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ÚVODNÍK

ÚVODNÍK
Motto:
„Je čas rozmetání kamenů a čas
shromažďování kamení; je čas roztrhávání a čas
sešívání toho, co roztrháno bylo...“
Ještě před pár dny se při pohledu na hordy sněhu člověku ani
nechtělo věřit, ţe by snad mohlo taky někdy přijít jaro. Zima byla bílá
a dlouhá. Ještě nedávno člověk „škrondal“ - to je terminus technicus po všudypřítomných kamíncích, jejichţ původní účel - zabránit pádu se změnil ve svůj protiklad. Prvním znakem jara zde není vlaštovka,
ale právě úklid těchto kamínků. Jakmile je silničáři začnou odklízet, je
jasné, ţe zima nemá nárok. A první paprsky slunce vybízejí k tomu,
abychom se snaţili změnit své tvarohové tváře na bronz.
Jen jedinou vadu na kráse jaro má. A to Velikonoce. No, asi to
bude tím, ţe jsem ţenského rodu. Nevím, jak to máte vy, dámy, ale
kdyţ se řekne Velikonoce, asociuje mi to vzpomínky na to, jak jsem
se jako dítě o pondělí velikonočním plíţila ke dveřím, abych zjistila,
kdo ţe mě to přišel seřezat. Pátek před ním neušla ţádná nějaké té
ráně, bylo nebezpečné jít sama po chodbě ve škole. Zvlášť
„pomlázky“ z buţírky si nějak nedokáţu spojit s něčím, co by se dalo
nazvat tradicí. To vše - beztrestně. A tak se stal tento den synonymem
pro často bezduché mlácení dorostenek. Později se přidala asociace
s opilými koledníky potulujícími se po městě, kterým je také třeba se
vyhnout.
Cizinci se občas diví, co to je za zvyk, a proč si to necháme
líbit. V Anglii o Velikonocích děti hledají čokoládové zajíčky a
vajíčka ukrývající se někde v zahradách. To by se mi tedy zamlouvalo
víc. Ale do Anglie se kvůli tomu tedy stěhovat nebudu.
Třeba
bychom
mohli
Velikonoce
ještě
více
zkomercionalizovat a přejmout tento zvyk od angličanů, co říkáte!
Kdyţ to šlo se svatým Valentýnem...!?
Budiţ mi útěchou, ţe nic netrvá věčně.
Soňa Urbanová

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Váţení občané,
první čtvrtletí letošního roku se pomalu chýlí ke konci a
obecní úřad opět přichází s novým číslem našeho obecního
zpravodaje. Spolu s koncem tohoto čtvrtletí snad konečně skončí i
letošní dlouhá zima. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
občanům, kteří kolem svých domů pravidelně celou zimu odklízeli
sníh.
Uzávěrka čtvrtého čísla loňského Občana byla ještě před
konáním posledního zastupitelstva v loňském roce, které proběhlo
21.12.2009, a proto Vám přinášíme nejdůleţitější body z
prosincového jednání aţ v tomto čísle:
bylo schváleno zrušení vedlejší hospodářské činnosti v obci
(od letošního roku budou příjmy i výdaje z této činnosti
začleněny do rozpočtu)
byl schválen bezplatný pronájem sálu kulturního domu
příspěvkovým organizacím, ve kterých je zřizovatelem obec
(MŠ, ZŠ, knihovna). Nájem se také nebude vybírat od
neziskových a jiných organizací za akce kulturní, sportovní,
výchovné a vzdělávací, pokud nejsou výdělečného charakteru.
dalším bodem byla schválena rozpočtová opatření č.6/2009 a
č.7/2009.
byl schválen rozpočet obce na rok 2010 ve třídění dle
rozpočtové skladby, na straně příjmů v poloţkách ve výši
5,438.800,- Kč a na straně výdajů v paragrafech ve výši
7,213.000,- Kč, s financováním ve výši 1,774.300,- Kč.
nebyl schválen záměr ZOD Haná k vybudování bioplynové
stanice na farmě v Moravských Prusích, protoţe zastupitelstvo
nemá od ZOD dostatek informací ke stavbě této bioplynové
stanice.
schválení přistoupení obce k budování eGovernmentu –
spolupráce s Egon centrem ORP Vyškov. V naší obci je
zřízeno kontaktní místo Czech POINT a datové schránky. Je

třeba zřídit také úloţiště dat. Obec si ho můţe zřídit sama nebo
se připojit k centrálnímu úloţišti ve Vyškově. Zatupitelstvo se
rozhodlo pro připojení k centrálnímu úloţišti, na kterém se
naše obec bude podílet i finančně.
schválení územního plánu obce. Byly zapracovány
připomínky zastupitelů i občanů obce. Návrh je k dispozici na
webových stránkách města Vyškov nebo v kanceláři OÚ
v Moravských Prusích.
Zároveň touto cestou zveme všechny občany na první letošní
zasedání zastupitelstva, které proběhne 30.3.2010 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Připomínáme všem občanům s trvalým pobytem hlášeným
v obci Prusy-Boškůvky, ţe je nutné zaplatit dle vyhlášky č. 1/2007 o
místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy,
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů poplatek za
svoz odpadu ve výši 400,-Kč/osobu, u chalupářů činí poplatek 400,Kč/chalupu. Dále vybíráme stočné a poplatek za psa 100,-Kč za
jednoho, 150,-Kč za kaţdého dalšího.
DALŠÍ INFORMACE OBČANŮM
Výsledky tříkrálové sbírky:
V sobotu 9. ledna chodily v obou našich obcích, i přes velmi
nevlídné počasí, skupinky koledníků v rámci celostátní Tříkrálové
sbírky. V Moravských Prusích bylo vybráno 16.740,- Kč a
v Boškůvkách 2.165,- Kč, celkem tedy 18.905,- Kč. Děkujeme všem
občanům, kteří koledníkům otevřeli a přispěli do kasiček Charity
České republiky!
Jednání - kanalizace na obci:
V úterý 6.ledna proběhlo v zasedací místnosti obecního
úřadu místní šetření - ústní jednání odboru ţivotního prostředí o
vydání povolení k nakládání s vodami, vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a stavební povolení ke zřízení vodního díla
"Kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky" . Jednání proběhlo za účasti
ing. Heinzové a ing. Hájkové z odboru ţivotního prostředí MěÚ

