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Zase jsem psaní úvodníku nechala na poslední chvíli. Je
to jen pár vět na začátek, ale vždy dlouho přemýšlím, co
vlastně napsat.
Ve všech příspěvcích se dočtete, co se v poslední době
událo a co nás v budoucnu čeká a nemine. Ale co já?
Minulý týden jsem byla v divadle na hře inspirované
českým spisovatelem Bohumilem Hrabalem. I já se jím nechám
v tuto chvíli inspirovat. Blíží se nám čím dál chladnější počasí,
náročné shánění vánočních dárků (ano, je to nevyhnutelné)
v přeplněných nákupních centrech a v neposlední řadě volby.
Proto mě zaujal jeden ze spisovatelových citátů:
„Jak je ten svět pořád hezčí a hezčí. Ne že by byl, ale já
ho pořád tak vidím.“
Tímto bych vám všem ráda popřála mnoho pozitivní
energie v nadcházejícím podzimu!

UDÁLOSTI
POZVÁNKA

Tereza Řezníková

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Před letními prázdninami se zasedání zastupitelstva obce
uskutečnilo 27. 06. 2013.
Program
1. Technický bod - zahájení, schválení programu 16. zasedání
Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky, určení a schválení zapisovatele
a ověřovatelů zápisu.
2. Směrnice pro vedení účetnictví.
3. Rozpočtové opatření č. 3/2013.
4. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2012.
5. Návrh rozpočtového výhledu na období 2014 - 2015.
6. Závěrečný účet Svazku obcí Ivanovická brána za rok 2012.
7. Neinvestiční příspěvek obci postižené povodní.
8. Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě N 473/2009 - garáže Hatě.
9. Žádost o příspěvek z rozpočtu obce na r. 2013 - Myslivecký spolek
Moravské Prusy – Moravské Málkovice.
10. Žádost o příspěvek Římskokatolické farnosti Moravské Prusy
na opravu střechy kostela sv. Jiří.
11. Žádost o vybudování veřejné komunikace – Boškůvky.
12. Záměr prodat pozemek parc. č. 3059 o výměře 157 m2 – zahrada
v k.ú. Moravské Prusy.
13. Záměr prodat pozemky parc. č. 277/1 o výměře 170 m2, 277/2
o výměře 18 m2 – obě zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Moravské
Prusy.
14. Smlouva č. 72 o nakládání s biologickým rozložitelným odpadem –
Respono, a.s.
15. Zateplení KD v Moravských Prusích.
16. Diskuze, závěr.
Starosta obce podal návrh ZO na doplnění programu: Zateplení KD
v Moravských Prusích.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,

Bod č. 2
Směrnice pro vedení účetnictví
Starosta obce předložil k nahlédnutí zastupitelům obce nový
návrh Směrnice pro vedení účetnictví. S úpravami a obsahem směrnice
seznámila zastupitelstvo obce účetní obce paní Burešová Kateřina.
Protože nebyly vzneseny žádné dotazy, starosta obce nechal
hlasovat o předloženém návrhu Směrnice pro vedení účetnictví.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Bod č. 3
Rozpočtové opatření č. 3/2013
Navýšení rozpočtu na straně příjmů celkem
Navýšení rozpočtu na straně výdajů celkem
Upravený rozpočet ke dni 27. 06. 2013
Rozpočtové příjmy:
Rozpočtové výdaje:

208 800,- Kč
208 800,- Kč
6 499 000,- Kč
6 499 000,- Kč

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Bod č. 4
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2012.
Účetní obce seznámila zastupitelstvo
závěrečného účtu za rok 2012.
Rozpočet k 31. 12. 2012
upravený
Příjmy celkem
7 366 800,- Kč
Výdaje celkem
7 366 800,- Kč
Saldo příjmy - výdaje

obce

s návrhem

skutečnost
7 943 621,80 Kč
6 346 424,63 Kč
1 597 197,17 Kč

Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Bod č. 5
Návrh rozpočtového výhledu obce na období 2014 – 2015
Rozpočtový výhled na rok 2014
Rozpočtový výhled na rok 2015
Příjmy
6 470 000,- Kč Příjmy
6 830 000,- Kč
Výdaje
6 470 000,- Kč Výdaje
6 830 000,- Kč
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

Bod č. 6
Závěrečný účet Svazku obcí Ivanovická brána za rok 2012
Předsedající seznámil ZO se závěrečným účtem Svazku obcí
Ivanovická brána a zprávou auditora o výsledcích přezkoumání
hospodaření za r. 2012, který byl schválen na valné hromadě Svazku
obcí Ivanovické brány konané dne 27. 06. 2013 ve Švábenicích.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 7
Neinvestiční příspěvek obci postižené povodní
Starosta obce seznámil ZO s rozhodnutím rady obce, na jehož
základě byly nakoupeny věcné dary (čistící a desinfekční prostředky)
v celkové výši zhruba 33 tisíc Kč. Po zakoupení byly odvezeny
na Charitu do Vyškova.
Zastupitelé
považují
poskytnutou
materiální
pomoc
za dostatečnou a nesouhlasí s poskytnutím další finanční pomoci.
Hlasování: PRO – 0, PROTI – 8, ZDRŽEL SE – 0,
Bod č. 8
Dodatek ke Kupní smlouvě N 473/2009 - garáže Hatě
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí a důvody
žadatelů (Kupní smlouva N 473/2009 ze dne 17. 02. 2010)
na prodloužení lhůty k dokončení stavby garáží a kolaudace. Žadatelé
Vejmola Vlastimil, Vlček Jiří a Pospíšil Ondřej požádali o prodloužení
lhůty kolaudace do 30. 09. 2013. Jako důvod uvádějí nepodání žádosti
o užívání na Stavební odbor MěÚ ve Vyškově. Samotné stavby jsou
dokončeny, jen se musí dokončit vjezdy do garáží. U dvou garáží bylo
vydáno povolení o užívání a u třetí probíhá řízení k vydání povolení
užívání.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Bod č. 9
Žádost o příspěvek z rozpočtu obce na r. 2013 – Myslivecký spolek
Moravské Prusy – Moravské Málkovice
Myslivecký spolek požádal dodatečně o finanční příspěvek
z rozpočtu obce na rok 2013. Starosta přečetl žádost spolku, ve kterém
se uvádí, na co se použije případný finanční příspěvek a také nabídka
spolku pomoci při údržbě veřejných prostranství.

