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ÚVODNÍK
V poslední době dost zápasím se spaním. Charakterizovala bych tři
problémy, se kterými se potýkám.
První je ten, že nemůžu večer usnout. Moje hlava prostě nehodlá přepnout
do „úsporného režimu“. V hlavě mi zní lidové písničky, nemůžu si vzpomenout,
kterou nohou začít při valčíku, přemýšlím, jestli všichni vědí to, co vědět mají, nevím,
co napíšu do seminární práce, kterou musím odevzdat, snažím se si vybavit rozvrh
hodin na následující týden a za boha si nevzpomenu, co je vlastně za den.
Z toho pak vznikne problém číslo dvě. Chce se mi spát přes den. Ráno se mi
vstávat vůbec nechce, ale nakonec se přemůžu. Ale po obědě přichází krize. Mé tělo
se mi snaží všemožně naznačovat, že je čas na „hajánka“ (= krátký odpočinkový
spánek). Tento hajánek mě většinou vždy přemůže a já po chvíli zjišťuji, že se
probouzím a nejednalo se jen o zavření očí.
A na to navazuje třetí problém. Jedná se totiž o začarovaný kruh. Pak opět
nemůžu usnout i z důvodu, že už jsem spala odpoledne a vlastně mám dost energie
na to, abych opět myslela na všechno. Ale výsledek je stejný, jako bych nemyslela
na nic.
Dlouho jsem nevěděla, co s tím. Na nespavost se doporučují různé fígle. Před
spaním vypít meduňkový čaj. Vyhýbat se energetickým nápojům, což není jen káva,
ale i ovocný džus. Pět hodin před usnutím se vyhnout fyzické aktivitě. Nebo si
v ložnici přemístit nábytek podle čínského učení feng šuej. Abych byla upřímná,
nevyzkoušela jsem ani jeden způsob. Mám silné podezření, že to není přesně na mou
„diagnózu“.
Vymyslela jsem vlastní řešení, které už týden aplikuji a s menšími výjimkami
zabírá! Před usnutím si jednoduše představuji, že jsem na nějakém místě, kde není
signál, nepotřebuji tak telefon ani počítač, a jen si čtu. Čtu si nějakou knížku, kterou
jsem si sama vybrala a není potřeba ji číst, prostě ji číst chci!
Na závěr vám chci popřát pěkné jarní počasí a abyste dělali všechno,
co prostě a jednoduše chcete!
Tereza Řezníková
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje,
zima snad již definitivně odešla a spolu s přicházejícím jarem držíte v ruce
první číslo letošního zpravodaje Občan, kterým Vám jako vždy přinášíme informace
o dění v naší obci.
Začátkem roku ještě probíhaly drobné dodělávky na zateplení kulturního
domu v Moravských Prusích. Vzhledem k tomu, že firma nedodržela termín ukončení
stavby, byla jí vystavena faktura na penále ve výši 15.000,- Kč. Následně firma
nedodržela termín pro uklizení a vyklizení staveniště a na základě smlouvy jim bylo
obcí účtováno penále 1.500,-Kč/den; celkově ve výši 130.500,- Kč. Celkové náklady
na zateplení kulturního domu (včetně nákladů na zpracování projektu, žádosti
o dotace, výběrové řízení apod.) byly 3 162 656,54 Kč. Z toho byla část hrazena
z dotace ze Státního fondu životního prostředí, kterou obec obdržela na zateplení KD
ve výši 2 109.697,67 Kč. Snížení oproti původně avizovaným 2,7 mil. bylo
způsobeno procentuálním přepočtem na základě snížení celkových nákladů v rámci
výběrového řízení, ve kterém byla cena investice podstatně nižší oproti původnímu
projektu.
Byla podána žádost na Státní fond životního prostředí o dotace na výstavbu
kanalizace a čistírny odpadních vod. V případě, že bude obec úspěšná, začne
se v letošním roce s přípravami na výstavbu čističky.
Dále byly podány celkem čtyři žádosti o dotace na Jihomoravský kraj –
krojovaný průvod, oprava hasičské zbrojnice, vybavení knihovny a pořízení
kolumbária na místní hřbitov.
Také byla podána žádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond
na stavbu nové zídky kolem hřbitova. Dle vyjádření statika je zídka v havarijním
stavu a ohrožuje bezpečnost, proto je nutné rychle situaci řešit.
V lednu proběhla inventarizace majetku obce Prusy-Boškůvky ke dni 31. 12.
2015 na základě ustanovení § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
495/2005 k 1. 1. 2006, prováděcí vyhlášky 270/2010 Sb. a Směrnice obce
o inventarizaci ze dne 22. 12. 2011. Při inventarizaci za rok 2015 nebyly zjištěny
žádné inventarizační rozdíly.
17. února proběhl závěrečný audit – přezkoumání hospodaření za rok
2015 odborem kontrolním a právním Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Při přezkoumání hospodaření obce Prusy-Boškůvky za rok 2015 dle zápisu: „Byly
zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.
3 písm. c) zákona o přezkoumání a to: zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele
smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhla 500 000
Kč bez DPH, včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.“
Jedná se o to, že firma, která nám zpracovávala výběrové řízení na zateplení
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kulturního domu, následně pozdě zveřejnila na profilu zadavatele smlouvu s vítěznou
firmou. Jiné chyby zjištěny nebyly.
V průběhu měsíců leden – březen bylo sepsáno a uzavřeno 5 smluv
k prodeji či nákupu pozemků. Dalších 10 smluv je v jednání – jde především
o výkupy pozemků pod místní komunikací.
Dále byla uzavřena „Dohoda o narovnání“ s manžely B. o úhradě
za vynaložené náklady, které jim vznikly v souvislosti s přípravou stavby a částečném
provedení stavebních prací na pozemku parc. č. 2832/4 v k. ú. Moravské Prusy.
Úhradou nákladů bude záležitost s touto parcelou po několika letech vleklých
soudních řízení konečně uzavřena a bude nabídnuta k prodeji pro zájemce o stavbu
rodinného domu. Záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desce a následně se budou
moci zájemci přihlašovat.
INFORMACE OBČANŮM
Evidence obyvatel
Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nesmíme
zveřejňovat údaje, na které jste byli zvyklí v rubrice „události“, ať už jubilea či změny
v evidenci obyvatel. Informace můžeme uvést jen souhrnně.
V průběhu prvního čtvrtletí došlo v naší obci k narození dvou miminek,
přihlášení 7 nových občanů, odhlášení 2 občanů a k jednomu úmrtí. Došlo také ke 12
změnám trvalého pobytu v rámci obce.
K datu uzávěrky Občana měla naše obec celkem 648 občanů, z toho 58
v Boškůvkách a 590 v Moravských Prusích.
Jarní svozy odpadů
Svoz velkoobjemového odpadu: kontejnery budou v Moravských Prusích
i Boškůvkách přistaveny v pátek 8. dubna. Do kontejnerů je možné odložit: koberce,
linolea, podlahoviny PVC, polystyren, křesla, pohovky, gauče, větší výroby z PVC,
hračky, vyřazená umyvadla a záchodové mísy, starý textil svázaný do balíků nebo
v pytlích a další podobný materiál. NEODKLÁDEJTE: elektroodpad, nebezpečný
odpad a staré pneumatiky!!!
Sběr elektroodpadu a železa: provede Sbor dobrovolných hasičů Moravské
Prusy, termín bude upřesněn místním rozhlasem. Svoz nebezpečného odpadu:
provede firma Respono v sobotu 14. 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.
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Rally Vyškov
O víkendu 13. - 14. května organizuje Hanácký rally klub tradiční
automobilovou soutěž s názvem „XXIV. Rally Vyškov“. Jedná se o jednoetapovou
soutěž, mající tři sekce a tři rychlostní zkoušky. Dvě rychlostní zkoušky se pojedou
dvakrát a jedna rychlostní zkouška třikrát. Celková délka tratí rychlostních zkoušek je
73 km. Koncepce organizace soutěže je pojata jako dvoudenní. V pátek 13. května
2016 proběhnou administrativní a technické přejímky a seznamovací jízdy posádek
s tratí soutěže a vlastní soutěž proběhne v sobotu 14. května 2016. Start a cíl rally je
plánován na parkovišti u okružní křižovatky u Agrodomu ve Vyškově. Trasa soutěže
povede v sobotu i přes naši obec. Bližší informace o trase rally, uzavírkách silnic
apod. budou občanům podány až těsně před konáním rally.
Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2015
Za rok 2015 došlo na území naší obce ke dvěma trestným činům – vloupání
do místních zařízení. Na úseku přestupků bylo zaznamenáno a řešeno 5 případů, kdy
se jednalo o 2 případy na úseku přestupků proti občanskému soužití a 3 přestupky
proti majetku. V porovnání s rokem 2014 došlo k mírnému poklesu trestné činnosti.
Celoroční sběr odpadů určených k recyklaci:
-

-

veškerý starý textil, obuv, různé doplňky jako pásky, kabelky, bižuterii a také
hračky do kontejneru firmy Revenge, a.s., který stojí na parkovišti u kulturního
domu v Moravských Prusích
sběr vršků od PET lahví na obecním úřadě nebo ve škole
sběr použitých baterií do krabiček k tomu určených, které jsou umístěny
na obecním úřadě, ve škole nebo v obchodě p. Slezákové
papír v garáži pod školou
drobné elektro do kontejneru ve škole (hned za vchodovými dveřmi)
mobilní telefony, cartridge a tonery z tiskáren ve škole

