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Slovo starosty

Vážení prušánečtí spoluobčané,
letošní zima se už doufám vyřádila a nám nezbývá, než se 

zase pustit do jarních prací, ale také do úkolů, které jsme si na 
rok 2013 stanovili. I přes zimu byla zregulována Prušánka od 
ulice Nechorská po čerpací stanici. Koryto potoka je vydláždě-
no kameny, tím pádem by už nemělo docházet k podmáčení 
břehů. Pokračovat se bude zase v době vegetačního klidu. Cel-
ková délka opraveného toku bude činit 1.480 metrů. 

V současné době je vyhlášeno výběrové řízení pro veřejnou 
zakázku „Kulturní dům Prušánky – stavební úpravy energetic-
ky úsporných opatření“. Doufám, že vše hladce proběhne, jinak 
bychom se museli připravit na to, že se zahájení stavby posune 
o dva až tři měsíce. 

Konečně budeme moci zkolaudovat kanalizaci Koncová 
a Lomená, na kterou jsme obdrželi dotaci z Jihomoravského 
kraje ve výši 1 milion korun. Na snížení prašnosti v obci máme 
akceptovanou žádost ze SFŽP ČR na pořízení zametacího vozu. 
Po různých peripetiích s vlastníky soukromých pozemků bude 
konečně vydáno stavební povolení na komunikaci Polní a Ne-
chorská, kde by mohlo dojít k realizaci v letních měsících.

Zastupitelstvem obce byla schválena změna č. 5 územního 
plánu obce, která se týká pozemků u mateřské školy určených 
na vybudování parkoviště a také pozemků za hřbitovem, které 
budeme potřebovat pro vybudování smuteční síně a parkoviště. 

Našim důchodcům starším sedmdesáti let, kteří se už těší 
na tradiční květnové setkání, bych rád vzkázal, že tento rok se 
„Setkání seniorů“ z května překládá až na podzim z důvodu re-
konstrukce kulturního domu. 

Na závěr pokládám za důležité Vám – občanům Prušánek 
-  sdělit, že naše obec nemá žádné dluhy, kromě úvěru z před-
cházejících let. 

Vážení spoluobčané, Velikonoce jsou za dveřmi, proto dě-
kuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úklidu 
a pořádku v obci. Přeji Vám veselé velikonoční svátky, dětem 
bohatou šlahačku a hlavně zdraví a spokojenost v rodině.

Jan Prčík, starosta obce
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Informace místostarosty
Milí spoluobčané,
v úvodu svého příspěvku musím 

nejdříve poděkovat Vám všem, kteří 
jste pomohli s odklízením sněhu při 
letošní bohaté nadílce, ale i s úklidem 
posypových materiálů. Nejhorší situ-
ace byla na ulici Mlýnská a Hlavní, 
kde udržuje komunikaci SÚS Břeclav. 
Ta používá jako posypový materiál 
štěrk s příměsí soli.

Vážíme si vaší pomoci a děkujeme.
Podle potřeby budou pracovníci 

objíždět vesnici i nadále a odvážet 
smetené hromádky u krajnic, aby 
je déšť nesplachoval do kanalizace 
a snížila se prašnost v naší obci. 
I když nám počasí nepřeje a zima se 
nevzdává, budeme se snažit, aby naše 
obec byla na velikonoční svátky ukli-
zená nejen od písku, ale i od papírků, 
igelitových sáčků, krabiček od ciga-
ret, papírových kapesníčků a dalších 
odpadků. To vše se objevilo po roztátí 
sněhu v celé obci. Je smutné, že ně-
kterým rodičům nevadí, když i před 
nimi jejich ratolesti odhodí odpadky 
na ulici. 

U odpadů a odpadků se trochu po-
zastavím. Svozová fi rma „Tespra Ho-
donín“ nebude uklízet pytle a krabice 
uložené u popelnic během svozu. Tato 
neřest se začala poslední dobou dost 
rozmáhat a zvyšuje naše náklady na 
svoz komunálního odpadu, protože 
každý balíček u popelnice nás všechny 
stojí deset korun. A za svoz pak platí-
me vyšší cenu, než která je na zákla-
dě smlouvy stanovena za jednotku. 
Chtěl bych požádat o poctivé třídění 
a ukládání plastů, tetrapaku a papíru 
do pytlů poskytovaných obcí. V růz-
ných průsvitných pytlích s určením 
obsahu není problém, ale v barevných 
(černých) je to horší. Za tyto nedo-
stanete výměnou nové. Pokud vám 
množství nestačí, můžete si na úřadě 
koupit další za cenu 3,-Kč/ks, což je 
cena nákupní a proti ostatním prodej-
cům velmi nízká.  Máme jedny z nej-
nižších poplatků za komunální odpa-
dy v širokém okolí i díky Vám. Snažme 
se udržet si tuto výhodu i nadále. 

Na sběrném dvoře nově sbíráme 
tonery a barvy do tiskáren, které 
již dosloužily. Zatím se tato služba 
příliš nerozběhla. Tyto obaly jsou 
pro přírodu nebezpečné, proto je 
přidejte do krabičky k ostatním 
drobným odpadům (baterie, výboj-
ky, úsporné žárovky, nabíječky atd.) 
a přineste do sběrného dvora. 

Dalším problematickým ob-
dobím je jarní úklid. Žádáme vás 
o ohleduplnost vůči ostatním spo-
luobčanům. Nespalujte rostlinné 
zbytky z údržby trávníků a zahrad-
ních porostů. Dovoluji si upozornit, 
že se ostatním toto počínání nemusí 
líbit (hlavně těm, kteří bydlí ve smě-
ru postupujícího kouře). Vzniká 
také velké nebezpečí požárů. Naši 
hasiči poslední dobou velmi často 
vyjíždí k požárům vznikajícím při 
pálení či vypalování různých po-
rostů. Pokud nevlastníte kompostér, 
přivezte raději tyto rostlinné zbytky 
na místa k tomu určená: větve - za 
recyklační plochu (otevřena už od 
soboty 23. 3.) a trávu - na hnojiště 
za kostelem (otevřeno stále).

Začaly nám první jarní dny a slu-
níčko se před námi stále schovává za 
mraky. Snad nám zpříjemní alespoň 
velikonoční svátky. A já vám přeji 
jejich příjemné prožití.

Václav Polách, místostarosta

Krátce z obsahuKrátce z obsahu
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OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE PRUŠÁNKYOBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE PRUŠÁNKY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů

Zastupitelstvo obce Prušánky se na svém zasedání dne 
11.12.2012 usnesením č. 11/2012 usneslo vydat na základě 
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Prušánky touto vyhláškou zavádí místní poplatek 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen„-
poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. (1)

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů platí (2):
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na úze-
mí České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný 
pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 
České republiky pobývá na území České republiky přechod-
ně po dobu delší 3 měsíců, (3)
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upra-
vujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši od-
povídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě 
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spo-
lečně a nerozdílně.
 (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost platí poplatek jedna 
osoba. Za fyzické osoby žijící 
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlast-
ník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzic-
kých osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, 
popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které 
poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své 
poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy 
mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně dolo-
žit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození 
nebo úlevu od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlá-
sit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen 
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené 
k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li 
stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným čís-
lem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je 
tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen 
ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt 
nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, 
pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se 
byt nachází, označena orientačním nebo popisným čís-
lem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je 
umístěna stavba s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci 
povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové po-
vinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny 
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území 
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švý-
carské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce 
v tuzemsku pro doručování. (4)
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je po-
platník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 
ode dne, kdy nastala. (5)

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 400,- Kč a je tvořena:
a)   z částky 67,- Kč za poplatníky a kalendářní rok a
b) z částky 323,- Kč. Tato částka je stanovena na základě 
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku 
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za po-
platníka a kalendářní rok.
 (2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího 
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunální-
ho odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, 
která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny 
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek 
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platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 
měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním 
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je 
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu 
dni tohoto měsíce. (6)

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově za všechny fyzické oso-
by tvořící domácnost a to do 28.2. příslušného kalendář-
ního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti 
uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. 
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatko-
vá povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušné-
ho kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu 

výkonu tohoto trestu, 
b) osoby pobývající po dobu delší jednoho roku v zahraničí,
c) občané přihlášeni k trvalému pobytu v sídle ohlašovny, 

kteří se však v obci nezdržují a jejich skutečný pobyt 
není znám. 

d)  osoby se zdravotním postižením, které jsou držitelem 
průkazu ZTP/P, a to na  základě jejich písemné žádosti, 
doložené předložením tohoto průkazu

(2) Úleva se poskytuje:
a) ve výši 50 % osobám starším 70 let, které žijí v domě 

nebo bytě zcela osamoceně jako jediný člen domácnosti.

Čl. 7
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo 
ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním 
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. (7)
(2) Zaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto 
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto 
zvýšení je příslušenstvím poplatku. (8)
(3) Poplatník zároveň uhradí náklady spojené s vymáhá-
ním poplatku.

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

 (1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit popla-
tek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplat-
ník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný 
zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení 
jako poplatník.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zá-
stupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2009 o místním 
poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 
ze dne 15.12.2009.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost 
této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních před-
pisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013 

Příloha k OZV č. 1/2012
OBEC PRUŠÁNKY

Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího ka-
lendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za osobu a kalendářní rok – za rok 2011. Skutečné 
náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunální-
ho odpadu činily: 688.332,-Kč a byly rozúčtovány takto: Ná-
klady 688.332,-Kč : 2.132 = 323,-Kč (tj. 1819 osob s pobytem 
na území obce a 12 staveb určených k individuální rekreaci, 
bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena žádná fyzic-
ká osoba) Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 
odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši  323,-Kč.  

OBEC PRUŠÁNKY
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012,

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Prušánky se na svém zasedání dne 
11. 12. 2012 usnesením č. 11/2012 usneslo vydat na základě 
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích2 §10b odst.1 zákona o místních poplatcích
3 zahrnuje: občany zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Prušánky touto vyhláškou zavádí místní poplatek 
ze psů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen 
„správce poplatku“). 

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická 
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo 
na území obce Prušánky.  

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes 
dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa starší-
ho tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se pla-
tí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i zapo-
čatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého 
pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
změna nastala, nově příslušné obci. 

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být 
fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhy-
nem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), při-
čemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve 
kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své 
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes do-
vršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího 
tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také 
zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od po-
platku osvobozena.

