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Slovo starosty

čané,
d ělí ůmy dospělí mů--děti se těší na Vánoce ae a

nali, a také začítt t e za uplynulý rok vykkon
rok 2013.

kanalizace v ulicii iě popořádku. Nejdřívve k
Rekonstrukce ko--é hotová komunikacee. R

díla velmi vydařená, sttejně jako chodníkyy y díl l i d ř á tt j
la. Rovněž dětské hřiiště v proluce mezii i 
ínská je hojně navštěvvováno. Dokončeníí í

ov je ze strany Prušánnek hotovo, otázkaa a 
Josefov. Největší stavvbou na území obceee 

udované na potoku Lúúčnica jako protipo--
ručuji všem si tuto sttavbu prohlédnout.. 

na regulace Prušánky od mostu v ulici Ne--VVV současné době byla zahájen
ací stanici. Máme potvrrzenou dotaci na za--ccchorská směrem k přečerpáva
dějně vypadá i dotace nna cyklostezku Pru--ttteplení kulturního domu a na
áme rekonstrukce komunikací ulice Polnííí munikací ulice Polníííšššánky – Nechory. V plánu má
navazovat zmíněná cyklostezka. aaa Nechorská, na kterou bude 
ještě tři mChtěli bychom vybudovat 
poškozenmmmunikace v místech, kde jsou

ční síň. Jeaaa začít s projektem na smuteč
čtu obce aale se vším se počítá v rozpoč
plánovanssskytnou ještě další drobné nep

pppppporadit.
Vážení spoluobčané, přeji Vám šťa

ppprožité svátky vánoční, dětem radost z
hhho stromečku. Do nového roku 2013 p
lllásky, vzájemného porozumění, mnohás

m životě a rodinnou pohodu.nnnínn m

S

prušánečtí sVážení spoluobč
12 uběhl jakoRok 201 o voda, 

bilancovat,žžžeme začít co jsme
nnost a zámppplánovat či měry na r

e snažit vzít tBudu se to pěkně
KKKoncová a Lomená, tamKKK á m je tak
mmmunikace Kopeček patří mezi dří i d
vvvvv ulici Hodonínská a u kostelvvvvv ulici Hodonínská a u koste

nízzzákladní školou a ulicí Hodon
focccyklostezky Prušánky – Josef

ec jjjjje, jak a kdy na ni naváže obe
bujjjjjsou bezesporu dvě hráze, vyb
orvvvvvodňová ochrana obce. Dopo
naVVV současné době byla zahájen

at zmíněná cyklostezka. míněná cyklostezka. 
mennší dětská hřiště, vyspravit ko--
né, nakoupit komunální technikuu 

e tohho opravdu na příští rok dost,, 
na rok 2010 3. Je možné, že se vy--

né akkce, s tím si už budeme musettt 

stnéé, láskyplné, ve zdraví a míruu 
z dáárků a spokojenost u vánoční--
řejii hodně štěstí, pevného zdraví,, 

ho úsúú pěchů v osobním i pracov--h b

Jan Prčík, starostttaaaaaaaaaaaa
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Informace místostarosty
Vážení občané,
V každém článku se věnuji převážně 

odpadům, tentokrát svůj článek rozve-
du více. 

Na konci listopadu proběhlo slav-
nostní vyhlášení výsledků soutěže „My 
třídíme nejlépe“, kde jsme přebrali cenu 
za třetí místo v kategorii obcí od 2 000 – 
do 10 000 obyvatel Jižní Morava a jako 
prémii obdrželi šek na částku 10 000 Kč. 
Tento skvělý výsledek, kterého jsme 
dosáhli i v loňském roce, je díky pocti-
vému třídění recyklovatelných odpadů 
našimi občany. Tím snižujete množství 
komunálu ukládaného do popelnic. 
Takto ušetřené výdaje nám všem pomá-
hají udržet cenu za svoz a likvidaci na 
úrovni minulých let a nemusíme zvy-
šovat poplatky za svoz. Cena 400,-Kč 
na obyvatele zůstává i nadále a je jedna 
z nejnižších v širokém okolí.

Obec děkuje všem, kteří se na tom-
to úspěchu podílí.

Sběrný dvůr spolupracuje s několika 
fi rmami zabývajícími se likvidací růz-
ných druhů nebezpečných nebo ostat-
ních odpadů. Proto považuji za důležité 
vás informovat nejen o novinkách, ale 
i připomenout věci starší.

Které fi rmy a co všechno odebírají?
EKO-KOM: papír, lepenka, plast, 

sklo, nápojový karton, nebezpečný od-
pad (jako obaly od barev, rozpouštědel, 
a jiných chemikálií, léky, oleje a tuky, 
atd.).

ELEKTROWIN: lednice, chladící 
zařízení, sporáky, (MUSÍ BÝT KOM-
PLETNÍ). Větší elektrospotřebiče, 
všechny drobnější elektrospotřebiče 
a nářadí, až po nejdrobnější jako bu-
díky, holicí strojky, motory a motorky, 
vysavače, kulmy.

ASEKOL: televizory, monitory, rá-
dia, počítačové systémy, digitální fotoa-
paráty, kamery.

KOVOSTEEL: veškerý kovový od-
pad od kotle až po plechovky.

EKOLAMP: všechny zdroje svítidel 
jako úsporné žárovky, ledky, trubicové 
výbojky, atd. Nepatří sem klasická, re-
fl ektorová a halogenová žárovka. 

EKOBAT: všechny druhy baterií 
a monočlánků, bateriové zdroje.

Cart4Future: všechny druhy nápl-
ní do tiskáren, cartridge do tiskáren.

Nevíte kam s tím? Přece na sběr-
ný dvůr! Tam se to už roztřídí.

Recyklační plocha se využívá pra-
videlně a je možné ji po dohodě ote-
vřít i mimo pracovní dobu. Nechápu 
proto, že někteří spoluobčané vyváží 
suť nebo jiný nepořádek stále do vět-
rolamů či jinam.

V průběhu pár let se nám podaři-
lo uklidit několik skládek na katastru 
obce a začíná se dařit zlepšování a udr-
žování našeho okolí. Byly to skládky za 
kostelem, na Slunečné, okolo potoka, 
nyní i v Písníkách (tam na nás dokon-
ce někdo poslal i kontrolu na údajné 
zakládání černé skládky). Vážený, vy-
vezli jsme odtud čtyři kontejnery pne-
umatik, které tam po někom zůstaly! 
Chystáme se na úklid skládky na ulici 
Nechorská. Nenechejme si naše okolí 
znovu zaneřádit!

Plocha pro větve 
také tady začíná být provoz správ-

ný. Je určitě příjemnější vyvézt vše 
tam, kam to patří a nedusit se kouřem 
při pálení. Doufám, že občan, který 
nahromadil větve na břehu potoka 
u mostku, je co nejdříve odveze.

Plocha hnojiště za kostelem 
tady máme ještě slabiny. Nemá to 

žádný řád, ale něco budeme muset vy-
myslet. Máte vy nějaký dobrý nápad?

Potok Prušánka 
po nemalém úsilí se nám podařilo 

docílit vyčištění a opravu koryta. Tato 
akce je fi nančně náročná, a proto se 
Povodí Moravy rozhodlo rozdělit akci 
na dvě etapy. V první upraví a částečně 
vydláždí břehy od spodní hranice obce 
(od mostu u Jána) po přečerpávací 
stanici (k prádelce). Budou vykáceny 
některé dřeviny a následně vysazeny 
nové. Druhá etapa se uskuteční na 
konci příštího roku. Ta bude od sta-
nice až po vrchní hranice obce (proti 
toku poslední dům). Pevně věřím, že 
vzhled této části se všem bude líbit.

Větrolamy a kácení 
velmi se rozmohlo drancování 

všech porostů. Jak jste již slyšeli z hlá-
šení místního rozhlasu nebo si přečetli 

Krátce z obsahuKrátce z obsahu
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Informace PRUTES PrušánkyInformace PRUTES Prušánky

Kabelová televize v roce 2013Kabelová televize v roce 2013

Stočné pro rok 2013
Na základě kalkulace bylo stanoveno stočné pro rok 

2013 ve výši 18,25 Kč bez DPH / m3 (předpokládaná výše 
DPH je 15 %). Tato kalkulace a výše zmiňovaná cena za 
stočné byly schváleny Zastupitelstvem obce Prušánky na 
jejím zasedání 11. prosince 2012 a tato cena je platná od 
1. ledna 2013. Ceník bude vyvěšen na úřední desce před 
budovou OÚ, vyhlášen místním rozhlasem a zveřejněn 
na internetových stránkách www.obecprusanky.cz

Vzhledem k tomu, že v naší obci je výše stočného 
stanovena na osobu dle směrných čísel, cena za stočné 
pro rok 2013 bude 756 Kč/osoba/rok.

Stočné bude vybíráno od osob s trvalým bydlištěm 
v obci Prušánky (pokud neprokážou pobyt jinde) a osob 
žijících v obci Prušánky (i když zde nemají trvalý pobyt). 

Vážení občané,
v provozování sítě kabelové televize v obci Prušánky 

došlo na podzim tohoto roku ke změně provozovatele. 
V současné době provozuje síť kabelové televize společnost 
RTV-5 servis, spol. s r.o. z Břeclavi. Se změnou provozova-
tele také dochází ke změně nabídky TV programů. Během 
prosince byl uveden do nabídky balík českých digitálních 
programů MUX 3 (Prima Love, Očko, TV 5 a Šlágr Tv), 
MUX 4 (ČT1 HD, NOVA HD, TV Pohoda a Fanda) a digi-
tální balík slovenské veřejnoprávní televize. Dále se chystá 
ještě do konce roku program Animal planet. Všechny ak-
tuální změny v programové nabídce budou postupně zve-
řejněny ve vysílání místního informačního TV programu.

V roce 2013 bude síť kabelové televize připojena optic-
kým kabelem na nového dodavatele TV programů. Tímto 
připojením bude možno přijímat až 130 TV programů, 
z toho bude přibližně polovina v rozlišení HD. Nové pro-

Vyzýváme občany, aby nezatajovali osoby žijící ve 
společné domácnosti a řádně za ně platili. Protože tyto 
osoby, i když nemají v obci trvalý pobyt, využívají k běž-
nému životu vodu a vytvářejí tedy vody odpadní, které 
jsou odváděny do kanalizace a je nutné je čistit. 