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016
Letos poprvé se naše obec zapojí do dobrovolnické úklidové akce, která
probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek. Organizátoři akce dodají pracovní pomůcky - pytle na odpad
a také rukavice. Akce proběhne v sobotu 16. dubna 2016. Sraz účastníků je v 7.45
hod. u budovy školy v Moravských Prusích. Odjezd bude v 8.00 hod. Úklid bude
prováděn podél cesty od Mikulášku na Zouvalku a v přilehlém lesíku, který je
v majetku obce. Přeprava na místo a občerstvení po skončení akce je zajištěno.
Žádáme občany, dospělé i děti, kterým není lhostejné, jak naše obec vypadá,
aby se do této akce zapojili a pomohli naši obec vyčistit. Současně vyzýváme tu
druhou skupinu lidí, která nelegální skládky tvoří, aby se nad svým jednáním
zamyslela. V obci máme několik kontejnerů, spoustu odpadů sbírá i škola v rámci
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Recyklohraní, pravidelně 2x ročně objednáváme kontejner na velkoobjemový odpad
a nebezpečný odpad a hasiči sbírají železo a elektroodpad. Navíc stále platí možnost
pro fyzické osoby hlášené k trvalému pobytu na území obce bezplatného odvozu
jakéhokoliv odpadu do firmy Respono, a.s., Vyškov, která poté vystaví fakturu obci.
Možností k bezplatnému odevzdání jakéhokoliv odpadu je spousta a tudíž není důvod
dělat černé skládky, ničit životní prostředí a přidělávat práci a především náklady obci
s odklízením černých skládek.
Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 17. 12. 2015
-

-

-

-

-

Schválení rozpočtu obce na rok 2016 ve třídění dle rozpočtové skladby na straně
příjmů v položkách ve výši 7 084.400,- Kč a na straně výdajů v paragrafech
ve výši 7 084.400,- Kč.
Schválení rozpočtového opatření č. 7/2015:
Navýšení příjmy: 5 020.000,- Kč
Navýšení výdaje: 5 020.000,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 17. 12. 2015 – příjmy i výdaje ve výši 12 487.200,- Kč.
Schválení vnitřních směrnic Obce Prusy-Boškůvky pro vedení účetnictví
a oceňování majetku.
ZO schválilo pověření starosty k provedení rozpočtového opatření ke dni 31. 12.
2015.
Schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Prusy-Boškůvky č. 2/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Schválení Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obce Prusy-Boškůvky –
Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková organizace, včetně
předávacího protokolu s účinností od 01. 01. 2016.
Schválení prodeje obecního pozemku parc. č. 159/2 v k. ú. Boškůvky.
Schválení prodeje obecních pozemků parc. č. parc. č. 3018/16, 3018/17, 3018/18,
3018/19 a část z parc. č. 3501 v k. ú. Moravské Prusy.
Neschválení záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 1921/53 v k. ú. Moravské
Prusy.

Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 07. 03. 2016
-

-

ZO bere na vědomí inventarizaci obce za rok 2015.
Schválení rozpočtového opatření č. 8/2015:
Navýšení příjmy: 0,- Kč
Navýšení výdaje: 0,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 17. 12. 2015 – příjmy i výdaje ve výši 12 487.200,- Kč.
Schválení rozpočtového opatření č. 1/2016:
Navýšení příjmy: 146.000,- Kč
Financování: 904.000,- Kč
Navýšení výdaje: 1 050.000,- Kč
OBČAN 1/2016
8

-

-

-

-

-

Upravený rozpočet ke dni 07. 03. 2016 – příjmy i výdaje ve výši 8 134.400,- Kč.
Schválení účetní závěrky obce za rok 2015.
Zastupitelstvo bere na vědomí činnost Rady obce za období od 04. 12. 2015
do 22. 02. 2016.
ZO neschválilo navýšení pevné složky odměny neuvolněným členům
zastupitelstva, které se měnily nařízení vlády č. 37/2003 Sb., od 01. 01. 2016.
Odměny zůstávají ve stejné výši jako dosud.
ZO zplnomocnilo zástupce obce starostu obce Lubomíra Šebestu a místostarostu
obce Petra Večerku k účasti a hlasování na valné hromadě akciových společností
VaK Vyškov, a.s. a Respono, a.s.
ZO zrušilo Usnesení č. 124/2013 ze dne 21. 11. 2013, kterým se schválil prodej
pozemků v k. ú. Moravské Prusy parc. č. 2832/4 o výměře 1500 m2 – orná půda
(zájemci odstoupili od koupě).
ZO schválilo nový záměr prodej pozemku parc. č. 2832/4 o výměře 1 500 m2
v k. ú. Moravské Prusy.
Zastupitelstvo obce zrušilo Usnesení č. 5/11/2015 ze dne 29. 06. 2015, kterým
se schválilo odkoupení části pozemků parc. č. 56/1 a 56/8 orná půda v k.
ú. Moravské Prusy.
ZO zamítlo provozování místní pobočky pošty v Moravských Prusích formou „
Pošty Partner“. Jednalo by se o velké finanční zatížení obce. Neznamená to, že by
se pošta zavřela.
Rozpočet

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:
para
graf

polo
žka

UZ

OR
G

U

AU

Hodnota

231

0010

1111

1 200 000

231

0010

1112

25 000

231

0010

1113

150 000

231

0010

1121

1 400 000

231

0010

1122

60 000

231

0010

1211

Popis paragrafu a
položky
Daň z příjmů
fyzických osob ze
závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob
ze samostatně výděl.
činn.
Daň z příjmů
fyzických osob z
kapitál. výnosů
Daň z příjmů
právnických osob
Daň z příjmu
právnických osob za
obce

2 500 000 Daň z přidané hodnoty
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Odvody za odnětí půdy
ze zemědělského PF
Poplatek za provoz
312 000 systému komunálního
odpadu

231

0010

1334

2 000

231

0010

1340

231

0010

1341

18 000 Poplatek ze psů

231

0010

1343

12 000

231

0010

1351

231

0010

1361

10 000 Správní poplatky

231

0010

1511

720 000 Daň z nemovitostí

Poplatek z užívání
veřejných prostředků
Odvod z výtěžku
20 000
provozování loterií

Celkem třída 1 - Daňové příjmy

6 429 000 Kč

Příjmy z pronájmu
pozemků
Geologický průzkum
7 000
k.ú.

231

0010 1012 2131

159 000

231

0010 2119 2343

231

0010 2141 2112

231

0010 2321 2111

231

0010 3314 2111

1 000 Knihovna-příjmy

231

0010 3341 2111

500 Rozhlas-příjmy

231

0010 3349 2111

6 000

231

0010 3392 2324

5 000

231

0010 3392 2132

55 000

231

0010 3632 2111

8 000

231

0010 3632 2131

10 000

231

0010 3639 2119

4 000

231

0010 3639 2131

1 000

231

0010 3639 2132

11 000

231

0010 3639 2324

500 Příjmy z prodeje zboží
80 000 Stočné

Ostatní záležitosti
sdělovacích prostředků
Příjmy z poskytování
služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu
nemovitostí
Hřbitov-hrobová místa
- služby
Hřbitov-hrobová místa
- nájem pozemku
Ostatní příjmy z vlastní
činnosti
Příjmy z pronájmu
pozemků
Příjmy z pronájmu
ostatních nemovitostí

5 000 Přijaté nekapitálové
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příspěvky a náhrady
231

0010 3725 2324

231

0010 6171 2111

231

0010 6171 2132

231

0010 6310 2141

Přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady
OÚ - příjmy z
500 poskytování služeb a
výrobků
Příjmy z pronájmu
5 100
ostatních nemovitostí
Příjmy z úroků na
5 000
ZBÚ

50 000

Celkem třída 2 - Nedaňové příjmy

231

0010 3639

413 600 Kč

60 000 Prodej pozemků

3111

Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy

231

0020

4112

231

0010

4116

231

0010

4121

60 000 Kč

Neinvest.dotace ze
státního rozpočtu
Ostatní NI přijaté
56 000 transfery ze státního
rozpočtu
NI přijaté transfery od
10 000
obcí

115 800
1301
3
0075

Celkem třída 4 - Přijaté transfery

PŘÍJMY CELKEM:

181 800 Kč

7 084 400 Kč
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:
para
graf

polo
žka

UZ

OR
G

Popis paragrafu a
položky

SU

AU

Hodnota

231

0010 2212

231

0010 2221

32 000 IDS JMK

231

0010 2310

10 000 Pitná voda

231

0010 2321

85 000 Odpadní vody

231

0010 3117

231

0010 3314

231

0010 3319

231

0010 3330

231

0010 3341

231

0010 3392

320 000

231

0010 3399

180 000

231

0010 3419

35 000

231

0010 3421

12 000

231

0010 3421

5 000

231

0010 3429

2 000

231

0010 3429

10 000

231

0010 3631

231

0010 3632

231

0010 3639

231

0010 3721

125 000 Místní komunikace

Základní škola
Moravské Prusy
Knihovna Moravské
35 500
Prusy
Ostatní záležitosti
16 000
kultury - kronika
Římskokatolická
30 000 církev Moravské
Prusy

