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ÚVODNÍK
Mám pocit, že v posledních týdnech se toho v mém životě stalo opravdu
mnoho. Jednalo se především o školní povinnosti, pracovní záležitosti, starost o letní
brigádu atd. Ale co je nakonec pro mě zážitkem, který mezi tím „vyčnívá“? Škola
v přírodě!
V letošním roce jsem měla možnost doplnit paní učitelky z místní základní
školy a vyrazit s nimi jako dozor na přírodovědně vlastivědný pobyt pro žáky ze ZŠ
do Hipocentra Koryčany. Od takovéhoto výletu, na kterém jsem byla ještě jako dítě,
uběhlo už 13 let, a tak jsem se upřímně těšila! Až jsem se trochu bála, abych nebyla
zklamaná, že mé dětské vzpomínky mohou být přece jen trochu nadnesené… Nestalo
se tak. Ačkoli tentokrát jsou mé zážitky z pohledu „druhé strany“ odlišné.
Děti si nejspíš budou pamatovat především výlet do KOVOZOO, hledání
pokladu, barvení triček, prohlídku stájí a Freďáka (na kterého taky budu dlouho
vzpomínat), který je poučil o koních. Co si ale budu pamatovat já, jsou právě tyto
děti. Jejich reakce na přichystané aktivity. Mám na mysli jejich nadšení
ze svařovaných kovových zvířátek, dumání nad pastelkami, které mají použít
na indiánskou čelenku, netrpělivost při cestě autobusem a hlavně jejich vyprávění
zážitků ze stezky odvahy. Všechno to mi připadá vlastně úsměvné (pozor – ne
směšné!), zvlášť když si uvědomím, že i já jsem takto „bavila“ své učitelky a vedoucí
na táborech.
A tak bych chtěla poděkovat především Svaťce Šebestové, ředitelce školy,
která mi tuto příležitost nabídla a věřila, že to s dětmi zvládnu (já se toho totiž taky
trochu bála) a doufám, že toho nelituje! Ale dík si zaslouží všechny naše učitelky,
které to s dětmi prostě umí a díky nim vše proběhlo v poklidu, zábavně a poučně
zároveň.
Dětem bych přála, aby
se mohly opět takového pobytu
účastnit!

Hezké prázdniny všem!
Freďák vypráví…

Tereza Řezníková
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje,
dostává se vám do rukou letošní druhé číslo našeho obecního zpravodaje
OBČAN. První číslo 2015 bylo tištěno v tiskárně a vzhledem k tomu, že se nám tisk
osvědčil a finančně také vyplatil, budeme i nadále využívat tuto možnost. Věříme,
že i vy jste s touto změnou spokojeni.
Jak jsme již psali v minulém čísle, v únoru byla podána žádost o dotaci
na Jihomoravský kraj do dotačního programu na požární techniku jednotek sborů
dobrovolných hasičů měst a obcí v JMK. Naše žádost byla podpořena a z programu
JMK dostaneme 70.000 Kč na zakoupení nové hasičské výzbroje.
Koncem roku 2014 byl zpracován projekt na zateplení kulturního domu
v Moravských Prusích, jehož cílem je snížení spotřeby tepelné energie. Projekt byl
podán v rámci žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí a byl
podpořen ve výši 2,7 mil. Kč. Práce na zateplení KD musí být hotové do konce
letošního roku. V současné době probíhají výběrová řízení.
Také byla podpořena žádost obce o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací spolufinancovaných ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu z projektu „Vzdělávejte se pro růst!“. Získali jsme finanční podporu
na vytvoření 2 pracovních míst na období od 1. 4. 2015 – 31. 10. 2015 v celkové výši
196.000 Kč.
Nadále probíhají prodeje obecních pozemků převážně za účelem narovnání
vlastnických vztahů a současně i odkupy pozemků pro účel výstavby komunikací
nebo také k narovnání vlastnických vztahů.
V současné době probíhají jednání v rámci rozšíření skupinového vodovodu
Vyškov – II. etapa, větev Švábenická; zpracovával se Závěrečný účet obce za rok
2014 a také Rozpočtový výhled na období 2016-2017.
DALŠÍ INFORMACE OBČANŮM
Celoroční sběr odpadu určeného k recyklaci:
 Veškerý starý textil, obuv, různé doplňky jako pásky, kabelky, bižuterii a také
hračky do kontejneru, který stojí na parkovišti u KD. Věci mohou být i roztrhané,
rozbité či jinak zničené, protože jsou z větší části recyklovány.
 Kovový odpad (čisté konzervy od pokrmů, plechovky od piva a nápojů apod.) je
možné odkládat do žlutých kontejnerů společně s plasty. Ostatní kovy lze uložit na
všech sběrných dvorech odpadů RESPONO, a.s.
 Bioodpad do hnědého kontejneru na parkovišti u KD.
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 Použité baterie, drobné elektro, plastové vršky, vyřazené mobilní telefony,
cartridge a tonery z tiskáren – to vše ukládejte do krabic a kontejnerů
za vchodovými dveřmi ve škole.
 Papír můžete zanechat u garáže pod školou (naproti kulturního domu).
Upozornění - dovolená
Oznamujeme občanům, že ve dnech 10. 8. - 14. 8. 2015 bude na obecním
úřadě z důvodu dovolené ZAVŘENO.
Současně upozorňujeme na zkrácené úřední hodiny v měsících červenec
a srpen:
Pondělí: 8.00 – 16.00 hod.
Středa: 8.00 – 16.00 hod.
Poplatky
Žádáme občany, kteří nemají uhrazené poplatky za svoz odpadu, psa, nájem
obecního pozemku nebo stočné, aby tak učinili v nejbližším možném čase. Termín
pro uvedené platby vypršel 30. 06. 2015.
Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 25. 03. 2015:
 Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky projednalo inventarizaci obce za rok 2014,
která byla provedena ke dni 31. 12. 2014. Nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly.
Závěrečnou zprávu k inventarizaci majetku obce schválila Rada obce dne 11. 2.
2015.
 ZO schválilo rozpočtová opatření 8/2014 a 1/2015:
RO 8/2014:
Navýšení příjmů:
0,- Kč
Navýšení výdajů:
0,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 31. 12. 2014 - příjmy i výdaje: 7 490 000,- Kč.
RO 1/2015:
Navýšení příjmů:
39 100,- Kč
Navýšení výdajů:
39 100,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 25. 3. 2015 - příjmy i výdaje: 6 947 200,- Kč.
 ZO vyřadilo vypracovanou projektovou dokumentaci z roku 2006 pro územní
rozhodnutí na „pojížděný chodník ke hřbitovu“. V roce 2007 vyšel nový stavební
zákon, kterému uvedený projekt již nevyhovuje. Dle vyjádření pracovníků
stavebního úřadu, nové znění zákona neumožňuje realizaci tohoto projektu. Aby
se projekt dále nevedl na účtu 042, bylo navrženo jeho vyřazení.

