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Každý rok je advent spojený se setkáváním rodiny a přátel,
přinášením radosti svým nejbližším apod. O tom není pochyb!
Ale od 20. století k Vánocům neodmyslitelně patří také
televize. I ti, kteří přes rok tento přístroj zapínají zřídka, o vánočních
svátcích neodolají a atmosféru doladí pohádkami, zimní filmy, nebo
záznamy vánočních koncertů.
Už nejsem malé dítě, ale i tak si nejsem jistá, která pohádka
si zaslouží titul „má nejoblíbenější“. Tak jsem si to rozdělila a naštěstí
mi tento můj harmonogram televizní kanály zatím vždy umožnily.
K rannímu vyklizení obývacího pokoje patří princezna Krasomila
čekající na rozkvět poupátka, u zdobení stromečku čekám, až Myšímu
kožíšku upadne prsten do polévky, odpoledne mi Krakonoš a jeho
lyžníci připomenou, jak to bylo s prvními ski a večer, po rozbalení dárků
jsme zvědaví na pohádku novou.
Na Boží hod, na svatého Štěpána a až do Nového roku je to
obdobné. Nesmím si nechat ujít, jak princ Václav rozesměje princeznu
Helenu, jak se napraví anděl Petronel, jak Martinovi nezbyde než se
oženit s Káčou. Pokaždé mě baví dobrodružství malého Vaška, kdy
hledá svého tatínka a pak s ním tráví první prázdniny u dědečka, ale
zajímá mě i jak Albert, Pepa a Michal zvládnou šest dětí.
Všechny pohádky spojuje šťastný konec! A tak vám chci popřát
krásný konec tohoto roku a stejně dobrý začátek toho očekávaného
nového roku, roku 2014!
Tereza Řezníková

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Veřejná zasedání zastupitelstva obce se po letních prázdninách
se uskutečnila v září a listopadu.
Program ZO 27. 09. 2013
1. Technický bod - zahájení, schválení programu 17. zasedání
Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky, určení a schválení
zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Rozpočtové opatření č. 4/2013.
3. Žádost o příspěvek Římskokatolické farnosti Moravské Prusy
na opravu střechy kostela sv. Jiří.
4. Žádost o půjčku na předfinancování dětského hřiště v areálu – TJ
Sokol Moravské Prusy.
5. Zpráva o činnosti rady obce.
6. Diskuze, závěr.
Bod č. 2
Rozpočtové opatření č. 4/2013
Navýšení rozpočtu
na straně příjmů celkem o
na straně výdajů celkem o
Upravený rozpočet ke dni 27. 09. 2013
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje

400,- Kč
400,- Kč
6 499 400,- Kč
6 499 400,- Kč

ZO schválilo rozpočtové opatření.
Bod č. 3
Žádost o příspěvek Římskokatolické farnosti Moravské Prusy na
opravu střechy kostela sv. Jiří
Starosta obce seznámil zúčastněné ZO s další žádostí
Římskokatolické farnosti Moravské Prusy na dokončení opravy střechy

kostela, kde je stanoven rozpočet na opravu ve výši 179 000,- Kč. Dále
sdělil dřívější informaci od P. Mgr. Boguslawa Jonczyka, že farnost
podá žádost o dotaci na opravu střechy kostela přes MAS Rostěnice
na rok 2012 a SZIF a na chybějící finanční částku by podal žádost
na obec. Žádost nebyla v uvedeném roce podána.
Protože se na posledním zasedání zastupitelstva obce
nerozhodlo nadpoloviční většinou pro přidělení nebo nepřidělení
finančního příspěvku, přesunulo se projednání této žádosti na dnešní
veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Pro rok 2013 byl v rozpočtu obce vyčleněn finanční příspěvek
ve výši 30 000,- Kč, který byl farnosti už zaslán. ZO neschválilo další
finanční příspěvek na rok 2013 Římskokatolické farnosti.
Hlasování: PRO – 0, PROTI – 9, ZDRŽEL SE – 1,
Bod č. 4
Žádost o půjčku na předfinancování dětského hřiště v areálu – TJ
Sokol Mor. Prusy
Starosta obce seznámil ZO se žádostí TJ Sokol Mor. Prusy
o půjčku na předfinancování vybudování dětského hřiště v areálu
TJ Sokol ve výši 86 661,- Kč, které bude zbudováno v průběhu měsíce
listopadu roku 2013. TJ s přispěním manželů Kubíkových podala žádost
na dotaci pro vybudování dětského hřiště přes MAS Rostěnice na SZIF,
která byla schválena. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova byla podepsána oběma smluvními stranami dne 24. 09. 2013.
Proplacena bude po předložení žádosti o proplacení výdajů do konce
letošního roku v průběhu roku 2014. Poskytnutá finan. částka bude
TJ Sokol vrácena obci po obdržení dotace, nejpozději do 30. 09. 2014.
Celková náklady na pořízení dětského hřiště činí 96 290,- Kč. TJ Sokol
hradí 10% z celkové částky, tj. 9 629,-Kč. Zastupitelstvo obce schválilo
půjčku na předfinancování dětského hřiště.
Bod č. 5
Zpráva o činnosti rady obce
Starosta obce zaslal všem zastupitelům obce, prostřednictvím
emailu činnost rady za období od 25. 09. 2012 do 16. 09. 2013. Žádný
dotaz k činnosti rady nebyl podán.

-

Bod č. 6
Diskuze, závěr
Starosta seznámil ZO:
Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Prusy-Boškůvky pro projednání
s dotčenými orgány (DO) – zaslané na e-maily.
Vánoční osvětlení stromu u ZŠ

Program ZO 21. 11. 2013
1. Technický bod - zahájení, schválení programu 18. zasedání
Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky, určení a schválení
zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Záměr prodeje pozemku parc. č. 2832/4 - orná půda v k.ú.
Moravské Prusy.
3. Záměr prodeje pozemků: parc. č. 1922/4, 1922/5, 1922/6, 1922/7,
1922/8, 1922/9, 1922/10 – zahrady; parc. č. 1922/12, 1922/13,
1922/14, 1922/15, 1922/16, 1922/17, 1922/18 – ostat. plocha – jiná
plocha vše v k.ú. Moravské Prusy.
4. Rozpočtové opatření č. 5/2013 a 6/2013.
5. Nabytí nemovitého majetku – Polní cesty VC-2, NC4a.
6. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 4459, ostat. plocha – ostat.
komunikace v k.ú. Moravské Prusy.
7. Záměr prodeje pozemku parc. č. 3948 - orná půda v k.ú. Moravské
Prusy.
8. Diskuze, závěr.
Bod č. 2
Záměr prodeje pozemku parc. č. 2832/4 - orná půda v k.ú.
Moravské Prusy
Parc. č. 2832/4 o výměře 1500 m2 je určena pro výstavbu RD
v lokalitě Milíř. Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na úřední desce
obce od 31. 10. 2013 do 18. 11. 2013.
Ocenění majetku pro věci nemovité provedl Ing. Šindelář
Vladimír podle cenového předpisu a vyhlášky: 250,30 Kč/m2 = 375
450,- Kč za celý pozemek a podle tržního ocenění majetku – obvyklá
cena: 360,- Kč/m2 = 540 000,-Kč za celý pozemek
Bylo předloženo 5 nabídek, které Rada obce projednala na svém
zasedání dne 18. 11. 2013. Nabízená finanční částka za pozemek