Vyškov, ing. Kopřivové z Povodí Moravy, ing. Koupána a ing.
Bajáka - projektanti kanalizace, ing. Sousedík - projektant ČOV,
všichni tři zástupci firmy AQUAPROCON. Na jednání přišlo i
několik občanů obce, starosta obce Váţany p. Ďuriník a zástupce
ZOD Haná mgr. Cupák. Dne 17.2.2010 nabylo právní moci stavební
povolení ze stavebního úřadu a 10.3.2010 nabylo právní moci
stavební povolení z odboru ţivotního prostředí ke zřízení Kanalizace
a ČOV Prusy-Boškůvky.
Sbírka použitého ošacení:
Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku pouţitého ošacení,
obuvi, lůţkovin a prostěradel, péřových a vatových přikrývek,
ručníků, utěrek a domácích potřeb. Prosíme Vás, abyste
odevzdávali jen nepoškozené věci.
Věci, které se nevybírají: elektronika, nábytek, koberce,
matrace, jízdní kola a dětské kočárky.
Sbírka se uskuteční na faře v Moravských Prusích ve dnech:
čtvrtek 08.4. v době od 18.00 – 19.00 hod.
čtvrtek 15.4. v době od 18.00 – 19.00 hod.
sobota 17.4. v době od 10.00 – 11.00 hod.
Jarní svoz odpadu:
Kontejner na velkoobjemový odpad v Moravských Prusích i
Boškůvkách bude přistaven ve čtvrtek 8.4.2010 a odvoz kontejnerů
proběhne v pondělí 12.4.2010.
Do kontejneru je moţné odloţit: vyřazená umyvadla a
záchodové mísy, hračky, starý textil v pytlích nebo svázaný do balíku,
matrace, koberce, starý nábytek apod.
Neodkládejte: elektroodpad, nebezpečný odpad, pneumatiky a
ţelezo.
Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne v
sobotu 29.5.2010 v Boškůvkách v době od 10.00 - 10.30 hod. a v
Moravských Prusích v době od 11.00 - 11.30 hod.
Sběr ţeleza provede Sbor dobrovolných hasičů, ale přesný
datum zatím nebyl stanoven. Včas jej oznámíme na webových
stránkách obce a místním rozhlasem.

Připomínáme webové stránky obce, kde najdete všechny
potřebné a aktuální informace týkající se obecního úřadu www.prusyboskuvky.eu Náměty a připomínky, které další informace by jste
uvítali na webových stránkách obce, můţete psát na emailovou
adresu: prusy.boskuvky@iol.cz
Co říci závěrem? Vzhledem k tomu, ţe nás v brzké době čekají
Velikonoce, chtěl bych všem občanům popřát jménem svým i jménem
celého zastupitelstva klidné a příjemné proţití těchto svátků jara,
bohatou pomlázku a hodně sluníčka.
Lubomír Šebesta
starosta obce
Schválený rozpočet na rok 2010
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:
uváděny tisících Kč
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§
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poloţka ZP
1111
1112
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2111
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Částky jsou
UZ

ORG Hodnot Popis paragrafu a
Celkem
a
poloţky
za §
820,0 Daň z příjmů fyzických
osob ze závisle činnosti
55,0 Daň z příjmů fyzických
osob ze
samostat.výdělečné
činnosti
80,0 Daň z příjmů fyzických
osob vybírané sráţkou
900,0 Daň z příjmů
právnických osob
1 900,0 Daň z přidané hodnoty
257,0 Popl. za svoz odpadu
21,0 Popl. ze psů
8,0 Popl. z místa
1,0 Popl. ze vstupného
10,0 Správní poplatky
530,0 Daň z nemovitostí
4582,0
3,5 Geologický průzkum
k.ú.
0,5 Prodej pohlednic
1,0 Knihovna-příjmy
1,0 Rozhlas-příjmy
5,0 Zpravodaj obce
OBČAN
8,0 Hřbitov-hrobová místa
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2321
1012
3392
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2132

231
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3639
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231 20
6171
PŘÍJMY CELKEM
5 438,8
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ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:
Kč
SU AU
§
poloţka ZP
231

10

1037

231

30
30

2212
2221
2310
2321
3111
3113
3314

10
30

10

3319
3326
3341
3392
3399
3419

4,0 Popelnice na svoz
odpadu-pronájem
1,0 OÚ-příjmy
50,0 Příjmy z úroků na ZBÚ
50,0 Prodej pozemků
266,0 Neinvest.dotace ze
státního rozpočtu
7,0 Neinvest.dotace na
ţáky z obce Topolany
45,0 Neinvest.dotace na
ţáky z obce Váţany
22,0 Neinvest.dotace z obce
Váţany – hřbitov
1,5 Neinvest.dotace na
ţáky z obce
Křiţanovice
120,0 Převod zisku z VHČ
35,0 Stočné
165,0 Nájem pozemků
45,0 Nájem kulturního
domu, pohostinství
21,2 Nájem kadeřnictví,
obchodu, mlékárny
5,1 Nájem pošty