(3) V ohlášení držitel psa uvede  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo 

obchodní fi rmu, obecný identifi kátor, byl-li přidělen, 
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě 
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v po-
platkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, 
včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užíva-
ných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, 

že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností 
poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové 
povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně 
skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo 
osvobození od poplatku. 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je drži-
tel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, 
kdy nastala. 

Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí za každého psa 100,- Kč.

Čl. 6 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. příslušného ka-
lendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti 
uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději 
do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7
Osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je 
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním 
postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvlášt-
ního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů ur-
čených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek 
zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, 
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní 
právní předpis . 

Čl. 8
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve 
správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním 
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část 
těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnáso-
bek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se  oddíl II. o poplatku ze psů obecně závazné vy-
hlášky č. 1/2001, o místních poplatcích, ze dne 25. 6. 2001.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
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Zpráva hlavní účetníZpráva hlavní účetní

Kabelová televizeKabelová televize

Komentář za vlastní hospodaření obce Prušánky za rok 
2012
Hospodaření obce Prušánky se řídilo v roce 2012 rozpoč-
tem, který schválilo ZO dne 13. 12. 2011. Rozpočet byl 
schválen ve výši:
Příjmy  35 328 000,- Kč
Výdaje  31 143 600,- Kč
Financování   2 533 000,- Kč

V průběhu roku byl rozpočet upravován formou rozpočto-
vých opatření, které schvalovala rada obce Prušánky.

Schválený rozp. upravený rozp. skutečnost
Příjmy 35 328 000,- Kč 39 280 100,- Kč 36 656 023,46 Kč
Výdaje 31 143 600,- Kč 36 747 100,- Kč 33 895 476,12 Kč
Financování  2 533 000,- Kč  2 533 000,- Kč 2 532 970,00 Kč

Příjmy
Významné položky příjmů za rok 2012
Daně 18 394 207,47 Kč
Vydobývané prostory z nalezišť plynu na katastru obce 

9 230 951,00 Kč 
Prodej pozemků   2 727 425,00 Kč
Pronájmy pozemků      170 826,00 Kč
Pronájem nemovitostí      358 103,00 Kč
Dary        85 000,00 Kč
Příjmy z kanalizace      175 000,00 Kč
Odměny za vytříděný odpad      299 914,00 Kč
Za vstupné        63 568,00 Kč
Dividendy        81 600,00 Kč

Přijaté dotace
Obec získala v průběhu roku dotace na pořízení majetku:
- pořízení dopravního prostředku pro SDH 400 000,- Kč
- výstavba cyklostezky Prušánky – Josefov 2 237 000,- Kč

Běžné výdaje
Významné položky běžných výdajů za rok 2012:
Platy zaměstnanců 2 598 803,-
Odměny a odvody členů zastupitelstva 1 071 401,-
Odvody z mezd 1 521 158,- 
Drobný majetek    403 290,-
PHM    176 011,-
Energie – plyn, voda, elektřina 1 110 441,-
Úroky vlastní    183 855,-
Platby daní a poplatků    294 014,-
Neinvestiční transfery neziskovým organizacím 3 154 764,-
Služby 2 499 546,-
Dopravní obslužnost    107 700,-
Materiál    423 822,-
Původní schválený rozpočet byl upraven o 9,33%.

Kapitálové výdaje
Významné položky  kapitálových výdajů za rok 2012:
Dětské hřiště      297 426,-
Auto SDH   1 075 999,-
Místní komunikace Kopeček   1 112 371,-
Chodníky v obci   3 392 800,- 
Cyklostezka Josefov – Prušánky   3 687 996,-
Kanalizace       980 610,- 
Bezdrátový rozhlas      243 209,-
Inženýrské sítě ul. Moravská   6 627 690,-
VO ul. Moravská      300 000,-

Financování
Splátka úvěrů   2 532 970,-

Jindra Hamrová, hlavní účetní

Jak jste si mohli přečíst už v prosincovém Zpravo-
daji, od podzimu roku 2012 je provozovatelem KT 
v naší obci společnost RTV-5 servis, spol.s.r.o. z Břec-
lavi. To znamená, že veškeré úkony spojené s KT přešly 
z OÚ na tuto společnost – poplatky za KT platíte přímo 
RTV-5, přihlašujete se a odhlašujete u ní, hlásíte jí poru-
chy ohledně připojení a příjmu programů. Mnozí z vás 
už měli možnost zjistit, že pracovníci této společnosti 
jsou velmi ochotní a snaží se nahlášené poruchy a pro-
blémy řešit co nejdříve. 

Pokud si někteří občané chtějí připojit do sítě KT, 

uvádíme kontaktní údaje:

RTV - 5 servis, spol. s r.o.
Jan Baránek
Olbrachtova 10
69003 Břeclav
mail : jbaranek@rtv5.cz, 603 269 399

Doufáme, že všichni budete se službami společnosti 
RTV-5 spokojeni.

JK
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Z činnosti ZŠ
Kdy už bude to jaro?!

První týden sluníčko, druhý ochlazení (ani bychom se 
nemohli divit, kdyby nasněžilo), pak zase trochu přeháněk 
a rovnou léto? I takové bývají projevy jara v našich země-
pisných šířkách v posledních letech. A přitom jaro je tak 
krásné, plné energie, nových sil a naděje. Všechno se roz-
víjí, všude plno zeleně a květů…To se pak nemůžeme moc 
divit, že škola děti moc neláká a mají na ni tak málo času.

Než nám jaro opravdu začne, vrátíme se na chvilku 
k rekapitulaci předcházejících měsíců.

V průběhu měsíce ledna (8.1.) zahájili svůj plavecký 
výcvik žáci 2. třídy a svoje dovednosti rozvíjeli v plavání 
i třeťáci. Celkem je čeká 10 lekcí – každý týden dvouho-
dinovka. Je moc dobře, že se plavání účastní všechny děti 
(občas se části výuky neúčastní děti nemocné a krátce po 
nemoci). Je důležité, aby každý člověk uměl plavat, protože 
je to životně důležitá „kompetence“ – neutopit se, případně 
dokázat někoho zachránit! Je dobře, že naše děti mají mož-
nost se tomu naučit.

Jako každý rok i letos se děti z I. stupně vypravily na 
divadelní představení do divadla v Brně. Shlédly v Mahe-
nově divadle pohádku „Popelka“. Tímto velkým zájezdem 
naplňujeme dříve tak diskutované a někdy ne moc oblíbe-
né výchovné koncerty. Tady dostávají děti vše dohromady: 
hudbu, umělecký přednes, kostýmy, scénu a samotné pro-
středí divadla, které je opravdu moc hezké. Děti si platí jen 
vstupné, dopravu (2 autobusy) tradičně hradí SRPDŠ.

Těsně před ukončením I. pololetí se konala dějepisná 
olympiáda - okresní kolo. K naší velké radosti dobře obstáli 
oba naši zástupci - Míša Lacová a Vašek Pecůch ze 7. třídy. 
Míša byla natolik úspěšná, že se probojovala do krajského 
kola, které proběhne 25.3. v Brně. Už teď jí moc děkujeme 
a držíme palce do „kraje“.

Začátkem února proběhl ve dvou dnech (5.-6.2.) zápis 
do I. třídy. Z 28 zapsaných dětí předpokládáme zhruba 
8 odkladů školní docházky. Z loňského roku bylo 8 dětí 
s odloženou školní docházkou, takže počítáme až s 28 prv-
ňáčky Možná se počet sníží, pokud zažádají o odklad pro 
své dítě někteří dosud nerozhodnutí rodiče. Každopádně 
budeme mít opět jednou trochu početnější třídu.

Jarní prázdniny ve dnech 11.-17.2. nám pomohly pře-
konat vrcholící chřipkové období. Od začátku ledna se 
projevila vysoká nemocnost, u některých dětí opakovaně. 
A tak prázdniny pomohly k „doléčení“ dětí.

Na lyžařský kurz do Beskyd na Třeštík se tentokrát vy-
pravila nejen 7. třída, ale také 8. třída. V loňském roce jsme 
kurz neorganizovali pro malý počet žáků v 7. třídě (jen 14) 
a pro tak malý počet by se celý kurz prodražil. Příští rok 
pojedeme se sedmáky a necháme další zájemce (především 
z 8. třídy), aby si zdokonalili své lyžařské dovednosti. Mno-
zí chlapci a děvčata se dostanou na lyžařský zájezd pouze se 
školou a na zimní rodinnou dovolenou nejezdí. Náš kurz 

je pro ně příležitostí naučit se zajímavým dovednostem 
a určitě prožít nezapomenutelné zážitky.  

V posunutém termínu (původně 28.2.) – nově 7.3. se 
uskutečnila Lužická laťka, skokanské závody žáků ZŠ. Tra-
dičně se zúčastňují školy z Lanžhota, Mikulčic, pořada-
telská Lužice a naše škola. S vyučujícími i pořadateli jsme 
konstatovali, že úroveň závodníků roste a v rámci takové 
konkurence rostou i výkony závodníků. I letos jsme přivez-
li řadu medailí: za 4. třídu Vítek Ostřížek stříbro, za 5. tří-
du Dalibor Kříž také stříbro, za šesťáky Martina Budínová 
stříbro a Vojta Salajka bronz, v kategorii 8. tříd Dan Prčík 
stříbro, a nejvíce medailí přivezli deváťáci – Vojta Sukup 
a Katka Fukalíková stříbro a Aleš Tománek zlato. O velké 
snaze svědčí i řada 4. a 5. míst. Všem závodníkům gratulu-
jeme a moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy i obce.  

V polovině března se bude konat také okresní kolo 
zeměpisné olympiády, ve které nás budou reprezentovat 
Vašek Pecůch ze 7. třídy a Martina Řehánková z 8. třídy. 
Držíme palce!

Právě v době přípravy Zpravodaje se recitátoři z I. stup-
ně se připravovali na své klání – recitační soutěž, která pro-
běhla 20.3.2013. 

Svoje improvizační umění a pohotovost si vyzkoušeli 
o den později žáci II. stupně při naší školní „Partičce“. 