od jednotlivých zájemců byla od 100 Kč/m2 do 240 Kč/m2. Rada obce
doporučila prodat pozemek nejvyšší nabídce.
ZO schválilo prodej pozemku nejvyšší nabídce za cenu
240 Kč/m2 tj. 360 000,- Kč za celý pozemek.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 2
Bod č. 3
Záměr prodeje pozemků
parc. č. 1922/4, 1922/5, 1922/6, 1922/7, 1922/8, 1922/9, 1922/10 –
zahrady v k.ú. Moravské Prusy,
parc. č. 1922/12, 1922/13, 1922/14, 1922/15, 1922/16, 1922/17,
1922/18 – ostat. plocha – jiná plocha v k.ú. Moravské Prusy
Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na úřední desce obce od
31. 10. do 18. 11. 2013. Na výše jmenované pozemky byl vyhotoven
GP č. 392-4/2009. Geodetické zaměření bylo provedeno podle
stávajícího oplocení parcel. Při tomto měření se zjistilo, že u devíti
parcel ze čtrnácti je jiná výměra, než uvádí výkaz dosavadního stavu
údajů na katastru nemovitostí. Dále bylo zjištěno, že pozemky parc.
č. 1922/12, 1922/13, 1922/14, 1922/15, 1922/16, 1922/17, 1922/18 byly
vedeny na katastru nemovitostí ve způsobu využití jako dobývací prostor
a prodej by se nemohl uskutečnit. Z těchto důvodů se projednalo
s Obvodním báňským úřadem v Brně vyřazení z tohoto způsobu využití
a pozemek se převedl do ostatní plochy.
MěÚ – staveb. úřad ve Vyškově souhlasil, na základě žádosti
obce s dělením a scelováním pozemků.
Ocenění majetku pro věci nemovité provedl Jaroslav Drbal,
Vyškov.
Výchozí cena
35,- Kč/m2
Základ. cena podle §28 odst. 1 písm. j) dle zák. č.
70,- Kč/m2
151/1997 Sb.
Oceněný pozemek, dle § 29 – zeměděl. pozemek
10,16 Kč/m2
Oceněný pozemek, dle § 32 odst. 3 – ostat. plochy
4,81 Kč/m2
Finanční náklady, které by se měly přičíst k ceně určené k prodeji.
Znalecký posudek celkem za všechny pozemky
3 500,- Kč

Geodetické zaměření za jednotlivé pozemky a vyúčtování od
Geodetické kanceláře
parc. č. 1922/4, 1922/5, 1922/12 a 1922/13
2 400,- Kč
parc. č. 1922/6 až 1922/10, 1922/14 až1922/18
4 800,- Kč
Poslední prodeje pozemků v obci probíhaly v rozmezí 35,až 50,-Kč/m2.
Všechny prodávané obecní pozemky jsou zaplocené a jsou
za rodinnými domy vlastníků, kteří podali nabídky k odkoupení
po vyvěšení záměru prodeje. Druh pozemků je zahrada a ostat. plocha.
Bylo předloženo celkem 8 nabídek, které rada obce projednala
na svém zasedání dne 18. 11. 2013. Na parc. č. 1922/4 a 1922/12 byly
předloženy dvě nabídky a dne 21. 11. 2013 byla jedna z těchto nabídek
stáhnuta žadatelem.
PŘIPOMÍNKY, NÁZORY:
Přítomní žadatelé o předmětné pozemky, vznesly tyto
připomínky či dotazy:
1. Kdo požaduje geometric. zaměření a prodej pozemků.
Odpověď: Geometrické zaměření pozemků požaduje obec,
aby se zabránilo případným nejasnostem. Pozemky byly oploceny
dřívějšími vlastníky a nikdo neví, jestli oplocení je na hranicích
jednotlivých pozemků. Obec se snaží vypořádat nejasnosti v pozemcích,
které jsou obecní, ale užívají je občané. Často na takových pozemcích
stojí i stavby. Občané tyto pozemky využívají, jsou v těsné blízkosti
jejich nemovitostí, a proto v některých případech obec volí cestu
prodeje. V jiných případech sepíše s občany nájemní smlouvu. U těchto
konkrétních pozemků v lokalitě „Vartisko“ bylo vzhledem k jejich
umístění rozhodnuto o prodeji. Pokud nebudou žadatelé s prodejem
souhlasit, bude s nimi uzavřena nájemní smlouva. Současně přítomný
právní zástupce obce JUDr. Střelec připomněl, že občané dosud
předmětné pozemky využívali bez jakéhokoliv plnění a obec by mohla
v krajním případě přistoupit k vymáhání plnění za uplynulé dva roky,
kdy ještě nedošlo k promlčení.
2. Proč je odhadní cena tak vysoká.
Odpověď: Odhadce Ing. Drbal se byl na místě podívat. Nezvonil
u každého domu, ale pozemky částečně viděl. V evidenci katastru
nemovitostí jsou dané pozemky parc. č. 1922/4 až 10 vedené jako

zahrady a pozemky parc. č. 1922/12 až 18 vedené jako ostatní plocha,
z toho odhadce vycházel. Pokud jsou pozemky vedené v KN jako
zahrada, nemůže je odhadce ocenit jako písek. Odhadce se řídí
tabulkami a jeho odhad má přesná pravidla. Zahrady byly po dlouhá léta
obhospodařovány vlastníky domů, mohou požadovat nějakou náhradu,
popř. snížení prodejní ceny?
Odpověď: Zahrady byly sice obhospodařovány a udržovány
vlastníky domů, ale současně tito lidé využívali spoustu let obecní
pozemky ve svůj prospěch a nikdo z nich neplatil nájem za užívání.
Z tohoto důvodu starosta obce i další přítomní zastupitelé odmítají
prodej pozemků za nabídnutou cenu 1,- Kč.
3. Proč měli zájemci navrhovat cenu pozemku, když už byla
odhadcem stanovena a zástupci obce nepřipouští debatu o jiné
(nižší) ceně?
Odpověď: Jedná se o standardní postup. Dle Zákona o obcích
č. 128/2000 Sb., při prodeji obec musí vyvěsit záměr prodeje pozemku
na úřední desku 15 dnů před samotným prodejem. V této lhůtě se může
kdokoliv přihlásit s nabídkou a navrhnout cenu. Na základě nabízené
částky s ohledem na znalecký posudek a ceny, za které obec běžně
pozemky prodává, rozhodne zastupitelstvo o konečné částce za 1m2.
Dále se přítomní žadatelé stále dokola dohadovali o výši ceny
pozemku. Žadatelé opakovali, že na pozemku je písek a cena 35 Kč/m2
je vysoká, že neodpovídá stavu pozemku. Starosta obce, účetní
i zastupitelé se jim opakovaně snažili vysvětlit důvody, ale žadatelé
nebyli ochotni přijmout fakt, že se dle zápisu v KN jedná o zahradu,
resp. ostatní plochu a je potřeba takto pozemky brát. Žadatelé tedy
navrhovali, aby se změnil druh pozemku v KN. Starosta obce
je upozornil, že v roce 2002 probíhaly v obci komplexní pozemkové
úpravy, ke kterým se občané mohli vyjadřovat a uplatnit námitky.
Na dotaz, zda některý z žadatelů nebo bývalých vlastníků tohoto svého
práva využil, se nikdo nepřihlásil. Všem vlastníkům nemovitostí tento
stav vyhovoval, jak byl a neřešili jej. Tato debata se stále točila kolem
tohoto problému, k ničemu novému se nedošlo, proto zastupitelé navrhli
hlasování.
Návrh zastupitelů prodat předmětné pozemky za cenu
za 35 Kč/m2 a k tomu přičíst úhradu za vynaložené náklady obce
na geometrický plán, znalecký posudek, notářské náklady, vklad

do katastru. Uvedená cena je v obci cena obvyklá, za kterou
se v nedávné době prodávaly podobné pozemky.
ZO schválilo prodej všech pozemků za navrženou cenu 35,Kč/m2 a vynaložené náklady na geometrický plán, znalecký posudek,
notářské náklady, vklad do katastru.
Hlasování: PRO – 11, PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 1,
Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 5/2013
Navýšení rozpočtu na straně
příjmů celkem o
výdajů celkem o
Upravený rozpočet ke dni 22. 10. 2013
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Rozpočtové opatření č. 6/2013
Navýšení rozpočtu na straně
příjmů celkem o
výdajů celkem o
Upravený rozpočet ke dni 21. 11. 2013
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje

239 000,- Kč
239 000,- Kč
6 738 400,- Kč
6 738 400,- Kč

28 300,- Kč
28 300,- Kč
6 766 700,- Kč
6 766 700,- Kč

ZO schválilo obě rozpočtová opatření.
Bod č. 5
Nabytí nemovitého majetku – Polní cesty VC-2, NC4a
Starosta obce seznámil zúčastněné ZO s bezúplatným nabytím
nemovitého majetku do majetku obce v hodnotě 6 209 611,22 Kč
v rámci Pozemkových úprav v k.ú. Moravské Prusy pod názvem „Polní
cesty VC-2 a NC4a v k.ú. Moravské Prusy“.
Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatné nabytí nemovitého
majetku do majetku obce v hodnotě 6 209 611,22 Kč v rámci
Pozemkových úprav v k.ú. Moravské Prusy pod názvem „Polní cesty
VC-2 a NC4a v k.ú. Moravské Prusy“.

Hlasování: PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0,
Bod č. 6
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 4459, ost. plocha – ostat.
komunikace v k.ú. Mor. Prusy
Starosta obce seznámil ZO se žádostí investorů stavby RD Evy
Dostálkové a Pavla Krajčoviče k prodeji části pozemku parc. č. 4459 –
ostat. plocha v k.ú. Mor. Prusy o výměře 56 m2. Žadatelé nabízejí 80,Kč/m2, celková nabídnutá cena činí 4 480,- Kč. Záměr prodeje pozemku
byl vyvěšen na úřední desce obce od 31. 10. do 18. 11. 2013.
Dále uvedl, že kolem vodních toků je ochranné pásmo, kde se
v zákoně 254/2001 Sb., Zákon o vodách v § 49 odst. 2 písm. c) se uvádí,
že správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku užívat
pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to u drobných vodních
toků v šířce do 6 m od břehové čáry. Předmětný obecní pozemek je
přibližně široký 7,20 m a nachází se mezi pozemkem žadatelů a vodním
tokem. Žadatelé požadují z této šířky pozemku na jedné straně
odkoupení 4,95 m. Nebylo by dostatečné ochranné pásmo. Dále, by
u případného jednání k údržbě vodního toku mezi správcem vodního
toku a vlastníky nemovitostí mohlo dojít k neurčeným problémům.
Z těchto důvodů nedoporučuje Rada obce část pozemku parc. č. 4459
o výměře prodat.
ZO neschválilo prodej části pozemku.
Hlasování: PRO – 0, PROTI – 13, ZDRŽEL SE – 0,
Bod č. 7
Záměr prodeje pozemku parc. č. 3948 - orná půda v k.ú. Moravské
Prusy
Starosta obce seznámil ZO se žádostí manž. Vladimíry a Jiřího
Novotných, Vážany č. p. 1 k prodeji pozemku parc. č. 3948 – orná půda
v k.ú. Mor. Prusy o výměře 8 242 m2.
V první nabídce byla uvedena cena 13,- Kč/m2.
Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na úřední desce obce
od 31. 10. do 18. 11. 2013.
Po vyvěšení na úřední desce přišla nabídka manž. Novotných
na částku 22,- Kč/m2. Celková nabídnutá částka je 181 324,- Kč.

Rada obce nedoporučuje tento pozemek prodat. Pozemek má
v nájmu ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích do roku 2019.
Obec v současné době nemá zájem prodávat ornou půdu.
ZO neschválilo prodej pozemku.
Hlasování: PRO – 0, PROTI – 11, ZDRŽEL SE – 2,
Bod č. 8
Diskuze, závěr
- Starosta seznámil ZO s Návrhem Zprávy o uplatňování ÚP PrusyBoškůvky pro projednání s dotčenými orgány (DO) – zaslané na emaily ZO.
- Domluva na využití nabídnuté akce a zakoupení 2 ks pružinových
houpadel - jedno na hřiště v Boškůvkách, druhé na hřiště na
Zákopčí v Moravských Prusích.
- Debata nad návrhem rozpočtu na rok 2014, který se připravuje na
příští zastupitelstvo.
DALŠÍ INFORMACE OBČANŮM

nebo 500,- Kč za chalupu; poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč
a za každého dalšího 150,- Kč.
Plesy plánované na I. čtvrtletí roku 2014:
17. 01. 2014 Myslivecký ples
08. 02. 2014 Hasičský ples
09. 02. 2014 Maškarní ples pro děti
Vážení občané,
přejeme Vám všem krásné a klidné vánoční svátky
ve společnosti svých nejbližších a hlavně dětem bohatého Ježíška.
Také
Vám
přejeme
příjemné
prožití
Silvestra
a v nadcházejícím roce 2014 především pevné zdraví, spoustu štěstí
a lásky, osobní pohody a hodně pracovních i osobních úspěchů.
Za obecní úřad
Kateřina Burešová a Lubomír Šebesta

Svoz odpadu v době vánočních svátků
Příští svoz komunálního odpadu připadá v naší obci na Štědrý
den v úterý 24. 12. 2013.
Oznamujeme občanům, že v tento den svoz normálně
PROBĚHNE, žádná změna není.
Firma Respono současně upozorňuje, že ve dnech 24. 12., 25.
12., 26. 12., 31. 12. 2013 a 1. 1. 2014 budou uzavřeny sběrné dvory
pro veřejnost.
Vybírání místních poplatků v roce 2014
Jako vždy bude leden 2014 ve znamení inventur a účetních
závěrek a v únoru potom proběhne na obci účetní audit, takže místní
poplatky za svoz komunálního odpadu a psy budeme vybírat
až od pondělí 24. února 2014. Žádáme občany, aby nechodili na obecní
úřad s platbou před tímto datem. Děkujeme za pochopení.
Výše poplatků zůstala pro rok 2014 stejná jako v roce letošním,
tzn. poplatek za svoz odpadu 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem v obci

VÝSLEDKY VOLEB
VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY v obci Prusy-Boškůvky
konané ve dnech 25. - 26. října 2013
Volební okrsek č. 1 - Moravké Prusy
Zapsaných voličů celkem: 447
K volbám přišlo: 280 voličů, což je 62,63 %
Počet platných hlasů: 276
Strany podle počtu získaných hlasů:
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
KDU – ČSL

81 hlasů
70 hlasů
38 hlasů
25 hlasů

Top 09
Úsvit přímé demokracie
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
Strana zelených
Strana práv občanů Zemanovci
Hlavu vzhůru - volební blok
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
Koruna Česká
Suverenita - Strana zdravého rozumu
LEV 21 - Národní socialisté

15 hlasů
13 hlasů
12 hlasů
7 hlasů
6 hlasů
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
0 hlasů
0 hlasů

Volební okrsek č. 2 - Boškůvky
Zapsaných voličů celkem: 56
K volbám přišlo: 34 voličů, což je 60,71 %
Počet platných hlasů: 34
Strany podle počtu získaných hlasů:
Komunistická strana Čech a Moravy
KDU – ČSL
Úsvit přímé demokracie
Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Občanská demokratická strana
TOP 09
Česká pirátská strana