6
OBČAN 2/2015

 ZO projednalo a schválilo žádost manželů K. a pana Z. K., kteří mají nemovitosti
na Zouvalce na odkoupení části pozemku parc. č. 377/12 před jejich domy.
Manželé K. žádali o 1 m2 a pan Z. K. o 42 m2 – jedná se o narovnání vlastnických
vztahů.
 ZO projednalo a schválilo žádost paní A. K. o odkoupení části pozemku parc. č.
1922/11 v k.ú. Moravské Prusy. Při digitalizaci obce se zjistilo, že její garáž u
domu a stávající oplocení kolem zahrady částečně stojí na obecním pozemku.
 ZO projednalo a schválilo návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Prusy-Boškůvky
č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
Obce Prusy-Boškůvky. Vyhláška řeší třídění a shromažďování tříděného odpadu,
sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, objemného odpadu,
shromažďování směsného komunálního odpadu a nakládání se stavebním
odpadem. Součástí vyhlášky je příloha č. 1 s umístěním zvláštních nádob na sběr
tříděného odpadu v obci.
 Starosta obce přednesl zprávu o činnosti Rady obce za období od 8. 10. 2014 –
18. 3. 2015.
 Starosta seznámil ZO se schváleným rozpočtem Dobrovolného svazku obcí
Ivanovická brána na r. 2015.
 Příjmy:
227 900,- Kč
 Výdaje:
347 000,- Kč
 Financování: 119 100,- Kč
 ZO zplnomocnilo starostu obce Lubomíra Šebestu a místostarostu obce Petra
Večerku k zastupování obce k účasti a hlasování na valné hromadě akciových
společností VaK Vyškov, a.s. a Respono, a.s.
 Starosta přednesl zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2014 od Policie ČR.
 ZO projednalo a schválilo záměr na odkoupení části pozemků parc. č. 56/1 a 56/8
v k.ú. Moravské Prusy v šířce 10 m ve vlastnictví manželů R., kteří požadují za
pozemky 80 Kč/m2. Pozemky se nacházejí podél pozemku parc. č. 2082/2 ve
vlastnictví obce, kde obec plánuje rozšíření komunikace ke hřbitovu. Z tohoto
důvodu má obec o tyto pozemky zájem. Současní vlastníci požadují, aby veškeré
náhrady spojené s převodem pozemků byly hrazeny Obcí Prusy-Boškůvky. ZO
zároveň pověřilo starostu obce zadat zhotovení geometrického plánu pro rozdělení
daných pozemků.
 ZO projednalo a schválilo žádost manželů K., kteří žádají odkoupení pozemků
v k.ú. Moravské Prusy parc. č. 1922/7 zahrada o výměře 115 m2 a parc. č. 1922/15
ostatní plocha o výměře 60 m2. Jedná se o pozemky za domem (v současné době
oplocená zahrada, kterou vždy využívali dřívější majitelé nemovitosti).
 V diskuzi se zastupitelé seznámili a projednali:
- Žádost Hanáckého rally klubu o souhlas s návrhem trati rychlostní zkoušky
„Pruská“.
7
OBČAN 2/2015

- Návrh zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
- Vyhodnocení soutěže „Společné zařízení roku“, kde stavby polních cest
označené VC-2 a NC- 4a v k.ú. Moravské Prusy kolem rybníka a k
Zouvalce obsadila 2. místo z celkového počtu 27 přihlášených v uvedené
kategorii z celé ČR, kterou přihlásil do soutěže Krajský pozemkový úřad
pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov.
- Nájem pohostinství – Rada obce vybrala nového nájemce Pivovar Holba,
který si zajistí provozovatele.
Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 29. 05. 2015:
 ZO schválilo rozpočtová opatření 2/2015 a 3/2015:
RO 2/2015:
Navýšení příjmů: 272 000,- Kč
Navýšení výdajů: 272 000,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 22. 4. 2015 - příjmy i výdaje ve výši: 7 219 200,- Kč.












RO 3/2015:
Navýšení příjmů: 65 500,- Kč
Navýšení výdajů: 65 500,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 29. 5. 2015 - příjmy i výdaje ve výši: 7 284 700,- Kč.
ZO projednalo předložené informace, výkazy a zprávy od účetní obce paní
Burešové, ohledně účetní závěrky za rok 2014:
Rozvaha k 31. 12. 2014
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2014
Příloha k 31. 12. 2014
Zprávy o výsledcích kontrol Finančního výboru
Zápisy z veřejnosprávních kontrol v příspěvkových organizacích obce
a neziskových organizacích.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 4. 2. 2015
Inventarizační zpráva k 31. 12. 2014
ZO účetní závěrku obce za rok 2014 jednomyslně schválilo.
ZO Prusy-Boškůvky schválilo prodej části pozemku z parc. č. 377/12 ostatní
plocha – ostatní komunikace, LV č. 1 v k.ú. Moravské Prusy o výměře 1 m2
manželům K. a schválilo prodej části pozemku z parc. č. 377/12 ostatní plocha –
ostatní komunikace, LV č. 1 v k.ú. Moravské Prusy o výměře 42 m2 panu Z. K..
Kupující ponesou náklady spojené s převodem majetku - správní poplatek
na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti
a notářské poplatky za napsání kupní smlouvy. Daň z prodeje nemovitosti uhradí
prodávající. ZO pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy a k nutným
administrativním úkonům ve věci prodeje výše uvedeného pozemku v k.ú.
Moravské Prusy.
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 ZO Prusy-Boškůvky schválilo prodej části pozemku z parc. č. 1922/11 ostatní
plocha – jiná plocha, LV č. 1 v k.ú. Moravské Prusy o výměře 62 m2 paní A. K..
Kupující ponese náklady spojené s převodem majetku - správní poplatek
na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti
a notářské poplatky za napsání kupní smlouvy. Daň z prodeje nemovitosti uhradí
prodávající.
 ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy a k nutným administrativním
úkonům ve věci prodeje výše uvedených pozemků v k.ú. Moravské Prusy.
 ZO ruší Usnesení č. 128/2013 ze dne 21. 11. 2013, kterým se schválil prodej
pozemků v k.ú. Moravské Prusy parc. č. 1922/7 zahrada o výměře 115 m2 a parc.
č. 1922/15 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 60 m2 dřívějším vlastníkům
nemovitosti č. p. 182, kteří nabídku na odkoupení odmítli.
 ZO Prusy-Boškůvky schvaluje prodej pozemků parc. č. 1922/7 zahrada o výměře
115 m2 a parc. č 1922/15 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 60 m2, obě na LV
č. 1 v k.ú. Moravské Prusy za částku 50,- Kč/m2 manželům K.
Kupující dále uhradí na OÚ v Moravských Prusích související náklady
za zhotovení geometrického plánu ve výši 4 800,- Kč a část poplatku za ocenění
ve výši 500,- Kč, které obec nechala zhotovit pro upřesnění hranic pozemků. Dále
kupující ponese náklady spojené s převodem majetku - správní poplatek
na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti
a notářské poplatky za napsání kupní smlouvy. Daň z prodeje nemovitosti uhradí
prodávající. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy a k nutným
administrativním úkonům ve věci prodeje výše uvedených pozemků v k.ú.
Moravské Prusy.
 ZO ruší Usnesení č. 166/2014 ze dne 30. 9. 2014, kterým se schválil prodej části
pozemku v k.ú. Moravské Prusy z parc. č. 1924/10 o výměře 26 m2.
ZO schvaluje prodej části pozemku z parc. č. 1924/10 ostatní plocha – ostatní
komunikace, LV č. 1 v k.ú. Moravské Prusy o výměře 25 m2 společnosti E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
ke stavbě nové trafostanice, která zároveň zajistí potřebné doklady související
s oddělením, prodejem pozemku a s tím spojených nákladů, podání přiznání
i zaplacení této daně. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy a k nutným
administrativním úkonům ve věci prodeje výše uvedeného pozemku v k.ú.
Moravské Prusy.
 ZO Prusy-Boškůvky schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 69/33 – zastavěná
plocha a nádvoří, LV č. 1 v k.ú. Moravské Prusy, o výměře 76 m2 panu J. K. a D.
K. Kupující ponese náklady spojené s převodem majetku - správní poplatek
na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitosti
a notářské poplatky za napsání kupní smlouvy. Daň z prodeje nemovitosti uhradí
prodávající. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy a k nutným
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administrativním úkonům ve věci prodeje výše uvedeného pozemku v k.ú.
Moravské Prusy.
 V diskuzi se zastupitelé seznámili a projednali:
- RD pan Horák – lokalita Milíř – stavba s rovnou střechou.
Starosta a místostarosta obce seznámili ZO s jednáním a informacemi k RD
p. Horáka ohledně výstavby RD se šikmou střechou, mezi RD se sedlovými
a valbovými střechami.
ZO nedoporučují odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu o umístění
stavby.
- Prodej pozemků pro výstavbu garáží – Hatě.
Starosta obce informoval o žádosti na odkoupení obecních pozemků určené
pro výstavbu garáží, na kterých by se mohla provést i stavba pro drobnou
výrobu – zámečnictví i využití na garáže. Územní plán obce v daném území
s takovou možností počítá. Na území obce není jiné místo určené
v územním plánu pro drobnou výrobu.
Názory ZO:
 podpora výstavby zámečnické dílny na drobné opravy;
 ponechat pro případné další zájemce o výstavbu garáží z řad občanů
obce,
 žadatel zjistí od okolních vlastníků nemovitostí RD jejich názory
na případnou stavbu garáží – dílny pro drobnou výrobu.
Záměr prodeje se projedná na příštím zasedání ZO.
 Pouťové atrakce – kolotoče.
Předsedající seznámil ZO s nabídkou od tří provozovatelů atrakcí a chtěl slyšet
názory na stávající provozovatele. ZO nemají žádné připomínky proti stávajícím
nájemcům a doporučují prodloužit nájem na další dobu stejným zájemcům.
 Dětské hřiště „Na Zákopčí“ – řešení dopadové plochy, výměna kůry za oblázky.
Starosta a místostarosta obce seznámili ZO se stávajícím stavem. Místostarosta
zjistí množství, velikost a cenu potřebnou na výměnu.
Zápisy v úplném znění jsou k nahlédnutí na požádání v kanceláři obecního
úřadu.
Vážení občané,
přejeme Vám krásné letní dny plné sluníčka, pohody a odpočinku při
dovolené.
Lubomír Šebesta a Kateřina Burešová
Obecní úřad Prusy - Boškůvky