Termínem 15.3. je limitováno přijímací řízení na střed-
ní školy. Všem našim vycházejícím žákům i zájemcům 
o víceletá gymnázia byly potvrzeny přihlášky a bylo na je-
jich odpovědnosti doručit je v termínu na příslušné školy. 
Na víceletá gymnázia (do Břeclavi a Hodonína) se hlásí 
4 žáci z 5. třídy. Naštěstí máme v této třídě 25 dětí, takže 
nám tam někdo zůstane. Nynější 8. třída na velký zájem jak 
žáků, tak samotných gymnázií doplatila, a po 5. třídě nám 
odešlo 5 žáků a zůstalo ve třídě jen 14.

Starší žáci především z 9. třídy mají možnost 1x změnit 
svoji původní volbu školy. Přihlášky směrovaly na tyto obo-
ry či školy: 8 na SŠ či učební obory s maturitou – gymná-
zium, stavební průmyslovka, zdravotní škola, pedagogická 
škola, veterinární škola, grafi cký design a polygrafi cká ško-
la. Z učebních oborů volili žáci elektrikáře, elektromecha-
niky, puškaře, tesaře, pekaře, cukrářku, aranžéra a obráběče 
kovů na CNC strojích. Jak celkově dopadne přijímací řízení 
se dočtete v příštím Zpravodaji.

Krásné a požehnané jarní dny přeje
Alena Kristová, ředitelka ZŠ

Naši úspěšní sportovnciNaši úspěšní sportovnci
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Lyžařský kurz – Třeštík
25. 2. – 2. 3. 2013

Měli jsme sraz před školou v 7:15. Cesta byla straš-
ně dlouhá, trvala asi tři hodiny. Konečně jsme dorazili 
k našemu cíli – na chatu Třeštík. Vybalili jsme věci a šli na 
svah, kde nás učitelé rozdělili do tří družstev podle toho, jak 
nám jde lyžování. První skupina jezdila na pomě, která byla 
hned u chaty. Zdokonalovala lyžařský styl. Druhá a třetí 
skupina se učila stát na lyžích, pak trénovala jízdu pluhem.

Večer jsme se dozvěděli, kdo bude příští den služba, 
která ráno všechny budila, hlídala, jestli nemáme boty od 
sněhu, dohlížela na dochvilnost při nástupech na výcvik. 
Každý večer připravilo jedno družstvo večerní program, 
u kterého jsme se všichni moc pobavili. Večer jsme měli 
osobní hygienu a ve 22:00 večerku. 

   Naučili jsme se lyžovat. Téměř všichni jsme se zúčast-
nili závěrečného závodu ve slalomu. Trochu nám ho zkazila 
hrozná mlha, ale my jsme se nenechali odradit. Zvládli jsme 
to všichni. Náladu jsme si ještě vylepšili večerním maškar-
ním karnevalem, kde jsme se předvedli moc pěknými a ori-
ginálními kostýmy. V sobotu ráno jsme se sbalili, počkali 
na autobus a odjížděli domů. Byli jsme spokojeni. Lyžák se 
obešel bez zranění, a to bylo důležité.

Napsaly: Edita Mrlíková a Anna Červenková 
foto Mgr. M. Kurková

Z naší školičky
Zimo, zimo, táhni pryč,

jaro už si chystá klíč.
Otevírá jarní bránu,

jmenuje se PETRKLÍČ!

Letošní zima se stále nechce vzdát 
své vlády. My ve školce ji vyháníme, 
jak se dá – písničkou, říkadlem, kres-
líme sluníčka, „kočičky“, sněženky, ale 
jaro ne a ne přijít.

Jenomže svátky jara – Velikonoce 
jsou už za dveřmi a tak nám nezbývá 
nic jiného, než si udělat jaro alespoň 
ve školce. A tak se u nás rozběhla pří-
prava na tyto svátky, která znamená 
převážně pestrobarevné tvoření s ná-
měty probouzejícího se života v příro-
dě. Všichni rodiče a prarodiče se pak 
mohli přijít podívat na výstavku, jak se 
nám to všechno povedlo a nabrat taky 
nějakou tu inspiraci na velikonoční vý-
zdobu. Děti byly na svou práci náležitě 
pyšné a nadšeně všem popisovaly, „jak 
se to dělá“.

A při tom našem společném tvoře-
ní máme čas na rozhovory s dětmi o 

všem možném. Tak třeba:
Učitelka při barvení vajíček: „Ma-

týsku jaká je to barvička?“
Matýsek: „Červená jako okurka“.

Učitelka: „Děti, co znamená, když 
jsou Velikonoce?“

Sandřička: „Paní učitelko, já vám 
něco řeknu, víte, že na Vánoce se Ježíšek 
narodil a na Velikonoce ho ukřížkova-
li?“

Na svahuNa svahu

Večerní zábavaVečerní zábava

Petříček: „To se šlehá.“
Gábinka: „To je šlehačka s jahoda-

ma.“
Sandřička: „Že slavíme jaro.“
Kristýnka: „No to se chodí s žilů a 

šlehá se, a potom dostaneme kokina.“

Učitelka: „Děti, co kdyby vám všech-
no cukroví, které si vyšleháte, maminka 
s tatínkem snědli?“

Gábinka: „Já bych si vyšlahala další.“
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Lukášek: „To by dostali cukrovku.“
Sandřička: „No já bych sa asi zbláz-

nila.“

Učitelka „Máte rádi vajíčka?“
Sandřička: „Já mám ráda žlůtko, 

protože je zdravé.“
Gábinka: „Já mám ráda takovů va-

jíčkovů placku.“
Lukášek: „Já mám nejradši takové 

vajíčkové očička“
Tomášek: „A my zas máme doma 

motorku.“
Učitelka: „Nikosku, slez z té staveb-

nice nebo spadneš“. A Matýsek dodává: 
„Jo a rozbiješ si kokos“.

 
S jarním úplňkem přišel zas

sluníčkem prozářený velikonoční 
čas.

My vám k tomuto svátku

Sport

TJ Podlužan Prušánky oddíl kuželek

V únoru probíhaly na kuželnách po našem kraji kva-
lifi kace na mistrovství české republiky jednotlivců ve 
všech věkových kategoriích. V sobotu 16. února měli 
starty senioři, dorostenci a dorostenky. V Rosicích hráli 
naši senioři Zdeněk Hosaja a Jiří Lauko. Kluci zahráli 
moc pěkně a s čísly 557 Jirka a 549 Zdeněk se umístili 
na kvalitním 6. a 12. místě z 36. účastníků. Dorostenky 
zahrály v Brně ne zrovna podle svých představ. Sára Zá-
lešáková hodila 503, obsadila 7. místo a Jitka Šimková s 
číslem 463 skončila třináctá. Dorostenec Honza Zálešák 
hrál v Ratíškovicích a v konkurenci 27 účastníků skon-
čil na pěkném 5. místě s výkonem 525 kuželek. V neděli 
17. února hráli muži, junioři a seniorky. V Dubňanech 
odehrál za muže svůj start Zdeněk 
Zálešák a výkonem 521 kuželek z 
toho bylo jen 22. místo. Tomáš Še-
rák za juniory výkonem 538 kuže-
lek skončil na Husovické kuželně 
na 18. místě. Seniorky hrály ve Val-
ticích. Alena Kristová se výkonem 
534 kuželek umístila na 1. místě a 
už po třetí za sebou se kvalifi kova-
la na mistrovství republiky, které se 
bude konat 4. -5. května v Podbořa-
nech. Všem kuželkářům děkujeme 
za reprezentaci oddílu a Aleně Kris-
tové gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů na závěrečném turnaji.

V právě probíhajících soutěžích si vedou naše družstva 
takto: 
Muži v jihomoravské divizi jsou pět kol před koncem 
na 2. místě při stejném počtu bodů jako první Dubňany.
V krajském přeboru je naše B družstvo při odehraných 
21. zápasech ze 14 družstev na 11. místě a C družstvo je 
v klidném středu tabulky na 6. místě.
Dorostenci svoji soutěž už dohráli a stejně jako loňský 
rok skončili znovu na 1. místě. Teď se ještě zúčastní zá-
věrečného turnaje mezi JmKP jih a JmKP sever.
Další informace o našem oddíle si můžete zjistit na 
stránkách www.kuzelkyprusanky.cz.

Za oddíl kuželek Zálešák Zdeněk

Dorostenec Honza Zálešák se svými soupeřiDorostenec Honza Zálešák se svými soupeři

Děti si vyráběli jaroDěti si vyráběli jaro

posíláme přání po kuřátku
a s ošatkou barevných vajíček

přibalujeme spoustu jarních písni-
ček.

Pomlázka ať vám zdraví přinese,

pohodu a štěstí to s sebou ponese.
To vám ze srdce děti ze školky přejí,

ať je vám stále jen veseleji.
Radka Šůrková

foto: Alena Maršálková
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Tabulka: Jihomoravská divize
1. SKK Dubňany B 21 14 0 7 28
2. TJ Podlužan Prušánky A 21 14 0 7 28
3. KC Zlín A 21 13 0 8 26
4. KK Jiskra Čejkovice A 21 12 1 8 25
5. TJ Sokol Luhačovice B 21 12 0 8 24
6. KK Slovan Rosice B 21 11 1 9 23
7. TJ Sokol Machová A 21 11 1 9 23
8. TJ Zbrojovka Vsetín A 21 11 0 10 22
9. TJ Sokol Brno IV A 21 10 1 10 21
10. TJ Lokomotiva Valtice  A 21 9 2 10 20
11. SK Baník Ratíškovice B 21 9 1 11 19
12. KK Vyškov B 21 7 2 12 16
13. KK Moravská Slávia Brno C 21 6 1 14 13
14. KK Orel Telnice A 21 2 2 17 6

 

Tabulka: Krajský přebor jih
1. TJ Sokol Mistřín B 21 16 1 4 33
2. TJ Sokol Šanov A 21 16 1 4 33
3. TJ Jiskra Kyjov A 21 15 0 6 30
4. TJ Sokol Vážany A 21 14 1 6 29
5. KK Jiskra Čejkovice B 21 11 1 9 23

6. TJ Podlužan Prušánky  C 21 11 0 10 22
7. KC Hodonín A 21 10 1 10 21
8. TJ Sokol Vracov B 21 9 1 11 19
9. TJ Lokomotiva Valtice  B 21 8 1 12 17
10. SK STAK Domanín A 21 8 1 12 17
11. TJ Podlužan Prušánky  B 21 8 1 12 17
12. SK Kuželky Dubňany C 21 7 0 14 14
13. TJ Sokol Mistřín C 21 6 1 14 13
14. KK Rostex Vyškov C 21 3 0 18 6