Tak jako v minulých letech si můžete platbu za stočné roz-
dělit na pololetní či čtvrtletní. Pokud máte zájem o provedení 
platby bankovním převodem, potřebné údaje jsou zde:

č. účtu PRUTES Prušánky: 35-7986630237/0100  
VS:111 SS: č. domu

Dotazy ohledně stočného můžete zasílat na e-mail: 
prutes@obecprusanky.cz. 

Bc. Kateřina Šiprová

Informace odpadového hospodářství o svozu odpadu Informace odpadového hospodářství o svozu odpadu 

během vánočních svátkůběhem vánočních svátků

svoz tříděného odpadu:
- mezi svátky svoz tříděného odpadu nebude
- první svoz v novém roce bude ve středu 2.1.2013
- poté budou pravidelné svozy každé sudé úterý před 

středečním svozem popelnic jako tomu bylo dosud

na KT, je zakázáno kácení bez povole-
ní. Toto povolení vydává Obecní úřad 
odbor Životního prostředí. Dle záko-
na je každý majitel takových pozemků 
povinen udržovat „pozemek plnící 
funkci lesa“ včetně obnovy poškoze-

ných nebo odumřelých stromů.
Každý, kdo nějakým způsobem 

drancuje porosty, se vystavuje riziku 
pokuty, ale i možnosti trestního stí-
hání za krádež. Dle zákona podléhá 
povolení i kácení v zahradách a jiných 

soukromých pozemcích.
Závěrem přeji všem krásné, klidné 

a pohodové sváty vánoční. Do nového 
roku pevné zdraví, mnoho štěstí a pra-
covních úspěchů.

Václav Polách, místostarosta

svoz popelnic:
- mezi svátky bude svoz ve čtvrtek 27.12.2012
- po novém roce bude první pravidelný svoz ve středu 

9.1.2013 a pak následně každý sudý týden jako tomu 
bylo doposud

gramy budou šířeny již pouze v digitálním tvaru. Součas-
ná nabídka zůstane zachována, pouze postupem času bude 
převáděna na digitální vysílání v normě DVB-T. Dále bude 
zprovozněno připojení do internetu pomocí kabelové tele-
vize, tato služba bude nabízena zcela samostatně a nezávisle 
na dodávce televizních programů.

Se změnou provozovatele došlo také ke změně v eviden-
ci a platbě za kabelovou televizi. V nejbližší době obdržíte 
poštou návrh smlouvy od nového provozovatele, kde budou 
uvedeny všechny potřebné údaje včetně nového účtu, kam 
budou posílány měsíční platby za kabelovou televizi. 

RTV - 5 servis, spol. s r.o.
Jan Baránek
Olbrachtova 10
69003 Břeclav
IČO : 28287185, DIČ : CZ28287185
mail : jbaranek@rtv5.cz, tel.: 603 269 399
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Zpráva hlavní účetníZpráva hlavní účetní

Návrh rozpočtu Obce Prušánky na rok 2013 v Kč
Příjmy 2012
kapitola polož-

ka
text částka

1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 4 599 000
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti 470 000
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 114 000
1121 Daň z příjmů právnických osob 4 350 000
1211 Daň z přidané hodnoty 9 290 000
1337 Poplatek za provoz a systém schromažďování,sběru,přepr. 850 000
1341 Poplatek ze psů 28 000
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 5 000
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 40 000
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 250 000
1361 Správní poplatky 50 000
1511 Daň z nemovitostí 1 800 000

Daňové příjmy celkem 21 901 000

101 Zemědělská a potrav. činnost a rozvoj 200 000
214 Vniřní obchod, služby a cestovní ruch 27 600
331 Kultura 244 500

činnosti knihovnické 3 500
vydavatelská činnost 500
ostatní záležitosti kultury 240 500

334 Sdělovací prostředky 22 000
351 Ambulantní péče 60 100
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 80 000
363 Komunální služby a územní rozvoj 52 800
372 Nakládání s odpady 390 000

EKO-KOM 300 000
příjem recyklační plocha 40 000
Kovosteel, Asekol 50 000

374 Ochrana přírody a krajiny 9 005 000
příjmy z úhrad dobývacího prostoru 9 000 000

435 Služby sociální péče 113 000
DPS 88 000
rozvoz obědů 25 000
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617 Regionální a místní správa 28 000
služby OÚ 15 000
úroky 4 000

Nedaňové příjmy celkem 10 223 000

Kapitálové příjmy 2 415 000
prodej pozemků ul. Moravská 2 400 000
kanalizační přípojky Nechory 15 000

Daňové příjmy 21 901 000
Nedaňové příjmy celkem 10 223 000
Kapitálové příjmy 2 415 000

Příjmy 2012 celkem 34 539 000
Výdaje 2012
kapitola polož-

ka
text částka

101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 200 000

221 Pozemní komunikace 8 929 200
cyklostezka Nechory, MK Polní,Nechorská, chodníky

222 Silniční doprava 108 300
výdaje na dopravní obslužnost - IDS

231 Pitná voda 45 000

232 Odvádění a čištění odpadních vod 2 100 000
příspěvek PO PRUTES 100 000
Kanalizace - doplatek 2 000 000

311 Školství 2 400 000
příspěvek MŠ 350 000
příspěvek ZŠ 1 600 000

314 příspěvek školní jídelna 450 000

331 Kultura 4 112 000
knihovna 80 000
energie KD 327 000
kulturní akce 160 000
rekonstrukce KD 3 500 000
ostatní 45 000

334 Sdělovací prostředky 461 000
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místní rozhlas 51 000
zpravodaj 60 000
rekonstrukce MR 350 000

341 Tělovýchova 610 000

351 Ambulantní péče 59 000

361 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství 151 000
el. energie 1 000
vykoupení RD 150 000

363 Komunální služby a územní rozvoj 2 623 600
veřejné osvětlení 360 000
rekonstrukce VO 200 000
pohřebnictví 32 000
smuteční síň 300 000
inženýrské sítě ul. Moravská 1 500 000
příspěvky regionům 231 600

372 Nakládání s odpady 1 505 000
nebezpečné odpady 60 000
komunální odpady 980 000
tříděný odpad 315 000
recyklační plocha 150 000

374 ochrana přírody a krajiny 2 484 000
mzdy 1 076 000
materiál, DDHM 160 000
PHM 75 000
služby - deratizace, vánoční výzdoba aj. služby 200 000
ostatní 73 000
dětská hřiště 300 000
traktor 400 000
sekačka 200 000

435 Služby sociální péče 316 800
DPS 300 800
rozvoz obědů 16 000

521 Ochrana obyvatelstva 1 000

551 Požádní ochrana 728 300
osobní výdaje 104 000
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DDHM, materiál 100 000
PHM 80 000
ostatní 74 300
doplatek za auto SDH 370 000

611 Zastupitelské orgány 1 665 000
mzdy 1 580 000
telefony 15 000
ostatní 25 000
volby prezidenta 45 000

617 Regionální a místní správa 3 158 000
mzdové náklady 2 070 000
materiál, DDHM 245 000
energie 159 000
PHM 15 000
služby - známky, telefony, školení, ostatní služby 420 000
ostatní 39 000
věcné dary 30 000
příspěvky 140 000
sociální fond 40 000

631 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních oparecí 153 000
úroky z úvěrů

639 Ostatní fi nanční operace 400 000
platby daní a poplatků

640 Ostatní činnosti 103 600

Výdaje 2012 celkem 32 313 800

Financování 2 225 200
úvěr - ulice Slunečná 480 000
úvěr - rekonstrukce OÚ 1 040 400
úvěr - rekonstrukce MŠ 704 760

běžné výdaje 14 114 600
kapitálové výdaje 18 199 200
fi nancování 2 225 200

Celkové výdaje 34 539 000

Jindra Hamrová, hlavní účetní
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Z činnosti ZŠ
Ani jsme se nenadáli a je tu pro-

sinec. Přihlásil se chladem a sně-
hovými vločkami a jen můžeme 
doufat, že něco zbude i na dny vá-
noční…

Od zahájení školního roku nám 
to velmi rychle uteklo. Prvňáčci už 
píší perem a otvírají Slabikář, což 
jsou známky značného pokroku.

Jednou z našich priorit je EVVO 
(environmentální výchova, vzdě-
lávání a osvěta – dříve ekologická 
výchova) a tomu odpovídá i řada 
akcí jak jednorázových, tak dlou-
hodobých (např. v podobě pro-
jektů). Uskutečnily se obě exkurze 
avizované v předešlém Zpravodaji 
(na Rychtu Krásenko i na Travič-
nou u Tvarožné Lhoty). V závěru 
měsíce září se konala Ekolympiá-
da na strážnickém gymnáziu. Naše 
tříčlenné družstvo získalo 3. cenné 
místo.

I letos jsme nezůstali pozadu 
v nastoupeném trendu a opět jsou 
zapojeny dvě třídy do celoročních 
projektů – 5. třída s názvem Zele-
ný ostrov (jak se vrací příroda zpět 
k životu po výbuchu sopky) a Zlatá 
nit – projekt pro 6. třídu.

Začátkem října se naši šesťáci se-
známili s procesy při úpravě pitné 
vody přímo v provozu v Moravské 
Nové vsi.

V průběhu října a listopadu se 
zúčastnila naše kolegyně - koordi-
nátorka EVVO M. Kurková dvou 
vzdělávacích akcí (s náměty jak 
zvelebit školní zahradu a jak na ce-
loroční projekty).

Poslední akcí s tímto zaměře-
ním byly vánoční dílny v ekocent-
ru Dúbrava v Hodoníně. Sem jezdí 
naše děti již tradičně a jsme za tuto 
spolupráci rádi. O letošním tvoření 
se víc dozvíte v krátkém článku pří-
mých účastníků (včetně fotek).

Do tématiky péče o zdraví by 
patřila výchovně osvětová akce 
zaměřená na zubní hygienu a pre-
venci. Vyzkoušeli si ji prvňáčci 
a na modelu v nadživotní veli-
kosti si nacvičovali správnou péči 

o chrup. Na závěr byli odměněni 
bonbonem – samozřejmě zdravým 
a nezávadným!

