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Tak to jsme opravdu nečekali. Sníh, sníh a sníh. Bílo, kam
se podíváme. Pokud teď silničáři tvrdí: “Na toto jsme nebyli
připraveni,“ tak nekoulím očima a spíše ve mně tato věta vzbuzuje
soucit.
Máme za sebou první jarní den, tedy jarní rovnodennost
i změnu zimního času na letní. A tak se tedy ptám! KDE TO
JARO JE? KDY HO MÁME ČEKAT? CO VÍC MÁME PRO
NĚJ UDĚLAT?
Dovolila bych si citovat naši malou příbuznou: „Achjooo,
Pán Bůh asi usnul na tlačítku SNĚŽIT.“
Nyní je mým vroucím přáním, aby léto začalo včas
a nedočkali jsme se jej v listopadu.
Těším se na Vás ve slunečných dnech, kdy rtuť teploměru
vyšplhá nad 25°C!
Tereza Řezníková

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
13. veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve čtvrtek 20. 12. 2012.
1. Technický bod - zahájení, schválení programu 13. zasedání
Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky, určení a schválení
zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Rozpočtové opatření č. 4/2012.
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2013.
4. OZV obce Prusy-Boškůvky č. 1/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5. Změna ceny stočného od 01. 01. 2013.
6. Pověření k provádění rozpočtových opatření.
7. Diskuze, závěr.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
ad 2)
Rozpočtové opatření č. 4/2012
Navýšení rozpočtu na straně příjmů celkem o
3 000,Kč
Navýšení rozpočtu na straně výdajů celkem o
3 000,Kč
Upravený rozpočet ke dni 20. 12. 2012
Rozpočtové příjmy:
7 366 000,- Kč
Rozpočtové výdaje:
7 366 000,- Kč
Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1,
Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo rozpočtové opatření č. 4/2012.
ad 3)
Návrh rozpočtu na rok 2013
Předsedající obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu obce
na rok 2013, který byl vyvěšen na úřední desce od 04. 12. do 20. 12. 2012.
Návrh rozpočtu na rok 2013:
- úhrn příjmů – 6 051 500,- Kč
- úhrn výdajů – 6 051 500,- Kč

Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
ZO schválilo rozpočet Obce Prusy-Boškůvky na rok 2013 ve třídění dle
rozpočtové skladby, na straně příjmů i výdajů v položkách celkem ve výši
6 051 500,- Kč.
ad 4)
OZV obce Prusy-Boškůvky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem obecně závazné
vyhlášky (OZV) obce Prusy-Boškůvky č. 1/2012, která byl vyvěšena
na úřední desce od 21. 12. 2012 do 07. 01. 2013.
Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu
účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Důvodem byla novelizace zákona č. 174/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů,
a zákonem č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti
se zavedením základních registrů.
Novelizace přinesla především tyto zásadní změny:
 byl rozšířen okruh poplatníků,
 došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku,
 byla zavedena společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného
zástupce za zaplacení poplatku,
 obcím bylo pro účely řízení o místních poplatcích umožněno čerpat
některé referenční údaje ze základního registru obyvatel, údaje
z informačního systému cizinců a údaje z informačního systému
evidence obyvatel.
Výše uvedené změny mají za následek, že pokud bude obec
v následujícím kalendářním roce, tj. v roce 2013, chtít nadále vybírat místní
poplatek za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále také „poplatek za systém
nakládání s komunálním odpadem“), bude muset vydat novou obecně
závaznou vyhlášku, která budou v souladu s novelizovaným zněním zákona.
Znění vyhlášky je na webových stránkách obce –> Obecní úřad –>
Vyhlášky, provozní řád.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012.

ad 5)
Změna ceny stočného od 01. 01. 2013
Starosta obce poukázal na zvyšující se provozní náklady za služby
s nakládáním odpadních vod a na opravy místní kanalizace. Náklady pro
výpočet ceny stočného vychází z nákladových položek za opravy a čištění
kanalizace, rozbory a odvoz odpadních vod, deratizaci, spotřebované vody
a pořizovací ceny provozního majetku.
Na ministerstvo zemědělství se posílá ke konci prvního pololetí
roku celkové vyúčtování všech položek výpočtu pro stočné, kde kalkulace
ceny za rok 2011 vychází na 8,66 Kč/m3. Tato kalkulace ceny stočného
by měla být pro rok 2013. Bylo navrženo zvýšení poplatku za stočné v obci
na 5,- Kč/m3.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
ZO schvaluje zvýšení ceny poplatku za stočné na 5,- Kč/m3.
ad 6)
Pověření k provádění rozpočtových opatření.
Starosta požádal ZO o pověření k provedení rozpočtového opatření
k 31. 12. 2012 s dodatečným projednáním a schválením na nejbližším
zasedání ZO.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
ZO schválilo pověření starosty obce Prusy-Boškůvky Lubomíra Šebesty
k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 2012 s dodatečným
projednáním a schválením na nejbližším zasedání ZO.
-------------------------------------------------------------------------------------------První veřejné zasedání v roce 2013 bylo 31. ledna.
1. Technický bod - zahájení, schválení programu 14. zasedání
Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky, určení a schválení
zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Žádost o promítnutí sankce a prodloužení termínu dokončení
stavby na parc. č. 2832/2 v k.ú. Moravské Prusy.
3. Rozpočtové opatření č. 5/2012, č. 1/2013.
4. Projektové záměry obce.
5. Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením
na parc. č. 2832/5 v k.ú. Moravské Prusy.
6. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2012.
7. Smlouva o partnerské spolupráci.
8. Diskuze, závěr.
Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,

ad 2)
Žádost o promítnutí sankce a prodloužení termínu dokončení stavby na
parc. č. 2832/2 v k.ú. Moravské Prusy
Starosta obce seznámil zastupitele se žádostí manž. Lozrtových,
kterým ke dni 31. 12. 2012 uplynul termín dostavby rodinného domu
na základě kupní smlouvy uzavřené dne 10. 06. 2008, dodatku č. 1
uzavřeného dne 30. 12. 2011 a zněním zaslaného dopisu, v kterém
jmenované vyzývá k úhradě smluvní pokuty. Od manželů Lozrtových dne
18. 01. 2013 přišla žádost o prominutí sankce a zároveň o změnu termínu
dokončení stavby rodinného domu.
Rada obce projednala dne 21. 01. 2013 tuto žádost a doporučila ZO
ji schválit a prodloužit termín kolaudace dle žádosti do 30. 06. 2013
nebo případně až do 30. 09. 2013.
Pan Lozrt se při vystoupení před zastupiteli obce ještě jednou
omluvil, za pochybení při nedodržení termínu podání žádosti
před uplynutím lhůty dokončení stavby, zároveň upřesnil a popsal důvody,
proč nemohli dodržet podmínky a zkolaudovat RD.
Ze strany zastupitelů nebyly žádné otázky, proto starosta obce
navrhl prodloužit termín dokončení stavby do 30. 09. 2013 a zároveň
doporučil prominutí sankce, protože už není důvod, že by kupující
spekuloval s nákupem a prodejem pozemku pro výstavbu.
Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhovět žadatelům na změnu termínu
dokončení stavby RD do 30. 09. 2013 a prominutí sankce za nedodržení
termínu dostavby RD na parc. č. 2832/2 v k.ú. Moravské Prusy.
ad 3)
Rozpočtové opatření č. 5/2012
Navýšení rozpočtu na straně příjmů celkem o
Navýšení rozpočtu na straně výdajů celkem o
Upravený rozpočet ke dni 31. 12. 2012
Rozpočtové příjmy:
Rozpočtové výdaje:
Rozpočtové opatření č. 1/2013
Navýšení rozpočtu na straně příjmů celkem o
Navýšení rozpočtu na straně výdajů celkem o
Upravený rozpočet ke dni 14. 01. 2013
Rozpočtové příjmy:
Rozpočtové výdaje:

0,- Kč
0,- Kč
7 366 000,- Kč
7 366 000,- Kč
184 100,- Kč
184 100,- Kč
6 235 600,- Kč
6 235 600,- Kč

Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012 a č. 1/2013.
ad 4)
Projektové záměry obce
Starosta předložil k posouzení zastupitelstvu přehled projektových
záměrů obce, ze kterých by se měl určit přednostní výběr pro realizaci
projektu v následujících letech a pro chystání projektů a případných
projektových dokumentací k získání dotací.
Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění záměrů
a vybrání nejdůležitějších akcí.
Zároveň by měly projektové záměry být použity pro aktualizaci
plánu rozvoje obce. Na tomto základě proběhne setkání občanů u „kulatých
stolů“ na území obce nebo sousedních obcí, které bude organizovat MAS
Rostěnice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
ad 5)
Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením na parc. č.
2832/5 v k.ú. Moravské Prusy.
Starosta seznámil s Oznámením zahájení řízení o změně stavby
před dokončení zaslané z MěÚ Vyškov - Stavební odbor na „Novostavbu
RD v Moravských Prusích, Prusy-Boškůvky, Moravské Prusy“, které
bylo zahájeno na základě podané žádosti vlastníka nemovitosti
parc. č. 2832/5 v k.ú. Mor. Prusy v lokalitě Milíř a s průběhem realizace
stávající výstavby od počátku dosud.
Změna stavby obsahuje:
 zvětšení půdorysu RD,
 zrušení podkroví,
 změnu dispozice RD.
Protože nebyly dány žádné připomínky, dal starosta obce hlasovat
o neuplatnění námitek proti projektové dokumentaci a změně stavby.
Hlasování: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
ZO schvaluje změnu stavby před dokončením a nebude podávat žádné
připomínky.
ad 6)
Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2012
Na obecní úřad byla zaslána zpráva z Krajského ředitelství policie
JMK o bezpečnostní situaci v obci Prusy-Boškůvky za rok 2012 se kterou
starosta obce seznámil zastupitelstvo.

Z porovnání s předešlým rokem 2011 došlo k poklesu trestné
činnosti i k poklesu projednávaných přestupků u přestupkové komise
při MěÚ ve Vyškově.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
ad 7)
Smlouva o partnerské spolupráci
Starosta obce seznámil ZO se Smlouvami o partnerské spolupráci
mezi Obcí Prusy-Boškůvky a Základní školou Moravské Prusy, okres
Vyškov, příspěv. organizace a TJ Sokol Mor. Prusy, které schválila rada
obce dne 29. 01. 2013. Smluvní strany se dohodly na prohloubení
partnerství na venkově za účelem realizace společného projektu „Prostředí
v němž žijeme, ovlivňuje naše hodnoty“ a „Dobudování sportovního
areálu“.
Obě organizace žádají o dotace z MAS Společná cesta,
o.s. Rostěnice a Smlouvy o partnerské spolupráci jsou přílohy k žádosti
o dotaci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
DALŠÍ INFORMACE OBČANŮM
Jarní svoz odpadů
Svoz velkoobjemového odpadu: kontejnery budou v Moravských
Prusích i Boškůvkách přistaveny ve středu 10. dubna. Do kontejnerů
je možné odložit: koberce, linolea, podlahoviny PVC, polystyren, křesla,
pohovky, gauče, větší výroby z PVC, hračky, vyřazená umyvadla
a záchodové mísy, starý textil svázaný do balíků nebo v pytlích a další
podobný materiál. NEODKLÁDEJTE: elektroodpad, nebezpečný odpad
a staré pneumatiky!!!
Svoz nebezpečného odpadu: provede firma Respono v sobotu
18. května v Moravských Prusích i Boškůvkách. Přesný čas bude sdělen
místním rozhlasem. Pracovníkům je možné odevzdat: baterie všeho druhu,
akumulátory, plechovky od barev, barvy a ředidla, léky, nádoby se zbytky
chemikálií a další podobný materiál.
Sběr elektroodpadu a železa: provede Sbor dobrovolných hasičů
Moravské Prusy - o termínu sběru Vás budeme informovat místním
rozhlasem.
Sbírka použitého ošacení
Opět proběhne v naší obci sbírka použitého ošacení a domácích
potřeb pro Diakonii Broumov. Darovat můžete letní a zimní oblečení

(dámské, pánské i dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky (min. 1m2 - nedávejte ořezky a zbytky), polštáře a deky, nepoškozené
domácí potřeby, skleničky, kompletní a nepoškozené hračky, peří, péřové
přikrývky a polštáře, nepoškozenou obuv. Věci zabalte do krabic či pytlů,
aby se nepoškodily transportem. Nenoste nábytek, jízdní kola, kočárky,
znečištěný a vlhký textil, elektroniku a matrace - tyto věci nemůže Diakonie
brát z ekologických důvodů nebo z důvodu poškození při transportu.
Sbírka proběhne na faře v Moravských Prusích v těchto dnech:
čtvrtek 11. 04. v době od 17.00 - 18.00 hod.
sobota 13. 04. v době od 9.00 - 11.00 hod.
Sběr vršků od PET lahví
Do konce dubna 2013 probíhá sběr vršků od PET lahví
pro šestiletou Michalku Láníkovou z Holešova, která trpí vzácnou
genetickou nemocí metachromatická leukodystrofie. Těší nás, jak občané na
tuto výzvu zareagovali a poctivě vršky nosí na obecní úřad nebo děti
do školy. S rodiči Michalky jsme domluveni na odvozu první týden
v květnu.
Vzhledem k tomu, že sběr vršků má opravdu velký úspěch
a na obecním úřadě se nám za těch pár měsíců hromadila spousta krabic
a pytlů, rozhodli jsme se, že ve sběru budeme dál pokračovat i po předání
vršků pro Michalku. V médiích často proběhne výzva rodičů, kteří sbírají
vršky pro své nemocné děti, takže budeme dál sbírat a potom vždy vršky
někomu zašleme.
Akce plánované ve II. čtvrtletí 2013:
27.4. Hodová zábava - TJ Sokol
30.4. Slet čarodějnic - Prušánek
18.5. Rybářské závody
25.5. Setkání pro seniory v KD
29.6. Dětské sportovní odpoledne
Vážení občané,
přejeme Vám krásné jarní dny, hodně sluníčka, klidné a příjemné
prožití velikonočních svátků a dětem bohatou pomlázku.
Lubomír Šebesta, Kateřina Burešová

VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
v obci Prusy-Boškůvky
1. kolo
konané ve dnech 11. - 12. ledna 2013
Volební okrsek č. 1 - Moravské Prusy
Zapsaných voličů celkem: 460
Počet vydaných voličských průkazů: 2
Počet osob volících na voličský průkaz: 2
K volbám přišlo: 278 voličů, což je 60,17 %
Počet platných hlasů: 277
Kandidáti podle počtu získaných hlasů:
Ing. Miloš ZEMAN - 106 hlasů
Jiří DIENSTBIER - 47 hlasů
Ing. Jan FISCHER, CSc. - 42 hlasů
Karel SCHWARZENBERG - 37 hlasů
Prof. JUDr. Vladimír FRANZ - 15 hlasů
MUDr. Zuzana ROITHOVÁ, MBA - 14 hlasů
Ing. Jana BOBOŠÍKOVÁ - 11 hlasů
Taťana FISCHEROVÁ - 4 hlasy
MUDr. Přemysl SOBOTKA 1 hlas
Volební okrsek č. 2 - Boškůvky
Zapsaných voličů celkem: 56
Počet vydaných voličských průkazů: 0
Počet osob volících na voličský průkaz: 1
K volbám přišlo: 43 voličů, což je 75,43 %
Počet platných hlasů: 43
Kandidáti podle počtu získaných hlasů:
Ing. Miloš ZEMAN - 12 hlasů
Jiří DIENSTBIER - 9 hlasů
Prof. JUDr. Vladimír FRANZ - 8 hlasů
Karel SCHWARZENBERG - 4 hlasy
MUDr. Zuzana ROITHOVÁ, MBA - 3 hlasy
Ing. Jan FISCHER, CSc. - 3 hlasy
Taťana FISCHEROVÁ - 3 hlasy
Ing. Jana BOBOŠÍKOVÁ - 1hlas
MUDr. Přemysl SOBOTKA - 0 hlasů

II. kolo
konané ve dnech 25. - 26. ledna 2013
Volební okrsek č. 1 - Moravské Prusy
Zapsaných voličů celkem: 458
Počet vydaných voličských průkazů: 2
Počet osob volících na voličský průkaz: 1
K volbám přišlo: 286 voličů, což je 62,4 %
Počet platných hlasů: 285
Kandidáti podle počtu získaných hlasů:
Ing. Miloš ZEMAN - 226 hlasů
Karel SCHWARZENBERG - 59 hlasů
Volební okrsek č. 2 - Boškůvky
Zapsaných voličů celkem: 56
Počet vydaných voličských průkazů: 0
Počet osob volících na voličský průkaz: 0
K volbám přišlo: 37 voličů, což je 66,1%
Počet platných hlasů: 36
Kandidáti podle počtu získaných hlasů:
Ing. Miloš ZEMAN - 22 hlasů
Karel SCHWARZENBERG - 14 hlasů

MATEŘÍ DOUŠKA
Jak prožívaly děti první čtvrtletí roku 2013?
I v tomto zimním čase se děti měly na co těšit:
„Kouzla nejsou žádné čáry“
Právě tak se představil kouzelník WALDINI dětem z Mateřské
a Základní školy 6. března v kulturním domě v Moravských Prusích.
Předvedl dětem, že vše záleží na šikovnosti prstů , rychlém pohybu těla
a rekvizitách. Asistenti, kteří mu z řad dětí pomáhali, se o všem sami
přesvědčili.
Maškarní rej
Kdo šel v pátek 22.2. kolem kulturního domu v Mor. Prusích, jistě
mu neunikly tóny veselých písniček a výskání dětí. Konal se zde již tradiční
maškarní rej organizovaný mateřskou a základní školou. Pedagogický sbor

učitelek mateřské školy, letos stylizovaný do Šmoulích postaviček, zahájil
velkou přehlídku všemožných masek: princezny, včelí medvídci, vojáci,
brouček, želva Ninja, piráti, mušketýři, vodník, atd. Po průvodu následovaly
zábavné soutěže a na závěr taneční rej. Karnevalové dopoledne jsme
si krásně užili! Děkujeme maminkám za přípravu krásných masek!
V pátek 8.3. přišel opět po roce za dětmi pan Sedlák učitel LŠ
v Ivanovicích s pořadem „ Pohádková muzika“. Děti měly možnost
seznámit se hned s několika hud. nástroji. Poslechly si, jaký zvuk má hoboj,
trumpeta, či flétna. Přitom si vyslechly pohádku, kterou jim vyprávěl
Maxipes Fík. Pan Sedlák dokázal, že děti byly po celou dobu zaujaté
a do pohádky se aktivně zapojovaly.
Upozornění rodičům, kteří budou chtít zapsat své dítě do mateřské
školy:
Zápis pro školní rok 2013/ 2014 proběhne v mateřské škole dne
9.4.2013 od 9. do 11.hod. Žádost o přijetí si vyzvedněte týden před zápisem
v MŠ, nebo stáhněte z webových stránek školy. A vyplněné společně
s rodným listem a občanským průkazem zákonného zástupce, vezměte
s sebou. Těšíme se na Vás!
Jitka Měřínská
ředitelka mateřské školy

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
Tentokrát bych svůj příspěvek o naší škole mohla zcela právem
nazvat slovy „Pořád se něco děje“. Začátkem ledna došlo k personálním
změnám, kdy jsem se neplánovaně po odchodu p.uč. Olgy Hillové, vrátila
na pozici ředitelky. Od 1. 2. náš učitelský sbor posílila nová paní učitelka
Hana Bartíková.
Výše zmíněná slova o „dění u nás“ budu následně stručně
dokumentovat akcemi, které jsme ať už organizovali, absolvovali či na které
vás srdečně zveme.
V půlce ledna jsme se před školou krátkým pásmem našich dětí
a dětí z MŠ rozloučili s vánočním časem. Zhruba za týden jsme pozvali
rodiče (zejména předškolních dětí) na Den otevřených dveří, kdy se mohli
podívat přímo do výuky a udělat si tak představu o stylu, používaných
metodách a formách práce ve vyučování. Den před vysvědčením navštívily
děti ze 3. a 4. ročníku v Muzeu Vyškovska zajímavou výstavu pod názvem

Origami. Kromě prohlídky vystavených výtvorů se děti dozvěděly mnoho
zajímavého o tomto prastarém japonském umění skládání papíru. Kdo
by například věděl, že pomocí origami dokázali vědci umístit airbag
do malého prostoru volantu? Po počátečním vyprávění se děti pustily
do vyplňování pracovních listů a potom už se mohly vrhnout na samotné
skládání a zvládly ho na jedničku.
Na konci ledna se předávalo vysvědčení za 1. pololetí. Všechny
děti byly natěšené a napnuté, jakéže známky si vysloužily. Pro naše
prvňáčky šlo o první vysvědčení a nutno dodat, že se všem zadařilo, a tak
si odnášeli domů samé jedničky.
6.2. se pak konal Zápis do 1.ročníku - z 16 dětí, které k nám patří
spádovou oblastí se jich přišlo zapsat 15, což považujeme za velký úspěch
a ocenění naší několikaleté snahy vybudovat a udržet si dobré jméno školy.
Zapsáno je prozatím 13 dětí, u dvou žádají rodiče o odklad školní docházky.
I letos jsme zvolili netradiční pojetí zápisu, do kterého se aktivně
a s nadšením zapojili žáci 3. a 4. ročníku. Převlečeni do různých kostýmů
pak na jednotlivých stanovištích vyžadovali po předškolácích plnění úkolů,
za jejichž splnění jim pak dávali vybrané razítko do průkazu školáka.
Na závěr si většina z nich ještě připravila nějakou básničku či písničku
a za odměnu je pak čekal výběr z několika připravených dárků.
22. 2. jsme pak v rámci projektu „Rok na vsi“ uspořádali školní
karneval, plný zábavy, her a radovánek. Děti přišly v krásných maskách,
a jelikož by bylo těžké vybírat, která je ta nejlepší, cenu si zasloužil úplně
každý. Pochvalu za kostýmy si zasloužily i všechny paní učitelky.
Díky nadaci Tři brány, která podpořila náš projekt, jsme pořídili
spoustu karnevalových doplňků jako nafukovacích balónků, konfet a také
dárečků pro každého účastníka.
Poslední únorový den jsme s dětmi jeli na výukové programy
do Vyškova. Žáčci 1. a 2. ročníku navštívili v ZOO Parku program "
Od semínka k chlebu", který žáky seznámil, nejen jak pekly chléb naše
babičky, ale dokonce i to, jak získaly k jeho pečení potřebnou mouku.
A aby jejich poznání bylo umocněno zážitkem, každý žák si také vyzkoušel
mlácení obilí, mletí mouky i samotné pečení chleba. Do svého vlastnoručně
upečeného chlebíčku se potom mohli s chutí zakousnout.
3. a 4. ročník stihl programy hned dva. Nejprve si děti udělaly
zastávku ve hvězdárně v Marchanicích, kde jim paní lektorka zajímavě
vyprávěla o naší sluneční soustavě. Další jejich kroky vedly do Muzea
Vyškovska, kde se zúčastnily animačního programu Velká Morava. Kromě