10
OBČAN 2/2015

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Koncem března jsme v rámci projektu S Evou a Edou zdravě a bezpečně
zajistili pro děti mobilní dopravní hřiště, kde si do sytosti mohly vyzkoušet
pod vedením skvělých moderátorů jízdu v elektrickém autíčku - jako naživo! Dále si
pak děti zkusily roli chodce či policisty, který musí hlídat, jak se dodržují předpisy
a v případě jejich porušení ihned žádat pokutu. Poté si žáci 3. a 4. ročníku vyzkoušeli
ošetření zranění, k čemuž využili cvičné lékárničky taktéž z výše uvedeného projektu.
Program by se dal zhodnotit jedním slovem: ÚŽASNÉ! Nádherný, poučný i zábavný
zážitek. A jelikož se nám moc líbil, zopakovali jsme jej ještě jednou na konci června.
Před velikonočními prázdninami jsme se již
tradičně vydali s dětmi k místnímu potoku, abychom
tam za zpěvu různých lidových popěvků „odhodili“ zimuv podobě smrtky.
Od 5. 3. - 14. 5. jsme jezdili v rámci hodin tělesné
výchovy na plavecký výcvik do Vyškova, kde jsme
jakožto každý rok absolvovali 10 lekcí.
Stejně jako v předchozích letech se vybraní žáci
3. a 4. ročníku zúčastnili dvou okresních soutěží –
Dopravní soutěže mladých cyklistů a Soutěže mladých
zdravotníků – ve druhé zmiňované se děti umístily
na krásném 2. místě, za což patří dík zejména paní
učitelce Ireně Černochové, která děti na obě soutěže připravovala, ale také dětem, jež
přípravě věnovaly hodně úsilí –
Adéla
Adámková,
Justýna
Černochová, Lucie Marišlerová,
Lumír
Kramoliš,
Daniela
Vejmolová, Jolana Vejrostová.
V polovině května jsme
si připravili vystoupení pro naše
maminky. Jako letošní téma jsme
zvolili
motiv
dopravy
a
cestování, proto bylo možné v
úvodu zhlédnout milé vystoupení
našich motýlků na koloběžkách.
S tanečním vystoupením kroužku
zumby a aerobiku jsme se ocitli
na letní dovolené, poté jsme se
vrátili zpět do Čech, abychom si
s dětmi z MŠ osvěžili pravidla
silničního provozu, ale nejen to,
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i s nimi jsme se vydali na malý výlet, a to hned několika dopravními prostředky!
S žáky základní školy jsme pak navštívili hned několik států po celém světě.
V sobotu 26. 5. jsme pak se stejným programem vystoupili na "Posezení
pro seniory", ačkoliv se nás sešla jen zhruba polovina, vystoupení se vydařilo a my
sklízeli slova chvály. Velkou pochvalu si za své taneční vystoupení vysloužila
i žákyně 4. ročníku Jolana Vejrostová, která zde předvedla sérii standardních
i latinských tanců, a to se svým tanečním partnerem Štěpánem Hruškou.
O drobné občerstvení v podobě mini chlebíčků a koláčků se postaraly
naše šikovné paní kuchařky, sál nám pomohly již tradičně vyzdobit paní Brázdilová,
Bugnerová, Burešová, Kubíková a Špičáková a na dárečky pro maminky nám
sponzorským darem v podobě porcelánového nádobí přispěl pan Marek Vejmola
majitel firmy Plast Mark z Vážan. Všem výše uvedeným ještě jedenkrát děkuji.
Na konci května
vyrazily
děti
z MŠ
Moravské Prusy společně
s dětmi z MŠ Vážany
na výlet
do
svíčkárny
v Olomouci.
Hned
na začátku byla pro děti
velkým zážitkem přítomnost
dvou papoušků, kteří se
mezi nimi volně pohybovali.
Po nečekaném přivítání se
děti nasvačily a u toho
zhlédly
krátkou
video
reportáž o výrobě svíček.
Poté si začaly samy vyrábět
voskové pastelky a svíčky.
Dostalo se jim zde velmi
vlídného přijetí, děti si
mohly vše prohlédnout a
dokonce i osahat a byly
nadšené z vlastní výroby.
Mezinárodní
den
dětí oslavily děti ze školky
na školní zahradě, kde pro ně
paní učitelky připravily
dopolední program plný
překvapení
–
plnily
jednoduché úkoly jako např.
přenášení lentilek brčky,
házení míčkem do terče,
12
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lovení rybiček,… Zažily tak spoustu legrace a po úspěšném vykonání všech úkolů je
čekal diplom i vytoužená sladká odměna.
Pro školáky jsme
letos ke Dni dětí vybrali
výlet do VIDA! science
centrum v Brně nebo-li
zábavního vědeckého parku.
Na rozloze zhruba 5000 m2
se děti doslova vyřádily.
Nejprve se dozvěděly od
pracovníků firmy E.ON, co
jsou to pasivní domy, a poté
si již mohly vyzkoušet
spoustu exponátů - např.
odpálit vodíkovou raketu,
stát
se
hvězdou
zpravodajství o počasí, zažít
zemětřesení, vyzkoušet si, kolik vlastní síly je zapotřebí k rozpohybování šlehače,...
Nechyběla ani zábava, která měla u mnohých největší úspěch, a to v podobě patrové
průlezky a možného svezení se v tobogánu. Na závěr v laboratoři absolvovaly "Hustý
program" jehož cílem bylo prostřednictvím experimentů s kapalinami seznámit žáky s
odlišným vnímáním slova „hustý“ a skutečným významem pojmu hustota a jaké jsou
druhy kapalin. Děti si oblékly pláště jako praví vědci, viděly několik zajímavých
pokusů s kapalinami a nejen to, ony si je dokonce i samy vyzkoušely, no prostě jako
v pravé laboratoři, a tak vytvořily nejen krásné olejové lampy, ale i originální záložky
do knížky.
Ani letos
jsme
neporušili tradici a v pátek
5. 6. se vydaly děti z MŠ
do Vyškova na „Zahradní
párty
se
Šamšulou“.
Tentokrát nás Šamšula
zavedl do hmyzí říše.
Na děti
čekali
na stanovištích
broučci,
berušky dokonce i pavouk,
kteří
měli
pro
děti
připravené
nejen
vědomostní úkoly, ale
i úkoly
pohybové,
při
kterých si děti vyzkoušely
13
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svoji mrštnost, pohotovost a odvahu. Celé dopoledne bylo krásné počasí, takže si ho
nádherně užily a spokojeně se vrátily do školky.
Ve středu 10. 6. jsme se vydali do divadla Radost v Brně., kde na nás čekalo
krásné představení Krkonošské pohádky.
V pátek 12. 6. se děti z MŠ vydaly nejprve na výlet do Rybníčku na statek,
kde jim paní ošetřovatelka ukázala vše, co se týkalo krav, navštívily chlív s dospělými
kravami, pohladily si malé telátko a také se dozvěděly, co všechno krávy žerou. Jejich
výlet pokračoval do Muzea zemědělských strojů v Hošticích. Po malém občerstvení
si děti prohlédly traktory a kombajny všeho druhu a viděly, jaké stroje se používaly
v dávných dobách. Po krásném dopoledni se plni zážitků vracely do školky na oběd.
15. – 19. 6. přírodovědně vlastivědný
pobyt pro žáky ze ZŠ v Hipocentru Koryčany.
Zde jsme měly pro děti připravený bohatý program
v podobě každodenních aktivit s Filipem – nebo-li
aktivit zaměřených na primární prevenci – jako
kamarádské vztahy, šikanu apod. Dále si pak děti
vyrobily savovou technikou vlastní tričko
a absolvovaly řadu soutěží. Ve středu jsme vyrazili
na výlet do Ekolandu ve Starém Městě, kde je
KOVOZOO – zoo, kde zvířata jsou vyrobena
z kovu,
jediná
kovozoo
v Evropě
–
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DOPORUČUJEME! A v neposlední řadě jsme pro děti zajistily program s kovbojem,
kde se dozvěděly mnoho informací o koních, učily se lasovat, vyrobily si kožený
náramek a účastnily se dalších kovbojských aktvit.
Děti každý den získávaly razítka za jednotlivé aktivity a vůbec nešlo o to,
jestli byly nejšikovnější, ale o jejich přístup a také o jejich chování. Na konci každého
dne pak mohly za příslušný počet bodů získat odměnu, kterou si dávaly
do vlastnoručně vyrobených indiánských váčků. Odměn bylo celkem 5, za alespoň
4 takto získané odměny byly na konci pobytu děti pasované na kovboje. Počasí nám
vcelku přálo, pršelo až při příjezdu domů.
Koncem června jsme pro děti z MŠ i ZŠ zajistily v rámci níže uvedené dotace
program „Rozumíme psovi“, který je zaměřený na seznámení dětí se psy, jejich
povahou a výchovou. Děti viděly, co všechno je možné pejsky naučit nejenom za
pomocí povelů, ale i beze slov „znakovou řečí“ a dozvěděly se, komu můžou pejsci
pomáhat.