Začátkem měsíce října jsme ve 
spolupráci se SRPDŠ uspořádali 
besedu s výživovou poradkyní Ing. 
A. Küfhaberovou na téma zásady 
zdravé výživy dětí a mládeže. Bese-
da se uskutečnila ve školní jídelně 
a byla završením naší spolupráce 
v rámci školního stravování. V sou-
časné době spolupracujeme již jen 
„na dálku“ – p. Ing. Küfhaberová 
nám vyhodnocuje jídelníčky (co do 
skladby jídel i obsahu potřebných 
živin), její komentáře jsou většinou 
pochvalné, bez zásadních připomí-
nek. Jen je škoda, že nepřišlo více 
rodičů, informace byly velmi zají-
mavé a zaměřené jak na prevenci 
proti obezitě, tak na prevenci výži-
vových poruch. Tak snad příště…

Jednou z akcí s hlubokým lid-
ským prožitkem byla exkurze do 
Osvětimi, které se zúčastnilo cel-
kem osmnáct žáků v doprovodu 
p. uč. Buškové a Kristové. Tyto ex-
kurze byly pořádány ve spoluprá-
ci s více školami z našeho regionu 
a ve všech z nás to zanechalo hlu-
boké stopy. Teprve tam si i dnešní 
„bezstarostná“ mládež uvědomila 
neskutečné a hlavně nelidské pod-
mínky, ve který přežívali uvěznění 
lidé. Naše mladá průvodkyně, která 
se nám pozorně po celou dobu vě-
novala, se s námi rozloučila slovy: 
„Děkuji vám za vaši návštěvu zde, 
protože to je jediný způsob, jak na 
tyto události nezapomínat…“ 

Účastníci exkurze pak prezen-
tovali své zážitky ve výuce dějepisu 
a na toto téma též napsali slohové 
práce. Rozvoj a formování osobnos-
ti dětí je také jednou z našich prio-
rit a tato exkurze byla určitě velkým 
přínosem.

Celé Česko čte dětem – jistě jste 
slyšeli o této kampani na podporu 
čtenářství. K rozvoji čtenářských 
dovedností, ale hlavně vytvoření si 
pozitivního vztahu ke knížkám, při-
spívají i besedy v knihovně. Ve spo-

lupráci s p. Vlastou Trechovou pro-
běhly besedy pro začínající čtenáře 
ze 2. třídy (několik dětí se pochlubi-
lo čerstvým čtenářským průkazem 
naší místní knihovny) a pak už pro 
pokročilé čtenáře z 5. třídy. Všich-
ni věříme, že se najdou mezi našimi 
dětmi příznivci čtení a hezkých kní-
žek. Čtení otevírá obrovské prosto-
ry pro dětskou fantazii a obohacuje 
nejen o prožitky čtených příběhů, 
ale i rozvíjí slovní zásobu. A toho je 
opravdu zapotřebí. Tak třeba Ježí-
šek nějakou knížku přinese….

Součástí výuky s přírodověd-
ným zaměřením byla i exkurze žáků 
5. třídy do brněnské hvězdárny. Po 
rozsáhlé modernizaci umožňuje 
vybavení hvězdárny vtáhnout děti 
do chápání přírodních dějů. Každá 
taková návštěva hvězdárny má mezi 
dětmi velký ohlas a vzbudí nový zá-
jem. 

V rámci hudebních slavností 
v Dolních Bojanovicích nám byla 
nabídnuta spoluúčast na výchov-
ném koncertu v podání souboru 
Ondráš. Tak jsme se v pátek 23.11. 
vydali za kulturou. Převoz žáků jsme 
domluvili s jedním z našich čas-
tých dopravců a tak se nejprve děti 
z I. stupně vydaly na Zatoulané po-
hádky a pak následoval program pro 
starší žáky na téma Rande naslepo. 
Obě vystoupení byla motivována 
příběhy, členové souboru Ondráš 
odvedli vysoce profesionální vý-
kony a dokázali vtáhnout jak malé 
děti, tak naše „dorostence“ do děje. 
Malí se toulali s pohádkovými po-
stavičkami a starší měli příběh mo-
tivován etiketou a tím, jak se chovat 
a neodradit toho, kdo oslovil naše 
srdce. Všichni jsme odjížděli spo-
kojení a s hlubokým uměleckých 
i citovým zážitkem. Díky za to!

Od začátku školního roku se 
opět rozběhlo další vzdělávání uči-
telů a aktuálními tématy jsou mo-
derní komunikační technologie 
(využití interaktivních tabulí, ta-
bletů, internet ve výuce). Pokračuje 
také vzdělávání pedagogů v anglic-
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Návštěva Ekocentra Dúbrava

Péče o zoubky

Brouk? Člověk?

Slohové práce

kém jazyce a čtenářské a informač-
ní gramotnosti. Řada vzdělávacích 
akcí je hrazena z prostředků projek-
tu EU - peníze do škol. 

Rozběhly se také sportovní sou-
těže, zejména sportovní hry jako je 
nohejbal, florbal, stolní tenis a také 
sálová kopaná. Z uvedených soutěží 
přivezli naši hoši dvakrát 3. místo 

(nohejbal a velký florbal mladších 
žáků). Turnaj v sálové kopané nás 
čeká těsně před vánočními prázdni-
nami (tradičně jej pořádá ZŠ Lan-
žhot).

A tak ve zdraví a s elánem vzhů-
ru do dalšího roku...

Za nás všechny bych chtěla po-
přát nejen na dobu vánoční všem 

štěstí, zdraví a pohodu v blízkos-
ti svých nejmilejší, ale i hodně sil 
a chuti do nového roku 2013. Ať nás 
ani neodradí ani nerozladí žádné 
katastrofické scénáře a předpovědi.

Za sebe osobně – mějme se rádi, 
mějme se dobře a Boží požehnání 
k tomu

A.Kristová

Víte, na co se děti nejvíce těší? Když se ve škole za-
čnou zpívat zimní písničky a děti kreslí nebo píší dopis 
Ježíškovi, to se blíží Vánoce i tady. Děti 1. a 2. třídy zaháji-
ly letošní advent návštěvou ekocentra Dúbrava. Ve středu 
4.12. vyjely s batůžky linkovým autobusem do Hodonína. 
Pro některé prvňáčky to bylo malé dobrodružství. Cesta 
dětem rychle uběhla. Pak už na ně čekal program o Vá-
nocích a také dílny, ve kterých všichni mohli vytvořit přá-
níčko a vánoční dekorace. Všem se povedl stromeček ze 
„zasněžené“ šišky i krásný bylinkový závěs, který provoní 
pokoj a připomene dětem zajímavě strávené dopoledne. 

Chtěli bychom všichni poděkovat zaměstnancům 
Centra ekologické výchovy Dúbrava za příjemné pro-
středí, zajímavé nápady a dobrou spolupráci. Určitě v ní 
budeme nadále pokračovat.

Za děti 1. a 2. třídy Luďka Trechová a Radka Šupová 
(text a foto)

12. listopadu přijela za dětmi 1. třídy DiS Eva Petrjano-
šová, dentální hygienistka. Přivezla s sebou nejen obrázky 
zoubků, ale i spoustu zajímavostí a užitečných rad. Dětem 
se hlavně líbily „obří klapací“ zuby se stejně velkým kar-
táčkem. Každý si ochotně vyzkoušel i jejich čištění. Snad si 
děti všechno budou dobře pamatovat. 

Luďka Trechová (text a foto)

Jednoho rána se Řehoř Samsa probudil z nespokojných 
snů a shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný 
hmyz. 

Mohl jen doufat, ač doufání v jeho případě bylo šílené 
až naivní, že situace, do které probudil, není skutečností, 
nýbrž noční můrou, která jej pronásledovala noc co noc 
a stala se Řehořovou nechtěnou nocležnicí v hlavě. Toho 

Námětem slohových prací žáků 9. ročníku se stala úvodní věta románu Franze Kafk y Proměna:
“Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný 

hmyz.“ S obsahem povídky se však seznámili až po tvorbě slohových prací. Takto se s námětem vypořádali:

rána byl krásný bledý rozbřesk, jenž napomohl chlapci, 
aby opravdu uvěřil realitě, která skrývala fakt, že hocho-
va tělesná stránka již není sportovní postava, jejíž domi-
nantou byly svalnaté paže a vyrýsované břicho, nýbrž tělo 
brouka s hnědými krovkami a děsivými chapadly, jež při 
různém pohybu vydávaly až nechutné zvuky, které připo-
mínaly lupkání a křupání kloubů. Vlastně ani sám majitel 

V Ekocentru DúbravaV Ekocentru Dúbrava
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ŘEHOŘ SAMSA
Jednoho rána se Řehoř Samsa probudil z nepokoj-

ných snů a shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi ne-
stvůrný hmyz..

Těžce se narovnal a s vyděšeným výrazem ve tváři, 
ehm… jestli se tomu dá vůbec říkat tvář, šel pomalým 
krokem k zrcadlu, připevněnému ke skříni. Při každém 
kroku mu v nohách, které přes noc nějak ztěžkly, křuplo 
jako v nějakých dutých bambusech. Uvědomil si, že po 
dvou to nepůjde.. Přikrčil se a po čtyřech už mnohem 
lépe nejistým „krokem“ mířil k zrcadlu.

Bylo nějak nezvykle daleko, nebo to snad Řehořovi 
jen tak připadalo? To, co v zrcadle spatřil, nemohl být on! 
To přece není možné! I přes jeho jindy tvrdou povahu se 
mu chtělo zděšením brečet. Spolkl v sobě výkřik, ale dal-
ších deset minut se vyjeveně díval na to, co prý byl ON!

