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Tentokrát musím začít omluvou. „Občánek“ měl jako obvykle
vyjít už minulý týden, ale vzhledem k úkolům a termínům, které se mi
nahromadily v jeden týden, už to nebylo možné.
Nevím, jestli čím to je, ale mám pocit, že kolem mě všichni
někam spěchají, něco musí rychle splnit, ihned dohnat apod.
Ačkoli už mě někteří považují za dospělou, tak mi minulý týden
připomněl jeden z mých oblíbených večerníčků – Včelí medvídci.
Konkrétně brouka Kvapníka, který zpíval písničku, jenž přesně vystihuje
toto mé hektické období. Proto mi dovolte ho citovat:
„Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid!
Já tam, já tam, já tam dávno už měl být!
Ne, ne, ne nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím!
Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění!“
Doufám, že to nemáte stejně! A pokud ano, tak se všichni
zastavte a užijte si to krásné jaro, co je venku, dokud nepřijdou další
neodkladné události. Přece jen jsou před námi Velikonoce, Hody,
stavění Máje a taky konec školního roku se blíží!
A já vám všem přeju, abyste si to všechno hezky a hlavně
v klidu užili!

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
UDÁLOSTI
ČESKÝ ROZHLAS

Tereza Řezníková

 ZO schvaluje rozpočtová opatření 8/2013:

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 13. 12. 2013
 ZO schvaluje rozpočet Obce Prusy-Boškůvky na rok 2014 ve třídění
dle rozpočtové skladby, na straně příjmů v položkách ve výši 6 900
000 Kč a na straně výdajů v paragrafech ve výši 6 900 000 Kč.
Současně zastupitelstvo obce schvaluje, dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí dotací, peněžitých a
věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2014 v té výši a těm
fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v rozpočtu.
 ZO schvaluje rozpočtová opatření 7/2013:
navýšení na straně příjmů
navýšení na straně výdajů
rozpočet ke dni 13. 12. 2013
rozpočtové příjmy
rozpočtové výdaje

214 100,- Kč
214 100,- Kč
6 980 800,- Kč
6 980 800,- Kč

 ZO schválilo pověření starosty obce Prusy-Boškůvky Lubomíra
Šebesty k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 2013
s dodatečným projednáním a schválením na nejbližším zasedání ZO.
 ZO schválilo vnitřní směrnice obce:
Směrnice č. 1 pro vedení účetnictví
Směrnice č. 2 k finanční kontrole
Směrnice č. 3 schvalování účetní závěrky obce
Směrnice č. 4 oceňování majetku.
 ZO schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu PrusyBoškůvky v období 1/2010-12/2013 v souladu ustanovením § 6 odst.
5 písm. e) dle § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 18. 3. 2014
 ZO bere na vědomí fyzickou a dokladovou inventuru ke dni 31. 12.
2013. Byla předložena závěrečná zpráva o inventarizaci, kterou
schválila Rada obce dne 6. 2. 2014.
 ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013, jejíž součástí jsou
tyto výkazy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, zprávy
o výsledcích finančních kontrol, zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce, inventarizační zpráva - vše ke dni 31. 12. 2013.

navýšení na straně příjmů
navýšení na straně výdajů
Upravený rozpočet ke dni 31. 12. 2013
rozpočtové příjmy
rozpočtové výdaje

0,- Kč
0,- Kč
6 980 800,- Kč
6 980 800,- Kč

Rozpočtová opatření 1/2014:
navýšení na straně příjmů
navýšení na straně výdajů
Upravený rozpočet ke dni 18. 3. 2014
rozpočtové příjmy

88.000,- Kč
88.000,- Kč
6 988 000,- Kč

rozpočtové výdaje
6 988 000,- Kč
 ZO neschválilo prodej pozemků parc. č. 2650/1, 2650/2, 2651/1,
2651/2 v k.ú. Moravské Prusy a parc. č. 724 v k.ú. Boškůvky.
 ZO schválilo převod finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ do
investičního fondu ZŠ a následné použití finančních prostředků k
investičnímu záměru výstavby opěrné zdi za školní zahradou.
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci
v obci za rok 2013 (oproti roku 2012 došlo k nárůstu trestné činnosti
o jeden trestný čin a k nárůstu projednávaných přestupků z jednoho
na osm).
DALŠÍ INFORMACE OBČANŮM
Jarní svozy odpadů
Svoz
velkoobjemového
odpadu:
kontejnery
budou
v Moravských Prusích i Boškůvkách přistaveny v pátek 9. května.
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
17. května v Boškůvkách v době od 10.00 - 10.30 hod. a v Moravských
Prusích od 11.00 - 11.30 hod.
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 v sobotu 17. května.
Sbírka použitého ošacení pro další použití
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. 1 m2 - 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: jízdní kola, kočárky, znečištěný a vlhký textil,
elektroniku a matrace - tyto věci nemůže Diakonie brát z ekologických
důvodů nebo z důvodu poškození při transportu. Darované věci jsou
využívány převážně k charitativním účelům - do azylových domů,
sociálně slabým rodinám atd.
Sbírka proběhne na faře v Moravských Prusích v těchto dnech:
čtvrtek 10. 04. v době od 17.00 - 18.00 hod.
sobota 12. 04. v době od 10.00 - 11.00 hod.
Celoroční sběr textilu určeného k recyklaci
V průběhu roku můžete odevzdávat veškerý starý textil, obuv,
různé doplňky jako pásky, kabelky, bižuterii a také hračky do kontejneru
firmy Revenge, a.s., který stojí od podzimu 2013 na parkovišti
u kulturního domu. Věci mohou být i roztrhané a jinak zničené, protože
jsou z větší části recyklovány.
Dle informací firmy Revenge bylo v roce 2013 v říjnu odvezeno
v naší obci 274 kg, v listopadu celkem 504 kg a v prosinci 156 kg.
Vybírání místních poplatků v roce 2014
Připomínáme, že v kanceláři obce vybíráme poplatky pro rok
2014. Výše poplatků zůstala stejná jako v roce loňském, tzn. poplatek za
svoz odpadu 500 Kč/os. s trvalým pobytem v obci nebo 500 Kč za
chalupu; poplatek za jednoho psa činí 100 Kč a za každého dalšího 150
Kč. Termín pro platby pro poplatek za svoz odpadu byl do 31. 3. 2014,
ale spousta občanů ani po tomto datu nemá poplatky uhrazené!
Sběr vršků od PET lahví
V současné době probíhá sběr vršků od PET lahví pro malého
Lukáška Kameníčka z Olomouce, který se narodil ve 28. týdnu jako