S koncem školního roku mi dovolte, abych provedla malou rekapitulaci
našich aktivit – zapojili jsme se do projektu Ianua Linguarum Reserata, a to
ve spolupráci se společností SCIO a British Council, kdy jsme zdarma měli
k dispozici asistentku pedagoga Ruxi, která připravovala jak pro děti z MŠ, tak ze ZŠ
aktivity v anglickém jazyce, vedla anglické konverzace, pobývala s dětmi i ve školní
družině. U dětí došlo k velkému pokroku jazykových dovedností – nebojí se reagovat,
samozřejmě přiměřeně svému věku a znalostem – tzn. menší děti jednoslovně, starší
děti zkouší dávat dohromady věty.
15
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Dále jsme se zapojili do již výše zmiňovaného projektu „S Evou a Edou
zdravě a bezpečně“, díky kterému děti opět zdarma absolvovaly různé aktivity,
do školy jsme získali venkovní ping pongový stůl a basketbalový koš, koloběžky,
in line brusle, cvičné lékárničky, DVD s dopravní výchovou.
Již několik let pokračujeme v projektech Ovoce do škol, díky kterému se
každému dítěti dostalo za letošní školní rok bez mála 5 kg různých druhů čerstvého
ovoce či zeleniny a ¾ l ovocných šťáv. Recyklohraní – projekt, do nějž jste možná
zapojeni i vy, pokud k nám do školy odkládáte drobné elektrozařízení, použité
baterie, tonery, mobily či počítače. I v letošním roce jsme za získané body dětem
pořídili spoustu dárků, které si pak děti vybírají jako odměny za různé aktivity.
Po dvou letech jsme se vrátili k osvědčenému projektu „5 P pro prevenci“,
jehož cílem je např. podporovat příznivé sociální klima školy, v rámci primární
prevence naučit děti čelit negativním podnětům a negativnímu chování, se kterými se
v dnešní době setkávají. Podali jsme žádost o dotaci a bylo nám poskytovatelem části
finančních prostředků Jihomoravským krajem odsouhlaseno a přiděleno
požadovaných 60 tisíc korun, které nám posloužily již na nákup knih pro děti,
na úhradu preventivních programů, na nákup materiálu a pokrytí většiny nákladů
za ubytování a stravování na výše zmíněný přírodovědně vlastivědný pobyt.
Během roku se nám podařily získat jak finanční tak i hmotné dary. Odměnou
nám byla také zpráva, že naše loňské čtvrťačky Jasmína Černochová, Eliška
Majtánová a Anička Šebestová se dostaly do matematické třídy na ZŠ Nádražní
(z celé třídy se dostaly pouze 4 děti!), stejně tak jsme náležitě pyšné na naše další
bývalé žáky, které může člověk vidět na nástěnce zmiňované školy, a to pod názvem
„NAŠI NEJ“.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nás podporujete slovy chvály, je to
pro nás opravdu důležité a moc si toho vážíme. Před zápisem do prvního ročníku mne
potěšila slova jedné maminky, která v naší škole žádné dítě doposud neměla, ale
setkala se s paní učitelkou ze ZŠ Nádražní ve Vyškově a jen tak při řeči se dostaly
na téma naší školu – jelikož paní učitelce „prošli rukama“ naši žáci, tak nás chválila,
že děti k nim přicházejí do školy dobře připravené, zajímáme se, zda neměly při
přechodu nějaké potíže. Ceníme si toho o to víc, že paní učitelka má srovnání
s připraveností dětí z jiných škol. Stejné je to s množstvím aktivit a zapojováním se
do projektů – např. manažerka zmiňovaného projektu „Janička“ (zapojení anglicky
mluvícího asistenta do výuky) byla z naší školy nadšená, co vše zde pro děti děláme,
a tak tento celý odstavec zakončím dvěma citáty:
Giacomo Leopardi: „Kritika je lehká - dílo těžké.“
Abraham Lincoln: „Ten má právo kritizovat, kdo má odvahu pomáhat.“
A tak poděkování zasílám touto cestou vám všem, kteří odvahu a hlavně
snahu máte! Dále pak děkuji všem zaměstnancům školy, zejména pak svým
kolegyním jak v MŠ tak i v ZŠ, kterým vděčím za dobrou pohodovou spolupráci
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a bez jejichž ochoty, snahy a zmiňované odvahy by to naše „dílo“ nebylo možné
na takové úrovni a v takovém rozsahu vykonávat.
Přeji vám za celý náš kolektiv krásné pohodové léto!
Mgr. Svatava Šebestová¨
ředitelka školy