Nabídka údržby by se využila na vyčištění větrolamu naproti
ZOD Haná, farmy v Moravských Prusích od popadaných větví. Rada
obce navrhla přispět finanční částkou ve výši 10 000,- Kč
a zastupitelstvo obce ji schválilo.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Bod č. 10
Žádost o příspěvek Římskokatolické farnosti Moravské Prusy
na opravu střechy kostela sv. Jiří
Starosta obce přečetl žádost Římskokatolické farnosti Moravské
Prusy na dokončení opravy střechy kostela, kde je stanoven rozpočet
na opravu ve výši 179 000,- Kč.
Pro rok 2013 je v rozpočtu obce vyčleněn finanční příspěvek
ve výši 30 000,- Kč.
Předsedající dal hlasovat o přidělení další finanční částky
na opravu kostela.
Hlasování: PRO – 0, PROTI – 7, ZDRŽEL SE – 1,
Protože zastupitelstvo obce nerozhodlo nadpoloviční většinou
pro přidělení nebo nepřidělení finančního příspěvku, přesouvá
se projednání této žádosti na další veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Bod č. 11
Žádost o vybudování veřejné komunikace - Boškůvky
Žádost manželů Michalíkových na vybudování komunikace
a vykoupení přečetl starosta obce. Seznámil ZO s přibližnou cenou
(levnější varianta), délkou a šířkou na vybudování cesty, která by byla
od hlavní silnice po konec parcely u RD č. p. 43. Cena za 1 m2 cca 450
až 500,- Kč. Délka je asi 77 m a šířka 3 m. Provedlo by se vybagrování
stávajícího povrchu, navezení štěrku, recyklátu, hutnění a nátěr
z asfaltové emulze a štěrku. Cena by se pohybovala okolo 120 000,- Kč.
Protože se jedná o pozemky vedle potoka, není jisté, jestli by takto
zbudovaná komunikace byla vyhovující a dostatečně kvalitní. Další
náklady za případnou projektovou dokumentaci, vyjádření, vytýčení sítí,
vykoupení, vklad do katastru, notářské a případné další poplatky.
Ke své žádosti se vyjádřila i přítomná paní Michalíková. Starosta zjistí,
za jakých podmínek vlastníci pozemku by byly ochotni převést pozemky
na obec a případné další varianty zhotovení komunikace.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 12
Záměr prodat pozemek parc. č. 3059 o výměře 157 m2 – zahrada
v k.ú. Moravské Prusy
Na podanou žádost vlastníků sousední nemovitosti zveřejnila
obec záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 3059 o výměře 157 m2.
Na zveřejněný záměr se přihlásil jen jeden zájemce – vlastníci sousední
nemovitosti z č. p. 73 manželé Šamanovi, kteří pozemek určený
k prodeji používají pro vstup do svého rodinného domu a na zahradu.
Starosta seznámil s náklady za odkup parcely od původních
majitelů z roku 2011, která byla přibližně 10 254,- Kč. Byl podán návrh,
aby pozemek byl prodán za 80,- Kč za 1 m2 a za celkovou částku
12 560,- Kč, tj. za cenu zaokrouhlenou, kterou dala obec za odkoupení.
Kupující uhradí notářské poplatky a vklad do katastru. Další připomínky
nebyly podány.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Bod č. 13
Záměr prodat pozemky parc. č. 277/1 o výměře 170 m2, 277/2
o výměře 18 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Moravské Prusy
Pozemky určené k prodeji se nachází pod bytovým domem č. p.
209 v Moravských Prusích. Za představenstvo družstva - DOMOV,
stavební bytové družstvo se sídlem ve Vyškově, Vyškov-předměstí,
Sochorova 399/3, 682 01 Vyškov, požádala předsedkyně představenstva
paní Kajanovičová R. o písemné vyjádření Obec Prusy-Boškůvky, za
kolik by bylo možné odkoupit výše jmenované parcely z důvodu
převodu bytu do vlastnictví člena družstva v domě č. p. 209, aby
v budoucnu vlastník bytu byl totožný s vlastníkem podílu na pozemcích
pod tímto domem. Starosta nechal zpracovat znalecký posudek podle
cenového předpisu a tržní ocenění majetku soudním znalcem a
odhadcem nemovitostí panem J. Drbalem.
Ocenění dle cenového předpisu:
Celková výměra parcel (170 m2 + 18 m2) je 188 m2 za 14 899,Kč, tj. 79,25 Kč/m2.
Tržní ocenění majetku:
Celková výměra parcel (170 m2 + 18 m2) je 188 m2 za 28 200,Kč, tj. 150,- Kč/m2.

Byl podán návrh na prodej pozemku za 150,- Kč/m2 podle
tržního ocenění majetku.
Starosta dal hlasovat o prodeji obou pozemků za navrženou
cenu.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Bod č. 14
Smlouva č. 72 o nakládání s biologickým rozložitelným odpadem –
Respono, a.s.
Paní Ing. Přikrylová, pověřená pracovnice RESPONA, a.s.
seznámila přítomné zastupitele v souvislosti s připravovaným zákonem
o odpadech, který počítá s povinností stanovit způsob nakládání
s bioodpadem v obcích a odpověděla na dotazy ke smlouvě a svozu.
Pro doposud nezapojené obce zpracovala svozová firma Smlouvu č. 72
o nakládání s bioologicky rozložitelným odpadem (BRO).
Návrh zastupitelů je vyčkat až zákon o odpadech bude schválen
a potom provést potřebná opatření ke svozu odpadu. Kdo bude
potřebovat odvézt biologický odpad, může zatím využívat sběrný dvůr
firmy RESPONO ve Vyškově, kde pracovníci po předložení občanského
průkazu umožní uložení daného odpadu do připraveného kontejneru
bezplatně pro občany.
Hlasování: PRO – 0, PROTI – 8, ZDRŽEL SE – 0,
Bod č. 15
Zateplení KD v Moravských Prusích.
Starosta seznámil zastupitele o možnosti podání žádosti
z operačního programu životního prostředí na zateplení veřejných
budov. Předkládání žádostí je v průběhu měsíce června až listopadu
2013. Předložil i nabídku firmy PIONS na nabídku poradenských služeb
v oblasti evropských dotací.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod č. 16
Diskuze, závěr
Starosta seznámil ZO:
- Oprava komunikací v obci.