10 hlasů
6 hlasů
6 hlasů
4 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

MATEŘÍDOUŠKA
Hned začátkem září se naši Motýlci a Berušky vydali na filmové
představení do kinosálu města Vyškova. Filmová pohádka „Justin, jak

se stát rytířem“, se všem dětem moc líbila. Další kulturní akcí byl
hudební pořad pana Vojkůvky, který je operním pěvcem a vhodnou
formou dětem přibližuje tuto kulturní oblast. Děti si s ním společně
zazpívaly i zatancovaly písničky známé i ty méně známé a opět jsme
si potvrdili, že s muzikou a tancem se nikdy nenudíme. Ve třetím
říjnovém týdnu jsme uspořádali pro rodiče s dětmi akci nazvanou
„Dobývání pevnosti Skřítka Korálka“. Na podzimně vyzdobené školní
zahradě se sešly děti s maminkami, aby společně splnily několik úkolů,
které jim přichystal „ Korálek“. Znění úkolů a indicie k nalezení klíče
od mateřské školy bylo v dopise, který paní učitelky přečetly. Děti
překonávaly překážkovou dráhu, hledaly barevné korálky v písku,
ochutnávaly potraviny, navlékaly korálky,...Po nalezení klíče jsme
se vydali ke škole a všichni jsme byli napjati, zda se podaří školu
odemknout a najít v ní ukrytý poklad. Všechno dobře dopadlo. Děti
poklad našly a šťastně odcházely domů! V říjnu se naši školkáčci vydali
na exkurzi do místní knihovny. Paní knihovnice měly pro děti
připraveno spoustu her a hádanek. Děti se dověděly, co všechno se dá
v knihovně dělat, jaké knihy si tu můžeme zapůjčit, vymalovaly
si podzimní obrázky a zahrály si hru s veverkou a oříšky. Všem
se návštěva moc líbila a už se těšíme na další pozvání! V pátek
29.11.2013 jsme společně
se školáky jeli na divadelní
představení
Mach
a Šebestová do divadla
Radost v Brně. Všechny
děti vtáhlo představení
do děje
od
samotného
počátku a bavilo je celou
dobu bez rozdílu věku.
Příhody Macha a Šebestové
jsou
velmi
vděčné
a přitažlivé i pro jevištní
podobu a díky kouzelnému
utrženému sluchátku zažily
děti spoustu dobrodružství
s hlavními hrdiny.
Ve čtvrtek 5. 12.

přijelo za dětmi divadlo „Kača a Kača“, které dětem v kulturním domě
připravilo scénku „ Mikulášův dopis“. Děti se tu dověděly něco
z historie Mikulášské nadílky a naladily se na příchod Mikuláše. Ten
za nimi přišel za chvilku do školky i se svým doprovodem Čertem
i Andělem. Děti byly statečné a čerta se bály jenom ti, co trošku zlobí,
ale když slíbily, že už se polepší a budou poslouchat, dáreček
od Mikuláše dostaly i ony. Pak Mikulášovi a čertovi zazpívaly
mikulášské písničky a zarecitovaly čertovské básně.
Protože Vánoce jsou už za dveřmi, tak i u nás přípravy vrcholí.
Chystáme vánoční výzdobu, posloucháme koledy, připravujeme
program na besídku. Ta se uskuteční ve středu 11. 12. 2013. Po ní
už se všichni budeme těšit na Ježíška, jestli nám také v mat. škole něco
nadělí.
Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou výzdoby sálu
i s přípravou pohoštění a přispěli tak ke krásné atmosféře tohoto
vánočního odpoledne!

– program plný hádanek, říkanek a plnění úkolů, za který na závěr
dostaly sladkou odměnu.
Také děti ze 3. a 4. ročníku navštívily místní knihovnu. Pro ně,
jakožto zkušené čtenáře, si paní knihovnice připravily zajímavé úkoly
z knih Astrid Lindgrenové. Nakonec mohly děti uplatnit své znalosti
v připraveném kvízu.
Ve středu 23. 10. k nám do školy zavítalo přes 40 návštěvníků
na akci "Podzimní tvoření". Na několika stanovištích si mohli vytvořit
podzimní dekoraci - např. z dýně tzv. Jackovu lampu, pomocí
ubrouskové techniky a obyčejné zavařovačky skleněný svícen, zápichy
v podobě draka, čarodějnice či dýní, strašáčka z vařečky, dýni z proužků
papíru,...

Vánoční přání
Přejeme Vám krásné, šťastné a pohodové Vánoce a vše
dobré v novém roce.
Děti a zaměstnanci MŠ Moravské Prusy

ZA ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
V posledním čtvrtletí zažily děti v naší škole spoustu aktivit,
a nejen ony, uspořádali jsme hned několik mimoškolních aktivit i pro
vás – naše spoluobčany.
Na začátku října navštívili žáci 3. a 4. ročníku dětské dopravní
hřiště ve Vyškově, kde je čekalo procvičení nejen v praktické jízdě
po hřišti, ale i v teoretických znalostech pravidel silničního provozu.
Ve čtvrtek 10. 10. jsme s radostí přijali pozvání od našich
knihovnic paní Moniky Lauterbachové a Veroniky Solomonjan
do místní knihovny. Pro děti z 1. a 2. ročníku si paní knihovnice
připravily krásný program na téma "Podzim aneb co se děje kolem nás"

Tvořivé odpoledne nám paní kuchařky zpříjemnily výborným
občerstvením v podobě moučníku a teplého čaje.
Ve čtvrtek 24.10. pozvala školní metodička prevence Mgr. Irena
Černochová do školy lektorky Centra prevence - Sdružení Podané
ruce, o.s. a to v rámci celoročního projektu "5P pro prevenci",
podpořeného Jihomoravským krajem.

Žáci 1. a 2. ročníku absolvovali primárně preventivní program
"Prevence kouření", žáci 3. a 4. ročníku primárně preventivní program
zaměřený na vztahy ve třídě.

Oba programy byly plné her a prožitkových aktivit. Pomocí
nichž se např. žáci 1. a 2. ročníku nenásilnou formou seznámili
s nebezpečím kouření. Nejprve se lektorky s dětmi seznámily a uvolnily
atmosféru tím, že každé dítě mělo říct a předvést, co dělá nejraději, pak
se žáci měli vcítit do různých rolí a procházet se po třídě - nejprve jako
zdraví spokojení lidé, pak pohádkové postavičky, zvířátka a nakonec
jako lidé, kteří kouří. Tím se nenásilně přehouply k tématu kouření, kdy
se měly děti vyjádřit k tomu, co si myslí o kouření. Aby si ještě lépe
představily, jak to má kuřák s dechem při malé aktivitě, měly při zpívání
písničky dělat dřepy. Na závěr byly děti rozdělené do skupin a kreslily
zdravého a nemocného člověka - na mnohé program opravdu zapůsobil,
protože do nemocných lidí děti zobrazovaly právě lidi kouřící...
Žáci 3. a 4. ročníku měli možnost vyzkoušet si spolupráci při
různých aktivitách - např. seřadit se bez použití slov podle měsíce

narození, dostat se ze zauzlovaného kruhu rukou či dohodnout
se na vzájemných vztazích ve třídě. Velmi oblíbenou aktivitou se stala
hra, ve které musel jednotlivec důvěřovat svým spolužákům, že ho
zachytí při pádu vzad. Na závěr děti přemýšlely, co se jim
na spolužácích líbí a psaly jim pozitivní vzkazy.
Programy byly opravdu velmi pěkně připravené a promyšlené
a věříme, že v dětech díky prožitkovým aktivitám zanechaly pozitivní
stopu.
1.11. jsme pak s dětmi v místním KD absolvovali Eko
program „Doprava aneb jak na to?“ , při kterém jsme zjistili, kdo
do školy chodí pěšky, kdo jezdí autem, kdo využívá autobus. Děti
přemýšlely, co je pro přírodu lepší, zda využívat hromadnou dopravu
či jezdit každý vlastním autem, využily svoji fantazii k nakreslení své
představy toho, co se dá dělat na ulici, kde nemohou jezdit auta
a nechyběla ani spousta pohybových her.
V neděli 10. 11. přivítalo 10 holčiček z naší školy krátkým
kulturním pásmem nové občánky obce.
V pondělí na svátek Martina zorganizovala naše škola