Tabulka: Krajský přebor jih dorost
1. TJ Podlužan Prušánky  16 13 1 2 27
2. SK Kuželky Dubňany 16 13 0 3 26
3. TJ Lokomotiva Valtice  16 12 2 2 26
4. KC Hodonín 16 8 2 6 18
5. TJ Sokol Mistřín 16 8 2 6 18
6. TJ Sokol Vracov B 16 6 3 7 15
7. SK Baník Ratíškovice B 16 2 2 12 6
8. TJ Sokol Vracov A 16 2 2 12 6
9. SK Baník Ratíškovice A 16 1 0 15 2

Fotbalový oddíl – jaro 2013

Fotbalová školka (4-6let)

Vedení fotbalového oddílu řešilo 
v úvodu letošního roku kompletní 
výměnu všech starých registračních 
průkazů hráčů. Důvodem této změ-
ny je, že v současné době jsou již 
všechny členské oddíly registrovány 
ve Fotbalové asociaci ČR namísto 
původního Českomoravského fot-
balového svazu. Tato změna, která 
vypadá jen jako administrativní 
úkon, však pro každý oddíl zname-
ná spoustu doplňujících činností, 
které sice nejsou tolik vidět, ale jsou 
bezpodmínečně nutné pro další čin-
nost v rámci organizační struktury 
FAČR a OFS Hodonín. Věřím, že již 
vše nutné v tomto směru máme za 
sebou a nyní se budeme naplno vě-
novat sportovní stránce.
Fotbalový oddíl Podlužan Prušán-

Rád bych ještě tento prostor využil k informaci pro ro-
diče dětí ve věku 4-6 let. Tato tzv. fotbalová školka, která 
probíhala v minulém roce vždy v pondělí a čtvrtek před 
tréninky mladší a starší přípravky, bude opět zahájena! 
Máme radost, že se nám tato skupinka nejmenších fot-
balistů vloni pěkně rozrostla, a proto se již těšíme na její 

ky se v zimním období připravoval 
v domácích podmínkách na jarní 
část fotbalových soutěží. Tréninko-
vé jednotky v místní tělocvičně pra-
videlně využívali jak muži a dorost, 
tak i naši nejmenší z mladší a starší 
přípravky. V průběhu března bylo se-
hráno několik přípravných utkání na 
hřištích s umělým povrchem a nyní 
nás již brzy čeká ostrý start do jarní 
části soutěží OFS Hodonín. Družstva 
mužů a dorostu mají ze spodních 
pater tabulky co dohánět a napravit 
výsledkově slabší podzimní období. 
My všichni věříme, že se nám to spo-
lečnými silami podaří a budeme opět 
patřit k lepší polovině tabulky, tak 
jako tomu v posledních letech bylo. 
Kádr mužů zůstal nezměněn, pra-
cujeme stále a výhradně s vlastními 

odchovanci, což ne každý fanoušek 
dokáže ocenit a zaměřujeme se na to, 
aby to tak i nadále zůstalo. 
Muži zahajují sezónu na velikonoč-
ní  neděli 31.3. domácím „derby“ 
utkáním s Lužicemi, dorost a obě 
přípravky zápasy venku o týden 
později 7.4.2013. Tento plánova-
ný start ovšem může být ovlivněn 
počasím, víme všichni dobře, jaké 
proměny nám příroda letos již při-
pravila, tak jen doufejme, že vše 
proběhne podle plánu. Celkový 
rozpis všech utkání jarní části bude 
k dispozici na obecních stránkách.  
Přijďte tedy podpořit naše hráče 
v domácím prostředí, abychom vy-
tvořili zajímavou sportovní kulisu 
a fotbalem se vždy v neděli doma 
dobře bavili.

pokračování. Vždyť výchova a vedení dětí ke sportu je tím 
hlavním směrem, kterým se naše činnost v rámci oddílu 
musí ubírat. Termín zahájení bude určen podle aktuální-
ho počasí, předpokladem je měsíc duben.

za fotbalový oddíl
Zbyněk Hromek
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Z činnosti skautu

Dětský karneval 2013

Dětský karneval se letos konal 
za krásného nedělního odpoledne
3. března 2013.

Karnevalový program byl bohatý 
- taneční skupina zatančila havajské 
tance, děti se přetahovaly na laně 
nebo si mohli zasoutěžit i s rodiči. 
Nesmělo samozřejmě chybět před-
stavování masek a oblíbené balónky. 
Komu se nechtělo tancovat, mohl si 
poskládat hlavolam, namalovat ob-
rázek, zaskákat na trampolíně nebo 
si nechat namalovat na obličej obrá-
zek. Překvapením byla tombola, ve 
které děti mohly vyhrát přes sedm-
desát malých cen a tři hlavní ceny- 
marcipánový dort, dětskou sekačku 
na trávu nebo stolní společenskou 
hru. Ještě jednou chceme poděkovat 
všem, kteří do naší tomboly přispěli 
a pomohli tak udělat dětem toto od-
poledne ještě hezčí.

Vybrat nejhezčí masku je rok od 

PřetahovanáPřetahovaná

roku těžší – masky jsou totiž nápa-
ditější a propracovanější. Diplomy si 
nakonec odnesli Simpsonovi, motý-
lek a vodník. Těšíme se, že příští rok 

se opět na „kulturáku“ potkáme. 
Za skauty, středisko Mikulčice 

Barbora Ivičičová
foto Ing. P. Omelka

Z činnosti SDH
Nový dopravní automobil
Koncem roku 2012 dostala jednotka sboru dob-

rovolných hasičů Prušánky předčasný vánoční dárek
v podobě nového zásahového vozidla. Jedná se o doprav-
ní automobil na podvozku Iveco 
Daily. O nový vůz jsme usilovali 
už pár let, protože stará Avia už 
nevyhovovala velikostí úložných 
prostor ani jízdním komfortem. 
Tento nový vůz uveze devět hasi-
čů a všechno naše vybavení, které 
je pohodlně dostupné na výsuv-
ných platech. Výběrové řízení na 
vůz i s požární vestavbou vyhrála 
s cenou 1.370.000 Kč fi rma THT 
s.r.o. Polička. Z této ceny činila 
dotace JMK na požární techniku 
400 000 Kč, zbytek fi nancovala 
Obec Prušánky. Na dovybavení 
tohoto vozidla se fi nančně podí-
lely fi rmy a podnikatelé oslovení 
v Prušánkách:

T-STAN s.r.o. - Stanislav Zálešák
Topenářství - Petr Zálešák
Agro Podlužan a.s. 
Čerpací stanice - Pavel Matušek 
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Ohlédnuti za kulturou a jinými akcemi

Vánoční koncert
Tradiční vánoční koncert v předve-

čer Štědrého dne byl vloni v režii brat-
rů Němečkových. Vítek hraje – kromě 
jiného - v žesťovém kvartetu Express 
Brass Konzervatoře P. J. Vejvanovské-
ho z Kroměříže, Zbyněk v cimbálové 
muzice Galán z Podluží. Obě kapely se 
v průběhu večera střídaly, mohli jsme 
slyšet klasickou hudbu, písničky z po-
hádek, koledy. Kluci si program i sami 
uváděli. Bylo to moc hezké zahájení 
vánočních svátků…

foto Ing. P. Omelka

Pureta s.r.o.
Obchod-služby s.r.o. pila Prušánky
Hostinec u Schottlů
Soukromý zemědělec Ing. Josef Zimák
Truhlářství Zbyněk Valenta 
Vinařství Rudolf Tesařík
Speciál Turbo a.s.
Moto Grado s.r.o.

Za společně darovanou částku 24.000 Kč jsme za-
koupili přetlakový ventilátor určený k odvětrávání za-
kouřených prostor a hliníkový trhací hák.

V obci Lužice jsme oslovili dvě největší fi rmy s žá-
dostí o sponzorský příspěvek. Přispěla fi rma MND Dri-
lling & Services částkou 10.000 Kč, za kterou jsme s do-
platkem SDH Prušánky zakoupily 6 kusů svítilen. 

SDH Prušánky zakoupil ze svých fi nancí motorovou 
rozbrušovací pilu Stihl a elektrické kalové čerpadlo.

Sponzoři kteří dlouhodobě fi nančně nebo materiál-
ně podporují SDH jsou :

Vinné sklepy u Jeňoura - Jan Ivičič
Soukromý zemědělec - Ing.Jan Filipovič
Rodinné vinařství Košut - Jan Košut

Děkujeme tímto všem sponzorům, kteří přispěli na 
zlepšení požárního zabezpečení nebo kulturního života 
v obci. Za vynikající podporu JSDH Prušánky děkujeme 
nejen obci Prušánky, ale i obci Lužice, která na provoz 
prušáneckého SDH přispívá, a které náš hasičský sbor 
poskytuje stejné služby jako obci Prušánky. Díky i hasi-
čům, kteří od žádosti o dotace na vůz až po jeho převze-
tí jakkoliv pomohli všude, kde bylo třeba.

Za SDH a JSDH - Jaroslav Bůšek

SEZNAM ZÁSAHŮ SDH PRUŠÁNKY V ROCE 2012

datum druh zásahu místo zásahu

počet 
zasahu-
jících 

přísluš-
níků

1.1. požár odpad Moravský 
Žižkov  8

3.3. požár polního 
porostu a trávy Mor. Nová Ves  8

17.3. požár budovy Moravský Nová 
Ves  4

20.3. požár - tráva Moravský 
Žižkov  3

25.3. požár polního 
porostu a trávy Starý Poddvorov  9

30.3. požár nízké budovy Lužice - zahrady  6

3.5. požár odpad Dolní 
Bojanovice  3

16.5. požár dopravních 
prostředků

Lužice – 
k Lužáku  3

17.5. požár - polního 
porostu a trávy

Prušánky – 
Nechory  7

25.5. požár – lesní porost Milotice – letiště  5
26.5. požár – lesní porost Bzenec  3

13.6. čerpání vody Prušánky – 
U Jeňoura  5

24.8. požár - odpad Moravský Nová 
Ves  7

9.9. požár - polního 
porostu a trávy Lužice  7

14.9. dopravní nehoda

křižovatka 
Prušánky – 
Moravská Nová 
Ves

 4
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Tradiční koledování na návsi

Ohňostroj

Příjemná akce v nejhezčím dnu celého roku měla vloni 
opět hojnou účast. Hrála Kapela Starých Časů a podpořila 
tak společné zpívání klasických koled. Šlo nám to tak dob-
ře, že příští rok už snad nebudeme potřebovat ani „noty“. 