poutavého vyprávění je čekala i vlastnoruční výroba originálního
velkomoravského gombíku.
Stejně jako v předchozích letech, tak i letos jsme uspořádali školní
kolo recitační soutěže. V 1. ročníku zvítězila Eliška RAČANSKÁ,
ve 2. ročníku Lucka MARIŠLEROVÁ, ve 3. ročníku Jasmína
ČERNOCHOVÁ a ve 4. ročníku Katka GREGUŠOVÁ. Cenu publika
si vysloužila Terezka SVOBODNÍKOVÁ. Vyjma Elišky a Terezky (1.
ročník dle pravidel nepostupuje), nás jela děvčata začátkem března
reprezentovat do okresního kola recitační soutěže. Zde sice v konkurenci
mnoha vítězů z jiných škol příčky vítězů neobsadila, ale odjížděla
se zkušeností, kterou mohou v budoucnu jen zúročit. Každopádně ještě
jedenkrát jim touto cestou děkuji za reprezentaci školy.
Konec března patřil již tradičnímu Vynášení smrtky zařazeného
opět v projektu „Rok na vsi“. Letos si každý žák ze ZŠ vyrobil svoji vlastní

malou smrtku, kterou pak hodil do potoka. To by tedy bylo, aby již jaro
do naší vsi nepřijelo!
Týden před Velikonocemi se uskutečnily Velikonoční dílny,
kde si návštěvníci mohli vytvořit velikonoční dekoraci na stůl, ozdobit
kraslice či si vyzkoušet pletení pomlázky.
Ráda bych využila příležitosti a poděkovala vám všem, kteří nám
pomáháte v našich ekologických soutěžích – ať už je to sběr papíru, který
můžete nosit ke garáži naproti místního kulturního domu. Dále pak
za drobný elektroodpad, na který je vyčleněna červená popelnice v zádveří
školy, stejně jako box na vybité baterie či za zapojení se do akce Věnuj
mobil – kdy se letos podařilo vybrat 30 nepoužívaných mobilů. Sběrem
výše uvedeného získáváme body v rámci projektu Recyklohraní a za tyto
body pak máme možnost pořídit pro děti různé dárky či potřeby do školy.
Do konce školního roku nás spousta akcí ještě čeká, z těch
nejbližších Vás prozatím zveme 10. 4. na PROBOUZENÍ ZVÍŘÁTEK –
od 17h, sraz na dětském hřišti na Zákopčí. 15. 5. se uskuteční Besídka
ke Dni matek a 25.6. je předběžně naplánováno Pasování na čtenáře
a předškoláků na školáky.
Za děti i celý náš kolektiv Vám přeji krásné svátky jara!
Mgr. Svatava Šebestová
ředitelka školy

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
jelikož je březen měsícem čtenářů, připravila si naše knihovna
pro Základní a Mateřskou školu program s názvem Veselé Velikonoce,
který bude již tradičně probíhat v prostorách knihovny v Moravských
Prusích. Na děti se moc těšíme a doufáme, že se jim s námi bude líbit
a odnesou si nejen zážitky, ale i vědomosti.
Začátkem měsíce dubna nás čeká stále velmi oblíbená Noc
s Andersenem, kdy se zařadíme mezi celorepublikově nocující knihovny
a školy. Od začátku měsíce března probíhali v knihovně vstupní kola, kdy
děti plnily úkoly na téma H. CH. Andersen a jeho pohádky, také nám
namalovaly spoustu hezkých obrázků, které nám zdobí knihovnu a nejhezčí
obrázek bude oceněn.

Sotva se hlásí duben,
vždy oznámí nám buben,
že přišel s košem vajíček.
velikonoční zajíček.
Přejeme Vám Veselé Velikonoce a krásný začátek jara.
Knihovnice Veronika Solomonjan a Lucie Zehnalová

KNIHOMOL
Úsměvy Mony Lisy
Jeanne Kalogridis
Dcera zámožného kupce, Lisa, se zamiluje do
mladého Giuliana de Medici a přes otcovi protesty se
za něj provdá. Vzápětí vypuknou ve Florencii
nepokoje a manželé jsou od sebe odtrženi. Guiliano
uprchne z města a těhotnou Lisu zajmou povstalci.
Jejím ochráncem se stane sám Leonardo da Vinci. Ale
touží po ní bohatý kupec Francesco a zdá se, že je
připraven udělat vše proto, aby ji pro sebe skutečně
získal.
Úryvek:
Neodpověděla jsem, protože jsem nevěděla co. Vedl mě ven k
čekajícímu vozu. Při pohledu na erb s palle na dvířkách jsem se zarazila.
Giuliano? To přece není možné. Otec by mě nikdy za ním neposlal. Pomohl
mi však donvitř, pak zabouchl dvířka a skrz okno sáhl dovnitř po mé ruce.
Vypadalo to, že zvažuje, jestli by mě neměl doprovodit. Nakonec vzdychl:
"Buď opatrná. Snaž se, aby tě nikdo neviděl, ani z nikým nemluv. Nikomu
neříkej, co uvidíš nebo uslyšíš." Potom odstoupil a pokynul kočímu, aby
odjel. Pozdní hodina otupěla mou schopnost jasně myslet, ale jak vůz
kodrcal po dláždění Ponte Vecchio, uvědomila jsem si, že pro mě poslal
Lorenzo…

PRUŠÁNEK
KARNEVAL
Tak jako každý rok do naší obce dne 24. 2. 2013 zavítalo spoustu
krásných masek na tradiční maškarní karneval, kterým nás provázelo známé
Duo Tetiny. Tentokrát byl karneval v duchu country. Tetiny si na pomoc
pozvaly statného kovboje, který parádně točil lasem. Duo pro děti mělo
připravené různé soutěže - házení kruhy, skládání puzzle,… Masky