DALŠÍ INFORMACE OBČANŮM
Dětské hřiště v Boškůvkách
Na žádost maminek byla do Boškůvek zakoupena sestava
se skluzavkou a dvěma houpačkami a také pískoviště, aby si místní děti
měly kde hrát. Začátkem července bylo vše nainstalováno ve dvoře
kulturního domu a děti tak mohly celé léto herní prvky využívat.
Podzimní svoz odpadu
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny
v Moravských Prusích i Boškůvkách ve středu 16. října 2013. Odvoz
kontejnerů bude v pondělí 21. října 2013.
Do kontejnerů je možné odložit: starý nábytek, vyřazené
záchodové mísy a umyvadla, linoleum, koberce, velké hračky, staré
hadry, větší kusy PVC apod.
NEODKLÁDEJTE: pneumatiky, elektroodpad, železo
a nebezpečný odpad.
Sběr a svoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu proběhne
v sobotu 26. října 2013. Pracovníci Respona budou vybírat veškeré
elektro a dále staré léky, chemikálie, oleje, baterie, staré barvy a ředidla,
pesticidy, lepidla, výbojky a jiný nebezpečný odpad.
V Boškůvkách bude svoz probíhat v době: 10.00 - 10.30 hod.
V Moravských Prusích proběhne svoz v době: 11.00 - 11.30
hod.
Kontejner na textil, boty a hračky
Naše obec uzavřela smlouvu s firmou Revenge, a.s, se sídlem
v Praze a provozovnou v Boskovicích, která dodá kontejner na starý
textil, obuv a hračky. Kontejner bude postaven na parkovišti
u kulturního domu v Moravských Prusích a bude do něj možné odložit
v igelitových pytlích nebo kabelách veškerý textil, ložní prádlo,
povlečení, záclony, různé doplňky (pásky, kabelky, bižuterii...), dále
obuv nebo staré hračky a knihy. Věci mohou být i roztrhané nebo jinak
zničené, ale nesmí být znehodnoceny ropnými produkty. Sesbírané
oděvy jsou z 96% recyklovány.
Volby do Poslanecké sněmovny
Volby proběhnou v pátek 25. října 2013 v době od 14.00 - 22.00
hod. a v sobotu 26. října 2013 v době od 8.00 - 14.00 hod.

Pro volební okrsek 1 Moravské Prusy - v zasedací místnosti
obecního úřadu v Moravských Prusích.
Pro volební okrsek 2 Boškůvky - v sále kulturního domu
v Boškůvkách.
Přerušení dodávky elektrické energie
Firma E.ON oznamuje občanům, že v pátek 4. října
2013 v době od 7.30 - 14.30 hod. bude z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka elektrické energie
v celé obci, tzn. v místní části Boškůvky i Moravské Prusy.
Upozornění vlastníkům na ořez dřevin
Na základě § 25 odst. 3 g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme
vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického
distribučního zařízení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je
zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Odstranění nebo ořez
dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.
„Energetický zákon“ ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 50341
a ČSN EN 50423 do konce tohoto roku.
Upozornění na odpad v obci
Žádáme občany, aby nevyváželi odpad ze svých zahrad
a pozemků na pozemky obce. V poslední době se množí hromady
odpadu, jako jsou větve, staré seno, posečená tráva apod., převážně
v lokalitě na Zákopčí u betonové nádrže na vodu, v celém sadě a v okolí
hřiště na Hatích. Pracovníci obce tuto část vždy vyčistí a vzápětí jim tam
někdo navozí další odpad. Upozorňujeme občany, že se nejedná
o skládky ani jiné místo určené k odkládání odpadu!!! Stejně tak
se objevuje odpad za hřbitovní zdí, který pochází především z úprav
hrobů. Někdo si spravuje hrob a odpad (hlínu, kamínky, beton a části
náhrobků) potom vyveze za hřbitovní zeď, kde jsou soukromé pozemky.
Prosíme, abyste respektovali jak majetek obce, tak i našich
spoluobčanů a svůj odpad vhodili do vlastních popelnic, či využili
sběrné dvory Respona ve Vyškově nebo v Ivanovicích na Hané.
Děkujeme a přejeme pěkné podzimní období.
Za obecní úřad
Lubomír Šebesta a Kateřina Burešová

MATEŘÍ DOUŠKA
Hádej, hádej, hadači, proč se děti nemračí? Kde si hrajem,
zpíváme, a na hřišti běháme? Ví to kluk i holčička. To je naše
školička.
Prázdniny utekly jako voda a my už se těšíme, co všechno
v letošním školním roce 2013/2014 spolu s dětmi, které budou naši
školku letos navštěvovat, prožijeme. Na pravidelnou docházku je
přihlášeno 36 dětí z Moravských Prus a Boškůvek. Děti jsou rozděleny
do dvou tříd. I letos je velká převaha chlapců – ve třídě Motýlků (to jsou
děti od 4 – 6let), z počtu 19 dětí máme jen 3 děvčátka, a ve třídě Berušek
(mladší děti), je poměr trošku lepší – tam je ze zapsaných 17 dětí
7 holčiček.
2. září bylo u nás hned od rána rušno. Spolu s panem starostou
jsme přivítaly novou paní učitelku Nikolu Vymazalovou a 12 nových
„Berušek“! Ostatní pracovnice, které se budou o děti starat, jsou: Jitka
Měřínská, ředitelka MŠ, Věra Kandorfová, učitelka, a paní Alena
Jarmarová, školnice. Jídlo budou připravovat kuchařky: paní Vlasta
Klouparová, Dajána Bubeníková a Eva Jašíčková.
Všechny se budeme i v letošním roce snažit, aby se děti
ve školce nenudily, ale aby se stále bavily. Věřím, že letošní školní rok
bude minimálně stejně úspěšný jako ten loňský, děti budou ve škole
spokojené a nebude jim mizet úsměv z tváře.
Jitka Měřínská
Ředitelka školy

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
Začátek nového školního roku letos připadl na pondělí 2. 9., kdy
jsme v naší škole přivítali 50 dětí. Nejprve se paní učitelky věnovaly
dětem ze 2. - 4. ročníku a po jejich odchodu domů do školních lavic
zasedlo 13 nových prvňáčků.

Zahájení proběhlo ve velké třídě, kde paní ředitelka spolu se
starosty obcí Prusy - Boškůvky a Vážany a v doprovodu paní učitelky
Bartíkové a Černochové přivítala malé školáky. Každý z nich musel
prokázat i nutnou dávku odvahy, když přišel před tabuli ukázat svoji
aktovku a řekl všem, od koho ji dostal. Za to si pak vysloužil uvítací list
a další drobnosti.