Opět hojně navštívená akce, kde se 
podával ze zdravotních důvodů horký 
čaj a dobrý svařák, který neměl chybu. 
To se ale bohužel nedalo říct o počasí, 

Zcela bez obav z metanolového nebezpečí proběhla tradiční 
degustace. Děti si rozdělily koledu, dospělí si popřáli hez-
ké svátky. Někteří pak ještě na místním hřbitově rozsvítili 
svíčky na hrobech svých předků a přátel a poté odcházeli ke 
štědrovečerním stolům…

foto Ing. P. Omelka

které nás letos zradilo. Chvíli po odpá-
lení první rachejtle se na náves vplížila 
mlha a z ohňostroje jsme neviděli sko-
ro nic. Je to škoda, ale doba, kdy by-
chom mohli poručit větru, dešti, ještě 
nenastala.

Moc děkujeme těm vinařům, kteří 
nám jako každý rok přispěli červeným 
vínkem na svařák a manželům Schott-
lovým za jeho uvaření.

JK

A jaká byla plesová sezóna?
Krojovaný ples

Dne 19. ledna 2013 se v kulturním 
domě konal již XIII. krojový ples, na 
kterém celý večer vyhrávala DH Ska-
ličané. Proběhlo tradiční předtančení 
České besedy, kterou s námi i letos na-
cvičovali trpěliví manželé Němečkovi. 
Ani letos nechyběla volba Miss a Šohaja 
plesu. Jako Miss byla zvolena Marké-
ta Redková a Šohajem plesu se stal Jiří 
Juráček. I na letošní ples k nám zavítalo 
velké množství přespolních. Děkujeme 
za účast například chase z Moravské 
Nové Vsi, Rakvic, Hodonína, Josefova 
či vzácné návštěvě ze Slovenska. Ples byl 
obohacen tombolou díky štědrosti míst-
ních občanů a podnikatelů, kteří nám 
přispěli.  

S příchodem jara Vás Chasa Prušánky 
srdečně zve na tradiční velikonoční zába-
vu, která bude jistě stejně vydařená ...

Chasa Prušánky
foto Ing. P. Omelka Miss plesu Markéta RedkováMiss plesu Markéta Redková Šohaj plesu Jiří JuráčekŠohaj plesu Jiří Juráček
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Kuželkářský diskoples

Společenský ples SRPDŠ

V sobotu 26. ledna 2013 se konal již 
V. kuželkářský diskoples. K poslechu 
hrál DJ Rádia Jih Tomáš Blecha. Účast 
byla jako vždy velmi pěkná. Děkujeme 
všem, kteří se přišli příjemně pobavit 
a něco si i vyhrát v naší bohaté tombo-
le. Kuželkářský oddíl tímto moc děkuje 
všem, kteří přispěli do tomboly jak fi -
nančními tak věcnými dary, a už teď tě-
šíme se na shledání  v příštím roce.

Kuželkáři 
Foto Ing. L. Zvědělík

Byla sobota 2. února 2013, řeklo by se sobota jako ka-
ždá, a přece to nebyla pravda. I když to byl docela chladný 
den, v některých rodinách bylo docela horko. Tento den 
se totiž konal už tradiční školní ples.

Kolem půl sedmé se začal kulturní dům plnit dív-
kami a chlapci, kteří se snažili skrýt nervozitu. Mladé 
dámy připomínaly princezny, jedna krásnější než druhá. 
Bylo vidět, že nic nenechaly náhodě. Navštívily kadeřní-
ka, kosmetičku, prostě vypadaly téměř dospěle. I kluci 
v krásných fi alových košilích vypadali úžasně. 

Po zahájení plesu přišla řada na naše letošní absolo-
venty a jejich krásnou polonézu. Byl to skutečný zážitek, 
při němž se oči vlhce zamlžily. Myslím, že hlavně mamin-
ky měly namále, aby jim vydržel make-up. Poté proběhlo 
první sólo s rodiči. Další vystoupení bylo spojeno s před-
stavením tanečníků. Letos bylo jiné v tom, že všichni ab-
solventi včetně třídního učitele byli ošerpováni. Posléze 
páry ještě zatancovaly svou vlastní choreografi i. 

A pak už následovala volná zábava spojená s tancem. 
Celý večer nám velmi pěkně hrála kapela Rubín. V její 
hudební produkci si snad každý našel tu svou oblíbenou. 
O pravdě nás přesvědčil stále plný parket. Jediné vyrušení 
bylo losování tomboly, která byla letos opravdu bohatá. 
Proto chci touto cestou ještě jednou poděkovat všem na-
šim sponzorům za jejich dary a vyjádřit své přání, že tato 
dobrá spolupráce bude pokračovat i v příštích letech. Pak 
už nestálo v cestě nic dobré zábavě a náladě. Ti nejvytrva-
lejší se protancovali až do časných ranních hodin.

Podle ohlasů to vypadá, že se nám ples vydařil. Jsme 
moc rádi, že úsilí našeho sdružení SRPDŠ mělo svůj vý-
znam. Celý výtěžek použijeme pro naše děti v ZŠ a v MŠ. 

Tak skončila obyčejná ,,neobyčejná“ únorová sobota 
a pomalu se těšíme na podobnou v příštím roce.

Jana Flajžíková  

A ten samý ples z pohledu deváťáků
Jak už je tradicí, ani tento rok nevynechalo SRPDŠ 

spolu s žáky 9. ročníku naší základní školy organizaci této 

společenské události. My, deváťáci, jsme se letos pokusili 
uchopit všechno trochu jinak. Natočili jsme veselá instruk-
tážní videa, která bylo postupně možno shlédnout na Face-
booku či místním infokanálu, prostřednictvím sociálních 
sítí jsme oslovili co nejvíce lidí, i samotné předtančení jsme 
se pokusili ozvláštnit.

Několik měsíců poctivé přípravy snad bylo na našich 
výkonech znát. Nejen předtančení, ale také poněkud trhlé 
taneční překvapení sklidilo u účastníků plesu, později i na 
internetu, velký úspěch. A čím byl tento ples výjimečný? 
Nejen, že si žáci připravili s velkou pomocí třídního učitele 
Pavla Kurtina doprovodnou videoprojekci, která mimo-
chodem slavila velký úspěch, ale také zvýšeným počtem 
„plesařů.“ To nám bylo velkou odměnou, protože propa-
gaci jsme věnovali spoustu času a energie. A pokud by ti, 
kteří se nemohli zúčastnit, přece jen chtěli aspoň ochutnat 
báječnou atmosféru, najdou na www.zsprusanky.cz spous-
tu fotografi í a samozřejmě i videa z obou tanců.  

Závěrem nám dovolte poděkovat všem, kteří nám se 
vším moc pomohli. Tím máme na mysli nejen SRPDŠ, ale 
také našeho třídního učitele Kurtina, paní učitelku Amme-
rovou, naše rodiče a také čtyři žákyně sedmého a osmého 
ročníku, které pomohly vyrovnat počet tanečníků a taneč-
nic. Snad vám z toho velkolepého večera zbylo pár hezkých 
vzpomínek a zážitků. Jako nám…

Deváťáci
Foto Eliška Blažková
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II. Čundrbál Kapely Starých Časů

Maškarní ples

Když jsme v únoru 2012 přišli 
s prvním Čundrbálem, bylo naším 
hlavním záměrem přinést do Prušá-
nek něco nového, originálního (něco 
mezi tradičním plesem a countrybá-
lem), co by oslovilo co nejširší okruh 
lidí, kteří se chtějí dobře pobavit. A při-
tom se cítit naprosto volně, bez ohledu 
na to, co mám na sobě, kdo se na mě 
dívá, co mám tancovat, či zpívat... Zdá-
lo se nám, že se to v loňském roce po-
vedlo a už tehdy jsme se rozhodli, že to 
zkusíme ještě jednou zopakovat. Rok 
s rokem se sešel a 16.2.2013 tady byl 
II. Čundrbál. Zase ve stejném duchu 
neformální zábavy, jen s trošku bo-
hatším programem. Pozvání tentokrát 
přijali naši milí hosté a kamarádi: Ta-
neční skupina Black&White z Hodoní-
na, country taneční skupina Lednický 
ranč a bluegrassová kapela Modrá pe-
čeť z Dolních Bojanovic. Děvčata z Ho-
donína, mimochodem vítězky mnoha 
prestižních soutěží a účastnice soutěže 
Československo má talent, předvedla 
ukázku profesionálních skupinových 
vystoupení, tanečníci Lednického ran-
če svým bezprostředním způsobem od 
začátku vtáhli na parket i ty, kteří pů-

Bar U Sávy děkuje všem návštěvníkům 
maškarního plesu, který byl ještě více na-
vštíven než na loňském prvním ročníku.

Jsme rádi, že přijeli návštěvníci 
i z okolních vesnic, a že většina byla 
v maskách, které byly povětšinou jistě 
pečlivě připravované dlouho dopředu.

Za zmínku stojí např. šmoulové, dva 
druhy pastelek, pralidé, piráti, partnerský 
pár z fi lmu Mrtvá nevěsta Tima Burto-
na a nám se velmi líbila maska cigareta 
Startka, která byla pečlivě propracovaná 
a pivo, které taktéž nemělo chybu. Kdy-
bychom letos měli hodnotit masky, tak 
by nám nestačilo ani 10 míst žebříčku. 
Na závěr bychom chtěli všem poděkovat 
za účast a na příštím ročníků se na Vás 
těšíme. 