950 000

17 000 Rozhlas a televize
Zájmová činnost v
kultuře
Ostatní záležitosti
kultury, církví a sděl.
prostř.
TJ Sokol Moravské
Prusy
Využití volného času
dětí a mládeže
Prušánek, o.s.
Moravské Prusy
Český svaz včelařů,
o.s.
Myslivecký spolek
Mor. PrusyMálkovice

170 000 Veřejné osvětlení
1 664 700 Pohřebnictví
Komunální rozvoj a
služby
Sběr a likvidace
20 000
nebezpečného odpadu

913 500
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Sběr a svoz
komunálního odpadu
Sběr a svoz ostatních
150 000
odpadů

231

0010 3722

280 000

231

0010 3723

231

0010 3745

231

0010 4329

231

0010 4359

231

0010 5212

10 000 Ochrana obyvatelstva

231

0010 5512

50 500

231

0010 6112

800 600 Zastupitelstvo obce

231

0010 6171

924 600 Činnost místní správy

231

0010 6310

231

0020 6310

231

0010 6399

130 000 Péče o veřejnou zeleň
Ostatní sociální péče
9 000 – pomoc dětem a
mládeži
Ostatní sociální
25 000 služby - příspěvek na
obědy seniorů
Požární ochrana JSDH

Služby peněžních
ústavů - KB
Služby peněžních
2 000
ústavů - ČNB
Daň z příjmu
60 000 právnických osob za
obce
10 000

VÝDAJE CELKEM:

7 084 400 Kč

ÚHRN PŘÍJMŮ

7 084 400,- Kč

ÚHRN VÝDAJŮ

7 084 400,- Kč

Akce plánované ve II. čtvrtletí 2016:
23. 04. Hodová zábava od 20.00 hod. v sále KD
30. 04. Slet čarodějnic od 16.08 hod. na hřišti
07. 05. Rybářské závody od 8.00 hod. na rybníku
11. 06. Fotbalový turnaj od 8.00 hod. na hřišti
Vážení spoluobčané, přejeme Vám krásné jarní dny plné sluníčka a pohody.
Lubomír Šebesta a Kateřina Burešová
Obecní úřad Prusy-Boškůvky
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
ŠKOLNÍ TAMTAMY
Díky dřívější uzávěrce minulého čísla začínám svůj příspěvek ještě
prosincovými událostmi. V pátek 4. 12. k nám opět po roce zavítal do všech tříd MŠ
i ZŠ Mikuláš se svým doprovodem. Zhodnotil, jak se kdo choval a v každé třídě
nakonec zjistil, že si děti zaslouží odměnu, jelikož dobrých skutků bylo více než těch
drobných hříchů :-)

9. prosince jsme připravili pro rodiče a další hosty vánoční besídku. Diváci
mohli zhlédnout vystoupení dětí navštěvujících kroužek Zumby, dále čertovské
vystoupení dětí z MŠ a poté písničkové pásmo žáků ZŠ - ilustrující příběh tří dětí
večer před Štědrým dnem. Po vystoupeních se losovaly ceny z Besídkomatu
a následoval společný závěr s andílky a živým Betlémem. Děti si pro rodiče připravily
přáníčka a dárky - letos v podobě ručně zdobených svícnů.
V pondělí 14. 12. jsme navštívili Planetárium v Brně. Děti se seznámily
s hvězdnou oblohou, podívaly se na několik jasných hvězd a nejnápadnějších
souhvězdí a potom je čekala trošku ztřeštěná podívaná o vesmírné ponorce a tajemství
polární noci. Byla to opravdu krásná podívaná, plná úžasných animací.
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Poslední týden před Vánocemi zavítal i do naší školky Ježíšek a přinesl
dětem mnoho nových hraček. Tak jako každý rok došlo v tento den odpoledne
i na slzičky, jelikož zejména menším dětem se velmi těžko vysvětlovalo, že tyhle
hračky přinesl na hraní do školky pro všechny děti. Školáci si užili poslední den
před vánočními prázdninami vzájemným předáváním dárků, koledováním
v obchodech, na Obecním úřadě či na poště a taktéž užíváním si hraček – bohatou
nadílkou do školní družiny.

Koncem minulého školního roku jsme v naší škole uspořádali pro děti besedu
s panem Ing. Jaroslavem Černochem o lidech bez domova. Poutavou a vhodnou
formou vysvětlil dětem, jak se člověk může do takové situace dostat, jak potom žije
a že např. jedním ze zdrojů jeho obživy - příjmu na ubytování může být prodej
časopisu Nový prostor. Děti spolu s paními učitelkami vytvořily pro tyto lidi krásná
malovaná přáníčka, do kterých vepsaly různé povzbuzující věty jako např. DRŽTE
SE! MYSLÍME NA VÁS! To vyvolalo u těchto adresátů pro nás naprosto nečekanou
reakci – uspořádali sbírku a za vybrané peníze nám pořídili dva krásné dárky – svítící
glóbus a společenskou hru plnou hlavolamů Ubongo. A tak zažily děti v praxi
přísloví: „Dobro se dobrem splácí“.