Zatímco děti malovaly své první obrázky, seznámila paní
ředitelka rodiče s organizačními záležitostmi. Na konci slavnostního
zahájení se pak všichni přesunuli do balónky a girlandami vyzdobené
malé třídy, kde už si děti vybraly své místo, sbalily do aktovky první
učebnici, desky na písmena a číslice, obyčejné tužky a něco na mls.
Šikovní tatínci se postarali o otevření dětského šampaňského, se kterým
si paní učitelky a děti připily na zdar jejich práce v 1. ročníku.
Už dlouho jsme nezažili takové změny během prvních 14 dnů
nového školního roku - 4 děti se odstěhovaly a obratem 2 žáci nám
přibyli. Pevně doufáme, že nás již další výrazné změny v třídních
kolektivech nečekají a my v celkovém počtu 48 žáků bezproblémově
proplujeme celým školním rokem.
Vzhledem k vysokému celkovému počtu dětí jsme po dlouhé
době rozdělily děti do 3 tříd – tzn. 1.ročník (14 dětí) a 3. ročník (13 dětí)

(ne monitory!) I nadále sbíráme také staré nefunkční i funkční mobily,
v rámci soutěže „Věnuj mobil“. Za to vše získáváme při odevzdání
body, které pak můžeme směnit za různé věci či pomůcky pro děti. Dále
Vás prosím i odevzdání starého papíru do garáže naproti kulturního
domu. Děkujeme!
Ráda bych nabídla všem spoluobčanům možnost stravování
v naší školní jídelně. Výhodou je pestrost jídelníčku, chutná jídla
bez používání glutamátů – tzn. mimo jiné vhodné i pro maminky
na rodičovské dovolené a zejména jejich batolata! Cena jednoho oběda
je 54,-Kč, důchodcům přispívá Obec Prusy – Boškůvky 7,-Kč/oběd,
tudíž oběd je pak za 47,-Kč. Můžete odebírat jídla celý týden či jen
některé dny v týdnu, vše se dá domluvit! V případě zájmu prosím
neváhejte a obraťte se na novou vedoucí školního stravování paní
Ludmilu Hasalovou, kterou zde zastihnete každé úterý a středu
či na naše paní kuchařky (denně). Neváhejte, vyzkoušejte, věříme,
že budete spokojeni

jsou vyučovány samostatně, spojují se pouze na výchovy. 2. a 4. ročník
(21 dětí) je vyučován ve třídě spojené.
Pedagogický sbor pokračuje ve složení Mgr. Svatava Šebestová
(1.r.), Mgr. Irena Černochová (3.r.), Mgr. Hana Bartíková (2. a 4.r.),
p.uč. Jarmila Bláhová – vychovatelka.
Z kulturních akcí jsme již stihli navštívit premiéru filmového
představení „Jak se stát rytířem“ v kině Sokolský dům ve Vyškově. Plán
akcí máme bohatý, o čemž vás budeme průběžně ve čtvrtletníku
informovat. Jeho součástí je také několik mimoškolních akcí, na které
vás vždy včas upozorníme na našich webových stránkách
www.zsprusy.cz, místním rozhlasem či plakátky.
I nadále jsme zapojeni do řady projektů – např. 5P pro prevenci,
soutěž s panem Popelou, Ovoce do škol, Recyklohraní … A při této
příležitosti bych Vás chtěla poprosit, zda můžete drobný elektroodpad
odkládat do červené popelnice umístěné u vchodových dveří ve škole
a použité baterie do zeleného boxu ležícího hned vedle. Boxy na baterie
jsou umístěny také v obchodě u paní Slezákové a v přízemí obecního
úřadu. Navíc jsme se zapojili do soutěže „Věnuj počítač“ – tak pokud
byste nějaký starý model chtěli vyhazovat, přineste jej prosím do školy

Za děti i celý náš kolektiv Vám přeji příjemně strávené
podzimní dny!
Mgr. Svatava ŠEBESTOVÁ
ředitelka školy

KNIHOVNA
KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
léto je opět za námi a věříme, že i mnozí z Vás strávili své
odpočinkové dny či dovolené s nějakou pěknou knížkou.
Naše knihovna se v letních měsících věnovala hlavně dětem
a doufáme, že jsme jim tím zpříjemnily i oblíbené prázdniny.
V červnu jsme samozřejmě nemohly vynechat tradiční Malování
za knihovnou. I když nás počasí opět vehnalo do prostor knihovny, tak si
děti soutěže a malování inspirované dětskými knihami užily.

Prázdniny jsme uvítaly „letním kinem“ a promítání čekalo
na děti i v jejich závěru. Mezitím se v knihovně rozpoutal napínavý
turnaj v pexesu, který pak vyvrcholil na začátku školního roku.
Pro zpestření jsme si v půlce prázdnin daly i živé „Člověče, nezlob se“.
Finále v pexesu bylo neméně napínavé a ti nejúspěšnější a nejaktivnější
se mohly těšit ze svých ocenění. Byly jsme rády, že jsme dětem takto
mohly zpestřit jejich letní aktivity a věříme, že i ve školním roce si
na návštěvu naší knihovny najdou čas.
Tím se dostáváme i k pozvánce na další naše akce.
Hned na začátku října, od 30. 9. do 4. 10., proběhne v naší
knihovně „Týden knihoven“. V rámci týdne knihoven nabízíme všem
zájemcům registraci na rok zdarma a našim dosavadním čtenářům opět
amnestii nevrácených výpůjček. Prosíme proto všechny opozdilce, kteří
mají ještě někde založenou knížku, aby využili této příležitosti. V rámci
velké revize, která v naší knihovně letos probíhá, opravdu nutně
potřebujeme navrácení všech knih (zejména těch déle vypůjčených).
Dále chceme všechny pozvat na Burzu knih, kde Vám nabídneme
možnost koupit si knihu za symbolickou cenu 5Kč. Neopomineme
ani děti a zveme je i jejich rodiče na Podzimní hrátky. V neposlední řadě
je připraven program i pro naše školkáčky a školáky, kdy se opět budou
moci dovědět něco zajímavého o knihách či jejich autorech.
V
rámci „Týdne knihoven“
bude
knihovna
otevřena
v následující dny:
Pondělí 30. 9.