dvojče. Při předčasném porodu byl resuscitován a jeho diagnóza zní
kvadruspastická dětská mozková obrna. Jeho bráška bohužel svůj boj
o život prohrál, když měl půl roku. Lukášek přežil, ale celý život
se potýká se zdravotními problémy a postižením. Bez pomoci druhé
osoby se neobejde a ve svých 9. letech se pouze plazí. Sedí jen s pevnou
oporou zad, má problémy s jemnou i hrubou motorikou, ale jeho
psychické funkce a intelekt jsou v normě, proto touží po samostatnosti,
ke které mu pomůže elektrický vozíček a také auto upravené právě pro
elektrický vozíček.
Děkujeme všem občanům, kteří vršky nosí na obecní úřad nebo
do školy. http://www.lukaskamenicek.cz
Varování firmy E.ON
Firma E.ON varuje občany před podvodníky, kteří se v
posledních dnech objevují ve všech obcích a slibují zajištění přepisu a
dodávky levnějšího plynu či elektřiny. Nechají si podepsat plnou moc a
vyúčtují 4000,- Kč. Vydají doklad o zaplacení, na kterém jsou uvedeny
falešné údaje (v několika případech je uvedena na dokladu firma E.ON s
vymyšleným identifikačním číslem). Podvodníci si vyhledávají převážně
starší občany. Žádáme občany, aby si dávali pozor, pokud možno
neotvírali cizím lidem a v případě, že otevřou neznámému hostu, aby mu
nedávali žádné peníze v hotovosti, nepodepisovali plnou moc ani jiné
dokumenty. Energetická společnost E.ON má se svými zákazníky
nastaven bezhotovostní platební styk, tzn. placení záloh, přeplatků či
nedoplatků formou složenky, inkasa či převodu na účet. Firma E.ON
nikdy nevybírá částky v hotovosti!
Upozornění pro občany
Obecní živnostenský úřad Vyškov varuje občany před dopisy
pražské firmy Endemos distribution s.r.o., která zejména seniorům
v současné době zasílá poštou výzvy k úhradě dlužné částky 3.566 Kč.
Součástí výzvy je telefonní číslo 900 850 555, na kterém má zákazník
tuto firmu neprodleně kontaktovat. Jedná se však o podvod, právě tímto
telefonátem volající přichází o značnou finanční hotovost.
Upozorňujeme tedy občany, aby na uvedené dopisy nereagovali
a na zmiňované číslo netelefonovali. V případě, že na vaši adresu tento
dopis dorazí, kontaktujte prosím Policii ČR na lince 158 anebo
Městskou policii Vyškov na čísle 156.

Volby do Evropského Parlamentu
Volby proběhnou ve dnech 23. - 24. května 2014. V pátek
v době od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Ve volebním okrsku č. 1 Moravské Prusy v zasedací místnosti obecního
úřadu a volebním okrsku č. 2 Boškůvky v klubu občanů.
Mapový geoportál - Geosense
Na webové stránky obce byl umístěn odkaz na mapu obce geoportál Geosense, kde najdete katastrální mapy obce, současné
i historické a další informace o obci, včetně passportů, územního plánu,
inženýrských sítí apod. Věříme, že Vám poskytne spoustu užitečných
nebo zajímavých informací. Nejlépe tento portál funguje v prohlížeči
Mozilla Firefox. http://www.geosense.cz/geoportal/prusy-boskuvky/
Akce plánované ve II. čtvrtletí 2014:
26. 4. Hodová zábava - TJ Sokol
10. 5. Rybářské závody
28. 6. Dětské sportovní odpoledne
Upozornění - dovolená
Oznamujeme občanům, že ve dnech 7. 4. - 11. 4. 2014 bude na
obecním úřadě z důvodu dovolené ZAVŘENO.
Vážení občané,
přejeme Vám krásné velikonoční svátky, chlapcům bohatou
pomlázku a hlavně všem přejeme krásné jarní dny plné slunce a pohody.
Za obecní úřad
Lubomír Šebesta a Kateřina Burešová

Z EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2013
Celkový počet obyvatel obce ke dni 31. 12. 2013 byl 651, z toho:
- ženy 317
- muži 334
Počet obyvatel v části Moravské Prusy ke dni 31. 12. 2013: 581, z toho:
- ženy 284
- muži 297
Počet obyvatel v části Boškůvky ke dni 31. 12. 2013: 70, z toho:
- ženy 33

- muži 37
Pět nejčastěji používaných křestních jmen v obci - ženy:
- Marie - 30x
- Jana - 20x
- Lenka, Hana - 9x
- Anna - 8x
- Kateřina, Eva, Františka - x
Pět nejčastěji používaných křestních jmen v obci - muži:
- Jan, Jiří - 22x
- Josef - 17x
- Miroslav - 15x
- Petr, František - 12x
- Jaroslav - 11x
Pět nejčastějších příjmení v obci - ženy:
- Večerková - 11x
- Račanská - 9x
- Zbořilová, Šebestová - 7x
- Svobodová, Vejrostová, Nováková, Hudcová, Dostálková - 5x
- Pospíšilová, Michalíková, Vlčková, Vejmolová, Špičáková,
Pavesková, Lacková, Křetinská, Marišlerová - 4x
Pět nejčastějších příjmení v obci - muži:
- Večerka - 15x
- Račanský - 10x
- Zbořil - 8x
- Krátký, Klíč, Pospíšil, Šebesta, Slezáček, Vlček - 6x
- Paveska - 5x
Přehled událostí v evidenci obyvatel v obci Prusy-Boškůvky
v roce 2013:
- Narození – 4
- Úmrtí – 9
- Sňatek – 5
- Rozvod – 4
- Přistěhování – 11
- Odstěhování – 29
- Stěhování uvnitř naší obce - 9
Připravila Kateřina Burešová

MATEŘÍ DOUŠKA
Na vánoce zbyly už jen vzpomínky. Poděkujme
za ně a ve chvílích spěchu si je připomeňme. Zkusme se radovat se
svými dětmi, vnoučaty, přáteli. Užijme si tento rok v pohodě a radosti.
My v naší školičce jsme už začali. Hned po vánocích si děti přinesly
do školky hračky, které dostaly od Ježíška. Ve třídě panovala pohoda
a radost. „Podívej, co umí můj pejsek?“, „Chceš si půjčit mého
koníka?“. To byly nejčastější otázky. Společně jsme sedávali v kroužku
a každý den si povídali. Dozvěděli jsme se jména hraček, co umí a proč
se nám líbí. Byly to dny plné prožitků a zábavy. Prohlíželi jsme si také
nové knížky a encyklopedie a získávali nové informace mezi jiným
i o lidském těle. Děti poznávaly předměty podle hmatu, sluchu i čichu.
Se zavázanýma očima poznat předmět nebo kamaráda nebylo
jednoduché, ale byla to velká legrace. Děti společně vymýšlely, co umí
ruce, nohy,...? A co by neměly dělat (štípat, trkat, kopat,...). Nechyběly
ani činnosti na procvičení paměti a výtvarné a hudební činnosti. Dětem
se toto téma moc líbilo, bylo jim blízké, ochotně a rády spolupracovaly,
pomáhaly při všech činnostech, byly zvídavé, samostatné, tvořivé.
Většina dětí ví, jak pečujeme o své zdraví, co je prospěšné, co škodí.
Proč je pohyb prospěšný, bylo dalším tématem, o kterém jsme
si povídali v únoru. Nezapomněli jsme ani fandit olympiádě, ale nejvíc
se dětem líbilo zkusit si sport na vlastní kůži. Zima nám letos nenadělila
téměř žádný sníh a tak jsme si zimu museli vytvořit ve škole, ale i tak si
to děti moc užily. Děti zvládly nové závodivé a pohybové hry, zdolávaly
překážkové dráhy, hrály s míči. Sportovali jsme i venku, překonávání
nejrůznějších přírodních překážek je už pro nás hračka. Také jsme
si o sportech povídali. Děti sdělovaly zážitky z olympiády a radostně
hlásily další medaile, které naši olympionici získali. „Až vyrostu, budu
hokejista,“ prohlásil jednou Tomášek. A bylo tu další téma. Čím chci
být, až vyrostu a kde pracují rodiče. A tak jsme si povídali a hráli. Proč
chodí dospělí do práce, co by se stalo, kdyby nikdo nepracoval,... Děti
si zahrály na kuchaře, na lékaře, na řidiče. Zážitkovou metodou
se seznámily i s méně známými profesemi dospělých. Kromě těchto
běžných denních činností, čekaly děti nejrůznější aktivity.