OBČAN 1/2016

15

Koncem ledna k nám
přijelo oblíbené mobilní dopravní
hřiště, díky kterému se děti učí
nejen teoreticky, ale hlavně
prakticky pravidla silničního
provozu. Během jedné hodiny se
prostřídají ve 3 rolích - zahrají si
na policistu, který musí bedlivě
hlídat dodržování předpisů a
případně rozdávat pokuty v
podobě razítek, druhou rolí je pak
chodec, který několikrát opakuje
názvy značek, u přechodu musí
nahlas říkat, na kterou stranu se
nejprve podívá a třetí rolí je
nejoblíbenější motorista - kdy si
díky jízdě v elektrickém vozítku
děti prakticky vyzkouší používání
pravidel silničního provozu.
Ve čtvrtek 28. 1. proběhlo školní kolo recitační soutěže, většina dětí si
připravila velmi pěkné, někdy i legrační básničky. Na konci za svoji odvahu dostali
všichni účastníci malou sladkou odměnu. Rozdělovala se 3 místa v každém ročníku
a zde jsou výsledky:
1. ročník:
2. ročník
1. místo Lukáš Brázdil
1. místo Ondřej Šebesta
2. místo Jakub Jarábek
2. místo Sára Lauterbachová
3. místo Andreas Crkal
3. místo Jan Slezáček
3. ročník
4. ročník
1. místo Martina Nováková
1. místo Justýna Černochová
2. místo Jan Grégr
2. místo Eliška Svobodová
3. místo Ondřej Marišler
3. místo Tereza Svobodníková
Cenu publika získal s nejvyšším počtem hlasů Ondřej Šebesta.
Na okresním kole recitační soutěže, které se pak uskutečnilo v březnu
ve Vyškově, nás v I.kategorii - pro 2. a 3. ročník, kde soutěžilo celkem 26 dětí, velmi
pěknými výkony reprezentovali Ondřej Šebesta a Martina Nováková, ve II. kategorii pro 4. a 5. ročník, kde se soutěže zúčastnilo celkem 30 dětí, naši školu zastupovaly
Justýna Černochová a Eliška Svobodová. V obou kategoriích byli recitátoři opravdu
výborní - zejména v kategorii starších žáků, o to pyšnější jsme byli při závěrečném
vyhodnocení na Ondru s Týnou, kteří zaslouženě získali ČESTNÁ UZNÁNÍ. Všem
výše uvedeným dětem i touto cestou ještě jednou děkuji za úspěšnou reprezentaci
školy! Poděkování vždy zasílám i příslušné paní učitelce za přípravu dětí na soutěže.
OBČAN 1/2016
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Tentokrát s velkou dávkou skromnosti dodávám, že děti jsem připravovala já, o to
větší jsem měla z jejich úspěchu radost!
V posledním lednovém týdnu k nám do školky opět přijelo Kašpárkovo
maňáskové divadýlko, které si pro děti připravilo pohádku s názvem ,,O Sněhurce
a sedmi trpaslících“. Poutavý příběh vtáhl děti do děje a ty s nadšením pomáhaly
Kašpárkovi vyřešit všechny záhady a společně všichni zvítězili nad zlem. Všechno
dobře dopadlo a dětem se pohádka plná písniček, barevných kulis a pěkných maňásků
moc líbila.
Ten samý den nás navštívil pan Petr Doubrava ze Zdravotnické záchranné
služby Jihomoravského kraje v Brně, aby děti seznámil se zásadami poskytnutí první
pomoci, a to hlavně v situacích, které bezprostředně ohrožují lidský život. Jako
pomocník mu posloužil medvídek, na kterém předváděl dětem první pomoc při
popálení, krvácení z tepny, poranění ruky. Děti si mohly vyzkoušet i resuscitaci
zraněného či ošetření některých zranění. Děti byly velmi šikovné a aktivně se díky
zábavné formě do výuky zapojovaly. Toto bezplatné setkání proběhlo v rámci
Projektu výuky první pomoci pro prvňáčky, do kterého se ZZS Jmk zapojila společně
s firmou Zentiva Group, a.s. Záštitu nad tímto projektem převzal hejtman
jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.
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Poté již následovalo předávání
vysvědčení - pro naše prvňáčky to bylo
jejich první - domů odcházeli všichni se
samými jedničkami (a já s velkou
čokoládou). U starších dětí se sem tam
nějaká ta dvojka objevila, ale každý
věděl, že hodnocení odpovídalo jeho
snažení se během celého pololetí. Na
oběd si pak děti výjimečně vysloužily
hranolky s kuřecím přírodním řízkem a
jogurtovou tatarkou - díky čemuž se
rozdalo větší množství veselých smajlíků
než obvykle.
Rok se s rokem sešel a v naší
škole opět proběhl pohádkový zápis
do 1. ročníku. Děvčata ze 3. a 4. ročníku
se převlékla do pohádkových kostýmů
a chopila
se
role
průvodců
na
jednotlivých stanovištích, kde naši
předškoláci plnili různé úkoly - např. měli
dokreslovat neúplný obrázek, poznat
základní barvy a geometrické tvary, zkusit napočítat do 5, umět se orientovat v
prostoru, předvést své zrakové schopnosti např. při hledání rozdílů na obrázcích, říct
na jaké písmeno začíná zadané slovo atd. Ti nejšikovnější dokonce dokázali um už
samotných školáků - přiřadit patřičná čísla k souborům obrázků či poznat některá
z písmen! Na závěr si pro nás většina z nich připravila pěkné básničky či písničky.
Za všechny tyto dovednosti získávaly děti razítka do „průkazu prvňáčka“, za což si
pak vysloužily několik
dárečků pro vzpomínku
na dnešní slavnostní den LEGO CITY + další
drobnosti, které věnovala
společnost Sun Ce Trading
Prague s.r.o., pexeso +
puzzle
od
společnosti
BOVYS, která s námi
spolupracuje na projektu
Ovoce
do
škol,
a v neposlední řadě i dárky
přímo z naší školy v
podobě ručně vyrobené
sovičky
s bonbónem
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a indiána vítajícího naše budoucí prvňáčky. Zápisu se zúčastnilo 14 dětí, z čehož
prozatím bylo zapsáno 12 dětí, u 2 dětí je zvažován odklad školní docházky.
Na začátku února nešla ve škole takřka po celou dobu provozu elektřina,
proto jsme pro děti zajistily výukové programy - jeden den v ZOO parku Vyškov, kde
si prošly zookoutek a poté se žáci ZŠ dozvěděli něco ze života hmyzu a pro
předškoláky byl připraven výukový program Lišák Emil. Další den pak strávily děti
ve Středisku volného času „Maják“ (dříve pod názvem DDM), kde někteří
absolvovali programy Tluče Bubeníček a Hlína, jiní Hlína a Já mám koně.
Pro nejmenší děti jsme po oba dva dny zajistily „útočiště“ v herně kavárny
Mochomůrka.
Jedno únorové páteční dopoledne si děti v ZŠ řádně procvičily angličtinu,
a to díky anglickému workshopu. Díky mnoha písničkám si zopakovaly pozdrav
a frázi How are you? Dále pak počítání do 10, pocity,... Děti se náramně bavily
a přitom se učily.
Pátek 19. 2. patřil již tradičnímu školnímu karnevalu. Letos se paní učitelky
sladily do kostýmů muchomůrek. Kostýmy dětí byly různorodé - od princezen,
bojovníků, přes kouzelníky až po různá zvířátka. Děti se doslova vyřádily
na tanečním parketu, společně si zasoutěžily a domů si pak každý odnášel
vytvarovaný balonek buď v podobě čelenky nebo pejska a nějaké ty dobroty.
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16. 3. jsme uspořádali Velikonoční dílny, na kterých si zhruba třicítka
návštěvníků přišla vytvořit rozmanitou dekoraci - zajíčka z ponožky naplněné obilím,
beránka z vlny, sluníčko s vlněnými paprsky, zajíčkový kornout na kraslici zdobenou
buď ubrouskovou technikou či skořápkami vajec, zápich zajíčka ze sena, motýlka
s využitím lékařské špachtle či tulipánového jarního stojánku na ubrousky. Příjemně
strávené odpoledne nám osladily paní kuchařky výbornou buchtou a dobrým čajem.

Vynášení smrtky patří k našim pravidelným tradicím. Děti už se těší, jak se
budou moci vystřídat v nesení smrtky v průvodu, ale nejvíce si to asi užívají u potoka,
kdy mohou na smrtku házet přinesené výfuky z vajec. V pondělí 21. 3. vody v potoce
moc nebylo, a tak se smrtka zastavila hned na prvním „splávku“, ale my jsme se
nedali - lépe řečeno naše statečná a obětavá paní učitelka Věrka Kandorfová, která se
chopila zapůjčených hrábí a šla smrtku popostrčit, smrtka se pak sice rozpadla na 2
kusy, ale takto již za několikeré pomoci tentokrát od paní učitelky Ireny Černochové
odplavala. Do potoka svými malými smrtkami ještě přispěly Simonka a Štěpánka
Kubíkovy a Kamča Dostálková přihodila své létéčko (ozdobený stromeček) - my
jsme se tedy snažili ze všech sil, takže teď už jen budeme netrpělivě očekávat
opravdový příchod jara. Za přípravu krásné smrtky děkujeme ještě jednou již
zmiňované paní učitelce Věrce a za zapůjčení hrábí pak paní Mileně Svobodové.
Stejně jako vloni jsme se pokusili před velikonočními prázdninami sladit
naše oblečení podle názvů jednotlivých dnů velikonočního týdne. V pondělí jsme byli
oblečení v modrém, v úterý v šedém a ve středu jsme se odmítli přizpůsobit názvu
„ŠKAREDÁ středa“ a naopak jsme zvolili barvy jara – žlutou, červenou, zelenou.
Na závěr chci vyslovit několik poděkování – paním kuchařkám za přípravu
pohoštění jak na besídku, tak i na velikonoční dílny, svým kolegyním za pomoc
při organizaci všech výše zmíněných akcí a v neposlední řadě i rodičům za jejich
spolupráci.
Za celý náš kolektiv Vám přeji krásné prožití jara naplněného co nejvíce
pohodovými dny doplněnými velkou porcí jarní svěží nálady.
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BAREVNÝ TÝDEN v naší škole

Mgr.Svatava Šebestová
ředitelka školy
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KNIHOVNA
Knihovna Moravské Prusy oznamuje:
Během měsíce února došlo ke změně knihovnice. Paní Monika
Lauterbachová se tímto loučí s malými i velkými čtenáři a předává pomyslné žezlo
paní Olze Zimmermannové. Výpůjční doba zůstává stále stejná, knihy si můžete přijít
půjčit každé ÚTERÝ 17 - 19 hod.

PRUŠÁNEK
Dětský karneval
V sobotu 20. února proběhl v sále kulturního domu tradiční karneval pro děti.
Ve tři hodiny odpoledne už pobíhaly po sále různé pohádkové bytosti, které se přišly
pobavit, zatancovat a možná i vyhrát nějakou cenu. Celým odpolednem provázeli
nám již dobře známí bratři Chabičovští, kteří umí děti pobavit svými vtípky,
kouzelnickými triky a jejich dcery Kačenka a Simonka umí celý sál pěkně roztančit.
Letošní karneval se nesl celý v duchu pohádky Ledové království a tak děti velmi
potěšil příchod oblíbeného sněhuláka Olafa.
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Novinkou letošního karnevalu bylo hodnocení masek přítomnými dospělými,
kteří dávali svým favoritům hlasy. Po sečtení všech hlasů si ceny odnesly tyto masky:
chobotnice, sourozenecké pirátské duo, šmoulík, potápěč, housenka, sestřičky
světlušky, sesterské duo alá geiše, karatista, kovboj a pávice. Všechny masky byly
krásné, a proto si v rámci závěrečné tomboly odnesly malý dárek úplně všechny děti.
Děkujeme sponzorům: Obec Prusy-Boškůvky, Palíšek, s.r.o., Vyškov, ZOD
Haná Švábenice.
MC Prušánek zve maminky s dětmi ke společnému setkávání každé pondělí
v době od 9.00 – 11.00 hod. v přízemí obecního úřadu.
Kateřina Burešová
Prušánek