17 – 19 hod

Den otevřených dveří

Úterý 1. 10.

15 – 17 hod

Burza knih

Středa 2. 10.

15 – 17 hod

Podzimní hrátky

Čtvrtek 3. 10.

dopoledne

Program pro MŠ a ZŠ

Během podzimu se také můžete těšit na zajímavá setkání
pod názvem „Hrátky s pamětí“, kde náš mozek bude nutit ke zvýšené
činnosti paní Zdeňka Adlerová.
Na závěr bychom chtěly všechny upozornit na změnu
ve výpůjční době knihovny. Jelikož chceme vyjít vstříc některým našim
čtenářům, bude výpůjční doba 1x týdně v odpoledních hodinách a 1x
týdně dopoledne.

NOVÁ VYPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY
Úterý
Čtvrtek

17 – 19 hod
8:30 – 10:30 hod

S přáním pohodového podzimu se na všechny malé i velké
čtenáře těší
Monika Lauterbachová a Veronika Solomonjan

PRUŠÁNEK
ŠNEČÍ RALLYE

25. 8. 2013 to na hřišti pěkně svištělo. Sice se na nás trochu
mračilo počasí, ale i tak jsme si pěkně zajezdili. To hlavně naše ratolesti.
Díky počasí účast nebyla moc velká, ale kdo přišel, nemohl rozhodně
litovat. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích, na děti čekaly různě
obtížné úkoly. Slalom, jízda na čas, plnění úkolů - skládačky, vhod
do krabice, kresba aj. Zasoutěžit si mohli i rodiče v rychlostní jízdě se
super kárkou – kočárkem z osmdesátých let. Myslíme, že se letos šnečí
rallye krásně vydařilo, děti byly spokojené.
Děkujeme sponzorům – ZOD Haná a manželům Kubíkovým
za sladkosti, které byly příjemným bonusem ke krásným cenám
pro všechny nezletilé závodníky. Příští rok se opět těšíme.
Judita Špičáková

FARNÍ LISTY
Horký rok víry
Vloni v říjnu nám papež Benedikt vyhlásil rok víry. Pro nás,
Moravany, je to navíc jubilejní rok sv. Cyrila i Metoděje. Toto jubileum
jsme mohli prožít na Velehradě 5.7.
V mezidobí se nám změnil papež. Sv. otec František se
v minulých dnech zúčastnil mezinárodního setkání mládeže v brazilském
Rio de Janeiru. Třem milionům mladých lidí shromážděných
na Copacabana zanechal působivé poslání, které bylo přijato s velkým
potleskem. Co jim vlastně papež řekl:
Dodej víru, naději a lásku.
Dodej jak sůl, tak pepř, abys zvýraznil chuť jídla.
Co dává chuť tvému životu? Jak vychutnáváš svůj život?
Co děláš pro to, aby tvůj život byl lepší, chutnější? Na co se zaměřuješ
ve svém životě? Na sebe a na různé věci?
Potřebuješ lepší šaty? Lepší auto se šetrnějším motorem?
Chytřejší telefon, rychlejší počítač, větší televizor? Možná bez cigaret,
drog a alkoholu ti tvůj život nebude vůbec chutnat? Myslíš si, že
bez vyššího postu, lepší výplaty a větší moci tvůj život bude promarněný
a jalový?
Ale co se stane, když dosáhneš na ty šaty, auto, smartfon,
počítač, TV, až si zakouříš, napiješ, zakřičíš na podřízené, podíváš se
na svůj účet v bance a tituly před jménem? Jsi sytý anebo spíše
vyčerpaný? A co dále?
Jak se cítíš, když se podíváš na staré, ještě celkem dobré šaty,
auto, telefon, zdraví podlomené kouřením a drogami? Když se podíváš
na zničené vztahy kvůli alkoholu, na zmařený čas pro nejbližší věnovaný
kariéře a vydělávání, na lidi, které jsi urazil a pošlapal, anebo na ty, kteří
už s tebou nemluví, kvůli tvé vysoké pozici?
To všechno mělo přinést štěstí a přineslo, ale jen na chvíli...
Hle Bůh přichází jak Koperník a nabízí ti revoluční převrat:
zastav Slunce a pohni zemí – odevzdej Bohu centrum svého života
a pohni sebou. Koperník zdánlivě nic nezměnil, ale jak se změnilo
smýšlení o vesmíru! Jestli nejdůležitější místo ve svém životě dáš Bohu,
Jeho moudrosti a Jeho zákonům, začneš se sytit Jeho energií jak země

sluncem a zapomeneš na vyčerpání. Ty nebudeš muset všem dávat sílu
k pohybu, jako Slunce dává planetám. Sám budeš poháněn silou Boha
tak, jak Slunce udržuje zemi na své orbitě, aby do něčeho nenarazilo.
Proto podej víru, naději a lásku, podej Boha těm, kteří jsou
vyčerpaní životem místo, aby se jím mohli těšit. Přece pro nás Bůh
nechtěl, abychom si sužovali život v honičkách za dočasnými požitky,
ale abychom se těšili životem, lidskou důvěrou a láskou, jen tím, co je
nutné a dostačující k životu, abychom prožívali svůj čas v radosti a těšili
se plody své práce tak, jak zasluhujeme.
„Jak však dosáhnout takového šťastného života,“ ptal se papež.
Dodej víry, naděje a lásky do svého života, pozvi Krista
do všeho, co děláš, přijmi Jeho hodnoty a zákony.
Je velkým pokušením stát v úplném centru svého života, řídit si
svůj život po svém. Jenže vše, co je lidské, je slabé, nedokonalé
a všechno má svůj konec.
Bůh ti nabízí nekonečno, které si můžeš ochutnat už teď:
- budeš ponořený do lásky, jak země do paprsků slunce, která
nikdy nezklame, je shovívavá a dokáže odpustit úplně všechno,
nikdy se neunaví odpouštěním,
- budeš silný nadějí, kterou nic nedokáže zlomit,
- budeš bohatý vírou, kterou ti nikdo nedokáže ukrást ani zničit.
Pocítíš, co je to pokoj proti zlobě, něžnost proti hrubosti,
citlivost proti bezcitnosti, sila statečnosti proti slabé zbabělosti, dobrota
proti zlobivosti, protože to nebudeš ty „svítit“, ale sám budeš ozařován
paprsky Božími.
Tohle je výsledek Koperníkova převratu v duši člověka. Tím
Koperníkem pro duši člověka je Ježíš Kristus, kterého by mnozí
nejraději upálili na štosu historie a přece On může i dnes mnohým
obnovit život a navrátit chuť k životu.
Jenže je to jen možnost – JESTLI CHCEŠ! Je to na tobě.
Svobodu Bůh respektuje nade všechno.
Je pravdou, že Ježíš neslibuje planou pohodu a zlaté hory
zdarma. Je pravdou, že Jeho cesta je mnohdy náročná a těžká. Ale jaký
by to byl poutník, turista, horolezec, který by se pro náročnost cesty
vzdal hodů, poznání neznámých krajin či zdolání vysoké hory? Přijmi
Ježíše do svého života, aby byl trvale dobrý! Bota fé /portugalsky/ –