Ve čtvrtek 6. 3. 2014 nás v naší škole navštívili místní
dobrovolní hasiči. Nejdřív si děti poslechly povídání o tom, jak
předcházet vzniku požáru. Ze všeho nejvíc se ale všem líbilo hasičské
auto, jehož vybavení a veškerou techniku, kterou potřebují ke své práci,
si mohly děti prohlédnout a vyzkoušet. Děkujeme starostovi hasičů
panu Davidu Večerkovi a dále panu Bohumilu Kozákovi, Jiřímu
Řezníkovi a Miloši Krátkému za krásně připravené dopoledne pro naše
děti.

V pátek 7. 2. 2014 jsme již tradičně uspořádali pro děti
z mateřské a základní školy dětský bál v kulturním domě. Tentokrát nás
maškarním rejem provázely Písničkové Tetiny z Brna. Připravily mnoho
hezkých soutěží, za jejichž splnění a zúčastnění čekalo na děti mnoho
drobných cen. Sál byl celý zaplněný, masky neseděly, rychle se zapojily
do soutěží, skotačení a tanečků, učili jsme se Ptáčky i Makarenu. Nikdo
nemusel odcházet smutný, ceny dostal každý.
Jako každý rok tak i letos byl v únoru důležitý a slavnostní den
pro naše předškoláky, šli k zápisu do 1. třídy ZŠ. Je to jejich první
vykročení do nového života - světa nových zkušeností, radostí
a povinností. Aby děti věděly, jak to v opravdové škole vypadá, vydali
jsme se 23. 1. s našimi 12 předškoláky navštívit 1. třídu. Děti byly plné

očekávání, co se bude dít. Paní ředitelka nám
s dětmi ukázala, co se již naši kamarádi stihli
naučit - čtení slabik i celých slov, počítání,
nakonec si společně s prvňáčky zazpívali a na
úplný závěr si vyzkoušeli, jaké to je plnit
úkoly u tabule.
Jednou z dalších akcí v naší mateřské
škole byla návštěva místní knihovny. Na
první jarní den si pro nás knihovnice paní
Lauterbachová a paní Solomonjan připravily
krásné povídání o jaru a o všem, co k jaru
patří - kytičky, zvířátka, proměnlivé jarní
počasí. Děti si poslechly pohádku „O kuřátku,
které mělo žízeň“, vyzkoušely si domalovat druhou půlku jarního
obrázku a potom si ho i vykreslit. Na závěr po splnění jednoduchých
úkolů a hádanek dostaly děti sladkou odměnu. Děkujeme tímto
za příjemné dopoledne!
A všem občanům přejeme krásné jarní dny plné sluníčka!
Učitelky MŠ

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
Jak si žijeme v naší škole?
V lednu jsme pozvali předškoláky chystající se k zápisu
do 1. ročníku, aby se přišli nejen podívat na své kamarády, co se
už v 1. ročníku stihli od září naučit, ale aby i oni sami si vyzkoušeli
některé dovednosti jako např. najít správné písmeno, vytleskat zadané
slovo, spočítat obrázky na tabuli,… Musím říct, že všichni byli moc
šikovní, nejen že všechny úkoly zvládali na jedničku, ale navíc jsme
ocenili i jejich odvahu a nebojácnost před početným „publikem“.
Na konci ledna se už naši prvňáčci nemohli dočkat, kdy
už konečně dostanou své první vysvědčení a co na něm asi budou mít.
Až na výjimky měly všechny děti zaslouženě samé jedničky. Nutno
dodat, že škola dává dětem maximum, ale bez spolupráce a průběžné

domácí přípravy by naše snaha nemusela takových výsledků dosahovat.
Děkujeme všem rodičům, kteří nepodceňují každodenní přípravu dětí,
a to zejména v 1. ročníku, protože tohle je deviza, která se v budoucnu
může jen vyplatit!
Ve středu 5. února proběhl na naší škole „Zápis do 1. Ročníku“,
kterého se zúčastnilo 11 dětí. Děti procházely jednotlivá stanoviště, kde
pomáhaly postavičkám plnit různé úkoly - např. musely dokreslit
na domečku tašky, plot, déšť, dále pak poznávaly geometrické tvary
a jejich barvy, takřka všechny zvládly i těžký školácký úkol, kdy měly
přiřadit číslo k danému počtu obrázků. Spravovaly pavučinku pomocí
umístění diamantů vpravo, vlevo, nahoru, dolů či doprostřed.
Na předposledním stanovišti procvičily svůj zrak, když hledaly správné
stíny zvířátek či skládaly puzzle, v řadě obrázků pak měly najít vždy
jeden, který tam nepatří, nakonec hledaly rozdíly mezi obrázky.
Na konci svého putování předvedly, zda umí poznat, jaké je písmeno
na začátku slova a cože to ta postavička řekla za slovo, když
ho rozhláskovala. Nechyběla ani písnička či básnička a poté už jen
zasloužená odměna a pamětní list.
Musíme poslat dík paním učitelkám v obou MŠ - zejména
na dětech z Moravských Prus (což bylo způsobeno díky jejich většímu
počtu než bylo dětí z Vážan) bylo vidět, že mnohé z požadovaných
dovedností již ve školce procvičovaly, což bude pro ně zejména
v začátcích 1. ročníku velkou výhodou.
Dík patří i našim žákyním ze 3. a 4. ročníku, které se skvěle
zhostily svého úkolu průvodců na stanovištích. Mile nás překvapily, jak
uměly reagovat, jak skvěle své role zvládly.
Zapsaných
bylo
prozatím 6 dětí, u ostatních
si na výsledek zápisu
počkáme až do konce
května.
V
pátek
7. 2.
proběhl v kulturním domě
tradiční školní karneval jak
pro děti ze ZŠ tak i z MŠ.
Sešlo se mnoho krásných
masek a ani paní učitelky

neváhaly zkazit legraci a taktéž přišly v kostýmech. Programem nás
provázelo oblíbené duo Tetiny, které měly připravené spoustu her,
soutěží a tanečních variací. Na závěr děti dostaly samolepky a balíčky
se sladkostmi a drobnými dárky.