Říkal si, že to určitě zase jen jeho o pár let mladší bra-
tr zkouší, co vydrží. Často se spolu hádali a prováděli si 
naschvály. Ale když se v domnění, že to, co má na sobě, 
je maska, snažil ze sebe strhat, způsobovalo mu to jen 
bolest. Už to nevydržel. Začal křičet. Křičel tak nahlas 
a tak silně, že to muselo probudit celé město. Tohle pře-
ce nemůže být pravda! V hlavě mu proletovaly miliony 
věcí, jako by si snad myslel, že umírá. To takhle zůsta-
ne napořád? Co udělal špatně? Proč zrovna on? Přece se 
takhle nemůže nikomu ukázat! Byl zvyklý na posmívá-
ní od spolužáků; všechno na něm bylo podle nich buď 
směšné, anebo trapné. Řehoř si jich nevšímal, věděl, že je 
lepší nemít žádné přátele, než tisíc falešných. Ne, že by ho 
to ale těšilo. Jediný, který vždy stál při něm a ve všem ho 

podporoval, byl jeho taťka. Měli mezi sebou dobrý vztah, 
který jim musel každý závidět. Jako asi každý v jeho věku 
měl Řehoř i svoji tajnou lásku. Uvědomoval si, že už nikdy 
neuvidí její úsměv, nikdy si už asi nepovykládá s taťkou… 
Takových věcí se mu míhalo v hlavně neskutečně moc. 
Křik přivolal jeho mamku. Začala vyděšeně klepat na 
dveře s otázkami typu „Co se stalo?“, „Proč křičíš?“, které 
opakovala pořád dokola. Naléhavý tón v jejím hlase nešel 
přeslechnout. Řehoř se jí snažil odpovědět, ale ať se snažil 
sebevíc, nevydal už ze sebe ani hlásku. Pokusil se znovu 
vykřiknout. Marně. Zkoušela otevřít dveře, i když věděla, 
že je to zbytečné, Řehoř se už asi od dvanácti v pokoji na 
noc zamykal. A teď? Zdálo se mu, jakoby se všechno na-
jednou začalo zvětšovat a zvětšovat. Co má být zase tohle? 
To toho nebylo málo? A to si myslel, že horší už to být 
nemůže! Pak mu to došlo. Zmenšoval se. Zmenšoval se 
na velikost malého, miniaturního pavoučka. Když už byl 
tak malý, že se protáhl mezírkou mezi dveřmi, spatřil svoji 
mamku, jak zděšeně pobíhá sem a tam, drží v ruce mobil, 
pravděpodobně volá taťkovi… Opakovaně naráží do dve-
ří, asi se je snaží vyrazit. Utíkal za ní, máchal svýma osmi 
nohama, že je tady dole, je v pořádku! Nedošlo mu ale, že 
je teď ve značné nevýhodě, a až si uvědomil, že by se jí měl 
spíš vyhnout, aby…

A bylo to. Vlastní mamka mu stoupla na malou hla-
vičku, ucítil jenom silnou bolest, a pak… A pak už byla 
tma.

Asi vážně neměl v koupelně zabíjet toho pavouka.
Karolína Polachová

broučího těla Řehoř nevěděl, jak vypadá, neboť ležel na 
krovkách, která chránila jeho jemná křidélka, jenž byla 
nejspíš pochroumaná, jelikož každý chlapcův pohyb způ-
soboval mučící bolest a tím pádem se nemohl přetočit do 
vyhovující polohy, která by už nebyla tak bolestivá.

Samozřejmě, že si kladl otázky typu: Co se s ním sta-
lo a proč, ale i když byly místné, pranic mu nepomohly, 
naopak, topil se v myšlenkách, které mu nedělaly dobře.

Tak rád by brečel, ale nebylo co.
Tak rád by křičel, ale nebylo jak.
Tak rád by utekl, ale nebylo kam.
Jen ležel vprostřed postele, která byla pro brouka, jenž 

je velký sotva jako roháč, nekonečně velká. Cítil strach, 
smutek, výčitky a zlost, ale k čemu tyhle emoce byly, když 
se sotva přes veškerou bolest hnul.

Věděl, že umře, že umře jako brouk, který jen nehybně 
leží.

Věděl, že už se nikdy nevrátí do života, který žil…
Věděl, že už nikdy nepolíbí, nepromluví. „Vždyť toho 

musím ještě tolik udělat!“ říkal si v duchu.
Upadal do tmy. Myslí se mu promítal celý život, přá-

telé, nepřátelé, rodina, vzpomínky, jakoby to byly fotky 
a on si je jen prohlížel a věděl, že už to nikdy nezažije, to 
vzrušení, tu touhu, zábavu.

Začínal litovat svých činů a rozhodnutí.
Litoval dne, kdy se rozhádal s rodiči a nestihl jim říci, 

že je má vlastně rád a že to tak nemyslel. „A co babička 
a děda?“ vzpomněl si „vždyť jsem na ně skoro kašlal!“

Litoval všeho, co udělal, litoval, bál se, odpouštěl.
Začínal pochybovat: „Co když si nikdo nevšimne, že 

jsem zmizel? Budou mě hledat? Bude se jim stýskat? A co 
když ne? Co když se mnou odejdou i všechny ty zážitky 
s ostatními? Vždyť tu po mně zbyde jen mrtvola brou-
ka…“ Opakoval si v duchu.

Padal do temnoty, topil se ve tmě, točil se v černém 
víru.

Když tu náhle ho oslnilo bílé světlo, které ho až oslepi-
lo. Pomalu rozlepoval oči. Poznával, že už není brouk. Měl 
neuvěřitelné sucho v ústech a v uších mu zněl ženský hlas, 
jenž naléhavě křičel, až jásal „Máme ho! Vrátil se!“

Opatrně otočil hlavou, shledal své rodiče, stáli spolu se 
zdravotní sestrou u jeho lože.

V hlavě se mu rozléhalo pípání různých strojů a vzly-
kání jeho matky, které bylo nejspíš dojetím a štěstím. Ne-
chápal, co se s ním děje, ale i přesto byl šťastný. Šťastný, že 
se vrátil do života, i když nikdy nevěděl, zda život je to, co 
se žije, nebo to, co umírá… 

Markéta Husková
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Z naší školičky
K Vánocům

Otevři oči a podívej se na ten krásný vánoční čas,
za oknem září obloha plná hvězd a na okenní tabule kreslí 

mráz.
Nastraž uši a poslouchej, jak šťastně zní dětský smích,

zatímco se z nebe potichoučku snáší bílý sníh.
Otevři své srdce blízkým, protože opět po roce

přichází čas splněných přání – kouzelné Vánoce.

Znovu se sešel rok s rokem a jsou tu zase ty nejkrásněj-
ší svátky roku, na které se náramně těší hlavně ti nejmenší. 
Nemohou se dočkat cukroví, stromečku, ale hlavně dárečků. 
Nejdříve se ale těšíme na Mikuláše, a tak jsme si vyzdobili 
celou školku a každá třída si připravila pro Mikuláše krát-
kou besídku. Jako první však dorazili čerti. Běhali po zahradě 
a chtěli se dostat do školky. Naštěstí se jim to nepodařilo a tak 
si mohla většina dětí tááákhle oddechnout.

Michálek K.: „Paní učitelko, já sem sa tak bál, že mě úplně 
pukalo srdce.“
Barunka S.: „Fuj, mě je z tych čertů úplné horko.“
Eliška P.: „No tak to byl teda pěkný hukot. Eště že už odešli. 
Šak já sem byla tři dni pětkrát hodná.“
Lukášek M.: „Ti čerti pěkně smrděli. Cítil sem to aj přes 
okno.“

Odpoledne už beze strachu čekaly na Mikuláška a andě-
líčky, ale také na maminky, tatínky a své blízké. Mikuláškovi 
zazpívaly, zatancovaly, přednesly básničky a za své snažení 
dostaly mikulášskou nadílku.

A teď se už těšíme na Vánoce. Zpříjemňujeme si ho vá-
nočním vyráběním, zpíváním koled a někteří neúnavným 
psaním dopisů Ježíškovi, aby na ty jejich dárečky opravdu 
nezapomněl.
Paní učitelka: „Míšo, co to píšeš?“
Michálek: „No, to je dopis pro Ježíška, aby mě nezapomněl 
donést gormitů. Já mu to enom připomínám, protože esli mě 

ho nedonese, tak já sa opravdu zblázním.“
Tak doufám, že všechny dopisy dorazí včas a Ježíšek splní 
všechna dětská přání.

Přejeme vám od srdíček,
chvíli klidu v záři svíček,
pohodu, úsměv ve tváři,

v příštím roce ať se vám vše vydaří. 
 

Ježíšek ještě dárky shání
a čte poslední psaníčka,

zapřahá do kouzelných saní
pohádkového oslíčka.

Zvoneček cinkne a pak letí
štědrovečerní oblohou,
tryskem, že ani oči dětí,

je nikdy vidět nemohou..

 Jen jeden večer na to mají
donést každému to, co chtěl

a protože tak pospíchají
Ježíška nikdo neviděl.

za kolektiv MŠ Radka Šůrková
foto: Veronika Váňová

Sport

TJ Podlužan Prušánky oddíl kuželek sezóna 2012-2013
Letošní sezóna zatím probíhá stejně jako ta loňská. A druž-
stvo, hrající druhým rokem jihomoravskou divizi, je zatím 
před posledním podzimním kolem na pěkném druhém 
místě, které mu zajišťuje baráž o III. ligu. Letošní zápasy 
naše i ostatních družstev jsou hodně vyrovnané, vždyť mezi 
prvním a sedmým jsou pouhé dva body rozdílu. V průběhu 
soutěže jsme se přihlásili do Českého poháru, kde jsme se 
probojovali do druhého kola, a tam jsme vypadli až po vy-
rovnaném boji s druholigovými Rosicemi.
B družstvo tento rok posílil Ladislav Vališ, který se vrátil 

z Hodonína. Začátek soutěže nebyl moc dobrý, když ztratili 
zbytečné body se soupeři, kteří byli k poražení. Ke konci 
už se začali zlepšovat a vyhrávat zápasy i s těžšími soupeři 
a poskočit do klidnějších míst v tabulce. Před poslední pod-
zimním zápasem jsou ze čtrnácti účastníku na 10. místě. 
C družstvo je zatím na pěkném pátém místě se ztrátou čtyř 
bodů na přední příčky. Ze začátku byli mezi nejlepšími, 
v sedmém kole se dokonce probojovali na skvělou druhou 
příčku a to ještě hrají bez Petra Koliby, který bude dlou-
hodobě chybět pro zranění, a to v loňské sezóně patřil 



strana 12 Číslo 4/2012

Zpravodaj obce Prušánky

k tahounům družstva. Pár pokažených zápasů venku, ale 
hlavně doma, je stály potřebné body k udržení se na špici 
tabulky. Kádr mají na to, aby hráli v horních patrech soutěže. 
Naše omladina začala soutěž hned na domácí půdě poráž-
kou. Asi si z toho vzali ponaučení a od té doby neprohráli 
ani jeden zápas, a v půli soutěže se vyhoupli do čela ta-
bulky. Tento ročník je vyrovnanější, ale jen mezi čtyřmi 
družstvy ostatních pět na ty nejlepší nestačí. Doufám, že 
na konci soutěže budou spokojeni s umístěním a postoupí 
i na závěrečný turnaj o přeborníka kraje, kde budou obha-

jovat loňské první místo. 
A to nejlepší na konec. Jitka Šimková, Sára Zálešáková 
a Honza Zálešák byli opět vybráni reprezentovat Jihomo-
ravský kraj na Vánočním turnaji krajských družstev mláde-
že, který se bude konat ve dnech 15.a 16.prosince na osmi-
dráhové kuželně v Olomouci. Přeji našim mladým, ať se jim 
turnaj vydaří a všem ostatním kuželkářům hezké Vánoce 
a všechno nejlepší do nového roku 2013. 
Další informace na: www.kuzelkyprusanky.cz