Velké díky patří hodným rodičům a ostatním rodinným
příslušníkům, kteří se podíleli na přípravě maškarního plesu.
V neposlední řadě děkujeme sponzorům:
 Obecní úřad Prusy-Boškůvky
 paní Eva Pavlíková
 ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích
 Smíšené zboží paní Jitky Slezákové
 Finanční poradenství - paní Milena Šebestová
 Pohostinství - manželé Kubíkovi
 Myslivecké sdružení Moravské Prusy
Doufám, že vám všem, a převážně pak vašim ratolestem, se
karneval líbil a příští rok se budeme těšit opět na shledanou.
Za MC Prušánek
Veronika Vejmolová

FARNÍ LISTY

si zahrály na hudební nástroje. Došlo i na zpěv, v němž perfektně vynikla
školačka Kuba a smrtka Jirka, na pódiu to rozjeli hitovkou od Kabátů.
V mezičase her a soutěží si děti, ale i rodiče (chválíme tatínky) mohli
zatancovat a patřičně se vydovádět. Samozřejmě nechybělo také ocenění
nejlepších masek, umístily se masky - žabička, lištička, kominíček, malina,
socha svobody, dýně, Shrek, tygříci, Santa Klaus,… Musíme ale
podotknout, že všechny masky byly krásné a originální. Ať už princezny,
strašidýlka, supermani, babky, dědci, fotograf, klauni, indiáni, kovbojové
i všichni ti, které jsem nejmenovala. Za originální kostým a za vítězství
ve hrách si děti odnesly pěkné ceny. Ale aby nikdo neodešel s prázdnou,
tak pro každého byla připravena nějaká ta maličkost.

Drazí přátelé!
S radostí využívám této příležitosti pozdravit všechny spoluobčany
Moravských Prus. Přijměte pozdrav a přání krásných blížících
se velikonočních svátků. Těšíme se na nového papeže Františka.
Žijeme ve velice zajímavé době. Mění se prezidenti, papežové
i vlády. Ne všichni jsou pak spokojení a šíří se tak kritizování, posuzování,
pohrdání a to všechno si s sebou neseme do zaměstnání, do rodin i různých
společenství. Dnes je tolik potřeba pokoje, klidu a radosti. Kde to všechno
vzít, když nás pořád obklopují problémy a starosti? Spěcháme, a pak už
na nic není čas. Zapomínáme na to, co krásného nás v životě potkalo –
na lásku, na přátelství, na to, co krásného každý z nás v sobě nosí.
Například:
Co slýchávají naše děti: Nelítej, pohni se, pomalu, pospěš si,
nesahej, dávej pozor, dojez to, vyčisti si zuby, neumaž se, umazal ses, buď
zticha, co jsem ti říkal, co jsem ti říkala, omluv se, pozdrav, pojď sem,
nemotej se pořád kolem mne, jdi si hrát, neruš, neběhej, ať se nezpotíš,
dávej pozor, ať nespadneš, říkala jsem ti, že spadneš, tvoje smůla, nedáváš
nikdy pozor, to nezvládneš, jsi moc malý, to udělám já, na tohle jsi už moc
velký, jdi spát, vstávej, uděláš to později, mám moc práce, hraj si sám,
přikryj se, nechoď na sluníčko, buď na sluníčku, nemluv s plnou pusou.

Co by naše děti rády slyšely: Mám tě rád, mám tě ráda, jsi krásný,
jsem šťastná, že tě mám, pojď si povídat o tobě, najdeme si společně trochu
času, jak ti je, jsi smutný, máš strach, proč se ti nechce, jsi roztomilý, jsi
jemný, jsi něžný, vyprávěj mi, co jsi vyzkoušel, jsi šťastný, moc se mi líbí,
když se směješ, můžeš plakat, jestli chceš, jsi nespokojený, co tě trápí, co tě
rozzlobilo, můžeš říct všechno, co chceš, věřím ti, líbíš se mi, líbím se ti,
kdy se ti nelíbím, poslouchám tě, jsi zamilovaný, co si o tom myslíš,
je skvělé být s tebou, mám chuť si s tebou povídat, mám chuť tě poslouchat,
kdy se cítíš velmi nešťastný, mám tě rád/a takového, jaký jsi, je krásné,
když jsme spolu, řekni mi, jestli se mýlím.
Kolem nás je spousta dospělých lidí, kteří ještě čekají na slova,
která chtěli slyšet jako malé děti.
Ženy si povídaly před obchodem o svých mužích. Jedna z nich
mechanicky kroutila uchem tašky a nakonec řekla: "Vím, že můj manžel umí
být něžný a srdečný. Ke psovi se tak chová…"
Je těžké občas prokázat lásku. Překáží nám v tom předsudky,
špatné zkušeností, zranění, apod. Těžko se odpouští poklesky druhým a také
sobě. Ptáme se: Kde jsou hranice? Jak dlouho ještě?
Přišel jednou na svět syn člověka – Ježíš - a ukázal, jak dlouho
nikdo nemá větší lásku než ten, kdo svůj život dává za své přátele. To jsou
hranice přátelství, tohle je pravá láska, po které všichni toužíme: vědět,
že budu mít odpuštěno všechno, chtít odpustit všechno, moci se spolehnout
najisto, nebát se ničeho. Není to snad pitomost?
Bůh nám skrze Ježíše odpověděl: PRO MNE – NE! A ukázal svou
velkou lásku tím, co udělal: umřel pro nás. Tehdy nám jakoby předem
schválil odpuštění za každých okolnosti, osvobození od veškerých obvinění
a otevřel cestu k plné svobodě. Stačí si jen pro ně přijít. Má to jenom malý
háček. Podmínku, kterou je třeba splnit: miluj, protože jsi milovaný,
odpouštěj, protože je ti odpuštěno, hledej dobro v druhých, jak ho nacházíš
v sobě.
Co to znamená v praxi? Chovat se k manželce tak krásně, jak
se umíš chovat ke psovi? Hloupé přirovnání, ale mnohdy pravdivé. Ježíš
nám připomenul, že pravé přátelství spočívá v tom: odkrývat vnitřní krásu
člověka i v těch, kteří jsou odporní a podle mě špatní. On to tak totiž dělal:
mluvil s celníky a hříšníky, jídal s nimi – což mu vytýkali farizeové.
On hledal dobro v každém a my začněme od sebe: vždyť nejsem tak tvrdý,
jak chci, aby mě jiní viděli, nejsem tak mrzutý, jak se často chovám, mám