Během vánočních prázdnin jsme požádali rodiče o spolupráci
při zapojení dětí do soutěže KNIHOVNA JE IN, kdy měly děti napsat
seznam dětských knížek v jejich domácích knihovničkách, přinést
do školy a poté namalovat obrázek k jedné z knížek. Velký dík patří
rodičům za spolupráci, protože soutěže se nakonec z naší školy
zúčastnilo 28 dětí ze 47! Svou roli v motivaci některých z nich sehrála
i naše paní vychovatelka Bláhová – děkujeme! Seznamy byly pestré např. doplněné malůvkami, či obsahující až kolem 100 knih!
V polovině února jsme byli pozvání do místní knihovny
na slavnostní vyhlášení vítězů místního kola. Výsledky byly následující:
za 1. ročník:
absolutní vítěz: Mireček BUGNER
1.místo František VOŠČEK,
2.místo Nikolka VEČERKOVÁ,
3.místo Lukášek KILIÁN
za 2.ročník:
absolutní vítěz: Benjamin LAUTERBACH
1.místo Elenka CRKALOVÁ,
2.místo Barča HÝZLOVÁ,

3.místo Justýnka ČERNOCHOVÁ
za 3. - 4.ročník:
absolutní vítěz: Eliška MAJTÁNOVÁ
1.místo Samuel LAUTERBACH,
2.místo Jasmína ČERNOCHOVÁ,
3.místo Daniela VEJMOLOVÁ
Díla absolutních vítězů postoupila do okresního kola v KKD
Vyškov a svůj úspěch slavila i zde! Mireček BUGNER si ve své
kategorii mladších žáků vysloužil krásné 3. místo a Eliška
MAJTÁNOVÁ v kategorii starších žáků obsadila 1. místo!! Gratulaci
posíláme také Benjaminovi LAUTERBACHOVI, který se v kategorii
mladších žáků dělil o 3. místo s Mirečkem.
Po jarních prázdninách se jako již každý rok uskutečnilo školní
kolo recitační soutěže. Děti ve většině případů vystoupily s velmi
pěknými a mnohdy zábavnými texty, dokonce jedna básnička byla
v arménštině! A jak to všechno dopadlo?
1. ročník:
1.místo František VOŠČEK,
2.místo Nikolka VEČERKOVÁ,
3.místo Mireček BUGNER
2.ročník:
1.místo Eliška RAČANSKÁ,
2.místo Justýnka ČERNOCHOVÁ,
3.místo Terezka SVOBODNÍKOVÁ
3.ročník:
1.místo Dominik VOŠČEK,
2.místo Michal SLEZÁČEK,
3.místo Adriana ZAHRADNÍKOVÁ
4.ročník:
1.místo Jasmína ČERNOCHOVÁ,
2.místo Jakub KOLÁŘ,
3.místo Anna ŠEBESTOVÁ
Cenu diváků získal se svou arménskou básničkou Radimek MIHAL.
Pro prvňáčky byla tato soutěž zkušební, nepostupová, vítězové
z 2. - 4.ročníku postoupili do okresního kola pořádaného 4. 3.
Ve Vyškově. Zde sice neuspěli, ale ostudu rozhodně neudělali. Děti

měly možnost setkat se s konkurencí z jiných škol, porovnat svůj výkon
s výkonem jiných, a to je zkušenost, kterou by jen tak někde nezískaly.
Ve čtvrtek 6. března jsme v naší škole přivítali zástupce
místního Sboru dobrovolných hasičů, kteří si přišli s dětmi popovídat
v duchu hesla „Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.“ Po besedě, kterou vedl
pan Kozák, ukázali další hasiči dětem požární auto a zejména jeho
vybavení. Děti měly pak možnost vyzkoušet si přilby a také v autě
chvilku posedět. Beseda byla mimo jiné dobrým motivačním prvkem pro
všechny ty, kteří se chtějí zúčastnit výtvarné soutěže „Požární ochrana
očima dětí.“
Ve čtvrtek 13. 3. se pan Marek Vejmola postaral o nečekané
překvapení - do hodiny hudební výchovy nás „jen tak mimochodem“
přišel pozdravit herec Martin Zounar. Byl velmi ochotný, udělal krátkou
autogramiádu a vyfotil se s námi. Děkujeme za zpestření dne a zážitek,
o kterém si budeme ještě nějaký čas povídat.

projekt Recyklohraní – kde za sběr starých baterií, drobného
elektrozařízení a nově také tonerů (box bude v nejbližší době přistaven
v blízkosti popelnice na elektrozařízení a zelené krabice na baterie
u vstupu do školy) získáváme v průběhu roku body, které pak máme
možnost směnit za věcné odměny. I nadále pokračujeme v soutěži
s panem Popelou, která je zaměřena na sběr papíru – děkujeme touto
cestou všem, kteří nevyhazují papír do kontejneru, ale nosí ho ke garáži
naproti místního kulturního domu!
V měsíci dubnu pak pro vás připravujeme Velikonoční dílny,
můžete s námi jít vynášet smrtk - o všech našich aktivitách budete včas
informováni na našich webových stránkách, plakátky či hlášením
v místním rozhlase.
Děkuji kolegyním, ostatním zaměstnancům i zástupcům Obce
za to, že dohromady se snažíme dělat vše pro to, aby se dětem v té naší
škole žilo co nejlépe!
Za celý náš kolektiv Vám přeji krásné prožití celého jarního
období!
Mgr. Svatava Šebestová
ředitelka školy

KNIHOVNA

Od února jezdíme v rámci Tv až do poloviny dubna na plavecký
výcvik do Vyškova. Koncem března jsme se zúčastnili výchovného
koncertu s Jaroslavem Uhlířem v Městském divadle v Prostějově.
I nadále jsme zapojeni do projektů jako např. Ovoce do škol, díky
kterému děti dostávají různé druhy ovoce a zeleniny či nápoje. Dále

Vážení čtenáři,
vstup do nového kalendářního roku se v naší knihovně nesl
v duchu soutěže „KNIHOVNA JE IN“, která byla vyhlášená Knihovnou
Karla Dvořáčka ve Vyškově. O soutěži jsme Vás informovali
už v minulém čísle OBČANA, tak jen pro připomenutí: Soutěž byla
určena pro žáky 1. stupně základní školy a úkolem bylo najít v domácí
knihovničce co nejvíce dětských knih, sepsat ručně jejich seznam
a nakreslit ilustraci k jedné z nich. Zpočátku se zdálo, že soutěž nemá
velkou odezvu, ale před Vánoci se do všeho vložila paní ředitelka naší
základní školy a výsledek byl opravdu znát. Takže hned začátkem roku
se nám sešly asi tři desítky účastníků Příspěvků bylo opravdu hodně a
výběr náročný. Přesto panovala mezi porotou víceméně shoda a oceněné
byly děti, které nejen přinesly pěkný obrázek, ale také poctivě a úhledně