KNIHOVNA
Milí čtenáři,
zdravím vás opět z naší knihovny.
Jaro většinu z nás zastihlo na zahrádkách či v jiné činnosti, protože je to čas,
který po zimním období přináší nový příliv energie. Byl to také jeden z důvodů, proč
jsme prozatím pozastavili činnost Dámského klubu, ale individuálně tato možnost
zůstává. Takže pokud bude mít někdo chuť strávit úterní podvečer v knihovně
u knížek, čaje či kafíčka či příjemného rozhovoru, tak jste dál samozřejmě zváni.
Činnost Dámského klubu bude oficiálně obnovena zase na podzim, a věřím, že se zde
opět sejdeme a budeme moci strávit příjemné i obohacující chvilky.
Kroužek pro děti Knihomol junior dále úspěšně pokračoval. Věřím, že dětem
umožnil nejen více odhalit svět knih, ale i svět jejich tvůrců. Naši školáci se mohli
mimo jiné seznámit se známými dětskými spisovateli - s Astrid Lindgrenovou
a Bohumilem Říhou a při každém setkání je čekaly nějaké úkoly nebo kvízy, které
společně řešili a luštili. Měli jsme i jiná témata - např. o moudrosti či literární žánry.
Za každý splněný úkol navíc mohly děti získat knihovnické penízky - „knihomolíky“,
které si takto mohly střádat až do závěru. V červnu pak na závěrečném setkání
proběhla tzv. směnárna, kde si mohly za knihomolíky nakoupit různé odměny
a nejúspěšnější z nich navíc získal i pěknou knížku. Zavedla jsem také v rámci tohoto
kroužku Čtecí dílnu a velmi mile mne překvapilo, s jakým úspěchem se tento nápad
u dětí setkal. Vypadá to, že snad přece jen nebude do budoucna svět knížek dětem
docela cizí a nevytlačí ho soudobá technika.
Dětem patřilo také tradiční Malování za knihovnou, které se konalo
u příležitosti Dne dětí. Tentokrát děti malovaly svůj „balónek přání“ a tak chodník
za knihovnou opět ožil barvami. Zahráli jsme si také „barevnou hru“ a na závěr
nechyběla ani sladká tečka v podobě zmrzliny.
Poslední předprázdninovou akcí bylo Pasován, které proběhlo na závěr
školního roku v prostorách ZŠ. Od nás mají tito čerství čtenáři jako každoročně bonus
v podobě registrace a ročního předplatného zdarma. Tímto je znovu zveme
do dobrodružného světa knížek a těšíme se, že rozšíří naše řady.
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A jako bonus je tady opět Prázdninové kino. Tímto srdečně zveme všechny
děti 1. července v 16.30 hod do prostor knihovny na promítání dětského filmu.
Ale léto je také doba odpočinku a dovolených i pro vás dospělé čtenáře. Proto
si vás dovolím opět pozvat i k odpočinku s knihou v ruce, vždyť v našem uspěchaném
světě je potřeba si vyšetřit i takovéto chvilky. Náš knihovní fond je pravidelně
doplňován novými knihami, ale i staré evergreeny neztrácí na zajímavosti
a aktuálnosti. Přijďte si vybrat, rádi vám poradíme a snad ještě nějaký ten tip v rámci
naší dodatečné rubriky Knihomol vám přijde vhod.
Naše knihovna bude mít opět prázdninový provoz, ale v zásadě se nic
nemění. Pro veřejnost bude dál otevřena každé úterý od 17 do 19 hodin.
S přáním pěkně prožitého léta
Monika Lauterbachová
knihovnice

KNIHOMOL
Tentokrát vybírám z nabídky knížek jednu „oddechovku“, ale přesto knihu,
která i přes svou útlost vybízí k zamyšlení, co je vlastně v životě důležité.
Druhá kniha nás přenese do jiné doby i jiné země. Ale přestože žijeme v době
zdánlivého míru, kolem nás to často vře válečnými konflikty. Jistě si nikdo z nás
nepřeje něco takového zažít. Přesto nás může i tato knížka nasměrovat a poodhalit
pro mnohé z nás neznámé konflikty – nejen ty vnější, ale i ty vnitřní, které na ně
navazují.
KLÁRA VSTÁVÁ
Josefa Opplová
Klára se rozhodla opustit násilnického manžela.
Musí teď vzdorovat jeho vzteku a dokonce riskovat život.
Jak zvládne lehkomyslná žena, která dosud žila v
přepychu, pád na společenské dno? Klára správně tuší, že
sílu musí najít především sama v sobě. Nebo možná také u
muže, který dokáže rozpoznat pomyslný diamant, utopený
v blátě a vrátit mu původní lesk. Může však Klára tomuto
podivnému a nevyzpytatelnému člověku věřit?
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FINSKÉ SLOVO LÁSKA
Libor Konopka
Píše se rok 1939 a Evropou se šíří zhoubný mrak
počínající 2. světové války. Nejinak je tomu
na severovýchodě našeho kontinentu, ve Finsku. Tady však
agresorem není nacistické Německo, ale komunistický
Sovětský Svaz. A právě zde začíná příběh mladého
finského páru. Příběh o odvaze, příslovečné severské
odolnosti, houževnatosti, především ale příběh o lásce –
lásce chladného severu – tolik odlišné od významu téhož
slova v jižněji položených zemích. Prožijte s mladíkem
Jaakkem a jeho snoubenkou Seijou strastiplné, přesto
humorně líčené putování nádhernou, avšak bezcitnou finskou pustinou za nadějí a
svobodou. Přes vážnost doby, do které je děj knihy zasazen, by měl vyprávěný příběh
čtenáře především pohladit po dětské duši, která snad zcela nevyhasla v žádném z
nás.

PRUŠÁNEK

Pondělí… ráno… pro mnoho z nás začátek pracovního týdne, pro maminky
a jejich děti z Prušánku hodina plná zábavných říkadel, písniček doprovázených
hudebními nástroji a tanečkem, hraní si s mnoha hračkami, skákání na trampolíně
19
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nebo třeba sklouznutí do bazénku plných míčků. Setkání, kde si můžeme povykládat
a podělit se tak o zkušenosti, naučit děti nové písničky a básničky nejen od maminek
z naší obce. Jste v obci noví? Nebo snad nevíte, že funguje mateřské centrum? Přijďte
mezi nás každé pondělí od 9 hodin. Děti i vy budete určitě nadšeni a spokojeni.
Na Mezinárodní den dětí jsme spolu s MŠ Vážany navštívili zoopark
ve Vyškově s možností nahlédnout do míst, kam se většina návštěvníků nedostane.
Děti a hlavně maminky si odnesly krásné zážitky a těší se na další výlet, který je
naplánován na druhou polovinu prázdnin.
V době hlavních prázdnin budou setkání probíhat dle domluvy maminek.
Srdečně vás zveme na dětský den, který se bude konat 29. 8. 2015. Bližší
informace budou včas upřesněny.
Za maminky z Prušánku
Mgr. Hana Kyprová

FARNÍ LISTY
Vážení občané,
chtěl bych vás prostřednictvím zpravodaje informovat o akcích, které jsme
prožili a také, které chystáme v naší Římskokatolické farnosti během prázdnin.
 Děkuji všem poutníkům, kteří přišli do našeho kostela, poctít sv. Jiří při naších
farních hodech 26. 4.
 1. května kolem 30 farníků navštívilo S. M. Dagmar Gašparovou z Vážan, naši
farnici, která nyní slouží v klášteře Milosrdných Sester na ulici Grohově v Brně.
Oslavili
jsme
tak
Rok
řeholního života
vyhlášený
papežem
Františkem.
 15. května
se
sedmero našich
děti zúčastnilo
arcidiecézního
setkání
dětí
v Olomouci.
Shromáždilo se
tam
spolu
s otcem
biskupem 4500
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dětí z celé olomoucké arcidiecéze.
 24. května naši malí farníci: Honzík Vošček, Eliška Svobodová a Natali
Přibylíková přistoupili k I. svatému přijímání.