S pozdravem Zdeňka Glodiaková 
a Lubomír Šimek.

vodně snad ani tancovat nechtěli. Celý 
večer pak byli příkladem a učili všech-
ny, kdo měli o tento druh taneční zá-
bavy zájem – a že jich byl plný sál. Ka-
pela Modrá pečeť pak zahrála hodinku 
kvalitní, nefalšované country muzi-
ky. Všechno do sebe hezky zapadalo 
a prolínalo se s tradičním repertoárem 
Kapely Starých Časů, takže si snad 
každý našel alespoň kousek zábavy 
a hudby, která jej příznivě oslovila a na 
chvíli dala zapomenout na každodenní 
starosti. Pro nás muzikanty, kteří stojí-
me na jevišti a snažíme se ze sebe vy-
dat to nejlepší, je největší odměnou to, 
když vidíme, že se lidé dobře baví, že 
tancují, zpívají, že vnímají tu pozitiv-
ní energii, kterou 
se snažíme pře-
dat. A mám tako-
vý hřejivý pocit, 
že se to letos zase 
povedlo.
Rád bych touto 
cestou poděkoval 
za podporu a po-
moc Obecnímu 
úřadu v Prušán-
kách, všem dár-

cům, kteří věnovali ceny do tomboly, 
našim rodinným příslušníkům, hos-
tům a milým kamarádům, bez kterých 
by se podobná akce organizovala vel-
mi těžko. V neposlední řadě patří také 
velké díky Vám, našim příznivcům 
a posluchačům, na které se těšíme na 
našich příštích akcích a také na třetím 
(to už bude tradiční) Čundrbále 2014, 
který chceme určitě zase uspořádat. 
Hrajeme totiž pro Vás a pořád se snaží-
me dostát svému mottu: „Hrajeme pro 
radost a je to na nás znát“

Za  Kapelu Starých Časů (www.ka-
pelastarychcasu.cz)

Ing. Luboš  Zahradník

PivoPivo Mrtvá nevěsta se ženichemMrtvá nevěsta se ženichem
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„Přišlo jaro do vsi“ aneb dětský folklor se 
v Prušánkách znovu probouzí

Dětský folklorní kroužek začal fungo-
vat na začátku tohoto školního roku. 
S malými předškoláky jsme se začali 
scházet pravidelně každý čtvrtek ve 
školní družině. Z původního před-
prázdninového počtu třiceti přihláše-
ných zůstala po prázdninách příjem-
ná polovina dětí . 
Po prvotním vzájemném seznamová-
ní jsme si našli společnou „řeč“ a naše 
schůzky mají pravidelný charakter. 
Děti si samy tvoří část hodiny, a to 
hned na začátku při rozcvičce. Kaž-
dý má možnost a prostor vyjádřit se. 
A protože folklor není jen o tanci 
a zpěvu, ale především o vztahu 
k místu, ve kterém žijeme, o lásce 
k tradici a o úctě k předešlým genera-
cím, vyprávíme si společně o věcech 
kolem nás. Děti se dozvídají zákla-
dy o našem regionu, vyprávíme si 
o krojích nebo čteme ze starých knih 
o tom, jaké to tu kdysi bylo a jak se tu 
mluvilo. Stejně tak i písničky a říkadla 

Z naší knihovny

Vážení čtenáři,
ráda bych vás seznámila s tím, co se dělo nebo bude dít v knihovně v nejbližší době.
Od začátku roku do konce února se zaregistrovalo 130 čtenářů, z toho 27 dětí do 15 let.  Rodiče, jejichž děti 
chodí do knihovny, prosím, aby dohlédli na pravidelnou výměnu knih.
O totéž prosím i dospělé čtenáře. Připomínám, že výpůjční doba je jeden měsíc, u výměnného fondu se snažte 
vrátit knihy i dřív, ať si ji může přečíst co nejvíc z vás.
Co se týká výměnného fondu (VF), každý měsíc je k nám z hodonínské knihovny přiváženo 50 knih, které zde 
zůstávají půl roku. Logicky, pokud budete mít každý knihu dva měsíce, přečtou si ji jen tři lidé. Proto apeluji na 
to, aby se tyto knihy co nejrychleji vracely, tzn. i do tří týdnů. Pokud jste schopni přečíst pět knih z VF za tuto 
dobu, je to v pořádku, pokud ne, berte si jen takové množství, které zvládnete a buďte ohleduplní k ostatním.
VF se vrací celý, proto se může stát, že vám přijde sms zpráva a budu žádat navrácení knihy do určitého období.
Pro majitele internetu mám – myslím - potěšující zprávu.
V nejbližší době začne fungovat on-line katalog. Z domova si tak budete moct zjistit na stránkách naší knihov-
ny, zda máme určitou knihu a pokud ano, jestli je půjčená, nebo nikoliv.
Webové stránky sledujte i z toho důvodu, že je tam oznámení o tom, že přišel nový VF a tudíž si můžete přijít 
pro nové knihy.
Ve květnu proběhne revize knižního fondu, a proto v době od 27.5. –  31.5. bude knihovna zavřena. Včas vás 
budeme informovat prostřednictvím rozhlasu a kabelové televize.
Závěrem vám chci popřát krásné prožití svátků velikonočních.

Milena Hromková

vybíráme nejčastěji z regionu Podlu-
ží. Ale protože naše děvčata a kluci 
jsou ještě hodně malí (a často je spíš 
zajímá, kde co lítá), je i naše tempo 
pozvolné a nenásilné. Dril a napros-
tá kázeň tady není na místě. Smyslem 
není perfektně nacvičený program, 
ale především radost z dětské hry a ze 
společně prožitého času. 
Před vánocemi jsme poprvé pozvali 
rodiče, ať se přijdou podívat, jak nám 
to jde a co jsme se už naučili. Od no-
vého roku, kdy se k jedné vedoucí při-
dala další posila – paní Bibiana Stáv-
ková – jsme začali nacvičovat jarní 
pásmo. S programem „Přišlo jaro do 
vsi“ jsme poprvé vystoupili 21. března 
ve školní družině pro maminky s ma-
lými dětmi. Děti měly možnost si po 
vystoupení vyrobit velikonoční oz-
doby, také dostaly pěknou výslužku, 
a to vše díky výtěžku z burzy dětského 
oblečení, která se koná dvakrát za rok. 
Držte nám palce, ať nás to baví a spo-

lečně se tak při nějaké kulturní akci 
potkáme. 
Děkujeme vám všem, co nám od za-
čátku fandíte a pomáháte. 
Za folklorní prušánecké děti vedoucí - 

Iva Letochová (text a foto)
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Malé zprávy z místní farnosti

Nedávno skončila doba vánoční a už se blíží Velikonoce. 
Těmto velkým křesťanským svátkům předchází doba postní, 
která se vyznačuje také tím, že v kostele probíhají tzv. kří-
žové cesty. Křížová cesta je výtvarně zpracovaný popis udá-
lostí (obvykle ve formě čtrnácti zastavení), které se podle 
starokřesťanské tradice odehrály během cesty Ježíše Krista 
od soudního stolce Pilátova až na jeruzalemské popraviště 
– horu Kalvárii (Golgota).  V neděli 3. března nás křížovou 
cestou provázely děti naší farnosti (viz foto).

Jménem farnosti bych chtěla poděkovat p. učiteli Zigáč-
kovi za jeho dlouholetou a obětavou službu varhaníka. Také 
bych mu chtěla popřát k jeho devadesátým narozeninám 
hodně zdraví a božího požehnání.

Letos se na 1. svatého přijímání připravuje dvanáct dětí 
a slavnost proběhne 9. června v 10:30 hodin.

Za farnost Jitka Omelková
foto Ing. P. Omelka

Po velké noci starých pastevců a Židů začali jako 
poslední slavit tento svátek také křesťané. Jeho náplní 
už nebyla příprava k odchodu na letní pastviny, ani vy-
hlížení božských znamení pro nastávající období, ani 
odchod z Egypta. Důvodem k jeho slavení se stala udá-
lost z 1. století našeho letopočtu v judském Jeruzalémě, 
ne náhodou se časově shodující s židovskými Veliko-
nocemi. 

Tenkrát tento svátek slavil, ještě po židovském 
způsobu, i Ježíš Kristus se svými učedníky. Na zelený 
čtvrtek si připravili beránka a večer jej snědli tak, jak 
to vyžadovalo jejich náboženství. Z obřadu však ode-
šel jeden z jeho spolustolovníků a čin, který následně 
provedl, spustil sled neblahých dramatických událostí. 
Jeho kroky vedly k představitelům židovské velerady, 
jíž byl Ježíš už delší dobu trnem v oku, a která hledala 
způsob, jak se jej zbavit. Onen učedník, který hodlal 
Krista zradit, věděl, kde jej po večeři najde. Zatčení se 
mohlo uskutečnit kdekoliv, ale Ježíš byl u lidí oblíben, 
a tak velerada čekala na příležitost, při níž by se jej 
mohla zmocnit stranou lidského hemžení. Tu zrádce 
Jidáš znal, právě nastávala. Zašel za představiteli vele-
rady, dostal oddíl ozbrojenců a vyrazil. „Ten, kterého 
políbím, ten to je, toho zatkněte,“ pravil strážcům. 

Mezitím dorazil Ježíš s učedníky na Olivovou horu 
blízko Jeruzaléma. Sám se šel stranou modlit, učední-
ci usnuli. Nejbližší z nich, Petra, Jakuba a Jana žádal, 
aby se modlili s ním, ale i oni opakovaně upadali do 
spánku. Zůstal sám a úpěnlivě prosil Boha, aby jej zba-
vil očekávaného utrpení, ale jen, pokud by to Bůh sám 
považoval za správné. V opačném případě poslušně 
podstoupí, co je mu souzeno. A blížící se kroky od-

dílu ozbrojenců mu byl odpovědí. Vzápětí u něj stanul 
zrádce Jidáš a jakoby na uvítanou jej políbil. Stráž se jej 
chopila a konec pozemské pouti Krista byl už otázkou 
hodin. 

První „zastávkou“ na této pouti byl dům velekněze. 
Kolotoč výslechů a bití začal. Člověka by napadla otáz-
ka, co tak zlého provedl, když byl bit. Kradl, ničil něčí 
majetek, ubližoval někomu? Nic z toho. Tak proč byl za-
tčen? 

Výslechy se točily kolem Ježíšova učení. Promlou-
val k lidu, získával následovníky, kritizoval pokrytce na 
vlivných místech judské společnosti. A to je problém. 
Stejný jako dnes. Představitelé judaismu nechtěli přijít 
o svou moc, to raději odstraní třeba i nevinného. Jakou 
záminku k tomu našli? Samozřejmě, že ne ve výtržnos-
tech, lotrovinách ani rebeliích. Důvod k jeho odstraně-
ní museli nalézt v ne příliš konkrétních náboženských 
otázkách. „Jsi syn Boží?“, ptali se. „Jak říkáte“, odpově-
děl Ježíš. „Rouhá se, pryč s ním“, usoudila židovská ve-
lerada, kam byl po rozednění Ježíš přesunut. Uvedený 
důvod Židům postačil. 

