie Bušková
91 let   Anežka Hřebačková        

Údaje z roku 2011
přihlášeno …………………. 52 osob
odhlášeno ………………….. 25 osob
narození …………………… 20 dětí
úmrtí ………………………. 22 osob
sňatky v obci ………………..3 + 2 cizí, mimo obec 8
Počet obyvatel k 31.12.2011 byl 2.152.   

 matrikářka Alena Zvědělíková

Opustili nás:
Martin Čech
Zdeněk Nosek
Zdeněk Habáň
Marie Mráková
Jiří Bařina
Vlasta Mašková
Blažena Svobodová

- pomoc při vyřizování osobních dokladů, pobytu v ČR, 
pomoci při hledání možností při léčbě závislosti, apod.

- vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném 
prostředí – terénní sociální práce.
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ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ 
VE SPOLEČENSKÉ RUBRICE 

V MÍSTNÍM ZPRAVODAJI

Vážení občané,
 v souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění poz-
dějších předpisů, není možné bez souhlasu 
zainteresovaných osob zveřejňovat žádná 
jejich osobní data. Jedinou možností, jak zve-
řejnit osobní data v místním zpravodaji, roz-
hlase nebo v KT je souhlas osoby, které se bude 
zveřejnění údajů týkat.

V praxi to bude znamenat:
-  jubilanti si požádají o zveřejnění osobně
-  za nově narozené děti jejich rodiče
-  u občanů zemřelých požádají o zveřejnění 

jejich nejbližší příbuzní.

K tomuto kroku jsme byli nuceni přistoupit 
z důvodu kontrol, které provádí „Úřad pro 
ochranu osobních údajů“ a porušení shora 
uvedeného zákona postihuje pokutami.

Děkujeme za pochopení.
Dr. Jana Kamenská

OÚ PRUŠÁNKY   518 374 125
Po 7:00 – 17:00  úřední den
Út  7:00 - 15:30
St 7:00 - 17:00  úřední den
Čt  7:00 - 15:30
Pá  7:00 – 12:00
polední přestávka 11:30 – 12:00

KNIHOVNA PRUŠÁNKY
Út 9:00 – 17:00
Čt 8:00 – 15:30
polední přestávka 11:30 – 12:00

SBĚRNÝ DVŮR
Út 14:00 – 16:30
Čt 14:00 – 16:30
So    8:00 – 12:00 

INFOSERVIS PRO OBČANY 

RECYKLAČNÍ PLOCHA
Út     15:00 – 17:00
Čt     15:00 – 17:00
So       9:00 – 15:00

ČESKÁ POJIŠŤOVNA   776 721 536
JEDNATELSTVÍ PRUŠÁNKY
Út   9:00 – 12:00
Čt 12:30 – 15:00

POŠTA PRUŠÁNKY   518 374 229
Po 8:00 – 11:00      13:30 – 17:00
Út 8:00 – 11:00      13:30 – 16:00
St 8:00 – 11:00      13:30 – 17:00
Čt 8:00 – 11:00      13:30 – 16:00
Pá 8:00 – 11:00      13:30 – 16:00

MUDR. URBANOVÁ
Po 7:00 – 12:30
Út 7:00 – 10:00 objednaní pacienti
 10:00 – 12:30 pacienti bez objednání
St 7:00 – 12:00
Čt 12:00 – 16:00 pacienti bez objednání
 16:00 – 18:00 objednaní pacienti
Pá 7:00 – 11:30
od 1.4.2012 nové telefonní číslo: 
                                            734 279 345

LÉKÁRNA   518 321 382
Po   8:00 – 13:00
Út   8:00 – 13:00
St   8:00 – 13:00
Čt 12:00 – 16:30
Pá   8:00 – 13:00

PŘÁNÍ REDAKČNÍ RADY K VELIKONOCŮM
Konečně! Konečně je tu po dlouhé šedivé zimě jaro! Věřím, že většina z nás se ho už nemohla dočkat. 

Všichni jsme vyrazili do zahrádek, na pole, na výlety do přírody a čerpali energii ze sluníčka. 
K jaru neodmyslitelně patří Velikonoce, největší křesťanský svátek v roce. Celá redakční rada Vám 

přeje jejich příjemné prožití, ať se rozhodnete strávit je jakýmkoli způsobem. Dětem však rozhodně pře-
jeme bohatou „šlahačku“ a mladým děvčatům, aby na ně chlapci byli hodní a měli lehkou ruku.  

PRACOVNÍ DOBA

1. DLUHY nejsou ostuda!
I v EXEKUCI a DRAŽBĚ máme řešení.
(žádné peníze předem)

TEL.: 777 60 40 74

2. FINANCE s právním servisem,
bezplatné poradenství

TEL.: 777 60 40 74
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Maškarní disko ples, foto Jakub Kanta

Ples SRPDŠ, foto Mira Šimek                

Dětský karneval, foto Ing. P. Omelka           

Čundrbál, foto Mira Šimek

Čundrbál, foto Mira Šimek