Za oddíl kuželek Zdeněk Zálešák (text a foto)

Druhý zleva Zdeněk Klečka a Stanislav Esterka ml. Druhý zleva Zdeněk Klečka a Stanislav Esterka ml. 
a soupeři z Rosica soupeři z Rosic

Druhý zleva Antonín Pihár, čtvrtý zleva Zdeněk Druhý zleva Antonín Pihár, čtvrtý zleva Zdeněk 
Zálešák a soupeři z RosicZálešák a soupeři z Rosic

Tabulka: Divize A družstvo podzim
1. SKK Dubňany B 12 8 0 4 16
2. TJ Podlužan Prušánky 12 8 0 4 16
3. KK Jiskra Čejkovice 12 8 0 4 16
4. KK Slovan Rosice B 12 7 1 4 15
5. TJ Sokol Machová 12 7 1 4 15
6. TJ Lokomotiva Valtice 12 6 2 4 14
7. KC Zlín 12 7 0 5 14
8. TJ Zbrojovka Vsetín 12 6 0 6 12
9. TJ Sokol Brno IV 12 5 1 6 11
10. KK Moravská Slávia Brno C 12 5 1 6 11
11. TJ Sokol Luhačovice B 12 5 0 7 10
12. KK Vyškov B 12 3 2 7 8
13. SK Baník Ratíškovice B 12 3 1 7 7
14.  KK Orel Telnice 12 1 1 10 3

Tabulka: Krajský přebor Dorost podzim
1. TJ Podlužan Prušánky 10 9 0 1 18

2. TJ Lokomotiva Valtice 9 8 0 1 16

3. SK Kuželky Dubňany 10 8 0 2 16

4. KC Hodonín 10 6 0 4 12

5. TJ Sokol Mistřín 9 4 1 4 9

6. TJ Sokol Vracov B 10 3 1 6 7

7. SK Baník Ratíškovice B 10 2 1 7 5

8. TJ Sokol Vracov A 10 1 1 8 3

9. SK Baník Ratíškovice A 10 1 0 10 2

Tabulka: Krajský přebor B + C družstvo podzim
1. TJ Sokol Vážany 12 10 0 2 20

2. TJ Sokol Mistřín B 12 9 0 3 18

3. TJ Sokol Šanov 12 9 0 3 18

4. TJ Jiskra Kyjov 12 8 0 4 16

5. TJ Podlužan Prušánky C 12 7 0 5 14

6. TJ Sokol Vracov B 12 5 1 5 11

7. KC Hodonín 12 5 1 6 11

8. TJ Sokol Mistřín C 12 5 1 6 11

9. SK STAK Domanín 12 5 0 7 10

10. TJ Podlužan Prušánky B 12 5 0 7 10

11. KK Jiskra Čejkovice B 12 5 0 7 10

12. TJ Lokomotiva Valtice B 12 4 1 7 9

13. SK Kuželky Dubňany C 12 3 0 9 6

14. KK Rostex Vyškov C 12 2 0 10 4
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Z činnosti skautu

Vánoce jsou tady

Vánoce jsou svátky klidu a míru a nejinak je to mu 
i v našem oddílu. Pro nás je jejich důležitou součástí 
i Betlémské světlo, symbole naděje a duchovního poslá-
ní vánočních svátků má přinášet vánoční klid a pohodu 
nejen nám, ale i našim blízkým. Plamínek, který je kaž-
dý rok před Vánocemi zapálen v Betlémě na místě, kde 
se narodil Ježíš, poté putuje přes Vídeň do celého světa 
ke všem lidem dobré vůle. Je tomu tak již od roku 1986.

Ve Vídni se tedy jednu sobotu v prosinci schází zá-
stupci skautů z různých zemí, kteří jej při ekumenické 
bohoslužbě slavnostně přijmou a poté dále distribuují 
ve svých zemích. Účast na setkání je dlouholetá tradice 
našeho oddílu. Možnost zúčastnit se je určena pro vy-
brané členy a je součástí odměny za jejich snahu a akti-
vitu a to ať již v družince či oddílu.

Po přivezení Světla do Prušá-
nek jej vždy v neděli před Štědrým 
dnem přineseme slavnostně do 
kostela, kde s ním zapálíme svíčky 
na adventním věnci u oltáře. Poté 
pokračujeme stejným způsobem 
i ve Tvrdonicích. 

Na Štědrý den ráno se spolu 
s dětmi z oddílu scházíme ke spo-
lečné snídani, po které si rozdělíme 
jednotlivé ulice a v malých skupin-
kách s lucerničkou v ruce chodíme 
od domu k domu. Každý, kdo má 
zájem, dostane možnost si světýl-
ko odpálit a tím šířit jeho pohodu 
a naději dále ke svým blízkým.

Stejně tomu bude i o letošním 

Štědrém dnu. Náš příchod můžete 
očekávat v průběhu dopoledne, na 
vzdálenějších místech obce je mož-
né, že se čas protáhne do brzkého 
odpoledne.

V sobotu před Štědrým dnem se 
u nás koná tradiční vánoční besíd-
ka. Scházíme se společně celý oddíl 
a po pravdě řečeno bývá vcelku těž-
ké vměstnat více než padesát lidí 
do jedné malé místnůstky. Naštěstí 
jsme skauti a ti se všude vejdou 

Scházíme se většinou před kap-
ličkou, odkud pokračujeme průvo-
dem se svíčkami před klubovnu, 
kde je besídka oficiálně zahájena 
krátkým zamyšlením. Poté pokra-
čujeme již v teple klubovny. Každá 

družinka předvádí své poctivě nacvičené scénky, hraje-
me hry, zpíváme koledy, které provází ochutnávky vá-
nočního cukroví a v neposlední řadě i rozdávání dárků. 
Celou akci vždy moderují úžasní moderátoři z řad ro-
verů a rangers. 

Společně, ovšem tentokrát již jen s vedoucími a ro-
verským kmenem trávíme i Silvestr, jehož náplň se rok 
od roku mění. Vždy je ale rozhodně o zábavu postará-
no.

Závěrem bych Vám za celý oddíl Cor Dare ráda po-
přála klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspě-
chů v novém roce.

text a foto Marie Hlaváčková, vůdkyně oddílu

Před klubovnou s Betlémským světlemPřed klubovnou s Betlémským světlem

Přijímání Betlémského světla ve Vídni v roce 2011Přijímání Betlémského světla ve Vídni v roce 2011
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Z činnosti SDH
Občané pohybující se v srpnu a září kolem místní ha-

sičské zbrojnice si jistě všimli ruchu kolem zásahového 
vozu Tatra, na němž probíhali karosářské opravy a pří-
prava na nový lak. Tyto práce byly závěrečnou fází a vyvr-
cholením čtyřleté repase celého vozidla, kterou jsme pro-
váděli svépomocí kromě opravy motoru, výměny spojky 
a serva , které jsme svěřili odborné fi rmě. 

Původně neměla Tatra téměř žádné úložné prostory, 
takže jsme vozili vlastně jen vodu a pár hadic. Po výrobě 
nových úložných prostor a držáků jsme schopni samo-
statně zasahovat u různých typů událostí, protože ha-
siči v dnešní době nevyjíždí jen k požárům. Nyní se ve 
voze nachází čtyři kusy dýchací techniky, motorová pila 
s příslušenstvím, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála pro 
osvětlovací stožár o výkonu 2000 W, který jsme vyrobi-
li pro usnadnění činnosti u nočních zásahů. Dále je na 
autě uložen nastavovací žebřík, ženijní nářadí, trhací hák, 
různé armatury a hadice. Z důvodu bezpečnosti při jízdě 
k zásahu a činnosti na místě události nahradily staré ne-
vyhovující majáky nové homologované zábleskové. 

Práce, které jsme postupně ve volném čase dělali čty-
ři roky, by fi rma zabývající se repasemi požární techniky 
zvládla za čtyři měsíce, ale cena by se pohybovala kolem 
1 milionu korun, kdežto my jsme potřebovali přibližně 
100 000 korun, z čehož 50 000 korun stála oprava motoru 
a spojky. Za podstatně menší peníze jsme zvládli tu sa-

mou, ne-li lepší práci svépomocí.
Doufáme, že nám i Vám všem bude Tatra bez problé-

mů dlouho sloužit.
Poděkování patří fi rmám i jednotlivcům, kteří nám při 

opravě vypomohli. Jsou to :
Akzo Nobel - sponzorské dodání barev
Repress Hodonín - sponzorské dodání polepů 
Agro Prušánky - prostory pro lakování
Truhlářství Pavel Novák - zapůjčení kompresoru
Autoopravna Marek Ducháček Dolní Bojanovice - za-
půjčení svářečky CO2
Ladislav Ištvánek - lakýrnické práce
Tibor Halška - osazení oken 
Děkujeme našemu zřizovateli - Obci Prušánky - zastu-

pované starostou J. Prčíkem a místostarostou V. Poláchem 
za vynikající podporu jednotky SDH Prušánky. Naše obec 
v tomto směru může být ostatním příkladem.