 9. června děti, které během školního roku navštěvovaly náboženství v ZŠ
v Moravských Prusích, obdržely vysvědčení a poděkovaly za minulý školní rok.
Zároveň poděkovaly své katechetce p. Jitce Cibulkové z Vyškova, která 10 let
v naší škole vyučovala náboženství. Přihlášky do náboženství v novém školním
roku obdržíte v září ve škole.
 7. června jsme spolu s farníky z Hoštic
a Švábenic prožili slavnost Božího Těla.
Tím jsme dovršili prožití letošního Prvního
Národního Eucharistického Kongresu.
 18. června se v našem kostele 20 starších
a nemocných farníků zúčastnilo svátku
nemocných přijetím svátosti pomazání
nemocných. Bůh ať dopřeje zdraví
a požehnání.
 5. července
se
zúčastníme
národní
cyrilometodějské pouti na Velehradě. Tradičně na tuto pouť vyrazí také pěší
poutníci z Moravských Prus, a to již v sobotu, 4. 7. Naši pěší pouť na Velehrad
zahájíme mší svatou v 7:00 hod. v našem kostele. Na místě se poutníci zúčastní
večerního koncertu „Lidí dobré vůle“ v 19:30 hod. V nedělí 5. 7. bude
na Velehradě slavnostní cyrilometodějská bohoslužba v 10:30 hod. na nádvoří
před basilikou.
 27. - 30. července prožijí rodiny naší farnosti společnou dovolenou v Hovězí,
ve farnosti bývalého faráře p. Vlastimila Vaňka.
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 1. srpna pojedeme na pouť do Křtin. Pojede se autobusy, přihlásit se můžete
v kostele.
 Další pouť maminek a dětí na sv. Hostýn se bude konat v úterý 18. 8. Odjezd
vlakem z Vyškova bude v 6:30 hod.
 30. 8. budou farní dožínky. Při nedělní mši svaté poděkujeme Bohu za letošní
úrodu a požehnání pro každou lidskou práci.
 12. 9. se zúčastníme pouti za obnovu rodin a nová povolání na sv. Hostýně.
Pojedeme autobusy, přihlášky budou k vyplnění v srpnu.
Od srpna bude probíhat oprava dřevěné konstrukce uvnitř věže kostela schodiště, podlaží, zavěšení zvonů a okenice zvonového prostoru. Předběžný rozpočet
činí 150 tis. Kč. Děkujeme obcím Prusy – Boškůvky za 30 tis. a Vážany za 10 tis. Kč
přispění na tyto opravy. Jelikož naše farnost doposud žije pouze z příspěvků farníků
a soukromých dárců, jsme vděční za každý dar a vždy rádi vítáme jakoukoli pomoc.
Římskokatolická farnost Moravské Prusy slouží všem občanům duchovní
službou a také zprostředkováním zdravotní péče doma z pomocí vyškovské Katolické
Charity. Její služby, které zdarma poskytuje, si můžete zjistit na vývěsce v kostele.
Kontakt:
p. Boguslaw Jonczyk, administrátor
tel:
511110560,
mob: 731402180
e-mail: famoravskeprusy@ado.cz
bank. spojení: 1560167399/800
Děkujeme Bohu za všechno, co se nám už podařilo a snad nám vyjde také
všechno, co jsme si naplánovali.
S přáním krásného léta a hezké dovolené zdraví
P. Boguslaw
farář