ve spolupráci s místním obecním úřadem svatomartinský lampionový
průvod, na který přišlo kolem 150 lidí - od těch nejmenších v kočárku,
přes rodiče, tety, strýce až po babičky a dědečky, kteří mnohdy dělali
svým vnoučatům doprovod.
Na místním hřišti se nejprve odehrála krátká scénka
vyobrazující, jak se dle pověsti voják Martin, kterého ztvárnil p. Martin
Štěrba, rozdělil s žebrákem o kus svého pláště. Poté celý nádherně
světélkující průvod následoval našeho dobrodince malou procházkou
na dětské hřiště na Zákopčí, kde byl průvod zakončen rozdáním dárečků
v podobě perníkových podkov, svítících tyčinek a sladkostí. Kdo chtěl,
toho Martin na svém koni povozil, ostatní se mezitím mohli zahřát
teplým nápojem, který byl připraven jak pro děti, tak i pro dospělé.
Po 8 letech jsme se tak rozhodli pro obměnu a "uspávání
zvířátek" vyměnili za jiný motiv a troufám si říct, že změna to byla
úspěšná.
Pátek 29. 11. byl ve znamení hned dvou kulturních akcí –
dopoledne navštívily děti z MŠ a ZŠ oblíbené divadlo Radost v Brně,
aby zde zhlédly velmi pěkné představení „Mach a Šebestová.“ Navečer
jsme se pak sešli před školou u vánočního stromku, abychom svým
kulturním vystoupením a závěrečnou básničkou „Stromečku vstávej“
rozsvítili stromek a zahájili tak adventní čas.
5. 12. jsme zhlédli v místním KD mikulášskou pohádku – ale
Mikuláš, anděl ba ani čert nikde – děti tak byly napjaté, zda je tyto
postavy letos ve škole navštíví či nikoliv, vše totiž záleželo na jejich
chování během celého roku! A protože máme ve škole převážně hodné
děti, tak na nás Mikuláš nezapomněl a přišel za dětmi, aby je pochválil,
ale aby i některým připomněl, jak by se měly chovat. Čertík
už se chystal, že by někoho odnesl, ale nakonec odcházel s prázdnou,
protože i ti největší hříšníci mají přece šanci na nápravu. Děti si tak tento
den kromě zážitků odnášely i balíčky od samotného Mikuláše s několika
dobrotami.
Každoročním vyvrcholením před koncem roku je Vánoční
besídka, na kterou pilně nacvičujeme svá vystoupení už od listopadu.
Letos se představily se svým vystoupením děti z kroužku Country tance,
Zumby či děvčata, která si zvolila název dle barvy svých triček
„FIALKY“ se svým krátkým tanečním vystoupením. Samozřejmě
nechyběla hlavní čísla programu – vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, která

se dle ohlasů od rodičů a ostatních návštěvníků velmi líbila. I letos
proběhla tombola v podobě Dárkomatu, kde se nám sešlo 80 cen
a Besídkomatu, ve kterém se rozdalo bezmála 20 cen – ještě jednou dík
všem, kteří přispěli ať už dárkem či dokonce několika dárky nebo
zakoupením losů.

Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala vám všem,
kteří naše akce navštěvujete, protože tím nám tak vyjadřujete svoji
podporu. Dále pak samozřejmě děkuji všem, kteří nám při daných
akcích aktivně pomáhají, zejména bych chtěla vyjádřit dík svým
kolegyním a ostatním zaměstnancům školy, bez kterých by realizace
mnoha nápadů nebyla možná.
Za celý kolektiv a děti naší školy Vám přeji příjemné
vánoční svátky a do nového roku jen to nejlepší.
Mgr. Svatava Šebestová
ředitelka školy

KNIHOVNA
Milí čtenáři,
naše knihovna zaznamenala na podzim jednu výraznou změnu,
a tou je výpůjční doba. Pokusily jsme se vyjít vstříc některým našim
čtenářům, proto je nyní možnost přijít si půjčit knihy i dopoledne, což je
určitě vhodná příležitost hlavně pro seniory a maminky na mateřské
dovolené. Připomínáme proto znovu naši novou výpůjční dobu:
Úterý
Čtvrtek

17.00 - 19.00 h
8.30 - 10.30 h

Podzimní nápor akcí byl opět soustředěn do prvního říjnového
týdne, kdy již tradičně proběhl celorepublikový „Týdne knihoven“.
Také naše knihovna připravila pro své čtenáře několik zajímavých akcí.
V dopoledních hodinách navštívily knihovnu děti z místní
mateřské a základní školy. Pro děti z MŠ a mladší školní děti
(1. a 2.ročníku) jsme měly připraveny čtení, vyprávění a další tvořivé
aktivity na téma Podzim. Pro starší školáky (3. a 4.ročník) byla
připravena prezentace a promítání o oblíbené dětské spisovatelce Astrid
Lindgrenové. Děti se dověděly spoustu zajímavostí z jejího života a poté

následovaly různé úkoly a aktivity, které mohli žáci plnit díky knihám
této autorky.
Pro dětské čtenáře nebo maminky s dětmi bylo určeno také
středeční výtvarné odpoledne. Děti měly možnost si samy vyrobit
větrníky. Výtvory se jim opravdu povedly, byly krásně barevné,
ale největší radost měli z toho, že skutečně fungovaly. A protože vítr
toho dne pořádně foukal, tak šli všichni svoje větrníky hned vyzkoušet.
Pro dospělé čtenáře byla připravena veřejná burza knih, kdy
si mohly pořídit knihy vyřazené z knihovny za symbolickou cenu 5Kč.
A kdo to nestihl, může si kdykoli přijít vybrat do naší knihovny, kde
jsou vyřazené knihy stále k dispozici.
V současné době probíhá v naší knihovně soutěž „Knihovna je
in“ vyhlášená Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově. Soutěž je
pro žáky 1. stupně základní školy na téma „Máme doma dětské knihy“.
Úkolem je najít v domácí knihovničce co nejvíce dětských knih, sepsat
ručně jejich seznam a nakreslit ilustraci k jedné z nich na výkres formátu
A4 nebo A3 jakoukoli výtvarnou technikou. Seznam knih s obrázkem
a písemnou přihláškou mohou děti doručit osobně do knihovny, a to
nejpozději do 14. 1. 2014, kdy proběhne finálové kolo. Po vyhodnocení
místního kola soutěže doručíme vítěznou práci do KKD Vyškov, kde
proběhne slavnostní vyhodnocení soutěžních prací v rámci Března –
měsíce knihy. Další podrobnosti naleznete na stránkách obce.
Na závěr přejeme všem čtenářům pěkné prožití vánočních
svátků a hodně lásky, zdraví a spokojenosti do nového roku. A naší
knihovně hodně spokojených čtenářů
Monika Lauterbachová a Veronika Solomonjan

PRUŠÁNEK
DRAKIÁDA 2013
„Ojojoj,“ posteskla jsem si, když jsme dorazili na polní cestu
směrem z Prus do Boškůvek. Byla neděle 13. října, docela hezký
podzimní den. Problém byl v tom, že nefoukal vítr. Jindy bych si takové
počasí pochvalovala, jenže my jsme chtěli pouštět draky a to za bezvětří

nejde. Na akci přišlo docela dost rodičů s dětmi – co teď? Zatímco jsme
společně naříkali, několik tatínků nezdolného ducha se s chutí rozběhlo
a podařilo se jim některé kousky dostat do vzduchu. V porovnání
s minulými ročníky by to nestálo za řeč, v dané situaci to byl neskutečný
výkon – prostě jste museli běžet tak rychle. A tu nás napadlo změnit
pravidla: letos vyhraje každý, komu drak vzlétne aspoň do výše pěti
metrů. Tu se všichni tatínci i maminky, které zrovna nehlídaly
drobotinu, rozběhli po poli a s vervou bojovali. Byla to fuška,
ale nakonec, do plus / minus určené výšky, vyletěli skoro všichni draci,
až na jednoho. A kouzelné bylo, že při předávání cen, byl oceněný
i tento drak, protože byl předtím vybrán jako nejoriginálnější, což věděla
pouze porota. Tak si nakonec z odpoledne každý kluk i holka odnesli
nějakou drobnost.