74,0
50,0

341,5

391,3

Částky jsou uváděny v tisících
UZ

ORG hodnota Popis paragrafu a
Celkem
poloţky
za §
5,0 Myslivecký spolek
5,0
Mor.Prusy-Málkovicepříspěvek
16,0 Místní komunikace
16,0
31,5 IDS JMK
31,5
20,0 Pitná voda
100,0 Odpadní vody
120,0
320,0 Mateřská škola
Moravské Prusy
3371,0 Základní škola
3691,0
66,2 Knihovna Moravské
Prusy
1,0 Kronika
50,0 Římskokatolická
církev Moravské Prusy
2,0 Rozhlas
294,8 Kulturní domy
28,0 Kulturní záleţitosti
442,0
100,0 TJ Sokol Moravské
100,0

30

Prusy
105,0 Veřejné osvětlení
39,2 Hřbitov
783,0 Komunální rozvoj a
sluţby
19,0 Sběr a likvidace
nebezpečného odpadu
250,0 Sběr a svoz
komunálního odpadu
75,0 Sběr a svoz ostatních
odpadů
50,0 Péče o veřejnou zeleň
4,0 Ostatní sociální péče –
pomoc dětem a
mládeţi
25,0 Ostatní sociální sluţbypříspěvek na obědy
důchodců
36,2 Poţární ochranaJednotka sboru
dobrovolných hasičů
691,6 Zastupitelstvo obce
706,1 Činnost místní správy
11,0 Sluţby peněţních
ústavů
12,5 Vratka volby
7213,1 Celkem

3631
3632
3639
3721
3722
3723

231

10

3745
4329

231

10

4359

231

30

5512

6112
6171
6310
231

10

6402

FINANCOVÁNÍ:
SU AU paragraf
231

10

poloţka ZP

UZ ORG

8115

ÚHRN PŘÍJMŮ ………………… 5 438 800Kč
FINANCOVÁNÍ ………………... 1 774 300Kč
7 213 100Kč
ÚHRN VÝDAJŮ ………………... 7 213 100Kč

hodnota Popis paragrafu a
poloţky
1774,3 Zapojení přebytku
hospodaření
z minulých let
Celkem

927,2

394,0
4,0

25,0

36,2

691,6
706,1
11,0
12,5
7213,1

Celkem
za §
1774,3

1774,3

MATEŘÍ DOUŠKA
Mateřská škola ve
V pondělí 22. 2. 2010 jsme opět navštívili
divadelní představení v Prostějově s názvem
„Zázračný pramínek". Krásná, lyrická pohádka,
prokládaná písničkami, se nám všem velmi líbila!
Únor jiţ od dob našich prababiček patří masopustu. Veselé
oslavy konce zimy se líbí i dětem. Letošní Maškarní ples se stal
velkou událostí
pro
děti
z
mateřské
i
základní školy.
V
úvodním
průvodu masek
v
kulturním
domě,
se
představili
motýlci,
kovbojové,
roboti, mořská
víla, šejk, atd.
Od začátku aţ
do konce vládla radost a veselí. Nechyběl tanec, soutěţe, pohybové
hry, ale i poučení. Na závěr si děti zadováděly se svými plyšáky a
poslední taneční kreace v záplavě létajících a střílejících papírových
konfetů se dětem tak líbily, ţe je nebylo moţné dostat zpět do
mateřské školy. Velmi oceňujeme rodiče za jejich snahu připravit
dětem krásné kostýmy na karneval, které si můţete prohlédnout ve
fotogalerii.
V úterý 23. března se děti z mateřské i základní školy vydaly
vynést Smrtku - symbol zimy. Od školy prošly děti vesnicí, a cestou
byla slyšet říkadlo: "Smrt nesem, zanesem, nový léto přinesem". Celý
průvod vyšel za ves, kde byla Smrtka shozena do potoka a děti cestou
zpět jarními písničkami přivolávaly očekávané nové údobí roku.

VYŠKOVSKÁ MATEŘINKA
Děti z naší MŠ reprezentovali Moravské Prusy ve středu 24.
března 2010 na festivalu mateřských škol pod názvem Vyškovská
Mateřinka. Tento festival je nesoutěţní a setkávají se na něm veselé
děti, šikovné paní učitelky, nadšení rodiče a kamarádi. Našich 20
kluků a holčiček předvedlo na pódiu Sokolského domu ve Vyškově
své vystoupení s názvem „Hnízda", který si připravily v tanečním
krouţku pod vedením paní uč. Aleny Štěrbové. Sál plný hostů, rodičů
a dětí ani nedutal, a ti naši, kteří nás přijeli podpořit, nám moc drţeli
palce. Děti tancovaly s chutí, s radostí a s úsměvem na tváři a za své
vystoupení byly odměněni velkým potleskem. Všichni odjíţděli domů
z festivalu s malou odměnou, se záţitky a jiţ nyní se těší na svá další
vystoupení. Velké díky patří rodičům, kteří ochotně pomohli s
přípravou kostýmů a doprovodili děti na vystoupení.
Jitka Měřínská
ředitelka mateřské školy

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
Přestoţe je za námi teprve polovina
školního roku, ve čtvrtek 28.ledna 2010 se jiţ
rozhodovalo o tom, jak bude vypadat příští
školní
rok
2010-2011.
Ten
den přišly do
školy děti k
zápisu
do
1.třídy. Čekaly
je paní učitelky
i ţáci základní
školy
s
připravenými
úkoly. Jejich
plněním měly
děti prokázat