srdce, které umí milovat, a rádo by bylo milováno. Stačí jenom těch pár
slov, které jsem na počátku vypsal. Proč to nezkusit?
Zkus to nejprve z Bohem. On už je připravený tě přijmout, pak to
bude snadnější i s lidmi.
O Velikonocích, kdy si připomínáme vrchol lásky Boha k člověku
skrze Ježíšovou oběť za nás, myslím si, že je to dobrý čas s Boží pomocí
vzkřísit to, co se možná zdá mrtvé, co se zdá ztracené, zkusit to, co se zdá
nemožné a prostě uvěřit nejen Bohu, ale i sobě a druhým.
Po Ježíšově zmrtvýchvstání všechno se stává možné, vždycky může
být lépe, všechno se dá překonat s láskou. Bez ní život nemá smysl.
Chtěl bych vám všem přinést nejenom malé světýlko naděje,
ale celou velkou planoucí hranici naděje tak, jak to pro nás udělal náš
nebeský Otec. Když se v tu noc vzkříšení sejdeme u ohně, kéž by vzplála
v každém z nás naděje na nové lepší jitro, na nový lepší život. To vám všem
drazí občané přeji.
Ještě bych vás chtěl seznámit s činnosti naší farnosti a pozvat
k účasti a spolupráci:
 27. 4. v sobotu, ve 12.30 hod. bude ve Švábenicích u kostela
zahájení sezóny pro motorkáře
 28. 4. oslavíme naše farní hody. - v 9.30 hod. bude sloužena
slavnostní hodová bohoslužba ke cti sv. Jiří, patrona farnosti i obci
 40 dní po Velikonocích, letos to bude 9. května, oslavíme
Nanebevstoupení Páně při mši sv. v 17.00 hod, 10 dnů poté,
tj. 19. května oslavíme Seslání Ducha Svatého.
 19. 5. bude v našem kostele I. sv. Přijímání
 2. 6. bude průvod Božího Těla
 v červnu plánujeme dětskou pouť na Velehrad.
 14. 6. plánujeme farní den nemocných. V 18.00 hod. bude sloužena
mše svatá za dar zdraví pro všechny nemocné občany s udělováním
svátosti pomazání nemocných, pak bude na faře společné posezení.
Prosím všechny rodiny, aby pomohli dopravit své nemocné
do kostela.
Těšíme se na setkání s vámi při těchto akcích.
Díky finanční pomoci od obcí Moravské Prusy a Vážany, za kterou
velmi děkujeme, bude dokončena výměna střešní krytiny na lodi kostela.
Děkuji všem dárcům našeho kostela za finanční a modlitební podporu a rádi
uvítáme jakoukoli pomoc. Dary na kostel můžete zaslat na účet farnosti

1560167399/0800 anebo odevzdat přímo v kostele. Je možné vystavit
potvrzení o přijetí daru pro FÚ.
Všem občanům požehnané a milostiplné svátky velikonoční, přeje
P. Boguslaw, administrátor

Z KRONIKY
Rok 1945 – jsme osvobozeni
Rok 1945 navazuje plně na válečné hrůzy z minulého roku;
hospodářsky byl průměrný a příznivý. Jest celkem 580 mm srážek; nejvíce
prší v květnu 102 mm a v listopadě 122 mm; žně začínají 16. Července;
rovněž podzim jest příznivý.
Leden 4. Jsou kontrolovány dodávky v poměru mléčných jednotek;
jsou určeny osoby jako spojky pro válečné nařízení; 8. Hospodářská
prohlídka; 9. Dělníci ze zdejší obce jdou na zákopy; jest nařízen návoz
dřeva z Drnovic okres Boskovice; jelikož z těch, kteří jeli 11. Prosince
minulého roku na zákopy do Rakous, tam odtud ujeli a skrývají se před
německou zlobou, jsou pro udání některými z občanů stíháni četnictvem,
úřady práce ve Vyškově a Brně; z čís. 53 byl pro nenastoupení práce
v Německu a ukrývání se zatčen četnictvem a předán německým úřadům asi
24 letý Surák Jana dosud se nevrátil; podle všech náznaků jsme v domnění,
že se k nám blíží fronta; 12. Se dávají příkazy těm, kteří pojedou na návoz
dřeva; 18. Se prohazuje silnice; ten kdo podle rozkazu nejde je volán na
stanici a platí pokutu.
Únor; sepisuje se dodávka krmného obilí a bramborů; školy
provádějí sběr kostí a hader; Vyškov se opevňuje; blíží se k nám německé
vojsko; 9. Jedou 3 spřežení do Doubravice vozit dřevo; je také hospodářská
přednáška o výrobní bitvě; 14. Se předkládají pracovní knížky; 20. Zase
hospodářská prohlídka; 22. Je sbírka národní pomoci; každý má předepsáno
kolik má zaplatit – 4 K z jedné míry; 24. Jsou hosp. výkazy.
Březen; místní oznámení: komu bude zabaven potah nebo vůz od
říšské branné moci ať nečiní potíže; 3. Je soupis vepřů a drůbeže; 4. Je zde
německé vojsko opevňovací oddíl; 5. Kácí se a vozí dřevo ze zakostelí a
z Bohdalska na závěry; jedna závěra je mezi farou a kostelem a druhá u
chlévu u usedlosti čís. 20; vozí se bory a bříze o síle 15 – 20 cm v průměru;
pracuje na tom 40 osob; 20 z Mor. Prus a 20 z Vážan za dozoru něm.

Vojáků, kteří měli velitelství v Dětkovicích; 10. Je zem. Schůze; má vyjít
zbytek kontingentu; 14. Je úřední přehlídka hnojiště; oslava 15. Března
ochabuje vojenská správa ve Vyškově přiděluje koně; k nám bylo dovedeno
5 párů; dovedli čís. 20 2 koně, čís. 6 2 koně, čís. 49 2 a čís. 117 2 koně, čís.
43 1 kůň a čís. 23 1; jsou to menší snad polští, snad ruští; bez podmínek a
placení; 16. Je zde zájemce berního úřadu, ještě vybírá daně; jsou stále
občanské hlídky a vedou se o nich přísné záznamy; denně slyšíme letecké
útoky; všechno je drahé; jeden pár punčoch 1.200 K a vysoké boty 15.000
K. Předepisuje se dodávka řepy tzv. řepné právo; 24. Se sváží seno a sláma
k váze na auta; 28. Je pěkná bouře; každý den jedou 4 potahy vozit do
Vyškova na závěry.
Duben; 4. Odevzdávají se přebytečné koně; 5.-6. Je hosp.
prohlídka; 7. Odevzdávají se voj. Koně; podepisujeme dodávku bramborů:
ze sadby 80kg a samozásobení 48 kg; 13. Ženou se přes dědinu směrem od
Heroltic po Dlouhé stádo hov. Dobytka 350 – 400 kusů snad i víc směrem
k Bohdalicím; jsme v obavě, že u nás budou také rabovat; každý ať dělník
nebo úředník se stěhuje do svých domovů; od Kyjova a Hodonína se blíží
sovětské vojsko; je jako před bouří; má se vozit ze slavkovského cukrovaru
cukr a z hosp. družstva ve Vyškově obilí; je zde německé vojsko; jsou to
Rakušané; 22. Přestávají jezdit vlaky; již se bojuje u Slavkova a u Brna; u
Vyškova byl vykolejen vlak; je dobře slyšet střelba z bojiště; pošta již
nejde; peníz už neberou ani záložny ani pošty; letadla bombardují u Hoštic
vlak; ptáme se co bude zítra? 23. Něm. Vojsko má v lese cvičení; od 10hod.
večer do 5 ti ráno nesmí býti nikdo venku; 25. Všichni mladí mužové musí
na zákopy k Lisovicím; je kolem plno střelby a detonace; Vyškov je ve dne
i v noci bombardován, obyvatelstvo z Vyškova prchá; do naší obce jich jde
také mnoho; již jsme ve válečném pásmu; kolem dokola rachotí děla; nejde
proud; svítíme svíčkou; 27. Je hrůzy plný den, něm. Vojáci verbují na
zákopy k Hlubočanům; ruská letadla bombardují okolí; mezi Vážany a
Bohdalicemi je válečná vřava; země i domy se od hřmění děl otřásají; okna
jsou otevřena, lidé spí ve sklepích; povozy narychlo stěhují německou
armádu k Boskovicím; každý schovává a zakopává co může před zničením;
večer už málokdo spí; na západě samé velké zvíře není možné býti v poli;
kolem dokola samé záře; co asi bude zítra?
28. střelba neustává; v 1 hod. v noci velká detonace; nikdo nejde na
pole; v Ivanovicích hoří sladovna; dědinou projíždějí německé tanky; u sadu
neustává palba z děl; na Zouvalce jest mnoho zásahů. Každý hledí strnule, e
se blíží těžké chvíle; nikdo nepracuje; málokdo spí; na večer jsou dovežení
mrtví a ranění něm. Vojáci; celou noc střelba a rachot.