FARNÍ LISTY
Drazí přátelé!
Prožíváme dobu postní, která je pro nás věřící dobou obnovy víry, ale také
smýšlení a chování. V Roce Milosrdenství, který prožíváme, snaha obnovit dosáhne
svého vrcholu v prvním týdnu dubna, kdy po deseti letech budeme opět prožívat
sv. misie. Je to pro nás čas hlubokého zamyšlení a zhodnocení svého života.
Čas běží rychle a neúprosně. Nedá se zastavit. Každý člověk se musí
zamýšlet nad smyslem všeho, co dělá a jak se cítí, proč a čím žije. Má jinak život
nějaký smysl?
Sv. misie jsou k tomuto vhodným časem. Je velmi dobré se podívat na svůj
život z úhlu věčnosti, povznést se nad svůj každodenní život. Sv. misie zahrnují celou
šíři našeho života: vztah k sobě, k druhému člověku, k rodině, k práci, ke zdraví,
ke svým slabostem a problémům, popřípadě také k Bohu a věčnosti.
V době misií budou ve středu pozornosti jak děti, tak mládež, manželé,
senioři a nemocní. Každý si najde v programu misií prostor a čas pro sebe. Je to
jenom na ochotě využít vhodnou chvíli. Tuto nabídku nám poskytuje Pán Bůh skrze
otce misionáře, kteří k nám přijedou z Brumova. Na setkání s námi se těší Karel
Matlok a Řehoř Tanderys - členové řádu otců mariánů. Spolu s nimi přijedou k nám
se svým svědectvím jejich přátelé.
Podrobný program všech misijních setkání v kostele sv. Jiří v Moravských
Prusích od 2. - 10. dubna 2016:
Sobota 2.4.2016 - JEŽÍŠ ŽIJE (den rozhodnutí) v 18.30 hod.

symbol - srdce

po mši svaté - svědectví
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Neděle 3.4.2016 - Ježíši důvěřuji Ti (den milosrdenství) v 8.00 hod.

symbol - obraz Božího milosrdenství

15.00 hod. - pobožnost k Božímu milosrdenství
Pondělí 4.4.2016 - Ježíš - Slovo Otce (den Bible) v 18.30 hod.

symbol - Bible
Úterý 5.4.2016 - Ježíš a tvůj hřích (den křtu) v 18.30 hod.

symbol - svěcená voda

promítáni filmu
Středa 6.4.2016 - Ježíš - světlo světa (den zpovědi) v 18.30 hod.

symbol - křestní svíce

možnost zpovědí večer
Čtvrtek 7.4.2016 - Ježíš - chléb života (den eucharistie) v 18.30 hod.

17.30 hod. - adorace

symbol - obraz eucharistie
Pátek 8.4.2016 - Ježíš sesílá Ducha svatého (den biřmování) v 17.00 hod.

symbol - pomazání olejem

návštěva nemocných – dopoledne

koncert ve Švábenicích Lamačské chvály v 19.30 hod.
Sobota 9.4.2016 Ježíš utváří svou církev (den rodiny a manželství) v 10.00 hod.

symbol - manželské prsteny

11.00 program pro mládež
Neděle 10.4.2016 Ježíš nás posílá (den evangelizace) v 8.00 hod.

symbol - misijní kříž

rozeslání do světa
Po celou dobu misií budete mít možnost:

pohovoru s misionáři,

zpovědí (i generální),

návštěvy domácnosti spojené s žehnáním rodin.
Těší se na vás otcové mariáni P. Karel Matlok, MIC a P. Řehoř Tanderys, MIC
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1.
2.
3.
4.

Během misií bude možnost si pořídit:
Bible
obrazy a obrázky Ježíše milosrdného
kropenky do domu nebo nádobky na svěcenou vodu
křížky a kříže do domácnosti nebo přívěsky

Další akce chystané ve farnosti do prázdnin:

2. - 10. 4. – MISIE SVATÉ VE FARNOSTI ŠVÁBENICE

23. 4. – 7. zahájeni nové sezóny s žehnáním motorkářů a motorek ve 12.30 hod.
ve Švábenicích.

24. 4. – HODY KE CTI SV. JIŘÍ – patronátní svátek kostela – mše svatá v 9.30
hod.

7. 5. – Svatofloriánská pouť hasičů do kaple sv. Floriána v Dětkovicích v 17.00
hod.

15. 5. – I. svaté Přijímání děti při mši svaté v 11.00 hod.

16. 5. – Národní pouť k Milosrdnému Ježíši do Krakova – pojedeme
autobusy /přihlášky v kostele 700 Kč/

29. 5. – Slavnost Božího Těla s průvodem ve Švábenicích – zahájení mší svatých
v 8.30 hod. v kostele

6. 6. – výlet pro děti z náboženství

16. 6. – farní svátek nemocných – mše svatá s udělováním svátosti nemocných
v 18.00 hod.

18. 6. – farní výlet do horního Rakouska /přihlášky v kostele od 1. 5.