školní zralost, zaručující jejich úspěšnost v příštích letech. Pro
budoucí školní rok jsme zapsali 10 dětí. Toto číslo potvrzuje tendenci
nárůstu počtu dětí,
které budou naši školu
navštěvovat. Základní
škola Moravské Prusy
má
povolenou
kapacitu 36 ţáků.
Nyní máme 33 ţáků,
od září to bude 37
ţáků,pro další roky je
předpoklad ještě vyšší.
Je tedy jasné, ţe
kapacita
nebude
dostačující. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo rozšířit prostory
základní školy a tím i zvýšit kapacitu školy. Při zvaţování všech
moţností pro vyřešení tohoto problému zvítězila varianta přestavby
školního bytu na třídu a větší šatnu. Projekt je jiţ zpracován, nyní
probíhají přípravy na rekonstrukci. Doufáme, ţe vše proběhne bez
větších prodlení a školní rok 2010-2011 jiţ zahájíme s prvňáčky v
nových prostorách.
A čím ještě ţije naše škola? V lednu a v únoru jsme společně s
dětmi z mateřské školy navštívili Městské divadlo v Prostějově. Obě
divadelní představení- "Jak se bubnuje na princezny" i "Kouzelný
pramínek" se dětem moc líbila.
Od února do dubna navštěvujeme kaţdé pondělí plavecký
bazén ve Vyškově, kde probíhá plavecký výcvik.
Opět jsme úspěšně splnili úkoly v Recyklohraní - soutěţi
základních škol ČR ve sběru elektroodpadu. Ţáci vyráběli modely
ideálních spotřebičů. Ani byste nevěřili, jak úţasné nápady Vaše děti
mají. Jeden z "vynálezů" vidíte na fotografii.
Také jsme odvezli dostatečné mnoţství elektroodpadu, který
jste nám pomohli nasbírat. A tak zase přibudou body, za které si
můţeme objednat třeba CD přehrávač do naší budoucí nové třídy.
Moc Vám děkujeme za Váš zájem a věříme, ţe i v jarních
měsících budete s námi v této činnosti pokračovat.
Mgr.Olga Hillová
Zástupce statutárního orgánu

PRUŠÁNEK
Co s nimi?
Výzva pro maminky na mateřské
dovolené a pro ty, kteří se starají o malé děti.
Pokud jste uţ se svým mrňouskem
přečetli všechna leporela, postavili z Lega
nemoţné, zkoukli fůru pohádek a uţ vás nenapadá, co s ním, vězte, ţe
jste zvaní do mateřského centra Prušánek. Stejně zaměstnané
maminky se schází v místnosti obecního úřadu v úterý od 10-12 hod,
aby děti zabavily a „povznesly“ při výtvarných hrátkách, básničkách a
ukazovánkách a společných aktivitách. Ve středu od 15- 17 hod nás
najdete v sále kulturního domu – buď vytvoříme opičí dráhu nebo se
bavíme všemoţnými pohybovými hrami. V případě příznivého počasí
se schůzky konají na dětském hřišti na Zákopčí !!!
Přijďte, těšíme se na Vás a Vaše děti!
KARNEVAL
„Skvělý! Jako vţdycky.“ Tak by vám
odpověděl na otázku: „Jaký byl karneval?“,
kaţdy, kdo se ho letos zúčastnil. Celý parket v
pestře vyzdobeném kulturním domě se v sobotu
sedmadvacátého února zaplnil dětmi, jeţ byste v
nejrůznějších převlecích a maskách skoro nepoznali. Přišly postavičky
z pohádek, představitelé všemoţných povolání, ale i „novinky“ ze
světa hi-tech. A ti všichni se hned od začátku zapojili do bohatého
programu, jímţ provázely „Tetiny“. Děti neúnavně plnily uloţené
veselé úkoly, soutěţily, tančily, dováděly s výzdobou a konfetami,
hrály si s balónky – no krásně se vyřádily. Škoda jen, ţe Tetiny
jakoby hnaly kvapným krokem – asi se těšily s ostatními na tombolu.
Pokud někdo snad nezískal něco v hlavním programu, radoval se
právě při losování.
Nakonec jsme ocenili nejlepší masky. Samotné hodnocení je
náročné, zvlášť, kdyţ jsou maminky šikovné a nápadité a na
karnevalu bylo tolik krásných masek.
Letošní karneval se vskutku vydařil – díky patří maminkám,
které se podílely na přípravě, sponzorům, jeţ přispěli na dárky pro

děti a také díky všem rodičům, a to i přespolním, kteří po skončení
karnevalu ochotně pomáhali uvést sál do původního stavu.
Děkujeme moc.
Maminky z Prušánku

KNIHOVNA
Váţení čtenáři,
máme za sebou 1. čtvrtinu roku a s ní také
jeden z nejdůleţitějších knihovnických měsíců.
Březen byl letos poprvé vyhlášen měsícem
čtenářů. Snaţili jsme se, aby Vám v něm naše
knihovna nabídla co nejpestřejší nabídku programů. Mezi
nejúspěšnější patřilo bezpochyby malování na textil, které se dětem
velmi líbilo a které můţete vidět také na fotkách.
Knihovnu navštívily také děti z mateřské a základní školy, pro
které jsme si připravily prezentaci knihy Filipova dobrodruţství.

Věříme, ţe program plný her, obrázků a povídání se dětem líbil, a ţe
se společně opět potkáme nad jeho dalším pokračováním.