sepsaly seznam knížek své domácí knihovničky. Do KKD Vyškov
postoupily 3 děti: z první kategorie (1. třída) to byl Mirek Bugner, v
druhé kategorii (2.třída) Beni Lauterbach a za třetí kategorii (3. a 4.
třída) Eliška Majtánová. Věříme, že i ve Vyškově budou jejich výtvory
reprezentovat jak naši knihovnu, tak také místní základní školu. Díky
velkorysému přispění naší obce jsme mohli ještě v každé kategorii ocenit
i další výtvory. Takže nakonec byli oceněni nejen postupující, ale v
každé kategorii porota vybrala ještě další 3 příspěvky. Oficiální
vyhlášení výsledků proběhlo ve čtvrtek 13. 2., kdy jsme mohli za účasti
všech žáků a učitelek ZŠ poblahopřát a ocenit nejen všechny umístěné
pěknými knížkami, ale každý, kdo se zúčastnil této soutěže dostal
sladkou odměnu. Všechny výtvory si stále můžete prohlédnout v
prostorách knihovny.
V rámci března – měsíce čtenářů připravila naše knihovna opět
několik akcí pro malé i velké čtenáře.
Pro zapomnětlivé čtenáře tady byla opět možnost amnestie,
tzn. vrátit knihy bez uhrazení poplatků za nedodržení výpůjční lhůty
a pro nové čtenáře možnost registrace na rok zdarma. Pro všechny pak
byly připraveny anketní lístky, kde mohli čtenáři napsat své tipy
na oblíbené autory či knižní tituly a ovlivnit tak nákup nových knih.
12. 3. přišel obohatit zájemce z řad rodičů a prarodičů
pan Ing. Jaroslav Černoch, přednáškou PĚT JAZYKŮ LÁSKY aneb
To nejlepší pro vaše děti. Přednáška proběhla v příjemné atmosféře
a pro všechny posluchače byla velmi přínosná.
Pro děti jsme jako již tradičně připravily besedy, tentokrát
pro děti z MŠ na téma Jaro a pro školáky i tvořivé aktivity o bylinkách.
Věříme, že to bylo pro děti příjemným zpestřením a že si odnesly
i nějaké ty nové poznatky a vědomosti.
Pro naše malé čtenáře byla určena i další akce. Celý březen měli
školáci možnost plnit úkoly, které jim jako klíče otevíraly cestu
k přenocování v knihovně na tradiční NOCI S ANDERSENEM.
Tentokrát byly úkoly docela náročné a děti si svou odměnu ve formě
tvořivého a zábavného programu v rámci nocování v knihovně opravdu
zasloužily. Věříme, že se jim program na indiánské téma líbil a že i
příští, respektive jejich výtvorů. 13. ledna byla uzávěrka místního kola
soutěže a hned následujícího dne se sešla pětičlenná porota, aby
vyhodnotila příspěvky soutěžících dětí.

rok využijí tuto možnost a opět přijdou plnit úkoly a užít si
večer a noc spolu s námi.
Tímto se s Vámi tentokrát loučíme a přejeme hodně pěkných
jarních dní plných sluníčka. A když přece jen zaprší, nezapomeňte,
že naše knihovna Vám nabízí ideální možnost, jak přečkat deštivé
počasí!
Monika Lauterbachová a Veronika Solomonjan
Knihovnice

PRUŠÁNEK
Karneval
V neděli 9. února bylo za okny smutno a deštivo, ale v sále
kulturního domu, to vypadalo naopak. Vedení letošního karnevalového
veselí se poprvé ujali bratři Chabičovští a přinesli dětem jiný zážitek:
karneval byl nejen plný zábavy, ale také kouzel a zajímavých
překvapení. Třeba když děti bavil krteček nebo Mikymouse v nadživotní
velikosti. A do toho všeho se hrály hry, zvlášť se zalíbila hra na zrcadla.
Jinak při zvuku moderní hudby a světel děti tančily podle sebe nebo
podle tanečnic na pódiu a dováděly. Novinkou byla také možnost vybrat
si zvířátko a to si nechat namalovat na obličej nebo udělat si dětské
tetování. Těšíme se na vás zase příští rok a doufám, že se vám
na karnevalu líbilo. Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou sálu
i úklidem po karnevalu.
Dále děkujeme za podporu sponzorům:
- Obec Prusy-Boškůvky
- ZOD Haná, družstvo se sídlem ve Švábenicích
- Smíšené zboží - p. Jitka Slezáková
- Pohostinství Ondřej Kubík
Za maminky z Prušánku
Judita Špičáková

FARNÍ LISTY
Chtě bych vás seznámit s činností naši farnosti a pozvat vás
k účasti a spolupráci. Chtěl bych vás seznámit s tím, co nás čeká
v příštích týdnech:
 12. 4. - bude ve Švábenicích setkání katolické mládeže děkanátů
Konice, Prostějov a Vyškov.
 13. 4. – Květná neboli pašijová neděle. V 11.00 bude
bohoslužba a průvod s žehnáním ratolestí.
 Na zelený čtvrtek v 17.00 hod. si připomeneme poslední večeři
Páně a ustanovení Eucharistie.
 Velký pátek, v 17.00 hod., prožijeme Umučení Krista z lásky
k lidstvu a Jeho pohřeb.
 Veliká noc, od 4.30 hod., budeme společně bdít v očekávání
Jeho zmrtvýchvstání.
 V neděli budeme slavit slavnost zmrtvýchvstání Páně.
Slavnostní bohoslužba bude v 11.00 h.
 Na velikonoční pondělí bude mše sv. v 11.00 hod.
Chtěl bych vás také seznámit s dalšími akcemi, které ve farnosti
do prázdnin plánujeme:
 26. 4. v sobotu, ve 12.30 hod., bude ve Švábenicích u kostela
zahájení sezóny pro motorkáře
 40 dní po velikonocích, letos to bude 29. května, oslavíme
Nanebevstoupení Páně při mši svaté v 17.30 hod, 10 dnů poté –
tj. 8. Června, oslavíme Seslání Ducha Svatého.
 8. 6. bude v našem kostele První svaté přijímání.
 22. 6. pojedeme na průvod Božího Těla do Švábenic.
 19. 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 pomohly
dopravit své nemocné do kostela.
Těšíme se na setkání s vámi při těchto akcích!
Díky finanční pomoci obecních úřadů Prusy-Boškůvky
a Vážany, za kterou velmi děkujeme, letos byla dokončená výměna
střechy na kostele. Děkuji zastupitelstvu Prus-Boškůvek za finanční

pomoc ve výši 30 tis. Kč a také zastupitelstvu Vážan za 10 tis.Kč, také
soukromým dárcům, a našim farníkům za brigádnickou práci při opravě.
Děkujeme všem dárcům našeho kostela za finanční i modlitební
podporu a rádi uvítáme jakoukoli pomoc. Dary na kostel můžete zaslat
přímo na účet farnosti 1560861399/0800 anebo složit na faře. Je možné
vystavit potvrzení o přijetí daru pro FÚ.
Všem občanům požehnané a milostiplné svátky velikonoční,
přeje
P. Boguslaw
švábenský farář