29. ráno se dovídáme, že Rusové jsou nad Vážany; z nenadání však
začne nad i ve vesnici střelba a palba a slyšíme, že válečná hrůza zachvátila
naši obec; je ½ 8 hod. ráno; den kdy měla býti slavnost sv. Jiří hřmí děla;
padají granáty a šrapnely, rachotí pušky a kulomety; mezitím jest slyšet
nesrozumitelné hlasy a volání a ve chvíli kdy měla býti slavná mše je
střelbou z děla zasažena věž kostela a také hoří; přesto, že bylo bez ohledu
na nebezpečí života zahájeno hašení, muselo býti přerušeno, neboť dokola
vybuchovali a padaly střely; a než se kdo nadál, byla obec zbavena Němců a
obsazena ruským vojskem; přišli znavení a zablácení; byli nám jako naši
osvoboditelé milými bratry Slovany; po malém odpočinku a posílení
postupovali dále za ustupujícím nepřítelem; Němci zanechavše motorová
vozidla, pokud nebyli zastřeleni nebo zajatí, rychle prchají a vyhazují
mosty; obec byla vzata útokem od východu, zatímco Němci čekali útok od
Vážan; v půl hod. je obec zaplavena ruským vojskem a dopravou v dědině i
kolem ní se staví děla a nastává ohromná kanonáda na Topolany, Pustiměř a
Ivanovice.
Mezitím co jednotlivé oddíly odjíždějí jedou k nám další; jedou a
jedou celou neděli, pondělí, úterý, ve dne, v noci; někteří nejedou ale letí
s větrem o závod; jedou na koních, vozy, auta, tanky, pancéře a je jich čím
dál víc; Bůh ví kde se berou; ve zdejší obci zabila střelba 3leté děvče
Müllerová Marie čís. 111; svou dopravní potřebu doplňuje armáda
přibíráním vozů, koní a motorových vozidel; jsou při dobré chuti a dobrými
hosty; u Zouvalky se dělají zákopy.
Květen; všechny vozidla mají červené praporky; oslavují 1. Květen;
místní potahy dovážejí armádě při posunu vojenské potřeby z Bohdalic do
Dřevnovic. 2. Svážejí se a pochovávají se padlí vojíni; v našem katastru jich
padlo 32; dnes již byla také sloužena mše sv.; večer je jmenování národní
rady 14ti členů; předsedou je p. Kolomazník J. čís. 140. 3. Je slyšet plno
střelby od Ivanovic směrem k Pustiměři; přes vesnici stále přejíždějí auta a
vozy; těžiště bitvy se posunuje směrem ke Kroměříži; shání se stav.
Materiál na opravu budov poškozených střelami; jsou také prodávány koně
za prasata; 6. Se umisťuje v obci gen. Štáb Malinovského armády; při jízdě
s povozy zaměňují Rusové své nepotřebné koně za schopnější; přes obec
jsou voděni něm. Zajatci do Bohdalic; po polích se zakopávají jámy a sbírají
nevybuchlé střely; 11. Je v sokolovně schůze na níž mluví p. Podaný R. 10.
Je vyhlášen mír; 12. Místní povozy vezou vojíny k Tišnovu; 13. Jsou
děkovné služby Boží na ukončení války; odp. slavnost občanů: po obci
průvod s hudbou k pomníku padlých; 14. Je oprava osobních průkazů.
Úřady zavádějí různá opatření; hlásí se ročníky 1910 – 1917; pošta, telefon,

vlaky, elektrika dosud nejdou; zásobování vázne, není droždí; 17. Začíná se
vozit mléko; zneškodňují se po poli nevybuchlé střely; 18. Opravují se
silnice a cesty poškozeny válkou; je soupis motorových vozidel; ve zdejší
farnosti sobě vyžádala válka 4 oběti na životech; konají se občanské
ozbrojené hlídky; 20. Mužové ročníku 1910 – 1917 jsou v počtu 45 do
Vyškova ku prohlídce; 21. Jsou hosp. výkazy a veškerá vozidla včetně
panských a dámských kol; 22. Je soupis dělníků; 23. Výkaz obdělané půdy
a sbírka šatstva a potravin; 25. Opravuje se kostelní věž a dává se zatimní
střecha; 27. Jedou 2 povozy na voj. Přípřež; 28. Jsou oslavy státního svátku
p. prezidenta; už jede pravidelně pošta a dneškěm začíná proud.
Červen 6. Vykazuje se poškození válkou; odevzdávají se říšské
bankovky; 21. Sbírka na Lidice; 22. Jsou oslavy ruských hrdinů;
manifestace s hudbou u jejich hrobů; 27. Prohlížejí se zásoby dřeva.
Červenec, 2. Vozí se dřevo na topolčanský most; 5. Jsou Husovy
oslavy; jsou hospodářské soupisy; 10. Začíná svítit elektrika; 26. Některé
rodiny se stěhují na německý ostrůvek.
Srpen; 4. Od Bohdalic k Vyškovu je hnáno asi 5000 kusů hov.
Dobytka; kolem silnice je všechno popaseno; 9. Je hosp. prohlídka dobytka;
15. Je první mírový den; 19. Všechny spolky a občané jsou přítomni
oslavám odhalení pamětní desky p. Diasovi Antonínovi z Boškůvek; jako
posluchač pražské univerzity stal se nevinnou oběti nacistické okupace; 22.
Je úřední přehlídka koní získaných v době války; opravují se budovy, které
byly poškozeny válkou; 28. Mladíci ročníku 1917 – 1923 jsou u odvodu; je
jich celkem 38; odvedeno je 30; položili věnec padlým hrdinům ve Vyškově
a u pomníku padlých ve zdejší obci.
Září; 4. Každý zaměstnanec německé národnosti musí býti hlášen;
16. Je vydán předpis dodávky obilí; jest po obci sběr starého zboží; jest
sbírka na měšťanské školy ve Slezsku.
Říjen; 14. Je sbírka na červený kříž; je před úpravou měny;
v peněžních ústavech je tanec tisíců; ve zdejší Reifensefoe jest přes 3 mil.
Přebytků; 29. Odevzdávají se staré peníze a vyměňují se za nové; za 1
osobu 500 K; 31. Je sbírka (fond pro děti); u domku čís. 17 byl poškozen
vyvěšený prapor; v důsledku toho jsou zajištěni služební Němci z čís. 9, 23,
26 a 67.
Listopad; 9. Je úřední prohlídka dobytka pro dodávky; 16. Odjíždí
sovětské vjsko a rozvíjí se stěhovací ruch.
Podávají se přihlášky vkladů.

Prosinec; 3. Podepisuje se dodávka obilí; je velký nedostatek topiva
ani uhlí ani dřeva, i vlaky váznou pro nedostatek uhlí; 14. Výkazy
veškerých dodávek.