mluvil papež – dodej víru do svého života a podej ji dál. Tak to také
dělám prostřednictvím Občana.
Na Copacabaně se tato slova setkala s potleskem milionů
mladých. Myslím, že stoji to za se zamyslet. Možná takto se naplní
prožití onoho roku víry, který potrvá do 24. 11.
Další světový den mládeže se bude konat v polském Krakovu
v roce 2016.
My v pruské farnosti se snažíme dělit o víru pravidelně
i při mimořádných akcích a tím dávat životu bohatší chuť. Chci
vás pozvat na naše pravidelná setkání v pruském kostele a také
na mimořádné akce, které chystáme.
 5. 10. – farní pouť do Kladska, ke hrobu Arnošta z Pardubic,
prvního v dějinách pražského arcibiskupa a do mariánských
poutních míst ve Vambeřicích a Bardu ve Slezsku. Jsou to stará
poutní místa, do kterých kdysi, když ještě byla na českém území,
putovali lidé z celé Moravy.
 2. 11. – dušičková pobožnost na hřbitově. Začátek v 10.00 hod.
v kostele.
 3. 11. – Svatohubertská pouť myslivců a lesáků. Každoročně se
ve Švábenicích koná Svatohubertská pouť organizovaná
mysliveckým sdružení Střela ze Švábenic. Tento rok už to bude
po páté. Slavnost začíná halalím trubačů před kostelem, pak bude
průvod s kořistí do kostela na mši. Slavnost vede P. Jan Kornek
z Dubu nad Moravou – sám výborný myslivec. Proto bych chtěl
pozvat také myslivce z Moravských Prus, Vážan a Boškůvek
k oslavě svého patrona sv. Huberta. Začátek bude u kostela
ve Švábenicích v 9.30 hod.
 24. 11. – slavnostní ukončení roku víry o svátku Ježíše Krista
Krále.
 1. 12. – zahájení adventní doby.
 2. 12. – první roráty pro děti a během rorátů se již těšíme na blížící
se Vánoce.
Tímto bych také chtěl vroucně, jménem svým i všech pruských
farníků, poděkovat za obecní příspěvky na dokončení opravy střechy
kostela. Kéž náš kostel slouží všem a ke chvále Nejvyššího.

Ke všem mimořádným akcím a pravidelným společným
setkáním při bohoslužbách v našem pruském chrámu Sv. Jiří srdečně zve
P. Boguslaw

Z KRONIKY
1947
Leden; zima z minulého prosince (od 10. 12.) nepolevuje
a mrzne od -5°C do -20°C až do 10. března, a zdá se, že zima roku
letošního je horší zimy 1928 až 1929, jelikož není čím topit a také není
co obléct; hospodářsky jest tento rok opravdu špatný; jarní práce začínají
4. dubna a pro nepohodu se táhnou přes celý duben až do polovice
května; rok tento byl velice suchý; celkem napršelo 367 mm; většinou
pršelo až ke konci roku; do půli roku napršelo jen 128 mm, nejvíce
v červenci 64 mm; v září vůbec nepršelo; z roku minulého vláhy také
málo; bylo velice málo zimní vláhy a proto úroda roku letošního byla
velmi malá a to nejen u nás ale ve všech okolních státech; působí proto
nadřízeným úřadům nemalé starosti a potíže v zásobení obyvatelstva;
v důsledku toho je od prvního listopadu snížena dávka zásobení o 10%
a chybějící množství ev. potřeba je opatřena na základě obchodní
smlouvy dovozem ze zahraničí hlavně však ze sovětského svazu.
Únor; zima nikterak nepolevuje, mrzne a chumelí; doprava
vázne a prohazují se silnice; jedná se o zřízení vodovodu v obci; snad
soukromého, snad skupinového (Ivanovice); 12. je zde kontrola porážek;
13. kontrola povinné dodávky sádla.
Jelikož naše obec podle řádného i mimořádného rozpočtu
nekryje vydání řádnou úhradou je proto nucena a žádá o příspěvek
z tzv. vyrovnacího fondu, v důsledku čehož je povinna zavésti obecní
dávky tj. dávku z nápojů, z karet, z bytů a ze psů; dávka tato činí: ze psů
80 Kčs, z bytů 50 Kčs, z karet 1 Kčs ze hry a 10% z nápojů.
Březen: až do 10. mrzne; jinak jest březen studený a sychravý;
více zimy než tepla; budovy, které jsou ve špatném stavu se
při rozmrzání sesouvají a těžko se opravují, neboť není