Poslední sobotu čtvrtletí měly děti moţnost nocovat v
knihovně při jiţ 10. ročníku Noci s Andersenem. Jsme velmi rády, ţe
se tato akce dětem líbí a ţe se můţeme zařadit mezi stovky jiných
nocujících knihoven a škol.
Nově naše knihovna vyhlásila také 2 soutěţe: Fotosoutěţ Čtení sluší kaţdému a soutěţ Čtenář roku. Podrobnosti se můţete
dočíst na obecních nástěnkách, webových stránkách obce či přímo v
naší knihovně.
Pro zájemce především z řad seniorů nabízíme donášku
knih do domu. Informace na Obecním úřadě nebo na tel.: 739 353
862.
Irena Černochová a Soňa Urbanová

KNIHOMOL
Dnes jsem pro vás připravila nabídku dvou
knih, které si můţete v naší knihovně vypůjčit. A
abychom trochu porušili stereotyp, budeme se
věnovat také četbě určené pro
děti.
ZÁLUDNÉ VLNY James Patterson
Pro první knihu jsem sáhla do regálu
výměnného fondu mezi detektivní ţánr. Naše
čtenářky si jiţ oblíbili autora Jamese Pattersona a
jeho styl. Proto dnes předkládám anotaci k jeho
knize Záludné vlny.
Ned si plánoval budoucnost v luxusu po
boku bohaté Tess, místo toho však zaţívá
nejhorší noční můru svého ţivota. Uměleská díla
pohádkové hodnoty, která měl ukrást,
nevysvětlitelně zmizela a jeho kumpáni i snoubenka jsou mrtví. Ned
čelí obvinění ze všech vraţd. Někdo místo něj sbalil šedesát milionů
dolarů, zabil celou bandu a dal si záleţet na tom, aby všechno
ukazovalo na Neda. Jedinou šancí, jak si zachránit holý ţivot, je
vypátrat skutečného pachatele.
JAKÉ JE TO ASI V ČUDU Zdeněk Svěrák
Domnívám se, ţe filmové dílo Zdeňka Svěráka ať uţ jako
reţiséra nebo herce známe všichni. Troufám si tvrdit, ţe některé
z postav a replik jeho filmů zlidověly. Viz Otík z filmu „Vesničko má
středisková“, který před Berounem řekne: „Beroun“...☺
Přes tuto obecnou známost bych chtěla upozornit na kníţku
pohádek, písniček a povídek s nádhernými naivními ilustracemi
Vlasty Baránkové. A abychom byli styloví, jako ukázku jsem zvolila
písničku:

JARO
Jaro dělá pokusy,
vystrkuje krokusy.
Dříve, neţ se vlády chopí,
vystrkuje periskopy.
Neţ se jaro osmělí,
vystrkuje podběly.
Ty mu asi dolů hlásí,
čerstvé zprávy o počasí.
Jaro! Je to v suchu,
zima uţ nemůţe,
stoupá teplota vzduchu
a míza do růţe.
Povídám: jaro! Je to v
suchu,
vichry uţ nedujou,
nahlas nebo v duchu
lidi se radujou.
U dopravní cedule
vyrostly dvě bledule,
blízko telegrafní tyče
vyrostly dva petrklíče.
Mravenci uţ pracujou,
holky sukně zkracujou,
slunce svítí, led je tenký,
jaro, vem si podkolenky.

Jaro! Je to v suchu,
zima uţ nemůţe,
stoupá teplota vzduchu
a míza do růţe
Povídám: jaro! Je to v suchu,
vichry uţ nedujou,
nahlas nebo v duchu
lidi se radujou,
stromy se radujou,
keře se radujou,
ryby se radujou,
mouchy se radujou,
myši se radujou,
dveře se radujou,
okna se radujou,
vopice se radujou,
kočky se radujou,
sloni se radujou,
ministři se radujou.

připravila Soňa Urbanová

FARNÍ LISTY
Milí občané. Jsem rád, ţe vás mohu
pozdravit prostřednictvím zpravodaje. Před námi
jsou Velikonoce. Proč jsou tyto svátky po kaţdé
v jiném terminu? Hlavně proto, ţe Jeţíš umřel a zmrtvýchvstal pravě
o ţidovských Velikonocích. Církev se drţí prastaré tradice ţidů, kteří
velikonoce slaví vţdy v první sobotu po prvním jarním úplňku
měsíce. Kaţdý rok je to jinak, proto i svátky kaţdý rok jsou v jiném
čase. Pro křesťany svátečním dnem je neděle, proto letos budou
Velikonoce 4. dubna. Velikonoce jsou to svátky nového ţivota a
dobře se vpisuji do jarního období. Krásným symbolem Velikonoc je
vejce, které je jakoby předpovědí nového ţivota a pro křesťany bylo
vţdycky obrazem Jeţíše zamčeného v hrobě, ze kterého vítězně
vychází ţiv.
Svátky jsou opět příleţitostí zastavit se a zamyslet se nad
svým ţivotem. Krásně nám v tom můţe pomoct stará legenda, která
vypráví o králi, který měl tři syny. Kdyţ cítil, ţe se blíţí konec jeho
ţivota, zavolal si své syny a řekl jim: „Ten, kdo během jednoho dne
naplní největší stodolu v zemi do posledního místečka, bude po mně
králem.“ Nejprve to zkusil nejstarší syn. Za všechny peníze, co mohl
sehnat, nakoupil zlato a drahocenné perly a přikázal je navozit do
stodoly. Bylo jich mnoho, ale zaplnily sotva jeden jediný kout té
rozlehlé prostory. Potom se pokusil o štěstí druhý syn. Řekl si, ţe
nebude kupovat drahé věci, ale nakoupí slámu, protoţe té bude
opravdu hodně. Přestoţe sluţebníci vozili od rána do večera jeden vůz
slámy za druhým, celou stodolu se zaplnit nepodařilo. Nyní se měl
svého úkolu zhostit nejmladší syn. Celý den se na dvoře nic nedělo.
Přišel soumrak a nejmladší syn poprosil otce, aby s ním šel do
stodoly. Tam byli shromáţděni všichni čeledínové a děvečky.
Doprostřed usedl otec a nejmladší syn a čekali, aţ se setmí. Pak syn
vzal svíci, zapálil ji a podal ji dál. A pomalu se rozsvěcely lampy a
svíce, aţ celá veliká stodola zářila jasným světlem. Byla ho plná,
plničká, aţ světlo okny přetékalo do tmy kolem…
Tato legenda ukazuje, jak i my můţeme být světlem. Ta první
svíce byl Bůh a my jsme od něj dostali světlo ţivota, protoţe tam, kde
je světlo je i ţivot. To světlo je láska. Má mnoho podob: je to