V letošním roce budeme pořádat okrskové závody, kterých
se zúčastní kromě našeho družstva i SDH Hoštice–Heroltice a SDH
Topolany. Stanovený termín je 8. května od 10 hodin na hřišti. Budeme
rádi, když se přijdete podívat a podpořit nás.

SOKOL
Na konci loňského roku jsme uspořádali tradiční Vánoční turnaj
na Štěpána, byl to již 22. ročník. Zúčastnilo se 28 hráčů z 9 oddílů.
Jednotlivci
1. místo – Vaculík F. SK Slatina
2. místo – Palásek M. TJ Sokol Němčice nad Hanou
3. místo – Beneš Z. TJ Sokol Drnovice
4. místo – Cigánek J. SK Slatina
5. místo – Reška Vl. TJ Sokol Mor. Prusy
Čtyřhry
1. místo – Palásek M., Vaculík F.
2. místo – Jeřábek, Cigánek J.
3. místo – Kmoníček, Hanák P.ml.

Jiří Řezník

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Tříkrálová sbírka
První lednový víkend proběhla každoroční Tříkrálová sbírka. U nás
v obci chodilo několik skupinek koledníků, které v Moravských Prusích
vybraly do kasiček 14.330,- Kč a v Boškůvkách 1.544,- Kč. Celkem bylo
v naší obci vybráno 15.874,- Kč. Děkujeme všem občanům, kteří do kasiček
přispěli, a také dětem, které ochotně chodily v obou obcích.
Vítání občánků

Příjemným zakončením sportovního kalendáře byl silvestrovský
fotbálek na novém kurtu na hřišti. Lidí se zúčastnilo celkem dost
a atmosféra nad kouřícím čajem z termosek byla neopakovatelná.
V tuto chvíli bychom si rádi dovolili všechny pozvat na každoroční
Hodovou zábavu, která v letošním roce proběhne v sobotu 27. Dubna
od 20:00 hod. K tanci a poslechu bude hrát skupina Classic z Kroměříže.
Budeme se na Vás těšit!
TJ Sokol Mor. Prusy

SDH MORAVSKÉ PRUSY
V únoru se uskutečnil Hasičský ples, který úspěšně zakončil
plesovou sezonu v naší obci. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří
si udělali čas a přišli se pobavit. Naše poděkování patří i těm, kteří přispěli
věcnými dary do tomboly. Budeme se těšit opět za rok!
Dále došlo ke změně v konání pravidelných členských schůzí.
Schůze byly přesunuty na poslední neděli v měsíci vždy v 9:30.

V neděli 3.3.2013 ve 13.00 hod. proběhlo v zasedací místnosti
obecního úřadu vítání nových občánků. Vítali jsme opět dvě krásné
holčičky - Štěpánku Kubíkovou z Moravských Prus a Nelinku

Michalíkovou z Boškůvek. Děti z mateřské a základní školy si pod vedením
paní Jarmily Voščekové připravily pro miminka i jejich rodiče krátké
vystoupení, za které jim moc děkujeme. Našim novým občánkům přejeme
především hodně zdraví, štěstí a lásky.

Jaroslav Palíšek
Antonín Lejsal
Úmrtí:

Zdeněk Ryška
Jiřina Daňková

Za obecní úřad
Kateřina Burešová

Z EVIDENCE OBYVATEL 2012
UDÁLOSTI

Celkový počet obyvatel obce Prusy-Boškůvky ke dni 31.12.2012: 665
z toho:

Odstěhovali se:

Marta Dostalá
Dušan Panáček

Přistěhovali se:

Karel Samek

Narodily se:

Jubileum:
leden 2013

Štěpánka Kubíková, Moravské Prusy
Nela Michalíková, Boškůvky
Štefánie Klíčová
Jan Palla
Dana Pacáková
Antonín Pecka
Jaroslav Vejmola
Vratislav Šebesta
Jan Pospíšil
Bohumila Vlčková

únor 2013
v únoru nikdo z občanů neslavil významné životní jubileum
březen 2013

Marie Matějková
Františka Lozová
Blažena Svobodníková
Alena Jarmarová
Ilona Vejmolová
Alois Novák
Bohumil Letoš

 ženy: 322
 muži: 343
Počet obyvatel v části Moravské Prusy ke dni 31.12.2012: 597
z toho:
 ženy: 289
 muži: 308
Počet obyvatel v části Boškůvky ke dni 31.12.2012: 68
z toho:
 ženy: 33
 muži: 35
Nejčastěji používaná křestní jména v obci - ženy:
 Marie - 30 x
 Jana - 19 x
 Lenka - 10 x
 Kateřina, Anna, Eva - 8 x
 Hana - 7 x
Nejčastěji používaná křestní jména v obci - muži:
 Jan - 24 x
 Jiří - 22 x
 Josef - 17 x
 Miroslav - 15 x
 Petr, Jaroslav, František - 12 x

Nejčastější příjmení v obci - ženy:
 Večerková - 12 x
 Račanská - 9 x
 Zbořilová, Šebestová - 7 x
 Svobodová - 6 x
 Vejrostová, Pospíšilová, Nováková,
Dostálková - 5 x

ASOCIACE ČARODĚJNÉHO
CECHU V MORAVSKÝCH
PRUSÍCH, VÝKONNÝ VÝBOR
Michalíková,

Nejčastější příjmení v obci - muži:






č.j. 333333/S/3102/MP

Hudcová,

Pozvánka na slet

Večerka - 18 x
Račanský - 10 x
Zbořil - 8 x
Krátký, Klíč, Pospíšil, Šebesta, Slezáček, Vlček - 6 x
Paveska - 5 x

Přehled událostí v evidenci obyvatel v obci Prusy-Boškůvky v roce
2012:
Narození – 5
Úmrtí – 5
Sňatek – 2
Rozvod – 2
Přistěhování – 15
Odstěhování – 29
Stěhování uvnitř naší obce - 16
Připravila Kateřina Burešová

Vážené kolegyně,
jako každý rok, tak i letos se bude konat 30. dubna Velký slet
čarodějnic. Vzhledem k tomu, že jsme nejkvalitnější zástupkyně rodu Homo
megeres obludus, zveřejňujeme pozvánku s dostatečným předstihem, neboť
Vaše účast na Shromáždění, jako zvláště odporných exemplářů, je velmi
žádaná. Sraz je v 16.08 hod. v prostoru přistávací plochy na hřišti
v Moravských Prusích. Účast elitních přespolních ježibab je sjednána.
Odporný a smrdutý zjev, příšerná povaha i vystupování jednoznačně řadí
některé z nás mezi horké favoritky s umístěním v první desítce při tradiční
volbě Miss čarodějnice. Vezměte si řádně promazané a naolejované koště
s odrazovými skly, dle zákona O čarodějnictví č. 999/91 Sbírky. Koště musí
být nové a neometené. Mopy, smetáky a klekačky nejsou povoleny!!! Přímo
ideální je koště od renomované firmy „Návnada, nástraha, past - Potkan
a synové“. Vzhledem k předpokládanému létání v hejnech je nutné, abyste
se všechny dostavily ve střízlivém stavu. Během letu (tedy i přesunu
na místo sletu) je nutno dodržovat předpisy platné pro přepravu
ve vnitrostátních linkách. Podle nových mezinárodních směrnic není již
povoleno děsit posádky letadel.
S pozdravem Letu zdar!
Vošatka Netopýrů v.r.
generální tajemnice výkonného výboru