Děkuji manželům Kubíkovým a ZOD Haná, družstvo
za sponzorské dary pro děti a všem zúčastněným, hlavně rodičům
za zásluhu na tom, že se drakiáda mohla konat i bez větru
Judita Špičáková

FARNÍ LISTY
Naděje pro všechny rodiny.
V roce 2014 si připomeneme dvacáté výročí Roku rodiny, který
vyhlásila OSN, protože bez uzdravení rodiny nemůžeme očekávat
zlepšení situace ve společnosti, jíž jsme součástí. Základem každého
státu je rodina. Pokud ta není zdravá, nemůže dobře fungovat ani stát.
Blíží se Vánoce, a proto bych vás chtěl všechny, přátelé,
vybídnout k zaměření této doby na vlastní rodinu.
Když pohlédneme do Betléma, uvidíme tam rodinu. Velmi
chudou a přece moc šťastnou. Tolik věcí jim schází, ale mají sebe.
Dobrým lidem přeje celý svět! Dokonce i zvířata jsou tam takové milá
a přátelská.
Dnes nám často v rodinách nic nechybí, kromě lásky, přátelství,
odpuštění, rodinného tepla. Kolik už bylo snah, možná i slz a třeba
i modlitby za štěstí v rodině.
Je mnoho rodin a já doufám, že drtivá většina, je opravdu
šťastných. Kéž by ale byli šťastní všichni, a s nimi celá tato země i naše
obec.
Na toto krásné období vánočních svátků bych chtěl vyprosit
naprosto všem rodinám blaho, radost, štěstí, pokoj a vše dobré
a požehnané.
Znovu je před námi ta krásná chvíle Štědrého večera u jednoho
stolu, projevů lásky, i kdyby pouze ve formě dárků pod stromečkem,
nová šance na odpuštění, prominutí čehokoliv a dávání sebe svým
blízkým.
Kéž by všechny děti udělaly tento večer svým rodičům radost
tím, že zůstanou doma s nimi. Potom bych rád pozval celé rodiny
na „půlnoční“ do kostela, trochu se ohřát u Svaté rodiny, se kterou
slavíme tento večer nový život, nové světýlko na světě.
Ježíš je to světlo, které přišlo na svět. Je to paprsek naděje
pro každého, bez ohledu na postavení, věk, vzdělání či názory…
Jako dítě, které přináší do rodiny radost a paprsek naděje
do budoucna, i když rodiče ještě neví, co z něho bude, tak nám Bůh,
který se stal člověkem, přináší naději na lepší budoucnost našich rodin,
naší země i celého světa, i když se nám to zdá nemožné.

Využijte tuto nabídku o Vánocích a užijte si štěstí v rodinách
i osobně.
Dovolte mi vás ještě seznámit a pozvat do života naší farnosti:
 24. 12. – půlnoční mše svatá ve 22.00 hod.
 25. 12. – Slavnost Narození Páně – vánoční bohoslužba
v 11.00 hod. Odpoledne děti zpívají Ježíškovi koledy
v kostele.
 26. 12. – Svátek sv. Štěpána prvomučedníka – mše svatá
v 11.00 hod.
 29. 12. – Svátek Boží Rodiny – mše svatá s obnovou
manželských slibů v 11.00 hod.
 1. 1. 2014 – Novoroční bohoslužba v 11.00 hod.
 4. 1. 2014 – nás budou navštěvovat Tři králové s prosbou
o příspěvek do charitní sbírky pro potřebné, nemocné a
staré. Přijměte je prosím vstřícně a laskavě. Za každý
váš příspěvek na činnost katolické Charity již nyní
srdečně děkuji.
Také letos se nám díky finanční pomoci obecních úřadů
podařilo dokončit opravu střechy kostela. Nyní kostel mnohem lépe
vypadá. Srdečně děkuji všem dobrodincům a sponzorům našeho kostela
a prosím o další podporu v údržbě této krásné památky.
Příští rok, pokud to bude možné, plánujeme renovaci všech
vstupních dveří do kostela. Dary na údržbu a opravy kostela můžete
posílat přímo na účet farnosti: 1560167399/0800. Na faře můžete získat
potvrzení o přijetí daru pro slevu na dani.
Děkuji těm, kteří jsou vždy ochotní pomoci při jakékoliv
opravě, výzdobě či úklidu kostela.
V tomto Roce rodiny bych chtěl do všech vašich rodin
a domovů, zaslat od oltáře chrámu Páně srdečný pozdrav, požehnání
a přání krásných Vánoc, jež jsou svátky rodiny, a také šťastného Nového
roku 2014.
Všem žehná
P. Boguslaw

Z KRONIKY
Rok 1948
Rok 1948 byl hospodářsky lepší roku minulého; přece však
nebyly splněny předpisem očekávané plánované hosp. požadavky tohoto
roku hlavně u obilnin i když před tím bylo dáno závažné prohlášení , že
naše obec předepsaný kontingent na 100% splní; předepsáno bylo: obilí
chlebové 1250q a sklizeno na 84%, ječmen 800q a splněno 79%, ovsa
60q a spl. 40%, brambory 1000q a spl. 32%, maso hov. 320q a spl.na
110%, maso vepřové 456q a spl. na 87% a olejniny 93q a spl. na 92%;
na nesplnění tohoto předpisu má také podíl vysoký ev. neúměrný předpis
dodávek; bylo na škodu, že nebyly zjištěny příčiny tohoto předpisu a
nežádáno jeho snížení; hlavní však je, že mnohý zemědělec sobě není
vědom své vlastenecké povinnosti jak k národu tak i ku státu; ztratili
jsme tím mnohé výhody, které by naše obec bývala byla získala; srážek
bylo v tomto roce 455 mm; jevila se však větší potřeba vláhy než byla.
Leden: převelice teplý a deštivý; 3. je 12°C a 14. je 9°C, jinak se
teplota pohybovala kolem 5°C, 1. – 21. slabě mrzne; 21. padá sníh;
napršelo 83,3mm zemědělci dostávají za každých 100kg dodaných
bramborů 20kg kukuřice; během měsíce jsou vyřizovány běžné hosp.
záležitosti jako úrazové pojištění, náhrada za poškození suchem v roce
1947; naše obec dostává 80.000,-Kč. Na rozdělení této podpory jsou
vydány směrnice ze dne 22/10 1947 čj. b11-V/2-1947 jakož i dodatek ze
den 10/1 1948; jedná se také o stavbu domu č.50, a opravu broďáku;
životní úroveň pracujícího lidu se zlepšuje; v posledních letech jsou ve
městech i na venkově stavěny vánoční stromy jejichž výtěžek činí: za
rok 1946 = 10,658.000Kčs, za rok 1947 = 25,319.135,-Kč. Brno dalo
3,713.000,-Kč, Praha 3,135.265,-Kč, Ostrava 2,390.000,-Kč; za rok
1948 sebráno: Brno 3,364.230,-Kč, Praha 3,099.883,-Kč, Ostrava
2,507.000,-Kč a Zlín (později Gotvaldov) 2,982.967,-Kč; sbírka pod
vánoční provedena i v naší obci a vybráno 7.200,-Kč.
Únor: je více chladný než teplý; nejvíce mrzne 21. jest -14°C,
jinak 6-10°; v únoru napršelo 33,5mm; celkem nestálá zima; u hov.
dobytka se projevuje měknutí kostí; 19. jsou odevzdávány hosp.
záznamy; upisuje se závazná smlouva na dodávku vepřů o nejmenší váze
80 kg; během měsíce února nastává ve vládě našeho státu stranické