Závěrečné poděkování patří členům SDH a JSDH za ti-
síce hodin odpracovaných zdarma na technice a zbrojnici 
nám svěřených obcí do užívání. 

Podrobnější popis a fotografi e najdete na největším ha-
sičském webu www.pozary.cz v rubrice technika v článku 
z 6.12.2012 , kde o naší Tatře píšou.

Za SDH Prušánky
Jaroslav Bůšek

Mladí rybáři
Rybářská sezona pomalu končí. 

Poohlédnu-li se zpět, musím konstato-
vat, že nejlepším obdobím pro mladé 
rybáře byly k rybolovu letní měsíce. 
O prázdninách měli nejvíce volného 
času, tak se mohli na ryby vypravit čas-
těji. Někteří vyjížděli brzy zrána za vý-
chodu slunce, někteří až na večer, kdy 
zůstávali s rodiči u vody někdy až do 
půlnoci, nebo pokoušeli své štěstí přes 
den. 

Některým přálo rybářské štěstí 
a podařilo se jim ulovit pěkné úlovky, se 
kterými se mohli pochlubit svým kama-
rádům. Rybáři, kteří byli u vody častěji, 
měli větší naději. Nejvíce adrenalinu při-
neslo zdolávání větší ryby, kdy vzrušení 
opadlo, až se podařilo rybu vytáhnout 
na břeh. To pak radost nebrala konce.

Za některé úlovky by se nemuseli 
stydět ani dospělí rybáři.

Do nového roku přeji všem rybá-

řům hodně úspěchů při chytání ryb.
text a foto František Vašíček

Pyšní rybáři se svými úlovkyPyšní rybáři se svými úlovky

Kapela Starých Časů na Velvyslanectví České republiky v Dánsku
Ve dnech 25. - 28. října přijala prušánecká Kapela 

Starých Časů s potěšením pozvání pana velvyslance 
Zdeňka Lyčky na kulturní prezentaci České republiky 
při příležitosti 28. října, Dne vzniku samostatného čes-
koslovenského státu. Kulturní večer se odehrál v pátek 
26. října 2012 v budově velvyslanectví České republiky 

v Kodani. Byl rozdělen na dvě části. První, ofi ciální, pro-
běhla od 16:00 do 17:30 a byla určena pro velvyslance 
zemí zastoupených v Kodani a jiné významné osobnosti 
z oblasti mezinárodní politiky. Polovinu programu jsme 
odehráli ve swingovém duchu s mezinárodně známý-
mi melodiemi a druhou polovinu v krojových košilích, 
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Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi

Gulášfest
Bar U Sávy děkuje všem návštěv-

níkům a hlavně družstvům 1. ročníku 
Gulášfestu v Prušánkách. Bylo uvařeno 
429 porcí guláše a během čtyřiceti mi-
nut byly kotle prázdné. Kvůli špatnému 
počasí se nakonec zúčastnila jen čtyři 
družstva. Podle hlasování návštěvníků 
bylo jejich umístění následovné:

1. Hasiči
2. Samowar
3. Klub týraných mužů z Moravy 
4. Řezníci.

Podle odborné poroty byl nejlepší 
Klub týraných mužů z Moravy, který 
uvařil luxusní guláš z divočiny, který 
měl ale jednu velkou chybu - uvařili 
málo.

Obecnímu úřadu patří poděko-
vání za technickou podporu. Na vás 
všechny se těšíme za rok na 2. ročníku 
a doufáme, že se do soutěže přihlásí 
více družstev a že bude lepší počasí.

pořadatelé Gulášfestu Luboš Šimek 
a Zdeňka Glodiaková           

 foto Jakub Kanta

s cimbálem „na lidovů notečku“. Obojí s velkým úspě-
chem. Museli jsme mezi písničkami zodpovědět desítky 
dotazů, nejčastěji: „Kde jsou Prušánky?“ a „Co to je za 
nástroj?“ (cimbál). Veselý příběh je spojen s panem vel-
vyslancem Indonésie, který nás po celou dobu i s man-
želkou velmi aktivně poslouchal, tleskal a podupával do 
rytmu. No, a když odcházel, tak za mnou přišel a povídá: 
„Moc se mi ta vaše muzika líbí.

 A víte, u nás v Indonésii je jedna oblast, kde také hrají 
lidovou hudbu... a ta je té vaší velice podobná!“ 

Od 18té hodiny pak začala druhá část, méně ofi ciál-
ní, ale o to veselejší. Byli pozváni krajané žijící v Dánsku, 
zástupci českých fi rem majících sídlo v Dánsku, čeští 
studenti studující na dánských univerzitách. Celkem asi 
250 lidí. Nálada byla vynikající, hrálo se, zpívalo a tancova-
lo do pozdních nočních hodin. A opět jsme střídali všechny 
hudební žánry včetně lidových písniček s cimbálem.

Co říct závěrem? Díky hudbě jsme zase poznali řadu 
velmi zajímavých lidí, s jakými se člověk jen tak nesetká 
a byl to pro nás jeden z největších muzikantských zážitků 
a jeden z vrcholů našeho společného muzicírování vůbec. 
A jak uvidíte na obrázku na zadní straně, setkali jsme se nejen 
s mnoha významnými lidmi, ale také s jednou ze světově nej-

známějších pohádkových postav, malou mořskou vílou.
Mílí přátelé, přeji Vám jménem Kapely Starých Časů 

krásné klidné Vánoce a do nového roku 2013 hodně ener-
gie, elánu, štěstí a především zdraví.

Těšíme se na setkání s našimi příznivci 16. února 2013 
na druhém Čundrbálu, kde se, jak věřím, společně dobře 
pobavíme minimálně stejně, jako téměř už před rokem na 
premiéře této akce.

Ing. Luboš Zahradník

Hrajeme swingHrajeme swing

HasičiHasiči

Klub týraných mužů z Moravy Klub týraných mužů z Moravy 

ŘezníciŘezníci
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Prušánky kdysi… aneb poznáváte je?
Tak se jmenovala tradiční podzimní výstava, která byla 

otevřena v pátek 2. listopadu 2012 a pro velký zájem občanů 
byla prodloužena až do neděle následujícího týdne. 

Návštěvníci si mohli prohlédnout spoustu naskenova-
ných a zvětšených starých fotografi í, které jim připomněli 
staré prušánecké ulice, práci pěkně postaru na panském 
či v JZD, ve vinici a Nechorách, mnozí vzpomenuli na své 
spolužáky, učitele, své sousedy, první lásky, nebo na události 
dávno minulé… Byla to pro mě radost, pozorovat, že Vás 
výstava bavila, že jste někteří přišli i vícekrát, přiváděli jste s 
sebou své příbuzné a kamarády a spolu jste dopisovali jmé-
na, data a události, které v popisech chyběly. 

K realizaci výstavy přispěla velkou měrou paní Jindřiš-
ka Zigáčková, se kterou sdílíme společnou zálibu ve starých 
fotografi ích a dokumentech a která mně velmi pomáhala se 
sbíráním a skenováním fotografi í, jsem vděčná paní Janě Fi-
lipovičové, Aleně Zvědělíkové st., Štěpánce Poláchové, paní 
Marii Novákové, Boženě Maděryčové, Jitce Němečkové a 
manželům Marii a Františkovi Hromkovým, kteří všichni 
mají úžasnou paměť a věnovali mně hodně času, když jsme 

aspoň zčásti popisovali fotky ještě před výstavou. 
Moc děkuji děvčatům z místního klubu seniorek, která 

obětavě „dozorovala“ po celou dobu výstavy. 
V záloze mám ještě dost fotografi í, které na výstavě neby-

ly, ale stejně Vás chci požádat, abyste pokračovali v hledání ve 
starých albech a přinášeli staré fotky k nám na OÚ, dveře č. 3 
(teď už víte, jaké fotky hledáme) a pomáhali tak postupně ar-
chív doplňovat. Za pár let bude mít tato výstava pokračování, 
vy zase dostanete tužky a lupy a budete dopisovat všechno, co 
budete vědět. 

Tím chci říct, že tato výstava i výstavy budoucí jsou Vaši-
mi výstavami, protože bez Vašich fotografi í a spolupráce bych 
neměla co vystavovat…

Moc Vám za Vaši spolupráci děkuji.
text a foto: Dr. Jana Kamenská

Každoročně bývá součástí naší podzimní výstavy výstava 
obrazů malíře Petra Hejzlara z Hrušek. Bohužel letos to bylo 
naposled, co u nás pan Hejzlar vystavoval. Několik dnů po 
skončení výstavy tragicky zahynul.

Úplně první návštěvnice výstavy paní Hromková Úplně první návštěvnice výstavy paní Hromková Z tématu „Rodiny a jejich děti“Z tématu „Rodiny a jejich děti“

Z dopisů našich občanů

Lampionový průvod

Vážená paní Kamenská,
dovoluji si vám touto cestou poděkovat za uspořádání výsta-
vy fotografi í o minulosti Prušánek a jejich obyvatel, která se 
velmi spoluobčanům líbila, a všichni byli rádi, když na vysta-
vených fotografi ích našli své maminky, otce, tety, strýce či do-
konce dědy, babičky a praprarodiče.

16. listopadu - v předvečer Dne boje za demokracii a svobodu -  prošel naší vesnicí lampionový průvod. Protože letos přá-
lo počasí, zúčastnilo se ho hodně dětí v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Trasu, která vedla přes ulici Hodonínskou 
a ulici Školní zpět k OÚ, zvládli asi půl hodiny, do kroku jim hrály melodie ze známých pohádek. Některé lampiony sice 
cestu nepřežily, buď shořely, nebo jim došly baterie, ale děti byly spokojené. Určitě se už teď těší na příští pochod.

Opravdu jste měla výborný nápad a patří vám velký dík. Věřím, 
že nás potěšíte i v budoucnu s podobnými výbornými akcemi.
Poděkování patří i těm, kteří vám s uspořádáním výstavy po-
máhali a obětovali jí svůj volný čas.