stavebního materiálu; pociťuje se také nedostatek hosp. krmiv hlavně
sena a slámy; dne 6. března jest předvečer oslava narozenin T. G.
Masaryka, pořádá sbor hasičů; účastnilo se i hodně občanů.
Duben: kolem 4. dubna začínají polní práce; již je zde vidět
špačky, čejky i vlaštovky; dělníci pokud nejsou přes celou zimu
zaměstnaní odjíždějí za výdělkem; platební podmínky dělnictva jsou
dobré; projevuje se nedostatek učňů pro práce zednické, tesařské,
kamenické aj.; je ale nadbytek automechaniků a elektrotechniků;
od práce zemědělské se však vzdalují všichni; 19. dubna se zavádí letní
čas; tento měsíc se dokončuje oprava kostela tj. nová věž a omítka
celého kostela; celkový náklad této opravy činí přes 300 000 Kčs; v době
posvícení tj. 27. dubna je letošního roku naše obec ve vzorném a pěkném
úklidu; 29. je oslava našeho osvobození; jsou vyvěšeny prapory; kolem
domu čís. 45, 46, 47, 48 a 106 se klade kanalisační potrubí u okr. silnice.
Květen: ze začátku chladný později pak teplý a parný, 31. je
38°C; za celý měsíc napršelo 44 mm; stromy pěkně odkvetly; zdá se, že
bude dosti včel; 11. je oslava svátku matek; seřazení u školy, u pomníku
padlých projevy, státní hymna a besídka mládeže v Sokolovně; 14. je
schůze na dodávky s připomínkou, že venkov nedodává dobytek a tudíž
nedostane maso; k tomu netřeba poznámky; 17. je vydán úřední zákaz
zkrmování obilí na zeleno; je také zbourán domek čís. 84 a na jeho místě
vystaven nový; opravují se obytné budovy čís. 36, 21, 41, 136, 151;je
postaven ohradní plot u domku čís. 4.
Červen: první polovice více chladný; 12. je prohlídka požárních
opatření; 13. je mráz; na dolinách pomrzly brambory; druhá polovice
měsíce je parná, 30. je na silnici 48°C; 15. začíná senoseč; 18. je
komisionální jednání v pískovém lomu; 26. je úřední komise na rozšíření
hřbitova a na brodisko, které se má dle návrhu místních činitelů
a odhlasování MNV zasypat; (pozn. kronikáře; snad do toho promluví
zákon požárové policie ze dne 5/4 1873 Z. z. č. 35 § 23); otevírají se
soukromé i veřejné pískové lomy, Pavlík Klement a Pavlík Josef;
11. berní vykonavatel vybírá dosud nezaplacené daně; také se pěstuje
sport. kopaná; Těl. Jed. Sok. zahajuje přípravné práce na vybudování
místního koupaliště s upsáním podílu po 1000 Kčs; pro nedostatek
pracovních sil v zemědělství a málo vody, zavádějí se v obci soukromé
vodní stanice jež vyžádají značného nákladu; je opravena budova
obec. radnice zvenčí.

Červenec: 1. hosp. výkazy; 2. památná oslava výročí bitvy
u Zborova; jsou vyvěšeny prapory; 11. začínají žně; většinou se všechno
seče strojem. Jedná se o příděl pozemků u Zouvalky po odsunutých
Němcích; zakládá se strojní družstvo, které má ke konci roku 34 členů
s podílem 100%, má svoje stanovy a je zapsáno v obch. rejstříku; má
název „Zemědělské strojní družstvo zap. spol. s ob. ručením v Mor.
Prusích“.
Srpen: suchý a parný; je obava, že nebude zemáků, kolem
17. trochu popršelo; končí se výmlaty; sklizeň je velmi špatná; 3. je
vyhlášen zákaz zkrmování chlebového obilí; domácí šrotování je volné;
17. je vyhláška o plnění dodávky vajec, za každé nedodané vejce je
stanovená pokuta 10 Kčs; zavádí se do Boškůvek telefon; po lesích se
vyskytují tlupy tzv. banderovců; proti nim pokračuje policie a vojsko;
současné přestřelky; následkem dětské obrny, která se vyskytla v okrese
jsou prodlouženy školní prázdniny o jeden měsíc; jak již dříve zmíněno
jest na zdejší škole od r. 1945 zavedena mateřská školka, po stránce péče
o mládež nutno zaznamenat, že není doposud, ovšem ku škodě obce,
nijak postaráno o vhodné místo pro poradnu matek a kojenců.
Září: teplý a suchý; za celý měsíc ani nekáplo; od 8. jsou
obhospodařovány brambory; dosud byly volné; jest dosti peckovitého
ovoce a prodává se: kadlátky 6 Kčs a dorancije za 4 Kčs 1 kg; něco se
dává na kvas a pálí se slivovice; sejí se ozimy, ale pro velké sucho
špatně schází.
Říjen: rovněž suchý; kolem 18. hodně prší; 5. je zase zaveden
normální čas; vyskytuje se obrna koní a šíří se obrna vepřů; je zákaz
prodeje selat. Den 28. říjen byl vedle výzdoby prapory po obci také
oslaven v sokolovně.
Listopad: celý listopad se ještě seje a oře; 4. jsou zájemcům
o půdu do výměry 8 ha přidělovány pozemky u Zouvalky; po obci se
rozšiřuje telefonní síť; je zde komise na dodávku bramborů; 12. je
komise na dodávku obilí. 19. zabavuje SNB v obci dřevo; v zájmu
provozu sladoven a vývozu sladu mění se ječmen za kukuřici, pokud
jsou ovšem slněny kontingenty.
Prosinec: ze začátku deštivo a mlhy, kolem 18. mrzne až -8°C
pak polevuje; dnem 1. Je snížena sadba bramborů na 1 ha z 25 q na 22 q;
2. jsou voláni muži i ženy ročníků 1910 . 1917 na ústav hygieny
do Vyškova ku tělesné prohlídce; v obci se zavádí místní rozhlas asi

100 000 Kčs; 3. je zapojen a dán do provozu; rozhlas zavádí fir.
Boleslavský, správa Brno, vedení a rozhlasové zařízení fir. Poledník
Brno; 14. je schůze svazu přátel SSSR; 27. se zjišťuje potřeba stavebnin;
31. je výkaz veškerého hosp. zvířectva.
V tomto roce se do pohraničí odstěhovali: Gurka Ferdinand
(čís. 171) Slezské Pavlovice, Zouhar Oldřich (čís. 140) tamtéž; Jurkovič
Jožka (čís. 112) Krnov, Žarovský Josef (čís. 124) tamtéž, Pavlas (čís. 19)
Nový Jeseník, Adamec Jan (čís. 34) Štemberk, Šebesta František (čís.
57) Rázová, Pavlík Alois (čís. 92) Kinšperk u Mariánských lázní; za rok
1946 a 1947 se odstěhovalo 30 rodin.

se. Tentokrát na straně svobodných skórovali dvěma brankami, o ty se
postarali Tomáš Klíč a David Chujac. Ženatí se opět ukázali a kopli čtyři
branky, bodoval Jirka Vlček a to hned dvakrát, jeden gól proměnil Mira
Bugner a jeden Jarek Vejmola.
Celkově tedy svobodní x ženatí 2 x 4. Gratulujeme vítězům
a čest poraženým. Branky se patřičně zapily a těšíme se na příští rok.