napětí jež se projevuje v politické vzrušení a 21.února nastává vládní
krise; ministři strany Nár.soc., Lidové a Slovenští soc.dem. podávají
demise a vystupují z vlády; to však nezaleklo předsedy vlády
Kl. Gottwalda, ujímá se vedení a téhož dne v 10 hod. dop. posloucháme
z Prahy z Malostranského náměstí, kde se koná tábor pracujícího lidu,
projev a provolání původ. vlády; mezi lidem je pochopitelné vzrušení a
obavy; brzy se však zase všechno uklidňuje; je sestavena nová vláda a
25. Je její vyhlášení; v důsledku těchto událostí jest rozpuštěno složení
Míst. nár. výb. a místních komisí; 27. vybízí místní rozhlas k zájezdu do
Prahy; 28. je v Sokolovně volba Míst.nár.výboru, zvoleni: za kom.stranu
českoslov. 10 členů, za str.lidovou 2 čl., za str. soc.dem. 2 čl. a za
nár.soc. 1 čl.; předsedou zvolen p. Sedláček Alois z čís.19; jsou zrušeny
veškeré odbory mládeže; po stránce vyživovací je třeba zaznamenat, že
děti do 2 roku dostávají zdarma mléko.
Březen; převahou suchý; napršelo jen 13,3mm; ze začátku
mrzne, kolem 16. se jede do pole; 6. je oslava 98 tých narozenin +
T.G.Masaryka; u hřbitova projev, zapálena hranice a další oslava je pak
v Sokolovně; 7.března jsou vyvěšeny prapory; 9. je hosp. prohlídka ;
jedná se také o zřízení dětského domova; 12. je soupis hov.dobytka a
brambor pro dodávku; 13. je vysílán rozhlasem pohřeb Jana Masaryka,
min. zahraničí, který pádem z okna Černínského paláce skončil svůj
život; 17. jsou vyhlášeny ustavené komise a sbory; 21. jest den Národní
směny vítězství; sází stromky, upravuje se cesta k Zouvalce a sbírají se
odpadky (papír, tesetil a železo); 22. jdou branci k odvodu; 27. Je pietní
vzpomínka padlých; 2 minuty ticha a projev rozhlasem; dnem 31.března
všechny tělovýchovné spolky spadají do Sokola, je sjednocení
tělovýchovy.
Duben je suchý; napršelo jen 5,7 mm; 1. Jsou výkazy dobytka;
3. Je ustavující schůze svazu branosti; 4., 10., 11. A 18. Se pracuje u
broďáku, 24. Je sbírka na červený kříž jež vynesla 2245 Kč; 29. Je
připomínka naší obce rudouarmádou.
Květen je většinou teplý; srážek 33,3 mm; 1. Je svátek práce; v
½ 8 hod ráno sraz v průvodu do Vyškova, do rána jsou mnohé budovy
(dveře a vrata) políčené vápnem; takový čin jistě nezaslouží pochvaly;
akční výbor navrhuje 10 členů hosp. družstva ku vyloučení ev. zbavení
členství; 8.-9. Jsou vyvěšeny prapory; z lesů se vozí dřevo pro zásobení
místního obyvatelstva; 9. Jest sbírka pro řecké děti, vybralo se 480 Kč;

10. Jsou výkazy osetých ploch; 16. je okrskové sokolské cvičení, obec je
vyzdobena prapory; 17. opravuje se porucha na místním rozhlase; 22. je
předvolební schůze; jednáno o jednotné kandidátce; 23. je v sokolovně
oslava svátku matek; průvod, recitace a projevy; kolem 25. jsou
vylepovány volební plakáty; 30. jsou volby do poslanecké sněmovny
(nár. shromáždění; ze 466 oprávněných voličů (mimo obec volilo 21)
volilo pro jednotnou kandidátku 92%, proti 8% bílých lístků a
neplatných 23); 28. je oslava svátku 64. narozenin pana presidenta; obec
vyzdobena prapory; večer oslava v sokolovně; v tomto měsíci jsou
opravovány obytné budovy čís. 15 a čís. 16;
červen je málo bouří, ku konci měsíce chladno, napršelo 68,8
mm; 7. července se president vzdává svého úřadu; začátkem roku odešel
pro churavost z hradu do Sezimova Ústí a více se na hrad nevrátil; 14. je
volba nového presidenta, obec je vyzdobena prapory; průběh voleb
vysílán místním rozhlasem; presidentem je jednomyslně zvolen Klement
Gottwald t.č. ministerský předseda, náš krajan a rodák z Dědic u
Vyškova; po svém zvolení vysílá p. president veřejný projev
československému národu; volba presidenta přijata se všeobecným
uspokojením a pevnou nadějí v lepší zítřek; 18. se rozděluje v obci topné
dřevo; 2 q pro domácnost; 25. odjíždějí členové místního Sokola XI.
sokolský slet; účastníků sletu bylo 51, mužů 20, žen 10, dorostenců 3,
dorostenky 11, žáci 3 a žákyň 4; místní rozhlas vyhrává účastníkům
sletu; koncem měsíce se ještě sejí řepy; 24. se podává přiznání k nově
zavedené zemědělské dani za rok 1947; 27. jedou členové MNV do
Kroměříže na pracovní sjezd a výstavu; týž den se vydávají občanské
legitimace; v obci je rozšířena nemoc zápal mozkových blan.
Červenec; i tento měsíc málo prší; srážek 39,6 mm; 1. odjíždí ze
zdejší školní obce 8 dětí na rekreaci k Rýmařovu; 3. se předseda MNV
p.Sedláček Alois stěhuje do Vyškova; s přáním dobrase loučí rozhlasem;
13. je v obci řízení o záběru pozemku na Novém Dvoře; přítomní
zástupci od min. zemědělství Správa hosp. ve Vyškově zřizuje v
místnostech o. Macka čís. 6 skladiště pro výkup i prodej; vedoucím
tohoto skladu pověřen Vlček František t.č. úředník hosp. družstva, který
současně vykonává funkci skladníka i vadavače; 19. začínají žně, 26.
výmlaty.
Srpen; srážek bylo 86,7 mm; 8. velké parno, 36°C, 9. se konají
výmlaty; 22. je sjezd komunistické strany v Líšni, od nás jedou s