26. - 31. 7. se budou konat Světové dny mládeže se svatým otcem
Františkem v Krakově. Přihlásit se může mládež přes webové stránky:
krakov2016.signaly.cz
Moc děkuji všem dobrodincům našeho kostela a všech sakrálních památek
v naší obci za jakoukoli pomoc v údržbě a opravách. Letos se zaměříme na opravu
varhan a věžních hodin.
Všem dárcům našeho kostela předem děkujeme za finanční i modlitební
podporu a rádi uvítáme jakoukoli pomoc. Dary na kostel můžete zaslat přímo na účet
farnosti 1560167399/0800 anebo složit na faře. Je možné vystavit potvrzení o přijetí
daru pro FÚ.
Ještě jednou chci vroucně pozvat Vás, přátele, na slavení svátků naší spásy Ježíšova utrpení, smrti a vzkříšení a také na přátelské setkání s Ním během sv. misií.
Také všechny akce, o kterých jsem psal, jsou otevřeny pro každého.
Všem občanům požehnané a milostiplné velikonoční svátky přeje
P. Boguslaw Jonczyk
farář
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Z KRONIKY
Kronikář František Trávníček z Mor. Prus č. 35 končí práci s kronikou,
kterou po dlouhý čas konal. Přebírám funkci tuto, abych v paměti dění dnešní příštím
generacím uchoval.
Drahomír Dostalý, učitel – bytem v Mor. Prusích
ROK 1957
našeho letopočtu se vyznačuje různými událostmi a stává se klíčem k letům
do vesmíru, klíčem k překonání tíže zemské člověkem a dává poznat člověku, že ne
válečné běsy, ale mírumilovná práce ve všech oborech pracovních může přinést
všemu lidstvu užitek.
Tento rok proběhlo také několik význačných událostí v našem státě. Byly to
volby do Národních výborů, úmrtí presidenta republiky, volba nového presidenta; což
se týkalo i občanů naší obce.
Rok 1957 byl v celku po stránce hospodářské příznivý. Zima tohoto roku
byla mírná s menším množstvím sněhu – nenatropila škod. Úroda byla na naše
poměry normální.
POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT:
Ani zdaleka nelze popsat podstatné změny v myšlení lidí, které pozvolna
zavádí lidstvo na cestu šťastného budování nové vesnice v duchu pokrokových
myšlenek při zavádění socialistického soužití všech občanů. Dnes už skoro vymizelo
slůvko „souditi se“. Soudy se stávají pomalu zapomenutou minulostí. Poměr k
společnému majetku si razí cestu v před a stává se občanům stále bližší.
VOLBY
Volební místnost byla v národní škole ve vkusně vyzdobené III. třídě v
přízemí. Při volbách 19. května dostavili se k volbám všichni občané – přítomni toho
dne v obci.
Navrhovaní kandidáti do MNV:
Josef Vincourek z čísla pop. 190, Jan Frybort z čísla pop.64, Jiří Babák z
čísla pop.166, Vojtěch Hudec z čísla pop.84, Adolf Matějek z čísla pop.123, Bohumil
Chytka z čísla pop.97, Marie Tomášková z čísla pop.174, Ludmila Koutná z čísla
pop.175, Jaroslav Klvač z čísla pop.71, Karel Laidorf z čísla pop.173, Jan Paveska z
čísla pop.132, Vít Račanský z čísla pop.27, Alois Hlavička z čísla pop.14, J. Líbal (ze
Zouvalky).
Jmenovaní kandidáti ve volbách prošli a byli zvoleni. Jen dva hlasy byly
proti.
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Ve středu 29.5.1957 se pak konala první slavnostní schůze nového MNV.
Schůzi zahájil nejstarší ze zvolených členů MNV Alois Hlavička.
Předsedou byl zvolen Josef Vincourek, tajemníkem Jan Frybort. Do rady
MNV byli kromně předsedy a tajemníka zvoleni ještě: Jiří Babák, Vojtěch Hudec a
Adolf Matějek.
Po provedení slibu přistoupil nově zvolený MNV k přípravě plánu práce pro
příští období. - Po schůzi se pod okny budovy MNV ozvala hudba. To přišli zahrát
místní hudebníci nově zvolenému MNV a jeho předsedovi, který se shodou okolností
právě toho dne dožívá 50. let.
Do ONV byl navržen a zvolen Alois Adler z M.Prus z č.p. 12. Do KNV byl
navržen a zvolen Alois Sedláček z Brna. Za poslance do NS byl zvolen František
Kupčík – dělník z Lulče.
SPOLEČENSKÉ ORGANISACE
V naší obci máme v současné době tyto společenské organisace Národní
fronty: SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství), ČSPO (Čs.svaz požární
ochrany), TJ Sokol, ČSM (Čs.svaz mládeže), Svazarm (Svaz pro spolupráci s
armádou), ČSČK (Čs. Červený kříž) a Mysliveckou jednotu. - tyto osrganisace vyvíjí
činnost podle svého poslání. Mezi nejaktivnější lze považovat práci Jednoty Sokol,
která pracuje po stránce tělovýchovné i kulturní. Tělovýchovu provádí v místní
sokolovně a to: žákyně, žáci, dorostenky, dorostenci, ženy a muži.
Členové ČSM – kromě schůzové činnosti pomáhají při budovatelských
úkolech v obci a v místním JZD. Při veřejných oslavách zajišťují mládežníci kulturní
program – (recitace, zpěv, tanec a podobně).
Odbočka SČSP – propaguje při různých besedách dobré zkušenosti našich
přátel – sovětského lidu.
Členové Myslivecké společnosti – plní úkoly jim příslušné. Starají se o zvěř a
ptactvo, výsadbu remízků jako krytů pro zvěř apod.
Ostatní masové složky se také podílejé svým spolkovým programem na
výstavbě naší obce a rozvoje kulturnějšího života u nás.
VEŘEJNÉ PODNIKY A MANIFESTACE
Z větších podniků v obci v letošním roce jistě byly slavnostní krojované
Dožínky – se starými zvyky, které spolu s místním JZD pořádal na hřišti u rybníka
Výbor žen při MNV v Mor.Prusích. Slavnost se zdařila. Program byl pestrý. Po žňové
scénce vystoupily ženy, mládež i děti s tanci a písněmi. O nacvičení „České besedy“
se přičinila p. Františka Sedláčková. K tanci i poslechu hráli místní hudebníci. Čistý
výtěžek této slavnosti věnovaly členky VŽ na zbudování vodovodu na místní hřbitov.
Kromě této slavnosti pořádány byly v obci i jiné zábavy: (Odvedenecká,
Hodová, Silvestrovská, Ostatky, Kateřínská) a v době plesů pořádali zábavu myslivci
a požárníci. - Tyto zábavy se odbývaly v místní sokolovně.
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OSLAVY
Únorové události v r. 1948 – bylo vzpomenuto na veřejné schůzi ve
slavnostně vyzdobeném sále sokolovny.
Každoroční oslava MDŽ (Mezinárodní den žen) byla letos spojena s dětským
divadlem.
Májové manifestace se naši občané zúčastnili převážně ve Vyškově, kam
jezdily kyvadlově autobusy ČSAD.
Dne vítězství – 9.5. - bylo vzpomenuto na veřejné oslavě v místní sokolovně
za hojné účasti občanů. Program zpestřili pionýři národní školy a členové ČSM.
9.11. - se ve vyzdobeném sále sokolovny konala oslava VŘSR. (Velké
říjnové socialistické revoluce.)
13.11.1957 v 5 hodin ráno zastihla naše občany truchlivá zpráva Ústředního
výboru KSČ a Ústředního výboru NF. Zemřel president republiky soudruh Antonín
Zápotocký. Jméno soudruha Antonína Zápotockého je a navždy zůstane drahé celé
naší straně a všemu našemu lidu, zůstane v úctě dělníků a pracujících lidí celého
světa. Věčně bude žít v srdcích našeho lidu veliká jeho památka.
18.11.1957 – v den pohřbu s. A. Zápotockého konala se v obci tryzna za
zesnulého. Byly podepisovány smuteční archy.
19.11.1957 – sledovali všichni občané z rozhlasu volby nového presidenta.
Byl zvolen s. Antonín Novotný.
Říjnu se dozvídá lidstvo celého světa epochální zprávu. 4.10. 1957 byla
vypuštěna v SSSR první sovětská umělá družice Země. Měla tvar koule o průměru 58
cm a vážila 83,6kg. Tato družice se stává klíček k letům do vesmíru a vzbudila mezi
občany nebývalý zájem.
3.11.1957 byl tento zájem ještě zvětšen vypuštěním druhé sovětské družice,
která nesla 508,3kg užitečné nákladu. Na její palubě je první živý tvor pes. - Nemluví
se o ničem jiném a každý touží spatřit umělou hvězdu při jejím letu vesmírem.
Signály, které tyto družice vysílají jsou sledovány rozhlasem ve všech
radiopřijímačích. Hovoří se o psu „ Lajce“, který je v umělé družici. - Lidský důmysl
překonává tíži zemskou.
HMOTNÁ ÚROVEŇ OBYVATEL
Se stále rostoucí produktivitou práce našich továren a průmyslu – stoupá i
životní úroveň našich občanů. Stále víc a víc se začínají u našich občanů objevovat
různé stroje a přístroje – jako pračky, ždímačky, ledničky apod. Cestu si také razí
televise.
1. televisor v obci si zakoupil Vojtěch Kutálek z č.p.85,
2. televisor v obci si zakoupil Jaroslav Krátky – č.p.170.
Cena televisoru seo pohybovala kolem 4000Kčs.
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Ukazatelem růstu životní úrovně u našich občanů je jistě i to, že se poměrně
hodně adaptuje v domácnostech, hlavně pak v zemědělských usedlostech. Chlévy a
různé kůlny začínají pomalu mizet a z nich se stávají pěkné prádelny, koupelny a
podobně. Tím se stává bytová otázka lepší a kultura bydlení se přibližuje požadavkům
dnešní doby.
ZDRAVOTNICTVÍ
Sjednocené zdravotnictví v ČSR dosahuje v péči o zdraví občanů nebývalých
úspěchů. Poskytování lékařského ošetření jakož i léků samých je pro všechno
obyvatelstvo zdarma. Hodně se však věnuje pozornosti předcházení nemocem. K
tomu slouží i různá opatření.
V naší obci je v přízemí budovy MNV zřízena poradna pro matky a děti, kam
dojíždí lékaři z Vyškova. Poradna slouží pro maminky z Mor.Prus, Vážan V. A
Boškůvek.
V měsíci březnu byl proveden hygienoepidemiologickou stanicí z Vyškova:
průzkum vody v místních veřejných studnách. Na základě zjištění závady byla pak
provedena důkladná desinfekce „obecní studny“ u sokolovny.
4. dubna se všechny ženy z Mor.Prus zúčastnily roentgenologického
vyšetření plic ve Vyškově.
16. dubna se tohoto snímková zúčastnili zase všichni muži.
V měsíci říjnu se rozmohla epidemie příušnic u dětí. Všechny školní děti
byly okamžitě očkovány školním lékařem, který do školy pravidelně 3x až 4x ročně
kromě zubolékaře dojíždí.
Také světová epidemie chřipky, která se ku konci měsíce října rozmohla
skoro do každé domácnosti – byla lékařsky s úspěchem potírána.
KULTURNÍ POMĚRY:
ŠKOLA: V budově národní školy jsou 3 třídy a jedna třída mateřské školy.
Současný stav budovy je dobrý. Bylo by však potřebí zbudování vodovu a školní
jídelny pro školní stravování dětí. Zatím stolují žáci při obědech v chodbě při
východu z budovy na dvůr. - Na škole působí 3 čitelé národní školy a jedna učitelka
mateřské školy. Školní kuchařku zastává manželka ředitele Ludmila Koutná.
Uklízečkou je Marie Hrachovská z Mor.Prus č.p. 119.
školní stravování slouží hlavně dětem zaměstnaných maminek. Cena obědu
pro dítě na mateřské škole je 1,20Kčs a pro dítě na národní škole se cena řídí
výdělkem rodičů a pohybuje se od 2 do 3Kčs.
Přehled o počtu žáků v jednotlivých ročnících:
1. postupný ročník
17 žáků
2. postupný ročník
6 žáků
3. postupný ročník
20 žáků
4. postupný ročník
15 žáků
5. postupný ročník
21 žáků
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Při národní škole je ustavena Pionýrská skupina ČSM, ve které jsou zapojeni
téměř všichni žáci. Pionýři ve svých pravidelných schůzkách nacházejí zábavu i
poučení.
LIDOVÁ KNHOVNA: Je umístěna v budově MNV. Nejvíce čtenářů bývá v
zimních a jarních měsících. Knihovnici zastává Marie Pavésková z Mor.Prus č.p.132.
FILM – DIVADLA: Divadla ochotnická v zimních a jarních měsících
provozoval hlavně Sokol a ČSM. Kromě divadel místních jsou konány hromadné
zájezdy na divadelní hry do Vyškova a do Brna. Do Mor.Prus zavítala také v letošním
roce „Státní zájezdová scéna“ z Prahy.
Kromě divadel je v obci – hlavně přes zimu – 1x týdně promítán celovečerní
film, který je objednáván a půjčován z krajské půjčovny filmů v Brně. Promítá se
vlastním promítacím přístrojem v sokolovně, nebo v sále místního hostince.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Třídní struktura se podstatně změnila a životní úroveň venkovského
obyvatelstva se zvyšuje ještě větší měrou než životní úroveň obyvatelstva městského.
Tyto změny zvlášť vyniknou, porovnáme-li současné poměry alespoň částečně s
poměry za kapitalistické republiky. - Tehdy většina výrobních prostředků – půda,
stroje, tažné síly … patřila statkářům a vesnickým boháčům. Ceny zemědělských
výrobků určovala buržoasní spekulace a každé zvýšení výroby mělo za následek
pokles ceny. Soustavné poškozování drobných a středních rolníků – zejména
cenovou, daňovou a úvěrovou politikou – mělo za následek jejich zadlužování,
kterýchžto stav pak vedl dál k nuceným dražbám.
Teprve důsledným provedením druhé pozemkové reformy v roce 1948 a
cílevědomou péčí vlády a KSČ se začalo postavení pracujících rolníků lepšit.
Provedením zásady, že půda patří těm, kdo na ní pracují, byla získána důvěra
zemědělců v komunistickou stranu a zemědělci jí věří i nyní, kdy je vede k dalšímu
zvyšování výroby cestou velkovýroby.
U nás v obci v tomto roce máme ještě 89 dosud soukromě hospodařících
závodů s výměrou půdy:
zemědělské 154 ha, orné 151,2 ha.
Se soukr.hospodařícími zemědělci je stále hovořeno a poukazováno jim na
výhody společného hospodaření. Mnozí již o vstupu do JZD již vážně uvažují.
Začínají se přesvědčovat, že v JZD jsou větší předpoklady pro zvyšování životní
úrovně a že rozvojem mechanisace se člověk zbavuje dřiny. Takovou mechanisaci si
nikdo na úzkých políčkách nemůže dovolit. Proto ubývá i u nás stále více brázd, které
dělí majetek i člověk od člověka tím slůvkem „mé“, které se stává nahrazeno slovem
„naše“.
Stále víc přibývá víc členů JZD. V roce 1955 přistoupilo do JZD 7 členů, v
roce 1956 1 člen a v roce 1957 dalších 35 členů.
Rok 1957 se tedy vyznačuje přistoupivších členů do JZD, které
obhospodařuje celkem 383,84 ha zemědělské půdy – z toho 344,51 ha půdy orné.
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V JZD je sloučeno 72 zemědělských závodů. Členská základna čítá 119
družstevníků, z nichž 92 má vyměřen záhumenek v celkové výměře zemědělské půdy
44,74 ha, orné půdy 33,73 ha.
Pracovní morálka členů je letos v celku dobrá. Pracovní jednotka se zvýšila.
Podíl na tom jistě mají zvýšené ha výnosy zem.plodin. JZD v tomto roce dosáhlo
těchto ha výnosů: U pšenice 28.46q/ha, u ječmene 34,40q/ha, u žita 29,84q/ha, u ovsa
28,80q/ha, u brambor 274q/ha, u řepy 388q/ha.
Letos dosáhla PJ (pracovní jednotka) v našem JZD 23Kčs v penězích a v
naturáliích 7,07Kčs. Celkový počet PJ rozdělený k peněžním příjmům činil 29
589,13Kčs.