Z KRONIKY
Rok 1949
První rok pětiletky, rok tento byl hospodářsky na vzestupu let
minulých; úrody dobré, průměrné a některé také špatné; hlavně pšenice,
ovsa a řepy, které byly ze značné části zaorány (byly zničeny larvou
mrchožrouta a nosatcem); v naší obci mělo býti podle smluvních
dodávek vypěstěno – 16.000q avšak dodáno bylo 13.000q řepy; dodávky
obilí, masa, mléka, vajec a olejnice byly splněny; rozpis těchto dodávek
byl příčinou mnohých nepříjemností a zdání mylného rozpisu; srážek
bylo v tomto roce 520 mm; nejvíce bylo v listopadu 143,4mm, v měsíci
říjnu nekáplo; do polních prací zasahuje a napomáhá vojenská posádka
z Dědic; při výkonu práce jest jako roku minulého použito také traktoru
a to k orbě, sečení, mlácení a odvozu řepy. Za vykonanou práci
traktorem se platí: orání 1 míry, sečení a mlácení.
Dle usnesení ze dne 12. června se má platit za časovou hodinu
56,-Kč u traktoru a 23,-Kč za přívěsný vůz; členové 25% méně.
Dne 3. – 4. ledna je v obci kočující divadlo od Ministerstva
zemědělství a koná svoje představení v sokolovně; 5. ledna se vydávají
šatenky a obírají se staré; i zde jsou nepříjemnosti; šatenky nedostávají
živnostníci, výměnkáři (dále chybí řádek). Dne 16. ledna je hostinci
č. 14 veřejná schůze občanů, o cenové politice promluvil Dobeš
Bohumil; 19. ledna jsou vyloženy voličské seznamy; oprávněných

voličů je 244 mužů a 272 žen; vánoční sbírka roku letošního vynesla:
Brno 3,364.230Kčs, Praha 3,099.383Kčs, Mor.Ostrava 2,507.000Kčs,
nejvíce Věnčičky 35.670Kčs – 148,50Kčs na občana; 21. ledna pořádá
svaz přátel SSSR vzpomínkový večer 25. výročí smrti „Vladimír Ilič
Uljanov Lenin“; 23. ledna zahajuje Svaz branosti svoji činnost; 27. ledna
je v hostinci č.14 veřejná schůze; o 5 letém plánu promluvil p. Rajtr
z Málkovic t.č. čl. okr. NV ve Vyškově; 29. ledna je ples komunistické
strany; 31. ledna se vydávají šatenky pro další zemědělce.
Dne 2. února mají chovatelé dojnic rozhodnout zda se má mléko
dodávat dle počtu krav a nebo dle obhospodařovaných ha; 3. února
se vybírá dávka ze psů a z bytů 40+50Kčs; 4. února se podepisuje
dodávka bramborů; 6. února začíná cvičení nár.fronty; je také vyhlášen
předpis dodávky mléka na r.1949; 11. února je v sokolovně veřejná
schůze (hovory se zemědělci); 13. je ve škole pracovní schůze
Čsl.čer.kříže; v hostinci č.14 je také schůze v koretrachtaci; referuje
Pospíšil a Suchomela a podávají obšírný výklad. 25. – 26. února jsou
vyvěšeny prapory; 27. v ½ 11 je v sokolovně vzpomenuto únorových
událostí z roku 1948; projevy, zpěvy a recitace.
Dne 3. března začíná provoz v družstevní pračce; jsou také
podávána přiznání k zemědělské dani; 4. jsou dávány pokyny
k nar.pojištění; 5. je výroční valná schůze K.S.Č. – 7. se odevzdávají
závodové dotazníky a 10. se podepisuje dodávka masa; 12. pořádá
osvětová rada ve škole přednášky hlavně pro ženy; 22. začínají jarní
polní práce; 25. je zde již zpěvné ptactvo; 16. je ve škole očkování proti
tuberkulose od 1 – 20 roků; 31. března jsou hosp.výkazy; opravují
se domy čís. 76, 101, 110, 111, 112, 134, 48, 25, 33, 68, 55 a 39.
Dne 7. dubna je znovu opraven místní rozhlas; 8. dubna
se vyměňují památkové stokoruny; 12. dubna jest rozvržen zvýšený stav
osevu olejnice o 60 aru s dodávkou 6q navíc; 13. je z příkazu úřadu
proveden průzkum půdy (zjištění škůdců); během tohoto týdne vysazují
žáci zdejší školy topoly; 20. dubna se upravuje místní parkoviště; obec
je v pěkném úklidu; 27. dubna jsou přidělovány hromádky proutí;
Místní spolky a korporace jdou společně na oslavy 1. máje
do Vyškova; 8. května jest ve škole pořádán kurs čsl. červeného kříže;
15. je v sokolovně oslava svátku matek; 22. je v hostinci č.14 plánovací
schůze zemědělců; promluvili soudruzi z Kuřími; ve dnech 25. – 29.

května koná se v Praze IX. sjezd KSČ: sjezdu, který je denně vysílán
rozhlasem, jsou také přítomni delegáti z naší obce.
Dne 6. června se zjišťují špatné a poškozené kultury; 10. začíná
senoseč; 15. upisuje strojní stanice žňovou potřebu; 21. června se opět
opravuje místní rozhlas; 24. je povinné očkování vepřů proti obrně; 29.
jsou hosp. výkazy a platí se nákazové pojištění: 15,15 a 5 Kč.
Dne 7. – 9. července se pořizuje u Smékalového broďák;
5. července je na Tyršovém hřišti tryzna Jana Husa; jsou konány
přípravy ku založení Jednotného Zemědělského Družstva (JZD).
Družstvo toto jest ustanoveno a Družstevní radou v Praze schváleno
a dnem 11. července 1949 zahajuje svoji činnost; 12. je úřední hlášení
poškozených obilovin; 13. jsou pracovní brigádou upravovány obecní
cesty; upisuje se dodávka obilí nad povinný předpis; 14. začínají žně
a 28. výmlaty; mlátí se na dvě směny, dopoledne sudá odpoledne lichá
čísla.
Dne 18. srpna se končí výmlaty; 21. srpna je v sokolovně
pracovní schůze za účasti akčního výboru; je stanoveno a také schváleno
23 pracovních hodin; zároveň také provedena a přítomnými schválena
změna v akčním a národním výboře; 27. je v sokolovně dožínková
beseda; 29. zasílá místní Nár. výbor panu presidentu slibný a závazný
dopis a žádá občany o podpis tohoto; zajišťuje se také materiál
na ohradu hřbitova; 31. je provedeno dláždění před mlékárnou.
Dne 11. září jedou místní občané a občanky na zájezd do Líšně;
v obci se rozšiřuje spála dětí; 28. je v sokolovně schůze za účelem
scelování pozemků, ku kladnému výsledku však nedošlo.
Dne 11. října jsou hosp.výkazy; 16. října odjíždí místní občan
Chytka Bohumil č.97 s ostatními zájezdci s republiky v počtu
300 účastníků na zkušební poznání na 4 týdny do Ruska; 30. je
v sokolovně oslava 31 let naší samostatnosti.
Dne 3. listopadu se podepisuje v radnici zdravice
pro generalissima Stalina ku jeho 70 tým narozeninám; 5. je oslava
a vzpomínka česko-sovětského přátelství; místní rozhlas vybízí ku
plnění dodávek a odvozu řepy ze skladu; 22. je povinné očkování vepřů
proti obrně; 27. je jednorázový sběr odpadků; ve škole je výstava knihy;
u školy se natírají okna.
Dne 2. prosince se nešťastně zabil 21 ti letý vojín pilot Kozák
Leopold cestou z Brna do Prahy, neštěstí potkalo jej u Radostína, kde