Za spokojené Prušaňáky
AnnaVališová
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Burza

Z naší knihovny

Vážení čtenáři,
vy, kteří do knihovny přicházíte pravidelně, už víte, že paní Trechová koncem roku odchází do důchodu a na její 

místo nastupuje nová knihovnice – paní Milena Hromková. Protože má i jiné pracovní povinnosti, mění se otevírací 
doba v knihovně a to následovně:

Úterý:        7:00 – 10:30     12:30 – 17:00
Čtvrtek:     7:00 – 10:30     12.30 – 16:00
O výměnném fondu, nových knihách a o akcích v knihovně budete informováni prostřednictvím kabelové televi-

ze. Do nového roku přeji našim čtenářům mnoho pěkných zážitků nad knihami z místní knihovny a všem občanům 
hlavně hodně zdraví.

Milena Hromková

Předvánoční prodejní výstava rukodělných prací

Adventní koncert

V neděli 25. listopadu se na KD 
v Prušánkách konala první prodejní 
výstava všech možných nezbytností 
nutných ke zkrášlení našeho domova 
před Vánoci. Mohli jste tu najít stánky 
s pletenými košíky a různými dekora-
cemi, s háčkovanými ozdobami, šitými 
dekoracemi, krásnými, ze dřeva sou-
struženými doplňky, úžasnými ozdo-
bami z papíru, keramickými anděly, 
hrnky a vázami, vánočním želé, okrasnými svíčkami, fi gurkami z kukuřičného šustí, voňavými perníčky, vánočními 
květinovými aranžmá, ale i praktickými formičkami na vánoční perník. Všechny tyto prodejce oslovila a na výstavu 
získala paní Věra Kučerová, která se svou „pravou rukou“ paní Boženou Maděryčovou celou výstavu organizovala, za 
což jim patří velký dík. Ti, kteří výstavu navštívili, byli spokojeni a doufají v její pokračování v příštích letech. 

JK

Také už tradiční koncert Hodonínského smyčcového kvarteta, jehož „šéfem“ je dlouhá léta prušánecký rodák pan 
Jan Nosek, se konal 7. prosince 2012 v obřadní síni místního Obecního úřadu. Na programu byla klasická vánoční 
hudba Adama Michny z Otradovic, vánoční pastorely a české a moravské koledy. Byl to moc pěkný koncert a tentokrát 
byla obřadní síň téměř plná, což potěšilo nejen nás, ale hlavně hodonínské hudebníky.

Co s oblečením, ze kterého již děti vyrostly? Tento 
problém řeší každá maminka během roku hned několi-
krát. Jednou z mnoha možností je odnést věci na BUR-
ZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ. Tu v Prušánkách si vzaly 
již podruhé pod svá křídla maminky předškolních dětí. 
Burza se konala 18. - 20. října 2012 na kulturním domě. 
Sešla se zde spousta kvalitního oblečení a výsledek předčil 
očekávání. Zisk z burzy byl využit na uspořádání miku-
lášské besídky pro děti, které pravidelně navštěvují místní 

knihovnu. 
Těšíme se na březen, kdy bychom rády burzu opět 

zopakovaly a uspořádaly ji za účelem prodeje jarního 
a letního oblečení, obuvi, hraček, sportovních a dětských 
potřeb.  Uvítáme také oblečení a sportovní vybavení pro 
starší děti od 6-15 let. Děkujeme tímto všem maminkám 
a pracovnicím obecního úřadu za pomoc při organizaci 
a samozřejmě všem, kteří se naší Burzy zúčastnili.

Za pořadatele: A.Kremrová a A.Kachyňová

Foto: Božena MaděryčováFoto: Božena Maděryčová
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Malé zprávy z místní farnosti

Neděle 21. října 2012 byla vyhlášena misijní 
nedělí. Ve všech farnostech se uskutečnila sbír-
ka na pomoc potřebným v jiných zemích svě-
ta, kde církev působí a rozvíjí své misijní dílo. 
Ani naše farnost nebyla výjimkou. Už tradičně si 
v tento den děti oblečou kostýmy, které symbolizují 
jednotlivé kontinenty, připraví si barevné poklad-
ničky a během mše vybírají peníze na tento účel. 

Dále stojí za zmínku návštěva novokněze Karla 
Janů, který sloužil mši svatou 25. 11. 2012 na Slav-
nost Krista Krále, kdy církev ukončuje liturgický 
rok. S návštěvou novokněze je vždy spojeno novo-
kněžské požehnání, které kněz uděluje vztažením 
rukou a pronášením modliteb. Adventem již začíná 
rok nový a už tradičně se na první neděli adventní 
žehnají adventní věnce, které si farníci vyrobí a při-
nesou.

Jitka Omelková

Mše svaté o Vánocích

24. 12. Půlnoční 22:00 
25. 12. Narození Páně – 1. svátek vánoční 9:00 
26. 12. Sv. Štěpána – 2. svátek vánoční 9:00
30. 12. Svatá rodina 9:00
1. 1. 2013 Matky Boží, Panny Marie – Nový rok 9:00

Novokněžské požehnání Novokněžské požehnání 
foto Ing. Petr Omelkafoto Ing. Petr Omelka

Všichni lidé bratry jsou…

Léto roku 1945. První mírové léto po druhé světové 
válce nebylo ještě úplně klidné. Našim krajem táhly 
oddíly rumunské armády, které ke konci války bojo-
valy po boku Rudé armády proti Němcům, ze zajetí 
se vracely skupiny Maďarů. Občas tu projeli i sovětští 
vojáci. To však naše občany příliš nezajímalo. Daleko 
víc je vzrušovala zpráva, že německé obyvatelstvo má 
být z našeho pohraničí vystěhováno a následně má být 
toto území osídleno českými lidmi.
V naší obci se z minulých staletí zachovaly dvě své-
rázné části, kde bydleli většinou chudí lidé v malých 
domcích z udusané hlíny. Jednotlivé domky byly při-
stavovány jeden k druhému bez jakéhokoli plánu, tak-
že tam nebyly žádné přímé ulice a cizí člověk by se 
v těch úzkých křivých uličkách vůbec nevyznal. Jedné 
té svérázné části se říkalo Cacardov a druhé Kopeček. 
A právě pod Kopečkem bydlela v takovém zastrčeném 
domku stařenka Řehánková.

Po válce jí bylo něco přes čtyřicet roků a byla ještě po-
řád plná síly a chuti do života. Když se dozvěděla, že 
se někteří lidé stěhují do velkých pěkných domů v ně-
meckých dědinách kolem Pálavy, rozhodla se po poradě 
s mužem, že se tam také zajedou podívat. Příštího dne 
sedli na kola, neboť autobusová doprava ještě téměř ne-
existovala, a jeli k Pálavě. Viděli, že kraj je tam rovný 
a úrodný jako u nás, dědiny pěkné, jednotlivé domy 
pečlivě udržované. Vše se zdálo být v nejlepším pořád-
ku. Před jedním takovým úhledným domem zastavili 
a zaklepali na dveře. Otevřela jim dosti hezká sympatic-
ká žena a stařenka Řehánková si na okamžik pomyslela, 
že si třeba spolu i povykládají. Bohužel německá hospo-
dyně měla smutný a ustrašený výraz ve tváři a bylo jas-
né, že prožívá nejhorší období svého života. Nepromlu-
vila ani slovo, jen úzkostlivě pozorovala každý pohyb 
Řehánků. Když ti vešli do ložnice, vběhla tam nešťast-
ná hospodyně za nimi, zhroutila se u jedné z postelí 
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a začala tak toufale naříkat, že si stařenka zacpávala uši 
a povídá mužovi: „Poďme preč, já to nemožu poslúchat, 
mně je tak, jak dyby mňa samotnú nekdo z mojej cha-
lupy vyháňal.“ A tak usedli manželé Řehánkovi zase na 
kola a jeli zpátky do Prušánek.
Druhý den přišli na besedu k sousedům a ti se samo-
zřejmě zeptali, jak si za Pálavou vybrali. „Dobře, ale 
stěhovat se nebudeme“, a stařenka začala vypravovat, 
jak si vybrali pěkný dům, ale jak se situace změnila po 
setkání s německou hospodyní a dodala: „Súsedo, já 
bych sa v tem baráku ani jednu noc spokojeně nevy-
spala, já bych tú nešťastnú osobu pořád viděla schúlenú 
u tej postele, a pořád čula ten její zúfalý nářek. Tak sme 
sa vrátili z nepořízenú. Ale nevadí. Děcka nám odrús-

tajú a pomalu odcházajú z baráku a nebude to dlúho 
trvat a budeme tu sami.“ A tak se také stalo. Dospělé 
děti skutečně všechny odešly do světa a stařečci Řehán-
ci dožili spokojeně ve své chaloupce.
Dávno již odpočívá stařenka Řehánková navěky na 
prušáneckém hřbitově. Ani její chalupa už nestojí. Byla 
zbořena jako mnoho takových chalup v Cacardově a na 
Kopečku. Zdálo by se, jako by tu po dobrých lidech nic 
nezbylo. Ale není to pravda. Jejich dobrý život je pří-
kladem pro všechny lidi kolem. Je velkým poučením, 
že člověk si nesmí budovat své štěstí na neštěstí druhé-
ho a že má v každém člověku vidět svého bratra a podle 
toho se k němu chovat. 

Josef Zigáček st.

Čteme z prušánecké kroniky
Válka Rakousko – Pruská

Rok 1866 byl pro Rakousko, avšak nejvíce pro české 
země velmi nešťastný. Rakousko bylo napadeno dvě-
ma nepřáteli; na severu Pruskem a na jihu Itálií. Ihned 
byla vyhlášena mobilisace a zároveň odvody. Z Prušá-
nek narukovalo asi 50 mladých mužů…

Jako lavina valila se pruská armáda třemi proudy 
přes slabě obsazené hranice do Čech, porážejíce ra-
kouskou armádu, byť se tato v četných případech velmi 
udatně bránila.

Do Prušánek přišel 72. pěší pluk „Nassau“ a pobyl 
si zde asi tři týdny. Kuchyni měl tento pluk na dom-
kách č. 278 a 279. Avšak koncem června musel tento 
rakouský pluk Prušánky rychle opustiti, neboť se rych-
le blížila pruská armáda.