SOKOL
Stolní tenis
Ve stolním tenise máme jedno mužstvo, které se v soutěži okresního přeboru
nachází po 21 zápasech na 1. místě.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sokol Moravské Prusy
TTC Komořany B
TJ Hoštice - Heroltice A
TJ Sokol Drnovice B
TJ Němčany A
TJ Sokol Bučovice A
TJ Sokol Rousínovec A
TJ Sokol Hlubočany C
TJ Tatran Hrušky
TJ Slavíkovice A
TJ Němčany B
TJ Velešovice B

21
21
21
20
22
20
21
21
21
20
20
22

18
17
14
14
10
12
10
7
6
6
3
0

1
1
3
0
4
1
1
3
1
1
0
0

2
3
4
6
8
7
10
11
14
13
17
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

242:136
277:101
251:127
223:137
231:165
225:135
198:180
179:199
145:233
128:232
80:280
71:325

58
56
52
48
46
45
42
38
34
33
26
22

26 .12 2015 - Memoriál Jana Hladkého ve stolním tenise
Jako každý rok končíme již tradičním vánočním turnajem na Štěpána.
V loňském roce byl uspořádán již 25. ročník, který byl opět kvalitně obsazen.
Účastnilo se 30 hráčů z mnoha týmů.
Pořadí čtyřher
Pořadí dvouhry
1. Jeřábek – Ryšavý
1. Ryšavý
2. Beneš ml. – Zapletal
2. Jeřábek
3. Kovář ml. – Kobolka
3. Černý
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31. 12. 2015 - Silvestrovský fotbálek
Konec roku jsme již tradičně zakončili Silvestrovským fotbálkem, ve kterém
už nejde o výsledky ale především o dobrou zábavu. Po skončení fotbálku jsme
se přesunuli na kiosek, kde jsme u piva a guláše ukončili sportovní rok 2015.

Jaroslav Vejmola
starosta TJ Sokol Mor. Prusy
Fotbal Moravské Prusy
V minulém čísle Občana jsme shrnuli především podzimní část sezony
a listopadové turnaje. Hráči se svými trenéry však nezaháleli ani v zimě. Jak jsme
informovali v minulém čísle, tak „áčko“ bylo přihlášeno do zimní halové ligy, které
probíhala po celé zimní období v Brně. V březnu se hrálo finále a naši kluci nakonec
skončili v konkurenci brněnských týmů na krásném 5. místě z 16 mužstev. Úspěchem
je také 3. místo Martina Vejrosty v tabulce střelců zimní halové ligy.
16. ledna se „áčko“ zúčastnilo celodenního turnaje v Nezamyslicích, kde
vybojovali krásné 2. místo z pěti týmů (Nezamyslice, Němčice, Čelechovice,
Kojetín).
31. ledna jel na celodenní turnaj do Nezamyslic také B tým, který skončil
na 4. místě v těžké konkurenci týmů Prostějov, Sigma Olomouc, Šumperk, BrnoLíšeň a SK Uničov.
6. února byl velmi šťastný den pro tým A, který si z celodenního halového
turnaje ve Vyškově odvezl 1. místo z celkového počtu osmi mužstev (SK Líšeň OBČAN 1/2016
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Brno, FKD Drnovice, MFK Vyškov, Tatran Rousínov, TJ Vícemilice, FK Pustiměř,
FC Bučovice). Kluci i trenéři se po veliké dřině konečně dočkali zlatých medailí
a krásného poháru pro vítěze! Radost byla o to větší, že náš hráč Martin Vejrosta byl
zároveň vyhlášen nejlepším střelcem turnaje.
27. února opět vyrazilo na jednodenní turnaj „béčko“ do Nezamyslic, kde
skončili na 5. místě ze sedmi týmů (SK Chválkovice, MFK Vyškov, Dub nad
Moravou, SK Uničov, SK Prostějov, SK Líšeň – Brno). Radim Toman zde byl
zároveň vyhlášen nejlepším střelcem turnaje.
5. března se jednodenního turnaje v Nezamyslicích zúčastnilo i naše „céčko“,
tedy nejmladší hráči, kteří ještě chodí do školky a obsadili 3. místo. Radost
z bronzové medaile a poháru byla veliká!
Hráčům se daří, stále přicházejí noví zájemci o fotbal, a proto se rozrůstá
i tým trenérů. V současné době trénují: Vladimír Foret a Miloš Pintýř – tým A; Martin
Veselý – tým B; Jaroslav Palíšek a Petros Solomonjan – tým C. Všem trenérům patří
poděkování za dobrovolnou činnost s našimi dětmi spojenou s velkým nadšením, a to
nejen během týdne, ale také o víkendech! Rodiče dětí se starají brigádně o hřiště, jeho
úklid a v letním období se střídají v zavlažování travnaté plochy. Členové TJ Sokol
podpořili fotbalisty a vybudovali lepší zázemí - kabiny především pro rozhodčí.
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V současné době již probíhají tréninky a příprava na jarní část sezony
a zápasy okresního kola. Mladým fotbalistům tedy přejeme do jarní části sezony
hodně sportovních úspěchů a děkujeme za skvělou reprezentaci naší obce!
Všechny zveme hned na první zápas Moravské Prusy „A“ x Moravské Prusy
„B“, který proběhne v neděli 10. 4. od 15.00 hod. na hřišti.
Kateřina Burešová a Olga Pintýřová
Za fotbal v Moravských Prusích

SDH MORAVSKÉ PRUSY
Rád bych začal poděkováním všem, kdo navštívili Tradiční hasičský ples,
který se konal v sobotu 6. února. I přes letošní menší účast na akci panovala příjemná
atmosféra, a tak se těšíme zase za rok! I tentokrát přikládám originál fotografie,
kterou jste mohli vidět na našich pozvánkách. Bohužel přes její věk (a tak i horší
kvalitu) se nám nedaří přesně identifikovat, kdo je na obrázku zobrazen. Pokud je
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však mezi vámi někdo, kdo to ví, budeme rádi, když se na nás obrátí a podělí se o tyto
informace!
V nadcházejícím čtvrtletí, konkrétně v květnu, se postaráme o sběr
elektroodpadu. Nyní ještě neznáme přesný termín, ale budeme o něm včas informovat
prostřednictvím místního rozhlasu.
Ještě předtím nás však můžete vidět v sobotu 23. dubna. Rozhodli jsme se,
že se zapojíme do krojovaného průvodu, který se v naší obci chystá v rámci Hodů
sv. Jiří. U této příležitosti se momentálně zabýváme obnovením stavu naší koňské
stříkačky, kterou povezeme ve zmíněném průvodu, na který se těšíme! Přikládám
fotku „koňky“, sice je focená v zimě, ale podívejte se, co v dubnu vyvezeme!