Ne ovšem římskému správci Judeje, který přese 
všechnu krutost té doby přeci jenom uvažoval rozumně 
a žádal pádný důvod k popravě. Hádky ohledně vnitř-
ních náboženských věcí toto kritérium nesplňovaly. To 
už jsme se přenesli do paláce římského místodržitele, 
Piláta. Bez jeho souhlasu nemohl být nikdo popraven. 
Pouze Římané mohli také tento ortel vykonat. Pilát se 
s úlevou dověděl, že „provinilec“ pochází z Galileje a tu 
spravuje Herodes Antipas, který také přijel na svátky do 
Jeruzaléma. Poslal jej tedy soudit k němu. Herodes byl 
potěšen Pilátovou velkorysostí a možností promluvit si 
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Dříve a nyní

se zajímavým „prorokem“, o kterém toho už hodně sly-
šel. Ale ani on na něm nenalezl provinění a poslal jej 
zpátky.

Rozmrzelý Pilát „nabízel“ lidu potrestání Ježíše 
v naději, že tím Židy uspokojí. Nepochodil, ale přesto 
jej dal zbičovat. „Snad se lidé ustrnou“, myslel si, „když 
uvidí zkrvaveného Ježíše“, „ozdobeného“ nadto trno-
vou korunou zbytečně iniciativními vojáky. Neustrnuli 
se. A Pilát učinil ještě jeden pokus o Jeho osvobození. 
Bývalo zvykem pouštět o Velikonocích jednoho vězně. 
Nabídl jim buřiče a vraha Barabáše nebo Krista. Lid si 
vybral Barabáše a bezradný Pilát vydal Ježíše k ukři-
žování.

Zrádce Jidáš tou dobou už opouštěl tento svět obě-
siv se. Pilát byl, přese všechnu snahu zalíbit se nadří-
zeným, přeložen do nepopulární provincie Germánie 

(tedy do Německa) a tam, u našich sousedů, posléze 
rovněž spáchal sebevraždu. A co bylo s Ježíšem? Na to si 
počkáme do příštích Velikonoc. Zvídavější čtenáři, po-
kud pokračování neznají, si je však mohou přečíst hned. 
Příběh najdou v Bibli na konci všech čtyř evangelií.

Uvedené události ovlivnily kulturu i společnost. Daly 
vzniknout slavnému da Vinciho obrazu Poslední večeře 
Páně, křesťanskému obřadu přijímání, citátu Než ko-
hout zakokrhá - do té doby učedník Petr ztratil kuráž 
a třikrát Krista zapřel. Pilát, ukázav davu zbičovaného 
Ježíše, „ozdobeného“ trnovou korunou, pronesl výrok 
ecce homo – ejhle člověk a poté si na znamení, že nechce 
s jeho smrtí mít nic společného, umyl ruce. 

Neveselé velikonoční události měly však šťastný ko-
nec a šťastně a vesele je prožijte i vy, vážení čtenáři.

Ing. Josef Zigáček

Blíží se 14. duben, datum 
osvobození naší obce z nacistic-
ké okupace Rudou armádou. Čas 
rychle ubíhá a už jen nejstarší 
generace našich občanů, která 
prožila boj o Prušánky, vzpo-
míná s pohnutím na tuto dobu. 
Naštěstí nebyl tento boj tuhý ani 
dlouhý, a proto lidských obětí ani 
ztrát na majetku nebylo mnoho. 
Ve středověku válka znamena-
la značnou a mnohdy i úplnou 
zkázu celé vesnice a vyvraždění 
části jejích obyvatel. Byla to nej-
větší hrůza, jakou si tehdejší lidé 
dovedli představit. O tom svědčí 
i jejich krátká, ale úpěnlivá mod-
litba: „Od moru, hladu a války 
vysvoboď nás, Pane!“

Hlad a mor sice pominuly, ale 
války se vyskytovaly dále a stéle 
ve větším měřítku, až to vyvr-
cholilo v první polovině20. Sto-
letí dvěma světovými válkami, 
z nichž ta druhá byla největší 
a nejhroznější ze všech dosavad-
ních válek vůbec.

V roce 1945 sice zavládl svě-
tový mír, ale vyvíjely se stále 
ničivější zbraně, při jejichž hro-
madném použití by mohla být 

zničena celá zeměkoule. Nako-
nec největší světové mocnosti 
uznaly, že závody ve zbrojení 
musí skončit a uzavřely smlou-
vy znemožňující vznik jakékoliv 
války. Lidstvo se konečně může 
věnovat mírovému budování 
a zvyšování životní úrovně všeho 
obyvatelstva.

Porovnáme-li stav našich 
měst i našeho venkova v roce 
1945 s dnešní situací, pozoru-
jeme obrovský pokrok. Tak tře-
ba tehdy bylo v naší obci jedno 
osobní auto, dnes je auto téměř 
v každém domě a někde i dvě 
nebo tři, tehdy tu bylo několik 
zastaralých radiových přijímačů, 
dnes je i několik rádií v každém 
domě, tehdy se nevědělo, že něja-
ká televize existuje, dnes si život 
bez ní nedovedeme vůbec před-
stavit, tehdy bylo jedno autobu-
sové spojení do Hodonína a zpět, 
dnes několikeré denní spojení do 
Hodonína i Břeclavi. 

K lékaři, do lékárny a na 
poštu se tenkrát chodilo pěšky 
nebo jezdilo na kole do Morav-
ské Nové Vsi, dnes máme v Pru-
šánkách obvodní lékařku, zubní 

lékařku, dětské lékařky a také 
lékárnu, tehdy chodily větší děti 
do měšťanky (dnešní 6. – 9. tří-
da) do Moravské Nové Vsi, dnes 
máme novou velkou moderně 
vybavenou základní školu se vše-
mi ročníky, tehdy mateřská škola 
u nás nebyly, dnes chodí do naší 
mateřské školy i malé děti z Jose-
fova. Tehdy jsme měli úzkou, hr-
bolatou, prašnou silnici s příko-
py po obou stranách, dnes vede 
celou vesnicí široká asfaltka a my 
chodíme pohodlně a bezpečně 
po krásně vydlážděných chod-
nících. Celá naše obec zkrásně-
la. Většina starých domů byla 
zbořena a nahrazena úhlednými 
novostavbami. Vznikly celé nové 
ulice jako Slunečná ulice, Novin-
ky, Lomená a jiné. 

S hrdostí můžeme říct, že jsme 
si vybudovali pěknou moderní 
vesnici. A já bych chtěl na závěr 
ještě dodat: Zkusme si také vy-
budovat lepší sousedské a obecně 
mezilidské vztahy, pak náš život 
bude ještě spokojenější. 

Josef Zigáček st.
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Čteme z prušánecké kroniky
O Kuffnerovém dvoře

František Hauška požádal žida Siebenscheina, aby mu 
zprostředkoval koupi nějakého statku, což tento slíbil, že 
v Prušánkách bude něco ke koupení. Zanedlouho kou-
pil onen žid od Jana Leneomára hospodu č. 109, ku které 
patřil celý lán 180 měřic pole. Koupený statek převzal žid 
Siebenschein do nájmu na 15 let. Kup byl proveden roku 
1863.

Roku 1865 zemřel majitel statku a hostince č.109 Fran-
tišek Hauška, sekretář ve výslužbě. 

Po smrti Hauškové rozhodli se dědicové, že onen sta-
tek prodají. Mezi kupiteli byl rovněž břeclavský žid Hirsch 
Kuff ner, který onen statek koupil, aniž by o tom nájemce 
Siebenschein věděl.  Načež nový majitel šel a úskokem 
žida nájemce přesvědčil, aby mu onen nájem přepustil. 
Žid Siebenschein nevěděl, že žid Kuff ner je již majitelem 
onoho statku, a proto si nechal říci a nájem postoupil Ku-
ff nerovi za odměnu 15.000 zlatých. Avšak když se dozvě-
děl, jak byl napálen, tu si rval vlasy na hla-
vě, že kdyby to byl věděl, tak by ho Kuff ner 
tak lacino nedostal. Ošidil žid žida. 

Tímto způsobem byl založen roku 1868 
v Prušánkách Kuff nerův dvůr, který ze 180 
měřicového lánu za 40 let vzrostl na dvůr, 
který čítá 2.200 měřic na Prušánsku, a 600 
měřic na Žižkovsku.  Přitom pohltil deset 
domovních čísel, kdež se nyní nalézají růz-
né budovy. Tyto domy a pozemky patřily 
všechny rolníkům a byly z velké části a byly 
z velké části promrhány v židovských ko-
řalnách. 

Jednotlivé přístavby ve dvoře: roku 1870 
byla postavena stodola, roku 1874 byla po-
stavena sýpka podél silnice, roku 1877 bylo 
stavěno od sýpky až po vrata. Dne 26. pro-

since roku 1881 vyhořely maštale podél silnice vedle ulič-
ky. Roku 1882 byla postavena velká šopa vzadu, roku 1887 
byl postaven byt pro správce a za ním volárny. Ze strojů se 
roku 1869 objevil první secí stroj, roku 1873 se objevil prv-
ní stroj na sečení a první parní mlátička, roku 1874 první 
secí stroj na řepné seménko, roku 1884 první parní orač-
ka, roku 1886 první vazačka na obilí, roku 1914 se objevila 
první benzínová oračka.

Když dvůr začal, tak bylo zaměstnáno ve dvoře 50 – 80 
lidí, dva páry koní a 8 párů volů. Před 1. světovou válkou 
bylo zaměstnáno v tomto dvoře až 300 lidí, 12 párů koní 
a 36 párů volů.

Roku 1904 byl postaven dvůr Podsedky, který rovněž 
patřil židovské rodině Kuff nerů. V tomto dvoře byl jenom 
výkrm volů.

Z prušánecké kroniky přepsala Dr. Jana Kamenská
foto prušánecký archív

Charitativní akce
Poděkování
Vážení občané Prušánek,
jsme Dětský rehabilitační stacionář Vlaštovka v Hodoníně, zařízení poskytující sociální služby dětem s handica-

pem. Chceme Vás informovat o dobročinném skutku dvou dívek z  Prušánek, Kláry Omelkové a Natálie Mrlíkové. 
Dívky z vlastní iniciativy zrealizovaly prodej ozdobných přívěsků, které díky své šikovnosti upletly z bužírky, prodaly 
a výtěžek z prodeje poslaly nám na stacionář. Jedná se o částku 679,-Kč. Pro takové děti je to jistě nemalá částka. 
Dívky prokázaly nejen sociální cítění, ale také manažerské schopnosti. Velmi si jejich skutku vážíme a děkujeme jim. 
Poděkování patří také všem dárcům, kteří tento nápad fi nančně podpořili. 