SOKOL
NOHEJBAL
Dne 6. 7. 2013 se na pruském hřišti konal Uliční turnaj
v nohejbale „O POHÁR STAROSTY OBCE“. Zúčastnilo se 8 mužstev
celkem. Finální umístění bylo následující:
1. místo - CHALOUPKY - Chujac J., Chujac D., Ruckl P.,
2. místo - HONKY - Palla J. ml.+st., Vejmola J. a jako
3. místo - NÁVDANKY - Dostálek M., Pacák R., Grégr I.
Další nohejbalový turnaj, MEMORIÁL JIŘÍHO ŠPIČÁKA,
proběhl 27. 7. 2013, ačkoli se zapsalo jen 5 mužstev, tak jsme si dobře
zakopali. Vítězné příčky obsadila tato mužstva:
1. místo - RYBNÍČEK ve složení Sedláček, Kreutzer, Šmetka;
2. místo - zvané URČITĚ - Pekařík Z., Svoboda, Trávníček
3. místo - MOR. PRUSY - Vejmola J., Pacák R., Dostálek M.
Nyní se v okresní soutěži v nohejbalu dohrávají poslední zápasy
a sezona se blíží ke konci, zatím náš tým zaujímá krásné 3. místo.
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ SVOBODNÍ x ŽENATÍ
Tak jako každý rok se i letos konalo na místním hřišti utkání
v kopané mezi zástupci svobodných a ženatých mužů z naší obce.
Za příznivého počasí jsme si v sobotu, 24. 8. 2013, zakopali a pobavili

TENIS
Další sportovní aktivitou našich sportovců je celoletní
prázdninový turnaj dvojic v tenise, který stále probíhá. Výsledkovou
listinu je možno si prohlédnout na kiosku na hřišti.
Zájemci si samozřejmě mohou zamluvit kurty a jít si zahrát,
i mimo turnaj.

PODĚKOVÁNÍ
Bohužel nás v červenci tohoto roku navždy opustil náš
dlouholetý starosta pan Jan Hladký. Proto bychom mu rádi věnovali
alespoň těchto pár řádků.
Po celou dobu jeho členství v našem spolku byl právě on tím
hnacím motorem. Právě díky němu se naše činnost aktivně rozvíjela.
Ať už se jedná o účast v okresních soutěžích stolního tenisu a
nohejbalu nebo pravidelné konání letních turnajů. Zasloužil se však i
o rozšíření sportovního areálu v Moravských Prusích. S jistotou
můžeme říct, že TJ Sokol Mor. Prusy by nebyl takový, jakým je teď.

Velké poděkování mu patří nejen za práci, kterou odvedl ale i
za jeho kamarádskou povahu. Díky, Honzo, budeme se snažit
pokračovat v Tvých stopách, i když už to nebude jako dřív.
Jak by řekl starosta TJ Sokol Mor. Prusy Honza Hladký:
SPORTU ZDAR!
Za TJ SOKOL
Jarek Vejmola
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Vyškov B
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Touto cestou chci poděkovat rodičům za spolupráci a podporu,
ale především klukům za spoustu hodin strávených na trénincích,
za jejich snahu, i když to není vždy jednoduché a chci jim popřát mnoho
dalších sportovních úspěchů v nově započaté sezoně, kdy již přešli
do starší přípravky.
Vladimír Foret
trenér přípravky

MLADÍ FOTBALISTÉ

UDÁLOSTI

Spousta dětí z naší obce dojíždí do různých kroužků a za sporty
v okolí Vyškova. Několik chlapců jezdí trénovat a hrát fotbal za Sokol
Bohdalice, ať už jako mladší či starší přípravka nebo mladší či starší
žáci. Všechny spojuje především radost ze hry, smysluplně strávený
volný čas a touha po vítězství a úspěchu. Kluci kopou okresní soutěž,
každý ve své věkové kategorii. Trénuji ty nejmladší, kde v loňské sezoně
hráli za mladší přípravku tito kluci z Moravských Prus: Adam Foret,
Saša Bureš, Juraj Horváth, Alan Berger a také jejich spolužák Vašek
Gašpar z Vážan. Všichni kluci chodili celou sezonu na tréninky, jezdili
v zimě na halové turnaje, dřeli v zápasech a jejich píle a dřina se
nakonec vyplatila, protože získali celkem 30 bodů (skóre 130 : 76) a tím
si zajistili krásné 3. místo v okrese! Výsledek je o to cennější, že kluci
za sebou zanechali týmy, jako jsou Drnovice, Rousínov, Brankovice
a další, kteří mají mnohem více hráčů a lepší zázemí a podmínky.

Narození:
Sňatek uzavřeli:

Barbora Klvačová a Miroslav Osička
Petra Molitorisová a David Gašpar
Vladislav Váňa a Anna Fjodorovna Sacharova
Jana Rücklová a Radim Toman
Odstěhovali se:

Petra Gašparová
Barbora Osičková
Kateřina Pospíšilová
Vladislav Váňa

Přistěhovali se:

Ing. Miroslav Raus
Hana Kyprová
Jiří Kypr
Martin Štěrba

TABULKA
Rk.

Tým

Záp

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Vyškov A

16

13 0

3

177: 71

39

( 15)

2.

Pustiměř

16

13 0

3

172: 77

39

( 15)

3.

Bohdalice

16

10 0

6

130: 76

30

( 6)

4.

FKD

16

9

1

6

152: 70

28

( 4)

5.

Rousínov

16

9

1

6

166:112

28

( 4)

6.

Brankovice

16

9

0

7

143: 90

27

( 3)

+

Natálie Jiroušková

Jubileum:
červenec 2013

Ladislav Kupčík
Františka Zbořilová
Alžběta Kudličková
Helena Tomášková

Ludmila Pavesková
Magdalena Vlčková
Anna Jeřábková
Miroslav Hrubý
srpen 2013

Růžena Bechová
Oldřich Kříž
Josef Procházka
Renata Bednaříková
Bohumil Kozák
Josef Hrozek
Anna Krátká

září 2013

Marie Michelová
Marie Vránová
Jitka Slezáková
Marie Novotná
František Solava
Ludvík Navrátil
Karel Hofman

Úmrtí:

Jan Hladký
Miroslav Řezník
Jana Svobodníková
Vítězslav Večerka
Arnošt Bednář

POZVÁNKA
Svaťka ŠEBESTOVÁ zve všechny milovníky pohybu
na pravidelné cvičení AEROBICU,
a to každé pondělí od 19,00 – 20,00h v místním kulturním domě.
S sebou potřebujete vhodnou sportovní obuv, podložku,
pití a dobrou náladu.