Z KRONIKY
V letošním roce si připomínáme 70. výročí konce 2. světové války. Naše
obec byla osvobozena 29. Dubna 1945 v ranních hodinách. Na našem území padlo 32
sovětských vojáků. Více se můžete dočíst v úryvku z kroniky naší obce z roku 1945.
1945
Duben; 4. Odevzdávají se přebytečné koně; 5.-6. Je hosp. prohlídka; 7.
Odevzdávají se voj. Koně; podepisujeme dodávku bramborů: ze sadby 80kg a
samozásobení 48 kg; 13. Ženou se přes dědinu směrem od Heroltic po Dlouhé stádo
hov. Dobytka 350 – 400 kusů snad i víc směrem k Bohdalicím; jsme v obavě, že u nás
budou také rabovat; každý ať dělník nebo úředník se stěhuje do svých domovů; od
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Kyjova a Hodonína se blíží sovětské vojsko; je jako před bouří; má se vozit ze
slavkovského cukrovaru cukr a z hosp. družstva ve Vyškově obilí; je zde německé
vojsko; jsou to Rakušané; 22. Přestávají jezdit vlaky; již se bojuje u Slavkova a u
Brna; u Vyškova byl vykolejen vlak; je dobře slyšet střelba z bojiště; pošta již nejde;
peníz už neberou ani záložny ani pošty; letadla bombardují u Hoštic vlak; ptáme se co
bude zítra? 23. Něm. Vojsko má v lese cvičení; od 10hod. večer do 5 ti ráno nesmí
býti nikdo venku; 25. Všichni mladí mužové musí na zákopy k Lisovicím; je kolem
plno střelby a detonace; Vyškov je ve dne i v noci bombardován, obyvatelstvo
z Vyškova prchá; do naší obce jich jde také mnoho; již jsme ve válečném pásmu;
kolem dokola rachotí děla; nejde proud; svítíme svíčkou; 27. Je hrůzy plný den, něm.
Vojáci verbují na zákopy k Hlubočanům; ruská letadla bombardují okolí; mezi
Vážany a Bohdalicemi je válečná vřava; země i domy se od hřmění děl otřásají; okna
jsou otevřena, lidé spí ve sklepích; povozy narychlo stěhují německou armádu
k Boskovicím; každý schovává a zakopává co může před zničením; večer už málokdo
spí; na západě samé velké zvíře není možné býti v poli; kolem dokola samé záře; co
asi bude zítra?
28. střelba neustává; v 1 hod. v noci velká detonace; nikdo nejde na pole;
v Ivanovicích hoří sladovna; dědinou projíždějí německé tanky; u sadu neustává palba
z děl; na Zouvalce jest mnoho zásahů. Každý hledí strnule, e se blíží těžké chvíle;
nikdo nepracuje; málokdo spí; na večer jsou dovežení mrtví a ranění něm. Vojáci;
celou noc střelba a rachot.
29. ráno se dovídáme, že Rusové jsou nad Vážany; z nenadání však začne
nad i ve vesnici střelba a palba a slyšíme, že válečná hrůza zachvátila naši obec; je ½
8 hod. ráno; den kdy měla býti slavnost sv. Jiří hřmí děla; padají granáty a šrapnely,
rachotí pušky a kulomety; mezitím jest slyšet nesrozumitelné hlasy a volání a ve
chvíli kdy měla býti slavná mše je střelbou z děla zasažena věž kostela a také hoří;
přesto, že bylo bez ohledu na nebezpečí života zahájeno hašení, muselo býti
přerušeno, neboť dokola vybuchovali a padaly střely; a než se kdo nadál, byla obec
zbavena Němců a obsazena ruským vojskem; přišli znavení a zablácení; byli nám
jako naši osvoboditelé milými bratry Slovany; po malém odpočinku a posílení
postupovali dále za ustupujícím nepřítelem; Němci zanechavše motorová vozidla,
pokud nebyli zastřeleni nebo zajatí, rychle prchají a vyhazují mosty; obec byla vzata
útokem od východu, zatímco Němci čekali útok od Vážan; v půl hod. je obec
zaplavena ruským vojskem a dopravou v dědině i kolem ní se staví děla a nastává
ohromná kanonáda na Topolany, Pustiměř a Ivanovice.
Mezitím co jednotlivé oddíly odjíždějí jedou k nám další; jedou a jedou celou
neděli, pondělí, úterý, ve dne, v noci; někteří nejedou ale letí s větrem o závod; jedou
na koních, vozy, auta, tanky, pancéře a je jich čím dál víc; Bůh ví kde se berou; ve
zdejší obci zabila střelba 3leté děvče Müllerová Marie čís. 111; svou dopravní
potřebu doplňuje armáda přibíráním vozů, koní a motorových vozidel; jsou při dobré
chuti a dobrými hosty; u Zouvalky se dělají zákopy.
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Květen; všechny vozidla mají červené praporky; oslavují 1. Květen; místní
potahy dovážejí armádě při posunu vojenské potřeby z Bohdalic do Dřevnovic. 2.
Svážejí se a pochovávají se padlí vojíni; v našem katastru jich padlo 32; dnes již byla
také sloužena mše sv.; večer je jmenování národní rady 14ti členů; předsedou je p.
Kolomazník J. čís. 140. 3. Je slyšet plno střelby od Ivanovic směrem k Pustiměři; přes
vesnici stále přejíždějí auta a vozy; těžiště bitvy se posunuje směrem ke Kroměříži;
shání se stav. Materiál na opravu budov poškozených střelami; jsou také prodávány
koně za prasata; 6. Se umisťuje v obci gen. Štáb Malinovského armády; při jízdě
s povozy zaměňují Rusové své nepotřebné koně za schopnější; přes obec jsou voděni
něm. Zajatci do Bohdalic; po polích se zakopávají jámy a sbírají nevybuchlé střely;
11. Je v sokolovně schůze na níž mluví p. Podaný R. 10. Je vyhlášen mír; 12. Místní
povozy vezou vojíny k Tišnovu; 13. Jsou děkovné služby Boží na ukončení války;
odp. slavnost občanů: po obci průvod s hudbou k pomníku padlých; 14. Je oprava
osobních průkazů. Úřady zavádějí různá opatření; hlásí se ročníky 1910 – 1917;
pošta, telefon, vlaky, elektrika dosud nejdou; zásobování vázne, není droždí; 17.
Začíná se vozit mléko; zneškodňují se po poli nevybuchlé střely; 18. Opravují se
silnice a cesty poškozeny válkou; je soupis motorových vozidel; ve zdejší farnosti
sobě vyžádala válka 4 oběti na životech; konají se občanské ozbrojené hlídky; 20.
Mužové ročníku 1910 – 1917 jsou v počtu 45 do Vyškova ku prohlídce; 21. Jsou
hosp. výkazy a veškerá vozidla včetně panských a dámských kol; 22. Je soupis
dělníků; 23. Výkaz obdělané půdy a sbírka šatstva a potravin; 25. Opravuje se
kostelní věž a dává se zatimní střecha; 27. Jedou 2 povozy na voj. Přípřež; 28. Jsou
oslavy státního svátku p. prezidenta; už jede pravidelně pošta a dneškem začíná
proud.
Rok 1953
poslední rok pětiletky
Rok 1953 se také vymknul z normálního chodu a to jak počasím, tak i hosp.
úrovní; srážek bylo 487 mm; zima celkem beze sněhu; nejvíc mrzne 21.1. -11°a 9.2. 15°; polní práce počínají začátkem března a žně 13. července; úroda průměrná, u
ovoce dobrá, u řepy a bramborů špatnější; u jetele a sena dosti dobrá, jenže při sklizni
se dosti skazilo; množí se záplava myší, které dělají velké škody; v podzimu málo
prší; v říjnu 19 mm, v listopadě 3 mm; ozimy nevzešly , takže jsou špatné naděje na
příští sklizeň; k tomu všemu změna fin. povahy, jejíž účinek měl v hosp. životě
citelný vliv na celkový chod národohospodářský.
Toto vše také jednou z příčin, že ochabla pracovní morálka a tím i hosp.
výsledky; přesto však v celostátním měřítku možno říci i světovém, žije náš lid daleko
lépe než je tomu jinde; pravdou však je, že i dnes se najdou nespokojenci, kteří vždy
byli a budou, plni vzteku, zlosti a závisti jsou ti, kteří se nemohou s dnešním zřízením
i nařízením smířit.
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Je však také pravdou a možná i chybou, že se předstihuje vývoj a tyto zásahy
se pak projevují docela v jiném světle i odrazu a zkreslují pak očekávané výsledky.
Jako každým rokem, tak i letos jsou hosp. výkazy, pořádány přednášky
hospodářské, kulturní i zdravotní; konány národní vzpomínky i oslavy jako únorové,
dubnové, květnové a j.
I letos je veden životní směr v lístkovém zaměření až do června.
Dne 21. ledna oslavujeme a připomínáme si památku úmrtí Lenina; 29. je
zatmění měsíce u nás pěkně viditelné; každý den se vypíná elek. Proud.; největší mráz
za zimu 9.2. -15°.
V březnu mrazy a chladno; 5. zemřel vůdce pracujících a budovatel
socialismu „Josef Visarijonovič Stalin“; 9. je ve škole tryzna jeho památky; 11.
března zemřel náš president Vyškovský rodák Klement Gottwald; 19.3. je tryzna jeho
památky.
Dne 21.3. je volba nového presidenta, je zvolen soudruh Antonín Zápotocký,
jistě i jemu přejeme, aby pokud je to v jeho moci a síle uchoval národ od válečných
hrůz a upevnil trvale toužený mír.
Během roku jsou vyhlašovány pracovní směny (železná neděle apod.)
Duben z počátku teplý;15. Se zelenají a kvetou stromy, sází se brambory; 21.
pak mráz -5°, který nadělal škody; slavnosť sv. Jiří má odlišný ráz a nádech minulých
let, žádná tancovačka, také málo pamlsků, jsou však stánky s textilem a sov.
výstavka; ku konci měsíce bouřky.
9. května mráz a sněhová vánice; v předcházejícím týdnu od 4. nastává
ochlazení a je obava z mrazů 8.5. mráz -4°; ořechy zmrzly, na večer déšť se sněhem,
do rána se již bělají střechy a pole; ještě kvetoucí jabloně se pod sněhem ohýbají a
lámou avšak stále hustě sněží, setřásáme ze stromů pokud nejsou zlomeny sníh; do
rána se situace nemění a 15 cm vrstva sněhu zůstává ležet; 11. začíná roztávat; 12. se
pěkně otepluje a možno vidět pěkný úkaz: na zemi leží kupa sněhu a opodál se pase
stádo pěkných housátek.
Přes pozemky tzv. Zákopčí se staví dálkové elek. Vedení; v národním hosp.
životě se všechno zaměřuje ke zrušení lístkového systému; 30.5. jsou lístky zrušeny;
projevují se obavy z výměny peněz; všechno se skupuje avšak prodej zboží se
omezuje, což způsobuje pochopitelné vzrušení.
Dnem 1. června začíná výměna peněz na MNV z obcí: Moravských Prus,
Vážan a Boškůvek za asistence bezpečnostních orgánů, v poměru za 1 osobu do
300Kčs 1 kus 5, ostatní 1 kus 50. Clekm bylo ve staré měně přijato 5,111.190Kčs a v
nové vydáno 175.606.24Kčs; jen z naší obce bylo zaměněno 285 tisíc; v některých
domech bylo měněno 100 i více tisíc; tento nečekaný a v krátké době druhý zásah
obrátil všem občanům kapsy dokořán a narušil snahu poctivých střádalů; stejně bylo
naměřeno těm, jímž leží dobro a blaho národa na srdci jako těm, kteří drželi takové
sumy peněz doma a tím všechno zavinili; šuškanda se obává rebelů.
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Dne 4.7. veřejná schůze MNV; 19. jsou z letadel svob. Evropy shazovány
falešné peníze s protistátním provoláním; jak již zmíněno začínají 13.7. žně a 22.
výmlaty;nepříznivé počasí tuto práci zdržuje; 29.8. je ve Vyškově hanácký jarmark.
5. září je vzpomínka na Xaxaxa; 8. jsou v okolí o půlnoci velké záře z požárů,
hoří 8 velkých stohl JZD; na dálkovém vedení se natahují lana.
4. říjny je v čís. 14 pojízdná prodejny všeho zboží, která často do obce
dojíždí; 25 je sbírka na Korej, která vynesla 900Kčs; je ještě mnoho setí, sucho a
myši.
Za účelem stavebního a polohopisného plánu je 18.11. v obci stavební
komise KNV; jedná se o úpravu silnice; 29.11. je v Sokolovně Mikulášský jarmark.
Od 15.12. začíná mrznout; 13. je veřejná schůze MNV; během roku oživuje
staveb. ruch; jinak se měsíc i rok 1953 chýlí ku konci, který po sobě nejlepší
vzpomínky nezanechal; nutno ovšem poznamenat, že dnešní generace prožívají a
prodělávají dějinné a životní změny dnešní doby; co se zdálo včera naprosto
nemožným, jeví se nám dnes jako samozřejmé; je nutno dnes se mlčky smířit s tím,
co se nám včera nelíbilo; kdo si však troufá jinak, nechť ukáže co dovede.
Změnou školských zákonů je náboženství jako nepovinný předmět, není však
zakázáno těm, kteří do náboženství chtějí své děti posílat; vyučovat se však může až
po hodinách školní osnovy.
JZD
po vstupu 24 zemědělců do JZD nastává vyčíslování dodávek, neboť mnoho
nových členů nemá dosud splněno; je očkování hov. dobytka proti slintavce; 28.1. je
svod hov. dobytku ku společnému ustájení; 27. klasifikace koní; k Novému Dvoru se
staví elek. vedení; 24.5. se svádí od nových členů na Nový Dvůr mladý dobytek;
výmlat se provádí na 6 mlátičkách: u čís. 160, v čís. 45, 39, na Oujezdě, u Čeperka a
na Novém Dvoře.
Během měsíce října vystoupilo z JZD 14 členů: čís. 9, 10, 20, 23, 24, 25, 26,
30, 39, 46, 47, 95, 147; zda rozhodli a jednali dobře ukáže budoucnosť; že toto
rozejití se s JZD dá více jednání než kdo myslí netřeba připomínat.
Po skončení stavby vepřína je přikročeno ku stavbě nového kravína na 100
kusů dobytka.