Jiří Řezník
Člen SDH Moravské Prusy

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás seznámit s činností Mysliveckého spolku za rok 2015.
S Mysliveckým spolkem MS Moravské Málkovice jsme sloučeni kvůli zákonu „Míra
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minimální výměry honitby“ a Málkovská honitba tuto výměru nedosahuje, proto nyní
hospodaříme na 1 164 ha.
Na základě jarního sčítání zvěře, byl naplánován odstřel srnčí zvěře a to pěti
kusů srnců, pěti srn a dvě srnčata. Dále bylo naplánováno ulovení 25 zajíců
a 20 bažantů. Z tohoto plánu jsme ulovili 12 zajíců a 10 bažantů, navíc bylo uloveno
11 lišek. Lišky byly uloveny na základě činnosti členů. V roce 2015 bylo uloveno
121 divokých kačen a to z důvodu nakoupení 200 káčat, které jsme odchovali
na starém rybníku, kde jsme je přikrmovali a poté vypustili na rybník. Naši členové
se nezabývají jen lovem zvěře, ale také v zimních měsících přikrmují zvěř
obilovinami, které vypěstujeme na naších políčkách.
Také, aby se myslivci zdokonalovali ve střelbě, je v Málkovicích vybudována
střelnice na asfaltové holuby. Asfaltový holub je kulatý terč o průměru 10 cm, který je
vrhačkou vymrštěn asi do dálky 30 metrů a po zásahu se roztříští. Jako každoročně
byl v novém roce uskutečněn Myslivecký ples, kde byla skvělá návštěvnost a bohatá
tombola, k tanci a poslechu jako tradičně zahrála hudební skupina Classic
z Kroměříže.
Na závěr myslivosti ZDAR a mnoho štěstí v novém roce Vám přeje
Hynek Květoslav
myslivecký hospodář

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Vlajka pro Tibet
Někteří jste si jistě všimli vyvěšené vlajky 10. března. Znovu jsme zapojili
do celorepublikové akce „Vlajka pro Tibet“, která má za cíl připomenout povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Zemřelo při něm na 80 000 Tibeťanů, přes
milion dalších zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo
v důsledku hladomoru. Jak říká koordinátor akce pan Lukáš Eršil, kampaň je odrazem
hodnot naší současné svobodné společnosti, která se nebojí vyjádřit svůj nesouhlas
s porušováním lidských práv v Tibetu.
Vítání občánků
V neděli 7. února proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu letošní první
vítání občánků. Vítali jsme do naší obce dvě děti – Michálka a Verunku, oba
z Moravských Prus.
Opět děkujeme za vystoupení dětem ze základní školy, které měly
pod vedením paní ředitelky připravené pro miminka i jejich rodiče milé pásmo
písniček a říkanek.
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Hodina Země
V sobotu 19. března se naše obec zapojila do celosvětové kampaně Hodina
země, která má poukázat na ochranu klimatu. Jedná se o výzvu pro každého
jednotlivce, vládu či firmu, aby převzali zodpovědnost a sehráli tak svou roli
při zajišťování udržitelné budoucnosti.
Jedná se o hodinové zhasnutí světel v době mezi 20.30 – 21.30 hod., ať už
pouličního osvětlení, nasvícení veřejných budov, štítu firmy nebo ve vlastním
obýváku po celém světě.
Hodinu Země pořádá největší světová ochranářská organizace WWF a v ČR
má konkrétní organizační práci na starost základní organizace Českého svazu
ochránců přírody Veronica.
Kateřina Burešová
Za obecní úřad
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HODY SV. JIŘÍ S KROJOVANÝM PRŮVODEM
Milí spoluobčané,
jistě není neznámou záležitostí, že se v letošním roce chystá kulturně folklorní program, který nás provede celým víkendem na Hody sv. Jiří (v hanáckém
nářečí říkáme „hode“). Všem nám je známo, kdy se hody v naší obci konají. Víme
však všichni proč zrovna 24. dubna? Důvod je poměrně prostý. Jako v jiných
vesnicích či městech, i my oslavujeme v den světce, kterému je zasvěcen místní
kostel, a to sv. Jiřímu.
Když se u nás řekne, že se se blíží hody, tak jistě většinu napadnou kolotoče
a sobotní zábava. Ale není to škoda? Jedná se o svátek, který je jen náš, není státní
ani mezinárodní, ale je místní. Proto bychom chtěli tento svátek oslavit převážně
s našimi sousedy ve sváteční atmosféře. A tak k odpoledni u kolotočů a večerní
zábavě přidejme akci, které se můžeme účastnit všichni!
Celý průběh je naplánován podle pravidel, která k folkloru patří. Dlouho
dopředu jsme vše zjišťovali a snažili se přizpůsobit na míru. Velkou roli bude hrát to,
že se nacházíme na úrodné půdě Hané. Proto budeme zpívat hanácké písně, vyrazíme
v hanáckých krojích a večer budeme tancovat hanáckou besedu.
Jak už ale bylo řečeno, slavit budeme celý víkend. Už v pátek se můžete přijít
podívat a dokonce i pomoci při stavění Máje. A letos nebude jen jedna! Ale už týden
předem vyzdobíme menšími březovými májkami hranice naší obce, kostel
a předzahrádky některých stárků.
V sobotu odpoledne chasa vyrazí průvodem po vesnici, kdy prvně musí
převzít hodové právo od starosty obce, pak se vydá pro mladšího stárka, se kterým
vyzvedne mladší stárku, a pak budou následovat další zastávky. I vy, kteří nepůjdete
v krojích, se můžete k chase přidat a doprovodit je v průvodu, kde se bude hlavně
zpívat, tančit a bavit se. K potkání se však slouží ony zastávky, které naleznete
v programu. Na závěr vám místní stárci a stárky předvedou hanáckou besedu, která
zahájí Hodovou zábavu pořádanou TJ Sokol Moravské Prusy.
Až v neděli celý program završíme účastí na mši svaté v kostele sv. Jiří.
Po skončení zamíříme tam, kde vše začalo - obecnímu úřadu. Zde odevzdáme hodové
právo zpět starostovi a stručně zhodnotíme, jak se nám dařilo.
Ráda bych vyjasnila základní pojmy, které jsou pro nás teď opravdu aktuální
a potřebné.
Hodové právo je symbolem převzetí odpovědnosti za průběh hodů.
To přebírá chasa v čele se staršími stárky. Chasa je tedy skupina všech stárků.
A nakonec, co to znamená být stárek či stárka? Tento název nevznikl od slova
„starý“, jak by se mohlo zdát. Původem je však „starat se“. A že se naši místní stárci
starají, můžeme s radostí potvrdit! Už od února se každý týden potkávají a vše poctivě
nacvičují. Pro vaši představu, letos se můžete těšit na 15 párů stárků! A mezi námi…
dozvěděli jsme se, že na počet obyvatel větší obce než jsme my, nám závidí, jak
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velkou chasu budeme mít! Nicméně všem stárkům patří dík za jejich čas a snahu o to,
aby ty „naše hode“ byly krásné a užili si je úplně všichni!
Všechny důležité informace společně s časovým harmonogramem naleznete
níže. Doufáme a věříme, že se o víkendu 22. – 24. 4. všichni potkáme a náležitě ten
náš svátek oslavíme!
Pátek 22. dubna 2016




16,00 Zdobení máje (za účasti místních děvčat)
17,00 Tradiční stavění máje (za pomoci místních chlapců, mužů)
19,00 Pozvaní na sobotní průvod

Sobota 23. dubna 2016










o

12,00 Začátek krojovaného průvodu - starší stárci a chasa vychází
z Kulturního domu
12,05 - 12,30 Obecní Úřad - udělení práva (mluvený, taneční a hudební
program)
13,00 - 13,30 Vyzvedávání ml. stárka - Hatě - u Zbořilů (hudební a taneční
program chasy)
14,00 - 14,30 Vyzvedávání ml. stárky - Veverská - u Řezníků (hudební a
taneční program ml. stárka a chasy)
15,00 - 15,30 Zastávka krojovaného průvodu - Zákopčí (taneční, hudební
program chasy)
16,00 - 16,30 Zastávka krojovaného průvodu - Chmelének - u Pecků
(taneční, hudební program chasy)
17,00 - 17,30 Zastávka u hlavních starších stárků - K pivovaru - u Večerků
(hudební, taneční program)
18,30 - 19,00 Hudební, taneční program v Boškůvkách u kapličky, poté
návrat zpět
20,30 Zahájení hodové zábavy tancem “HANÁCKÁ BESEDA“ – (zatančí
stárci a chasa)
Krojovaný průvod bude doprovázet dechová kapela „SEBRANKA
Dražovice“.
Časy jsou orientační.

Neděle 24. dubna 2016



9,30 - 11,00 Mše svatá se slavnostním požehnáním - účast krojovaných
Po skončení mše sv. průvod k Obecnímu Úřadu a předání práva zpět
starostovi
Andrea Večerková a Tereza Řezníková
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ASOCIACE ČARODĚJNÉHO CECHU
V MORAVSKÝCH PRUSÍCH
zve všechny malé i velké čarodějnice

již na VIII. ročník
Čarodějnického sletu
Sejdeme se v sobotu 30. 4. 2016
v 16.08 hod. na přistávací ploše na hřišti.
Pavouka, hada nebo něco jiného (špekáčky) k zakousnutí s sebou!
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