za mlhy a sněžení se letadlo zřítilo a jej pohřbilo, ztrátu jeho neželí jen
jeho milovaná matka ale všichni, kdož jej jako dobrého a milého hocha
znali; 6. jsou hosp.výkazy; 11. prosince pořádá odbor žen ve škole
vzpomínkovou oslavu J.V.Stalina ku jeho 70 tým narozeninám;
18. přijela do obce pojízdná prodejna textilu „Tep“; za prodejní místo
použili zdejší sokolovnu, kde od 7 hod. ráno až do 3 hod. po půlnoci
svou ochotou a vlídným ba vzorným jednáním bez poledního odpočinku
posloužili všem koupěchtivým zájemcům; nakupovali občané z Prus,
Vážan, Boškůvek a Mor. Málkovic; jest vzpomenouti a vzdáti upřímný
dík všem těm, kteří se jakkoliv o zdar tohoto nákupu zasloužili; od 20. –
22. je obec na počest 70 tých narozenin J.V.Stalina vyzdobena prapory
a praporky; 26. jsou hosp. výkazy; 29. jest jednáno o národním pojištění;
31. jsou hosp. výkazy.
Pro vyšší formy lidské společnosti, blaho rodiny a vybudování
socialistického řádu, uvádí se ku konci roku ve známosť a od 1. ledna
1950 v platnost zákon o rodinném právu s jehož obsahem jsou občané
plně seznámení; matriky, mající svůj původ patentem císaře Josefa
z roku 1784 a byly dosud vedeny na Farních úřadech, jsou prohlášeny
za národní majetek, k 31.12.1949 uzavřeny a další zápisy do těchto
matrik budou prováděny Národními výbory; rovněž uzavírání sňatků
prováděno bude občanským právem; v naší obci jest tímto čestným
a vznešeným úkolem pověřen Hudec Vojta, sňatky konány budou
ve staré škole ku jejímž účelům se místnost důstojně připravuje.
Také jsou znatelné změny v peněžnictví; veškeré platby
se provádějí cestou peněžních ústavů.
V posledních měsících koná JZD přípravy ke stavbě kolny
na pozemku p. Smékala tzv. Oujezdy a s touto stavbou také započalo.
Svaz mládeže vysazuje na obecních pozemcích ovocné stromky.

TJ SOKOL
Vážení sportovní přátelé, milá mládeži, bratři a sestry.
Uběhl další o rok a je na čase zrekapitulovat činnost naší
tělovýchovné jednoty za uplynulé období.
K datu 31. 1. 2013 měla naše TJ 97 členů.
V současné době máme v činnosti tyto oddíly:





stolní tenis
nohejbal
rekreační sporty

Stolní tennis
V krajských a okresních soutěžích máme dvě mužstva a jedno
mužstvo žáků.
Mužstvo “A“ hraje první krajskou soutěž a je na 8. místě.
„B“ mužstvo hraje okresní přebor a nachází se na 10. místě.
Obě mužstva bojují o udržení v soutěžích.
Mužstvo žáků je bohužel na posledním místě, důvodem však
nejspíš je, že se potýká s velkým nedostatkem hráčů. A v tomto ohledu
by na tom chtělo zapracovat.
Jako každý rok jsme končili již tradičním vánočním turnajem
na Štěpána. V loňském roce byl uspořádán již 23. ročník, který byl opět
kvalitně obsazen a účastnilo se ho 40 hráčů. Na prvním místě se umístil
Vladimír Jeřábek ze Slatiny.
Nohejbal
Oddíl se účastnil okresního přeboru. Jedná se o jedno mužstvo,
složené z hráčů z předchozích dvou týmů. Tým se umístil na 4. místě,
a to ovšem kvůli kontumaci z neúčasti na jednom turnaji.
Rekreační sport
TJ Sokol Moravské Prusy své akce směřuje převážně na letní
prázdninové období, kdy probíhají různá sportovní utkání, soutěže a hry
pro širokou veřejnost.
První akcí bylo Dětské sportovní odpoledne, které se konalo
v sobotu 29. 6. 2013.
Další akce byl v sobotu 6. 7. Uliční turnaj v nohejbalu o pohár
starosty obce. Zúčastnilo se 8 mužstev.
Další nohejbalový turnaj, MEMORIÁL JIŘÍHO ŠPIČÁKA,
proběhl 27. 7. 2013, ačkoli se zapsalo jen 5 mužstev, tak jsme si dobře
zakopali.

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 se.
Na novém hřišti s umělým povrchem probíhal celoletní turnaj
v tenise, kterého se mohl zúčastnit každý. Na hřiště chodilo hrát široké
okolí tenis. V zimě potom proběhl silvestrovský fotbálek.
Oddíl nohejbalu také spolupracuje aktivně s Okresním svazem
nohejbalu, již po několikáté na našich kurtech proběhl Okresní přebor
dvojic.
I z toho vyplývá, že areál na hřišti je dobře využíván, probíhají
zde pravidelné páteční tréninky nohejbalu a firemní turnaje nohejbalistů.

SDH MORAVSKÉ PRUSY
Rádi bychom upozornili občany obce na dvě důležité akce, které
jsou před námi:
V sobotu 12. dubna proběhne sběr starého železa, železo
začínáme svážet od 7:00 hod.
Dále pak v sobotu 17. května pořádáme sběr elektroodpadu.
V Boškůvkách bude kontejner přistavěn mezi 10:00 a 10:30, zatímco
v Moravských Prusích v době 11:00 – 11:30 hod. Prosíme občany, aby
odpad nevhazovali do kontejneru sami, ale aby vše předali členům
hasičského sboru, kteří budou na místě.

Kultura
Každý rok také pořádáme v dubnu Hodovou zábavu, výtěžek
používáme na zvelebení našeho zázemí.
Ostatní činnost
Díky dobré spolupráci s obecním úřadem využíváme sál
kulturního domu pro činnost stolního tenisu.
Na hřišti pořádáme tradiční jarní brigády, kdy připravujeme
hřiště a okolí na sezónu.
TJ Sokol pořádá pravidelné schůze výboru, které se konají
každý měsíc v prostorách místního pohostinství či kiosku na hřišti.
Touto cestou bych rád poděkoval všem, kdo se podílí
na činnosti TJ Sokol Mor. Prusy, sponzorům akcí a v neposlední řadě
OU Prusy-Boškůvky.
V neposlední řadě vás chci všechny pozvat na tradiční Hodovou
zábavu, která se v letošním roce bude konat v sobotu 26. dubna od 20:00
hod. v sále Kulturního domu v Moravských Prusích. Budeme se těšit
na toto společné setkání!
Vejmola Jaroslav
předseda TJ Sokol Mor.Prusy

David Večerka
předseda SDH Moravské Prusy

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Vážení občané,
členové mysliveckého spolku Mor. Prusy – Mor. Malkovice
pořádali jako každoročně výroční členskou schůzi, na které hodnotí svoji
celoroční práci. Já vás chci seznámit s prací členů MS na úseku
mysliveckého hospodaření. Celá práce se řídí plánem chovu zvěře, který
je schválen na výroční členské schůzi MS a je předložen ke schválení
nadřízenému orgánu, a to Městskému Úřadu Vyškov – odbor životního
prostředí (MÚ OŽP Vyškov).