například laskavost, pomoc, všímavost, trpělivost, obětavost,
zboţnost… Největší lásku nám ukázal Pán Jeţíš, protoţe zemřel za
všechny lidi a za kaţdého z nás, aby všechny zachránil. Vţdycky,
kdyţ děláme něco dobrého, připojujeme se k Boţí lásce a přinášíme
do světa více světla. Hmota je dobrá, ale nestačí naplnit všechny
touhy lidského srdce. Tohle dokáţe pouze to neviditelné a nehmotné –
láska.
Čím byl by svět bez lásky?
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
Vy jste moji přátele, činíte-li, co vám odkazuji.
/Jan 15,12/
Velikonoce jsou právě tím časem Boţí Lásky, kterou nám
dokázal. Nikdo z ní není vyloučen. Tak jste všichni zváni k setkání
s Bohem. Proč nezačít letos?
Já vás chci pozvat k setkání s Bohem v našem farním
společenství, ve kterém budeme proţívat s Kristem Jeho cestu
k zmrtvýchvstání. Kristus umíral o samotě, ale zanechal po sobě
církev jako společenství, aby jiţ nikdy nikdo netrpěl jako On.
Naše slavení Velikonoc se koná podle skutečné doby, kterou proţívali
apoštole se zmrtvýchvstalým Jeţíšem. Chtěl bych vás seznámit s tím,
co nás čeká v příštích dnech:
 Zelený čtvrtek v 17.00 hod. si připomeneme poslední večeři
Krista se svými učedníky
 Velký pátek v 17.00 hod. se postavíme pod kříţem
zavrhnutého Krista
 Bílá sobota od 18.30 hod. budeme společně bdít v očekávání
Jeho zmrtvýchvstání
 V neděli 4.4. budeme slavit slavnost zmrtvýchvstání Páně.
Slavnostní bohosluţba se bude konat v 8.00
 Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod.
Chtěl bych vás také seznámit s dalšími akcemi, které ve farnosti
plánujeme:
 24.4. připadá památka sv. Jiří, mučedníka ze III. století –
našeho patrona. Slavné hody k Jeho cti oslavíme v neděli 25.






dubna při mši sv. v 9.30 hod. v našem farním kostele. Před mší
svatou se shromáţdíme u kamenného kříţe před kostelem,
který bude po opravách opět posvěcený, stejně tak pomník
padlých se sochou sv. Václava. Chci touto cestou poděkovat
místnímu obecnímu úřadu a panu starostovi, který se zasadil o
opravu velmi zničených pomníků. Po slavnosti posvěcení
přejdeme do kostela oslavit patrona našeho kostela a obci – sv.
Jiří.
40 dní po velikonocích, letos to bude 13. května, oslavíme
Nanebevstoupení Páně při mši sv. v 17.30 hod, 10 dnů poté –
tj. 23. května oslavíme Seslání Ducha Svatého.
24.5. organizujeme jiţ tradičně pouť na Jezírko, mše sv. bude
v 17.00 hod.
6.6. pojedeme na průvod Boţího Těla do Švábenic.
17.6. plánujeme farní den nemocných. V 17.30 hod. bude
slouţena mše sv. za dar zdraví pro všechny nemocné občany
s udělováním svátosti pomazání nemocných, pak bude na farní
zahradě společné posezení. Prosím všechny rodiny, aby
pomohli dopravit své nemocné do kostela.

Těšíme se na setkání s vámi při těchto akcích.
Díky finanční pomoci od obce, za kterou velmi děkujeme,
letos hodláme opravit další poškozené vitráţe v našem kostele a jiné
drobné opravy Pruského chrámu.
Všem občanům přeji poţehnané a milostiplné svátky velikonoční.
P. Boguslaw, farář

TROCHA
FILOSOFIE
NEZABIJE

NIKOHO

“Mezi dvěma přáteli budiž při dobrodiních tento
zákon: jeden aby nikdy nezapomněl, že něco dostal, a
druhý aby ihned zapomněl, že něco dal.”
Šalamoun

MIPOL
Soud skončil. Celé shromáţdění si oddychlo, kdyţ panovník
pokynul písařům, aby vše pečlivě a náleţitě zapsali, a zvedl se
k odchodu.
Na druhém konci soudní síně se zdvihla i krásná Mipol. Její
vítězství bylo dokonalé. Není snadné ubránit se pletichám, které
proniknou přes navzájem si zavázané handlíře aţ do nejtajnějších
koutů. Naštěstí panovník rychle rozpoznal hlavního viníka, a aniţ se
zabýval podrobnostmi, vyřkl osvobozující rozsudek. Za jeho
moudrostí se ale dala tušit neviditelná ruka zkušeného rádce.
Zatím co písaři dokončovali svou povinnost a přísedící se
zvolna rozcházeli, spěchala Mipol za svým učitelem.
Samuel, který jiţ mnohokráte předtím vyslechl překotná líčení
své sličné ţákyně, ji přivítal s nevtíravým zájmem.
“Velmi jsi mi pomohl, příteli”, pronesla zvolna Mipol, kdyţ se
byla usadila v těsné jeho blízkosti. “Přicházím, abych se ti odměnila –
ne, to není správné slovo. Ráda bych se s tebou vyrovnala”.
“Jak se mi chceš odměnit, nebo jak se chceš se mnou
vyrovnat?"
“Ty sám si řekni, co bys ode mne chtěl, a já určitě svolím,"
naklonila se Mipol aţ těsně k jeho tváři a pohlédla mu zhluboka do
očí. “A pomni, ţe si můţeš říci o cokoliv, po čem bys zatouţil”.
Samuel se nevzrušeně usmál. “Chceš-li se mi tedy odměnit,
a to dobře, pak mi dej to nejvzácnější, co máš”.
Mipol zamţikala očima a její tvář strnula v napjatém
očekávání.
“Chceš-li se mi ale odměnit lépe”, pokračoval zvolna Samuel,
“pouze mi poděkuj”.
Mipol odtáhla svou tvář a pohlédla na přítele-učitele
nedůvěřivě. Ten tiše pokračoval: “Chceš-li se mi však odvděčit
nejlépe, pak zapomeň, ţe jsem pro tebe vůbec kdy co vykonal, a víc o
tom nemluv”.
Krásná Mipol zvolna odsedla, odvrátila tvář a tiše pronesla:
“Vy moudří jste někdy opravdu nepochopitelní", načeţ se tiše
vzdálila.