účastníky 3 autobusy; ke konci se úplně odmlčel náš rozhlas, obecní
sluha opět klepe na bubínek.
Září; srážek 31,2 mm; ku konci měsíce bouře; 11. září
upozorňuje místní akční výbor na špatné dodávky obilí; upozorňuje také
na možnosti dosazení národní zprávy; opravuje se místní rozhlas.
Letošní měsíc září stává se pro náš národ historickým a památným neboť
dne
3. září zemřel druhý náš president Dr. Edvard Beneš, zemřel v
Sezimově Ústí, pohřeb koná se dne 9. září z Hradčan do Sezimova Ústí.
Žil pro svůj národ a pro ideál míru, věřil v sílu lidského dobra, zastával
pravdu a spravedlnost, budiž čest jeho památce
Říjen; srážek 5,2 mm; následkem velkých větrů ubývá vláhy a
ozimy špatně vzchází; ve 3 hodiny před dnem se vrací hodina o jednu
zpět; zavádí se normální čas; nár. výbor žádá splnění dodávek do 11.
října, jinak bude každý volán k zodpovědnosti; 20. října jest v radnici
úřední výkon na dodávku obilí (ječmene); 26. se dodělávají řepy; řepy je
letos málo a skladuje se v místě; v obci se rozšiřuje nákaza vepřů tzv,
obrna. Oslava 3. výročí republiky se koná v sokolovně; 28. října jedou
členové národního výboru do Vyškova ku slavnostnímu odhalení znovu
zbudované sochy I. presidenta T. G: Masaryka; řízené hospodářství
našeho státu přechází v hospodářství plánované a je tudíž povinností
každého občana, aby svoje veškeré síly a schopnosti ať už fisické a nebo
duševní dal ku splnění tohoto úkolu; je také přísně dbno, aby plněny
byly tyto směrnice v zemědělství; za zmínku stojí, že v našem katastru
jest zamlčeno, případně špatně označeno sto měřic (tj. asi 20 ha) orné
půdy; na celém politickém okrese se tímto způsobem utratilo 3150 ha
orné půdy; to vše je z vlastenecké lásky a sociální povinností k národu; a
tuto příhanu nesou i ti kteří za to nemohou; rozumné by bylo, aby
provedena byla co nejrychleji komasace půdy a tato pak přidělena státu.
Listopad je celkem suchý, mrazivý a plný větrů; napršelo jen 15
mm; každý odběratel elektřiny skládá peněžitou kauci k poměru
domácího elekt. zařízení a spotřeby; podávají se přihlášky do národního
pojištění; 11. jsou hosp. výkazy jako osetí řepy, poškození ozimu atd.;
také se odváží brambory k uskladnění do Křižanovic; 22. jsou oslavy
52. narozenin presidenta Klementa Gottwalda, obec vyzdobena prapory;
30. jsou hosp. výkazy; jedná se o dodávce vajec a masa; také se uvažuje
o zřízení rybníka; 28. je soupis a prohlídka vepřového a hovězího

dobytka a to podle počtu i váhy; zde se projevily závady a to jak při
počtu tak i v prohlídce.
Prosinec; je suchá zima, mlhy a náledí; největší mráz jest 21. –
11°C; 17. se podepisuje resoluce Jednotného Svazu Českých zemědělců
o zachování míru; 19. je sbírka pod vánoční strom jež vynesla jak již
uvedeno 7200 Kč; 19. jsou vysílány vzpomínky svátky předsedy vlády
Antonína Zápotockého; 11.-19. jsou ve farnosti katolické misie; 21. svaz
(odbočka) přátel SSSR oslavuje narozeniny generalissima J. V. Stalina
v sokolovně; přesto že rozhlas toho dne 2x vybízel k účasti této oslavy
zel sál kde se oslava konala prázdnotou; 24. přeje místní nár. výbor
občanům příjemné prožití svátků vánočních; 31. jsou statistické hosp.
výkazy.
Během roku byl v obci také pěstován v hojné míře známý sport
tzv. „Kopaná“, který se 23. května, kdy hráli Mor. Prusy
s Chvalkovicemi u Ivanovic, se sportovní hry proměnili v bitvu u Lipan.
Strojní družstvo je během roku doplňováno hospodářskými
stroji, mlátičkou, přívěsným vozem a jiným polním nářadím; i zde je
třeba připomenout na nehospodárné ošetření uložení strojů přes zimu;
také zřizuje v obci družstevní prádelna v bývalé mlékárně.
V otázce peněžnictví se projevuje určitá ochablost a nedůvěra
ku spořitelním vkladům; tak jest velká theransace peněz; lidé pracují
avšak peníze zahálejí; příčinu možno hledat ve vázaných vkladech jež
byly na kontě do roku 1939.
Jak již uvedeno jest řízené hospodářství, které skončilo v rámci
tzv. dvouletky přenešeno na hospodářství plánované pětiletku.
Pokud se týká dělníků jsou tito po celý rok zaměstnáni; většinou
ve Vyškově; méně pak v Brně a Ostravě; jsou z velké části členy
ústřední rady odborů. Životní úroveň dělnictva je na výši doby.
To je asi tak zhruba podchycen a zobrazen život naší vesnice za
běžný rok 1948.

SOKOL
Letošní nohejbalovou sezónu jsme zakončili 4. místem v okresní
soutěži. Do příštího roku opět máme co zlepšovat, takže si přejme
vykročit či vykopnout tou správnou nohou.
Na hřišti nám vyrostlo nové dětské hřiště, které naše ratolesti
budou určitě hojně využívat. Velké díky patří manželům Kubíkovým,
kteří si vzali na starost vyřízení dotací.
Za TJ Sokol přeji všem spoluobčanům krásné prožití vánočních
svátků a hodně úspěchů, zdraví a pohody v Novém roce.

Prus a malého Viktorka Vítka z Boškůvek. Všem přítomným krásně
zazpívaly a recitovaly děti ze základní školy pod vedením Mgr. Svatavy
Šebestové, kterým za jejich vystoupení moc děkujeme. Miminkům
přejeme do života hodně zdravíčka, štěstí a lásky, a svým rodičům ať
dělají jen samou radost.

Jaroslav Vejmola
starosta TJ Sokol

SDH MORAVSKÉ PRUSY
Jménem našeho sboru bych vás rád pozval na tradiční hasičský
ples. Opět bude v pořadí druhým bálem v naší obci. Přijďte se 8. února
příštího roku pobavit, zatančit si a setkat se ostatními známými. Budeme
se těšit!
Dále chci upozornit na plánovaný sběr železného odpadu, který
proběhne v některém z jarních měsíců. Bližší informace vám budou včas
sděleny!
Na závěr se připojím k ostatním. I já vám za místní hasiče přeji
krásné a i klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2014!
Jiří Řezník

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Vítání občánků
V neděli 10. 11. 2013 proběhlo v zasedací místnosti obecního
úřadu vítání občánků. Vítali jsme Natálku Jirouškovou z Moravských

Mikulášská nadílka
V pátek 6. 12. 2013 proběhla v sále kulturního domu
v Moravských Prusích pro děti Mikulášská besídka. Pořadem provázelo
duo Tetiny. Děti si zazpívaly, pekly cukroví, jezdilo se na saních, ale
především bylo veselo. Na závěr přišli čert s Mikulášem a rozdali dětem
sladkosti.
Za obecní
úřad Kateřina Burešová

UDÁLOSTI
Narození:

Viktor Vítek, Boškůvky
Ludmila Pavelková, Mor. Prusy

Našim nejmladším spoluobčánkům přejeme do života hodně zdraví,
štěstí a lásky.
Jubileum:
říjen 2013

Jana Kiliánová
Josef Michele
Marie Nováková

listopad 2013

Anděla Kusalová
Petr Vymazal
Václav Pěnčík
Gabriela Trávníčková
Květoslava Hynková
Drahoslav Kusala
Zdeněk Kušmider

prosinec 2013

Václav Hájek
Hana Fiedlerová
Zdeněk Cupal
Darina Rusnáková

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Odstěhovali se:

Jan Hanáček
Šárka Večerková
Jiří Večerka
Tomáš Večerka

Přistěhovali se:

Zdeňka Rausová
Anna Nováková

Úmrtí:

Ludvík Cupal
Alois Kydal