Bylo to jednoho dne dopoledne, když se od Morav-
ské Nové Vsi nahrnula spousta pruského dělostřelec-
tva a pěchoty do Prušánek. Lidé měli strach, a proto 
takřka všechen dobytek vyhnali do polí, nejvíce do 
„hluchého žleba“. Což však nemělo velkého významu, 
neboť se o tom Prusové stejně dozvěděli. Celkově bylo 
v Prušánkách zrekvírováno asi 70 kusů hovězího do-
bytka a jenom dva koně. Jednoho sebrali Františkovi 
Šimkovi a druhého ve státním dvoře. Avšak Šimkův 
kůň byl odjíždějícími Prušáky na „drahách“ poražen, 
protože nemohl dále jeti. Šimek dostal od státu jako 
náhradu mnohem lepšího koně jak měl. Za hovězí do-
bytek rovněž byla vyplácena peněžitá náhrada. Staros-
ta Pavel Polách je vyplácel, ale lidé nadávali, že málo 
dostávali.

O pobytu Prušáků v Prušánkách nebylo slyšeti 
nic zlého. Nikomu nebylo ukřivděno anebo ublíženo. 
Jenom jedno bylo, že Prajzi byli velcí jedlíci. Sněd-
li všechno, na co přišli, ale nejvíce snědli vepřového 
sádla, z čehož jich dosti onemocnělo; ale jenom jeden 

pruský vojín v Prušánkách zemřel, byl pochován na 
hřbitově. Po 14 denním pobytu opustilo pruské vojsko 
Prušánky. Odejeli po „drahách“ směrem k Čejkovicím. 

Ačkoliv v těchto válkách se zúčastnilo přes 50 mla-
dých mužů z Prušánek, přece ani jeden nepadl a zranění 
byli pouze dva, Hasil Pavel do ruky a Tomáš Imrich do 
nohy kuličkami z pušky. 

Ještě nebyla válka úplně skončena a už přišlo nové 
neštěstí na lidstvo. Byla to cholera, která se dostala 
i do Prušánek. Bylo to po žních, když jednoho dne jel 
od Žižkova povoz, který řídil nějaký Němec z Rakous 
a ve voze ležel neznámou nemocí postižen Antonín 
Štětka, svobodný syn rolníka Antonína Štětky, který byl 
s koňmi i vozem sebrán k rakouské armádě jako přípřež 
(forspon). Onen Němec, která vezl nemocného Štětku, 
se cestou vyptával, kde jsou Prušánky, a když mu mezi 
Podsedky nějakými lidmi bylo řečeno, že už jest u Pru-
šánek, tak ihned nemocného Štětku opustil a nechal jeti 
koně samotný k Prušánkám, které přijeli až domů. Ni-
kdo nevěděl, jakou má nemoc onen mladík, který ještě 
toho samého dne zemřel.

Tato neznámá nemoc byla cholera, která se v Prušán-
kách velice rychle rozšířila, takže v krátkém čase zemřelo 
v Prušánkách asi 75 lidí, povětšině mladí od 20 do 25 let. 
Pohřby byly velmi skrovné a jenom malý počet byl těch, 
kteří doprovázeli tyto nešťastné oběti cholery.

Ještě jedno neštěstí přišlo v tomto roce. Na začátku 
měsíce června zmrzlo všechno obilí a nejvíce utrpěly 
rži, které právě kvetly. Toto zmrzlé obilí bylo zesečeno 
a na místo toho lidé seli pohanku. Kdo snad to zmrzlé 
obilí nechal, ten neměl nic, protože byla sláma prázdná. 
Tak skončil rok 1866, který byl velice nešťastný. Vojna, 
cholera a hlad…

Z prušánecké kroniky přepsala Dr. Jana Kamenská
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Přání k Vánocům od redakční rady

Jménem redakční rady Vám, vážení spoluobčané, přeji, abyste vánoční svátky prožili 
s těmi, které máte nejraději, aby u vás zavládla vánoční atmosféra, klid, pohoda a ovzduší plné 
lásky a vzájemného porozumění. Do nového roku Vám přeji hlavně hodně zdraví a úspěchů 
v pracovním i osobním životě.

Dr. Jana Kamenská

Přehled kulturních akcí Obce Prušánky na rok 2013

 2.1.2013  Ohňostroj
 19.1.2013 Krojovaný ples
 26.1.2013 Diskoples kuželkáři
 2.2.2013 Společenský ples SRPDŠ
 16.2.2013 Čundrbál - Kapela Starých Časů 
 23.2.2013 Maškarní disco ples 
 3. 3.2013 Karneval pro děti
 31.3.2013 Velikonoční zábava neděle 
 duben 2013 Košt vín
 květen 2013 Otevřené sklepy na Podluží
 17.5.2013 Beseda s důchodci
 25.5.2013 Májové zpívání
 1.6.2013 Dětský den 
 15. – 20.6. Školní akademie
 21.6.2013 Svatojánská noc
 22.6.2013 K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy
 3.8.2013 Noční soutěž SDH o pohár starosty obce
 10.8.2013 Krojované hody – beseda u cimbálu
 11.8.2013 Krojované hody
 12.8.2013 Krojované hody
 13.8.2013 Krojované hody
 7.9.2013 Zarážání hory  
 21.9.2013 Vinobraní
 26.- 28.10. Podzimní výstava
 16.11.2013 Lampionový průvod
 23.12.2013 Vánoční vystoupení
 24.12.2013 Vánoční koledování na návsi
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Narození: 
Jakub Maláník
Tobiáš Zálešák
Beáta Bárová
Vojtěch Vašíček
Nikol Bůšková
Lukáš Valášek

Společenská kronika
Životní jubileum:
70 let Marie Zvědělíková

Opustili nás:
Anežka Hřebačková
František Redek
Eva Taurková
Josef Komárek st.

50. výročí sňatku:
Manželé Marie a Josef Osičkovi

vá

Sňatky
Ing. Lukáš Vaculík a Mgr. Markéta Psotová

Znovu Vás upozorňujeme na fakt, že ke zveřejnění Vašich jmen v rubrice Společenská kronika může podle zákona 
dojít jen po předchozím písemném souhlasu Vás nebo Vašich nejbližších příbuzných. Pokud tak není učiněno, nemůžeme 
jména dotyčných osob uveřejnit, i když o jejich událostech víme. 

Léčivý nápoj z česneku a citronu

Ingredience:
5 ks celých citronů
30 stroužků česneku
1 litr vody
Citrony pořádně umyjte v horké vodě a nakrájejte 

i s kůrou na drobné kousky. Oloupané stroužky česne-
ku nakrájíme na půlky. Vše rozmixujeme na kaši, kterou 

Krokantové pusinky

Ingredience:
4 dkg másla
12 dkg krystalového cukru
25 dkg nasekaných mandlí
20 dkg jemné čokolády 
8 polévkových lžic 30% šlehačky
Postup:
4 dkg másla

Voňavé vánoční inspirace

Recepty na zdraví

12 dkg krystalového cukru – zahříváme do rozpuštění 
a hnědavého zabarvení, potom přidáme:

25 dkg nasekaných mandlí, směs stále mícháme, až je 
krokant dostatečně hnědý, pozor – ne příliš, byl by hořký.

Směs dáme na naolejovaný pečicí papír a po ztuhnutí 
rozbijeme na kousky.

Ve vodní lázni umícháme čokoládovou hmotu z 20 dkg 
jemné čokolády a 8 polévkových lžic 30% šlehačky.

Až trochu vychladne, vmícháme do ní rozdrcený kro-
kant a lžičkou klademe na pečicí papír drobné hromádky, 
které pak necháme ztuhnout v ledničce. Můžeme dávat do 
papírových košíčků, uchováváme v chladu.

nalijeme do vody a přivedeme k varu. Ihned odstavíme 
a přecedíme. Uchováváme v láhvi nejlépe v chladničce.

Užívání:
Malá štamprlka před jídlem ráno nebo v poledne po 

dobu tří týdnů. Poté užívání na 8 dnů přerušíme a pokra-
čujeme opět tři týdny.

Doporučuje se tuto kůru podstoupit každé jaro, neboť po-
siluje srdce, upravuje krevní tlak, snižuje cholesterol, osvědčil 
se proti paradentóze. A česnek z vás prý nejde cítit
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Přijměte naše pozvání...
Vánoční koncert
Stejně jako vloni tak i letos bude vánoční koncert v předvečer Štědrého dne, tedy 23. prosince v 18:00 

hodin na Kulturním domě v Prušánkách. Tentokrát nám vánoční melodie a koledy budou hrát dvě ka-
pely – cimbálová muzika Galán z Podluží a Express Brass Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž. 

Bude to jistě krásný večer, který nás dostane z předvánočního shonu a spěchu do pohodové vánoční 
nálady. Jste srdečně zváni.

Tradiční koledování na návsi
I v tomto roce budeme koledovat na Štědrý den ve 14:00 hodin u vánočního stromu před OÚ. Pro 

děti bude nachystaná malá koleda a dospělí by neměli nezapomenout na pleskačku s nějakým dobrým 
„zahřívátkem“, kterému by letos rozhodně neměl chybět „rodný list“. Těšíme se na Vás, přijďte si zazpívat 
známé koledy a popřát si navzájem krásné Vánoce.

Ohňostroj 
Ohňostroj 2. ledna 2013 v 17:00 hodin je další tradiční akcí, na kterou se těší všichni Prušaňáci – malí 

i velcí - a rádi na ni jezdí i lidé z okolních vesnic. Na zahřátí bude připraven horký čaj pro děti a svařák 
pro dospělé. Přijďte se pozdravit se svými přáteli a známými a popřát si vše nejlepší do nového roku.

A při této příležitosti se obracím na naše vinaře s prosbou, aby přispěli alespoň litrem červeného vínka 
na uvaření „ohňostrojového“ svařáku.

J.K.
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STARÁ TATRA + kus poctivé práce našich hasičů = NOVÁ TATRA
foto: Radek Bůšek

Mikulášská besídka ve školce
foto: Alena Maršálková

Malá mořská víla a Kapela Starých Časů

Misijní neděle v místním kostele
foto: Ing. Petr Omelka
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k i é áSTTTTAARÁÁÁÁ TAAAATTTTRA ši h h ičččččůůů NOOOVVVVVÁ TTTAAAAATTTTTRA

Čllll Samowar na Gulášfestu
foto: Jakub Kanta