“A co pro ni vlastně Samuel udělal?” zeptal se kdosi
z posluchačů.
“Já ani pořádně nevím”, usmál se vypravěč, “takţe o tom
nemohu nic říci. Moţná ţe ani sám Samuel si uţ nevzpomene;
alespoň o tom nikdy nemluvil”.

RANČ BOŠKŮVKY
CO NÁS POTKALO A CO NÁS
ČEKÁ
V jednom z minulých čísel Občana jsme Vás informovali o
tom, ţe jsme v minulé
sezóně získali titul
mistrů ČR v Barrel
race, který vybojovala
Veronika Veselá s
koněm Liptonem. To
bylo slávy, konečně
se to povedlo! Ale
nedařilo se jen na
westernovém kolbišti,
také parkurová sezóna
přinesla řadu úspěchů.
Výborně
nás
reprezentovala
juniorka Lucie Jíšová
se
svým
koněm
Targem, která se
zúčastnila
mnoha
závodů a dovezla
domů
nejedno
vítězství.
Za
boškůvský
ranč
skákala také kobylka
Hypnotic
Tango
v sedle
s Martinem

Štěrbou a v drezurním obdélníku hájila naše barvy Julie Černá
s koněm Fram a v neposlední řadě Ing. Martina Paráčková s koněm
Veron.
Během roku pro Vás spolu s přáteli ranče i našimi koníky rádi
organizujeme rozmanité akce. Jistě si vzpomenete na Den dětí, který
jsme pořádali 31. května a kde jsme předvedli první jezdeckou ukázku
naší práce. Věříme, ţe se Vám líbil i rytířský turnaj či hobby závody v
parkurovém skákání. Řadu jezdeckých akcí uspořádáme také v
letošním roce. Tímto bychom Vás rádi pozvali na závody konané
v sobotu 15. května 2010 v areálu ranče. Můţete se těšit na jistě
výborné výkony koní a jezdců v drezuře, královně jezdeckých
disciplín. K dalším plánovaným akcím, na něţ jste srdečně zváni,
patří Jezdecký den dětí, který se uskuteční na přelomu května a
června, a parkurové hobby závody pořádané 31. července 2010.
Nezapomeneme ani na další Rytířský den, ten plánujeme na
prázdniny.
Ranč Boškůvky stále prochází malými či velkými stavebními
úpravami. Za zmínku stojí například nově vybudovaný obchod
Jezdecké potřeby Grošek nebo vznik malé klubovny, která prodělala
zatěţkávací zkoušku při oslavě Silvestra. Neustále se snaţíme o
zvelebování ranče i jeho okolí. Chceme, aby byl příjemnou součástí
obce. Čeká nás ale ještě mnoho práce, a proto - drţte nám palce.

MLADÍ HASIČI
KLUBOVNA
Jak uţ to tak u starých domů bývá, začalo to
nevinně - myšlenkou na zbudování klubovny pro
naše mladé hasiče. První na řadu přišlo okopávání zdí a výkop jámy
pro zavedení vody. Po téhle práci přišli na řadu zedníci, kteří
dokončili interiér. O výkop pro septik a všechno, co k tomu patří se
postarali odborníci.
V současné době jsou práce téměř hotové a my se uţ těšíme na
první schůzku v naší klubovně.
Je třeba ještě poděkovat za nemalou práci a námahu, kterou
pro dobrou věc obětovali: Marie Jeţková, František Klíč, pan

Kupčík, pan Vejmola a samozřejmě dík patří také našim
dorostencům, kteří se podíleli na všech jinak důleţitých pracích. Moc
děkujeme.
Chci připomenout také 10. místo v lize, které naše ţeny pod
patronací Hoštic-Heroltic vybojovaly. A také bychom rádi vyjádřili
naději, ţe naši muţi budou mít chuť následovat jejich příkladu a
dosáhnout podobných, nebo ještě lepších výsledků.
Marie Jeţková
vedoucí mládeţe SDH
HASIČI
Dne 16.1.2010 proběhla výroční valná
hromada SDH Moravské Prusy, na které jsme
zhodnotili naší práci a hlavně práci mladých
hasičů. Po dokončení naší klubovny nám zbývá vybavit ji nábytkem,
aby mohli mladí hasiči zahájit svou činnost ve svém. Tento rok nás
čeká ještě hodně práce, včetně sběru ţeleza.
Dne 6.2.2010 proběhl tradiční hasičský bál v restauračním
zařízení Adélka v Moravských Prusích , kde nám k tanci hrála
skupina CRISTAL music trio,tombola byla bohatá , hlavně díky
našim členům a našim sponzorům. Chtěla bych touto cestou ještě
jednou všem poděkovat za přispění.
V březnu proběhla beseda v MŠ a ZŠ k malování PO očima
dětí za přispění B.Kozáka a M.Jeţkové. Jiţ se těšíme na pěkné
výkresy a drţíme palce při umístění.
Helena Rudolfová-starostka SDH
MYSLIVCI
15.ledna 2010 v místním Kulturním domě
proběhl Myslivecký ples. K tanci nám hrála
skupina Clasic. Účast, vzhledem k onemocnění

občanů byla slabší neţ v minulých letech, ale přesto se ples vydařil.
Bohatou tombolu zajišťovali jak naši sponzoři , tak členové

mysliveckého spolku. Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat
všem sponzorům, kteří nám přispěli do tomboly.