TJ SOKOL
Naši malí fotbalisté vybojovali krásné 7. místo na fotbalovém turnaji, kde
bylo celkem 16 mužstev. Byly tam i velká města jako Brno, Prostějov, Velké
Meziříčí, Nový Jičín apod. a mezi nimi se kluci z naší malé vesničky rozhodně
neztratili. Gratulujeme ke krásnému umístění!
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V sobotu 4. července se na místním hřišti uskuteční Uliční turnaj v nohejbalu
– O pohár starosty obce, čímž vás srdečně zveme!
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MYSLIVECKÝ SPOLEK
Následující příspěvek byl určen ke čtení již v minulém čísle. Bohužel se
k vám však dostává až teď, a to mojí chybou, kterou chci napravit dodatečným
zveřejněním. Omluva tak patří nejen vám, ale i členům mysliveckého spolku, zejména
panu Hynkovi, který je autorem příspěvku.
Tereza Řezníková
Hlášení mysliveckého hospodáře na výroční schůzi MS Mor. Prusy - Mor.
Málkovice konané dne 6. 3. 2015
MS hospodaří na 1040 ha, 985 ha zem. půda, 21 ha lesní půda, 10 ha vodní
plocha, 24 ha ostatní plochy. Celkem je u nás stanoveno 5 psů, skutečnost je 10 psů.
V naší honitbě je 14 zásypů a 6 ks krmelců. Celkem u nás hospodaří 33 členů. Celá
práce MS se řídí plánem práce, který se schvaluje na výroční členské schůzi.
Plán chovu zvěři začíná na jarním sčítání. Sčítají se zajíci, bažanti kohouti
i slepice, zvěř srnčí, srny i srnci. Jednotlivé druhy zvěře mají narozené a minimální
stavy, u stavu srnčí zvěře je celkový stav 28 ks z toho 7 srnců, 11 srn a 10 srnčat.
Minimální množství srnčí zvěře je stanovena na 7 ks. Zajíc polní normální stav 63 ks,
minimem je 35 ks. U bažantů je normální stav 105 ks, minimum je 35 ks.
U každé zvěře je plánován koeficient přírůstku u srnčí 0,5 – 1, u zajíce 0,3 –
0,6, u bažantů 0,3 – 0,6 ks. Pro prase není plán ustanoven.
Celkem jsme ulovili zvěře za rok 2014:







5 srnců, 4 srny a 4 srnčata,
16 ks prasat divokých,
23 ks zajíců polních,
25 ks bažantů 4 ks z malých chovů,
104 ks kačen divokých,
10 ks lišek.
Letos zakoupíme 200 ks divokých káčat, obděláme naše pole.
Květoslav Hynek
MS Hospodář

28
OBČAN 2/2015

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Stavění Máje
Stejně jako v minulém roce se
v naší obci stavěla Máj. Tentokrát již
posedmé v řadě. Tato událost se konala
ve čtvrtek 30. dubna v odpoledních
hodinách. Ovšem přípravy probíhaly už
od začátku týdne. V pondělí pánové
vykopali před kulturním domem díru
k usazení kmene stromu. Pro ten se do
lesa vydali, z důvodu špatného počasí, až
ve středu. Ve čtvrtek bylo potřeba
připevnit ke kmeni špici stromu
a děvčata jej nazdobila. Pak už mohla
celá akce začít. Důležité je však
podotknout, že po šesti předchozích
letech se tentokrát Máj stavěla ručně!
Velký dík patří všem přítomným,
především všem ochotným pánům naší
obce, kteří přispěli rukou k dílu
a pomocí hůlek strom zvedli. Závěrem
bych
také
chtěla
poděkovat
organizátorům, bez kterých by se tato událost neuskutečnila. Těšíme se zase za rok!
Anežka Svobodová
za místní mládež
Slet čarodějnic
Ve čtvrtek 30. dubna
proběhl již VII. ročník sletu místních
čarodějnic,
který
organizuje
Asociace
čarodějného
cechu
v Moravských Prusích. Po úvodním
přistání a seznámení s programem, se
čarodějky vrhly do plnění úkolů.
Nejprve
musely
plnit
úkoly
z kartiček, při kterých předváděly
svoje pohybové dovednosti při
skákání
v čarodějném
pytli,
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šikovnost při přenášení oka na lžíci a pletení pavouka či sílu při hodu koštětem do
dálky. Následovalo oblíbené lovení havěti ze slizu, krmení lidské chásky nebo
tradiční volba MISS. Proběhla také pohybová soutěž „čarodějky, hejbejte se“, kde
musely všechny čarodějnice prokázat svoji mrštnost a rychlost. Letošní novinkou byla
soutěž v lovení pavouka v síti, kde se zejména děti vyřádily při vrhání pavučin na své
rodiče . S blížícím se večerem jsme všechny čarodějky pasovaly do dalšího řádu
naší asociace a poté už byla zapálena hranice.
Během odpoledne v zápalu boje všem pořádně vyhládlo, takže na úplný závěr
si každý ještě opekl nad ohněm nějaké to svoje žabí stehýnko…
Asociace čarodějného cechu děkuje manželům Kubíkovým za sponzorský
dar, paní Boženě Pavelkové-Pekarové za nádherný a výborný dort, zaměstnancům
obce za sestavení krásné hranice a také všem svým vzorným členkám za přípravy
a pomoc s organizací.
Příští rok se na vás opět těšíme!
Posezení pro seniory
V sobotu 16. května připravila obec Posezení pro seniory. V průběhu
odpoledne vystoupily děti z mateřské školy a žáci základní školy se svým programem
a následně také vystoupila žákyně 4. třídy Jolana Vejrostová se svým tanečním
partnerem a předvedli krásné ukázky tanců. Poté
už následovala volná zábava, při které si mohli
přítomní občané prohlédnout výstavu fotek
z historie i současnosti a také zatancovat
s kapelou Sebranka z Dražovic, která hrála až do
19.00 hod.
Děkujeme občanům za hojnou účast a
věříme, že prožili příjemné odpoledne.
Také děkujeme všem, kteří se na
zdárném průběhu odpoledne podíleli – děti
a učitelky MŠ i ZŠ, kuchařky, které pekly
výborné koláčky a zaměstnanci obce, zastupitelé
a jejich partneři, kteří se postarali o přípravy,
obsluhu, občerstvení i závěrečný úklid.
Kateřina Burešová
OÚ Prusy – Boškůvky
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