Děkujeme.
Za stacionář Vlaštovka – Lenka Hřibová, vedoucí stacionáře

Žně na Kuff nerovémŽně na Kuff nerovém
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Tříkrálová sbírka 2013

Při Tříkrálové sbírce 2013 se v Prušánkách vybralo 48.208,- Kč, v celé brněnské diecézi pak celkem 18.085.610,- 
Kč. Je zamýšleno použít je například na charitní pečovatelskou službu, nákup elektrických polohovacích postelí, 
elektrických invalidních vozíků a zdravotnického materiálu (100.000 Kč), na podporu dobrovolnického centra 
Kambala a podporu systematické práce s dobrovolníky, kteří se podílejí na charitních projektech a službách 
- zajištění koordinace, motivační aktivity (200.000 Kč), na letní tábor v Doubravici nad Svitavou pro chudé 
děti z Blanenska, na nákup kompenzačních a zdravotních pomůcek na podporu individuální péče o zdravotně 
postižené nebo dlouhodobě nemocné (220.000 Kč), na rekonstrukce střechy a stavební úpravy Domova svaté 
Agáty Břeclav pro matky s dětmi v tísni, který pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích (500.000 Kč), na 
výstavbu nového chráněného bydlení a dílny pro lidi s mentálním postižením ve Vranově u Brna (100.000 Kč), 
do Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa na odlehčovací služby v rámci provozu hospice (úklid, praní prá-
dla, svoz a likvidace zdravotnického odpadu) z důvodu zajištění kontinuální péče o klienty v co nejvyšší možné 
kvalitě při dodržování všech hygienických nařízení a norem, na nákup zdravotnického materiálu a pomůcek, 
na nákup přípravků tekuté výživy (enterální klinické výživy) - Nutridrinky, které pomohou doplnit potřebné 
živiny a energii u klientů,  kteří z důvodu své nemoci trpí nechutenstvím nebo nedokáží  přijímat běžnou stravu 
(celkem 525.000 Kč). 

Konkrétně v okrese Hodonín budou peníze použity na Charitní ubytovnu v Hodoníně, která je v první řadě 
určena pro rodiny s dětmi a pro rodiče, jimž bylo umístěno dítě do dětského domova z důvodů nevhodného 
nebo neexistující bydlení (230.000 Kč), dále na pomoc rodinám v sociální a fi nanční nouzi, na podporu pečo-
vatelské služby v českých vesnicích rumunského Banátu, na humanitární pomoc do Moldávie a část peněz bude 
použita na náklady spojené s provozem Dobrovolnického centra v Hodoníně.

Diecézní charita v Brně děkuje všem, kteří skrze Tříkrálovou sbírku podporují jejich služby a tím pomáhají 
lidem, kteří se dostali do sociálních či zdravotních potíží, které nedokáží vyřešit vlastními silami.

Díky patří obětavé mládeži, která s tříkrálovými pokladničkami obcházela Prušánky i za velmi nevlídného 
počasí a OÚ v Prušánkách, zejména paní Jindře Hamrové, za pomoc při organizování této každoroční sbírky.

JK

Charita???
Stále častěji nacházíte ve svých poštovních schrán-

kách letáčky, ve kterých se na vás obrací nejrůznější fi r-
my se žádostí o staré zachovalé oblečení, obuv, hračky 
nebo bytový textil. To všechno máte uložit do pytlů a ve 
stanovený termín pytle dát před váš dům. Firma se prý 
o vše další postará, věci vytřídí, nekvalitní a poškoze-
né věci se použijí v průmyslu, zachovalé věci se použijí 
v rámci charity pro lidi v nouzi u nás a rozvojových ze-
mích atd.

Bohužel se jedná o komerční fi rmy, které nemají 
s charitativní činností nic společného. Veškeré ošacení, 

které jim lidé darují, putuje do soukromých domácích 
i zahraničních fi rem, kde  dále slouží k prodeji. 

Pokud vám to nevadí, v pořádku. Pokud vám ale není 
jedno, že je vaše snaha pomáhat potřebným zneužívána, 
reagujte jen na výzvy charitativních organizací, které jsou 
ověřené. Tyto sbírky jsou vždycky vyhlašovány místním 
rozhlasem a informace najdete i na KT. Jde například 
o charitativní sbírku šatstva, která se konává na místní faře.

Je zde jistota, že se věci vámi darované dostanou do 
rukou potřebných, a navíc, což je pro vás také jistě důle-
žité, pytle s ošacením nezůstanou ležet v ulicích, kde jsou 
deštěm nebo sněhem znehodnocené a vhodné jedině tak 
na vyhození.  

JK

Přání k Velikonocům

Vážení spoluobčané, jménem redakční rady Vám přeji pří-
jemné prožití nadcházejících velikonočních svátků, i když letoš-
ní Velikonoce zřejmě budeme nuceni strávit za pecí. Potom se 
k nám prý už určitě vrátí sluníčko :-) 

JK
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Přijměte pozvání

 31.3.2013   Velikonoční zábava neděle 

 20.4.2013 Nechorský košt vín U Jeňoura

 1.- 2.6. 2013 Otevřené sklepy na Podluží

 25.5.2013 Májové zpívání

 1.6.2013 Dětský den 

 21.6.2013 Svatojánská noc

 22.6.2013 K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy

Velikonoční nádivka:

Ingredience:
10 rohlíků
masový vývar
10 žloutků
2 lžíce majonézy
2 stroužky česneku
50 dkg vepřové plece
50 dkg uvařeného uzeného masa
10 bílků
hrst kopřiv
tuk
strouhanka

Recepty k Velikonocům

Postup přípravy:
Na kostičky nakrájené rohlíky namočíme do masového vý-
varu, přidáme žloutky, sekané kopřivy, majonézu, utřený 
česnek, na kostičky nakrájené plecko a uzené maso. 
Z bílků ušleháme sníh a lehce promícháme se směsí. Nalije-
me na vymaštěný a strouhankou vysypaný pekáč a ve vyhřá-
té troubě pečeme pomalu do zlatova. 
Poznámka: některé hospodyňky přidávají prášek do pečiva, 
některé kvásek. Je to prý nadýchanější.

Milé hospodyňky, máte-li nějaký skvělý recept na cokoli dobré-
ho, rychlého, levného – nemusí to splňovat všechny tyto poža-
davky naráz – podělte se s námi. Pošlete ho buď mailem, nebo 
ho přineste napsaný na papíře, a v dalších čísle Zpravodaje ho 
uveřejníme.
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Narození: 
Štěpán Holomucký
Šarlota Šupová
Ema Sasínová
Erik Poláček

Sňatky:
Ing. Miroslav Zigáček a Ing. Dagmar Hajná

Společenská kronika
Životní jubileum:
90 let Josef Zigáček

Opustili nás:
František Redek
Vilma Šimková
Ladislav Matušek
Zdeněk Zvědělík

Údaje z roku 2012
Narození   24 dětí
úmrtí   17 osob
sňatky   v obci 13 párů
   mimo obec 13 párů
přihlášeno   46 osob
odhlášeno    23 osob
K 31.12.2012 bylo v Prušánkách 2.180 obyvatel.

50. výročí sňatku:
Božena a Jan Prčíkovi

60. výročí sňatku:
Ludmila a Pavel Vašíčkovi

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
nabízí:

V souvislosti s vyhlášením dotačního progra-
mu "Nová zelená úsporám":
* zpracování předmětné projektové dokumen-

tace
* zpracování výpočtů měrné roční potřeby tepla 

na vytápění budovy – odborný posudek – CM 
projekt s.r.o.

* zajištění Průkazu energetické náročnosti bu-
dov - CM projekt s.r.o.

* kompletní vyřízení žádosti o dotaci 
* kompletní administrace žádosti po provedení 

opatření pro připsání dotace na účet
* kompletní administrace žádosti o dotaci na 

přípravu projektové dokumentace
* spolupráce s fi rmou Gajda fasády realizující 

naprojektovaná opatření

S programem Zelená úsporám máme mnoho 
zkušeností, více než 40 úspěšných žadatelů, kteří 
díky tomu získali dotaci více než 8 milionů korun.

Kontakt:
Ing. Martin Herůfek, Mírová 735, 691 02 Velké 
Bílovice, tel.:774 538 337,

email: mherufek@seznam.cz, www.herufek-projek-
ce.cz
CM projekt s.r.o., Bratislavská 5, 691 03 Hustopeče, 
tel.: 775 720 727, 
email: mcabal@cmprojekt.cz, www.cmprojekt.cz
Zdeněk Gajda, Kapusty 284/17, 690 06 Břeclav – 
Charvatská Nová Ves, tel.:777 597 243,
email: zdenek.gajda@tiscali.cz, www.gajdafasady.cz

Mimo výše uvedené provádíme:
Projekční činnost (projekt pro stavební povole-

ní či ohlášení, projekt pro provedení stavby, projekt 
skutečného provedení stavby, projekty pro vytápě-
ní, ZTI, plyn, vzduchotechnika a veškeré přípojky).

Inženýrská činnost (zajištění územního roz-
hodnutí, zajištění stavebního nebo ohlašovacího 
povolení, zajištění kolaudačního rozhodnutí, zajiš-
tění všech potřebných vyjádření včetně radonové-
ho indexu pozemku, zpracování žádosti pro vynětí 
půdy ze ZPF, včetně jejího vyřízení).

Poradenská činnost (komplexní návrh vytápění 
pomocí tepelného čerpadla od fi rem IVT, STIEBEL 
ELTRON, NIBE, obchodní spolupráce s fi rmou za-
jišťující komplexní dodávku vytápění pomocí ob-
novitelných zdrojů tepla (a nejen nich).

Inzerce
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Všechny masky na dětském karnevalu byly krásné, ale ve Zpravodaji máme bohužel málo místa, tak jen některé... 
foto:  A. Maršálková a Ing. P. Omelka

Slečny a pánové na svém prvním plese 
foto: E. Blažková

Křížová cesta
foto: Ing. Petr Omelka

Sl č á é é í l Kříž á t

b l k á é l Zp d ji áVš h k dět ké k ll b h ž l ál í t t k j ěkt éb

Naši nejmenší folklorní tanečníci 
a tanečnice, foto: I. Letochová

Veleúspěšný maškarní bál a jeho účastníci