Plán chovu zvěře začíná jarním sčítáním. Sčítají se zajíci,
bažanti, kohouti i slepice a zvěř srnčí tj. srnci i srnky. Jednotlivé druhy
zvěře mají určené množství normovaných a minimálních stavů
v honitbě, které jsou dány nadřízeným orgánem MÚ OŽP Vyškov.
Normovaný stav zvěře srnčí je 28 ks, z toho 7 srnců, 11 srn, 10 srnčat.
Minimální množství srnčí zvěře je 7 ks. Zajíc polní má normovaný stav
63 ks, minimální stav 35 ks. U bažanta je normovaný stav 105 ks a stav
minimální 35 ks.
U každého kusu zvěře je určený koeficient přírůstku u zvěře:
srnčí 0,5 -1; u zajíce 0,3-0,6 a u zvěře bažantí je koeficient 0,3-0,6. Plán
chovu prasete divokého u nás není plánován.
Podle tohoto plánu byl určen i plán odlovu jednotlivých druhů
zvěře. V roce 2013 bylo naplánováno k odlovu celkem 16 ks srnčí zvěře,
6 ks srnců, 5 ks srn a 5 ks srnčat. Z toho bylo uloveno 5 ks srnců, jeden
srnec byl stržen psem. Celkem tedy bylo uloveno 6 ks srnců. Dále jsme
ze srnčí zvěře ulovili 5 ks srn. V důsledku velmi nepříznivého počasí
docházelo k velkým ztrátám při kladení srnčat. Proto po žňových pracích
a sklizni kukuřice bylo rozhodnuto, že srnčata se nebudou lovit.
Na katastru honitby Moravské Prusy byli uloveni 4 srnci a
v Moravských Málkovicích 2 srnci.
Plán lovu bažantů je 45 ks, ale pro nízký stav před loveckou
sezonou bylo rozhodnuto, že bažanty nebudeme lovit. Pouze 5 ks
bažantů do tomboly při poslední leči a plese. I když jsme na jaře
do honitby vypustili 72 nakoupených bažantích slepic, došlo vlivem
špatného počasí k úplnému uhynutí kuřat, jakožto i k vyplavení
nasazených vajec v hnízdech.
Stejně nepříznivá situace byla u zajíců, z plánu 50 ks zajíců bylo
určeno ulovit jen minimální počet. Na dvou společných honech
v Mor. Prusích bylo uloveno 8 ks zajíců a v Mor. Málkovicích 6 ks
zajíců z důvodů zajištění tomboly.
Divoká prasata nemáme v naší honitbě plánována, ale podle
mysliveckého zákona můžeme celoročně lovit selata a lončáky. Od 1. 8.
do 31. 1. můžeme lovit kňoury a nevodící bachyně. Toto opatření lovu
kňourů a bachyní je z důvodu velkého stavu divokých prasat, které dělají
velké škody, jak na polích, tak v lese. K rozmnožení divokých prasat
na celém území republiky došlo při změně hospodaření zemědělských
podniků. Pěstováním kukuřice, řepky a obilí na velkých lánech vznikají

místa, kde mají prasata dostatek krmení a úkrytu. Tím také dochází
k velkým ztrátám na drobné zvěři. Z další zvěře jsme ulovili 81 ks
divokých kachen 1 hřivnáče a 1 bažantí slepici ulovil pes.
Chtěl bych poděkovat všem členům, kteří se věnovali lovu lišek.
Celkem bylo za loňský rok uloveno 12 ks lišek a dvě kočky. Jarní sčítání
zvěře provedeme dne 8. 3. 2014. Měli by se zúčastnit všichni členové
MS a na základě výsledků sčítání bude vytvořen plán na rok 2014.
V tomto roce bychom chtěli nakoupit kachňata březnačky
a vypustit je na starém rybníce a provádět jejich krmení až do doby
jejich odlovu. Dále musíme opravit naše posedy, zásypy, krmelce a další
myslivecká zařízení. Musíme zajistit dostatek krmiva pro přikrmování
zvěře v zimních měsících. A to obděláváním políček, jejich obsetím
a následně sklizní úrody.
Závěrem mé zprávy děkuji všem členům, kteří se aktivně věnují
celé činnosti mysliveckého spolku.
Hynek Květoslav
Myslivecký hospodář

UDÁLOSTI
Narodila se:
Sňatek uzavřeli:
Jubileum:
leden 2014

únor 2014

Elen Kyprová
Irena Cenková a Marcel Hrabal
Antonín Paveska
Milena Zbořilová
Věra Nováková
Dagmar Outratová
Marie Sedláčková
Marián Rusnák
Anežka Zánová
Vlasta Klouparová
Tibor Zán

Karel Müller
březen 2014

Olga Zimmermannová
Marie Matějková
Františka Lozová
Blažena Svobodníková
Milena Šebestová
Marta Hladká

Odstěhovali se:

Anna Krátká
Dalibor Holub
Sabina Holubová
Dominik Horváth
Juraj Horváth
Martin Šášek
Jaroslav Oborný
Zdeňka Cigánková
Milada Horáková

Přistěhovali se:

Šimon Palíšek
Jana Palíšková
Hana Lusková
Tomáš Luska
Peter Putera
Daniel Putera
Jana Kalinová
Františka Marjánková
Otto Plawetz
Marie Plawetzová
Štěpán Lozrt
Lucie Anna Lozrtová
Mgr. Simona Lozrtová

Úmrtí:

Bohumil Cigánek
Jiří Večerka
Leopold Kudlička

ČESKÝ ROZHLAS
Český rozhlas Brno v novém kabátě oslaví letos své
devadesátiny
Mnozí naši posluchači jistě zachytili změny ve vysílání
rozhlasové stanice Český rozhlas Brno. A možná si řekli, proč zase něco
mění, vždyť jsme spokojeni. Věřím, ale že teď budete spokojeni ještě víc
a budete nás poslouchat a jistě o tom řeknete i svým známým. Tak asi
rovnou k věci. Především bych vás chtěla upozornit, že ranní vstávání
vám zpříjemní vtipné aktuální glosy z Deníčku redaktora a moderátora,
autora rozhlasových Toulek českou minulostí, Josefa Veselého, zařazené
do ranního proudu Dobré ráno, Moravo! před půl osmou hodinou každý
den. Rozšířili jsme i vysílání odpoledního Rendez-vous. Ve všední dny
je začátek již ve 13 hodin a tříhodinový proud přinese informace,
hudební evergreeny, písně na přání a výběr toho nejlepšího z archivu
brněnského rozhlasu, který v roce 2014 slaví devadesát let od prvního
vysílání brněnského Radiojournalu. Tak máme důvod slavit ty naše
narozeniny společně s vámi po celý rok. Chceme a vyhlašujeme tento
rok 2014 Rokem štěstí. Již to nastínil ve svém vysílání známý brněnský
herec Zdeněk Junák. Lehce připomenu, že jej znáte jako jednoho z
četníků z oblíbeného televizní seriálu Četnické humoresky. A právě
Zdeněk Junák je novou moderátorskou posilou a novým hlasem a
chcete-li i tváří naší stanice. Uslyšíte jej každou sobotu ve
dvouhodinovém Rendez-vous se začátkem ve 14 hodin. On sám svůj
pořad nazval a také se tak hlásí při vysílání do telefonu „Rendez-vous s
Junákem“. Bude si s vámi povídat a vy mu můžete na oplátku říct svůj
příběh obyčejného lidského štěstí. Ani v neděli nezůstanete bez Rendezvous, kterým vás provede Marcela Antošová. I s ní si poslechnete
spoustu krásné hudby, samé hity a evergreeny i s jejím hostem.
Alena Podlucká