5.3.2010 proběhla výroční valná hromada Mysliveckého
spolku Moravské Prusy – Moravské Málkovice, kde jsme zhodnotili
naší práci za rok 2009. Zima byla náročná pro zvěř a tím i pro naše
členy. Pravidelným přikrmováním byla zajištěna potrava. V průběhu
měsíce března bylo v naší honitbě vypuštěno 25 ks slepic baţanta
obecného jak na posílení kmenového stavu, tak i na obnovu krve. Jaro
uţ klepe na dveře a nás čeká úklid po zimě.
Jaroslav Pavézka-předseda MS

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
TŘI KRÁLOVÉ
Na středu 6. ledna si p.uč. Alena Štěrbová připravila s dětmi
"Tříkrálové koledování" před místní základní školou. Děti zazpívaly a
zahrály na flétny několik koled. Za troubení na "trubu" a zpěvu písně
„My
tři
králové"
přišli
v
doprovodu
pastýře,
který
jim
svítil
na
cestu,
opravdu Tři
králové.
Všem
přítomným
popřáli do
nového roku
především
zdraví a štěstí a ukončili nám tak čas Vánoc. Věříme, ţe se všem
přítomným vystoupení líbilo a doufáme, ţe se příští rok při stejné
příleţitosti opět setkáme.

OSTATKY

V sobotu 13. února proběhly v obci tradiční Ostatky a zhruba
dvacítka „ostatníků“ v čele s kapelou Zlaťanka z Brněnských
Vinohrad vydala napříč obcí Moravské Prusy. U většiny domů čekalo
ostatníky vlídné přijetí a bohaté pohoštění.
Vybráno bylo celkem:
+8.978,- Kč
Výdaje celkem:
- 9.571,- Kč
Z toho: muzikanti:
8.000,- Kč
masky, občerstvení:
1.571,- Kč
K úhradě převyšujících nákladů byl pouţit přebytek
z loňského roku ve výši 593,- Kč
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 28.2.2010 proběhlo na obecním úřadě letošní první
vítání občánků, kterého se zúčastnily tyto děti: Tereza
Marišlerová,,Jiří Štěrba,,Eva Musilová,,Libor Zehnálek a Tomáš
Večerka

Miminkům i jejich
rodičům zazpívaly a na
flétničky zahrály děti ze
základní a mateřské školy
pod vedením paní učitelky
Aleny Štěrbové a také
zpívaly děti za doprovodu
paní Jarmily Voščekové.
Novým občánkům
přejeme do dalšího ţivota
především zdraví, štěstí a
lásku svých rodičů.

HISTORIE JEDNÉ KOLÉBKY
Vítání občánků se v Prusích –
Boškůvkách uskutečňuje kaţdý rok, a
to uţ 37 let. A 37 let se děti fotí v té
stejné dřevěné kolébce bílé barvy
s ornamentem po stranách. Ta je ale
mnohem starší…

V roce 1909 se narodil můj
pradědeček Theodor Řezníček a
jeho rodiče pro něj nechali vyrobit
zbrusu novou kolébku. Její,
údajná, cena byla 5 Kč! V té době byla ještě nezdobená a měla
hnědou barvu.
Dnes jiţ těţko říct, komu všemu byla v průběhu let zapůjčena
jak mými prapraprarodiči, tak mými praprarodiči, ale po celou dobu
bylo její stálé místo v domě Řezníčkových č. p. 118 (dnes likérka
pana Metelky). Aţ v roce 1972 při příleţitosti narození mé tety Hanky
Panáčkové ji její tatínek a můj dědeček Josef Řezníček „oprášil“ a
upravil k dalšímu
pouţívání.
Následně
roku
1973
byla
zapůjčena
k potřebám
Národního výboru
k vítání občánků.
Na kolébce byl
obnoven lak bílé
barvy a pan Josef
Cigánek
ze
Zákopčí ji ozdobil.
A tak tato
kolébka vyrobená za Rakouska-Uherska oslavila své 100. narozeniny
v dnešní České republice a třicátým osmým rokem se v ní vítají další
novorozeňata. Kolik dětí v ní asi uţ leţelo?
Tereza Řezníková

TJ SOKOL MORAVSKÉ PRUSY
Jednou z hlavních akcí v uplynulém
čtvrtletí byla výroční valná hromada TJ Sokol,
uskutečnila se v pátek 19.2.2010 při účasti asi
30 členů. Zhodnotila se činnost za rok 2009,
pokladník seznámil členy s aktuálním stavem financí, jak na účtu, tak
v hotovosti. Byl schválen plán činnosti na rok 2010- sportovní akce
zůstávají stejné jako v roce minulém – dětský sportovní den,
nohejbalový turnaj - místní i otevřený, fotbalové utkání svobodní
versus ţenatí, volejbalové odpoledne, vánoční turnaj ve stolním
tenise, podle podmínek hokejové utkání svobodní versus ţenatí na
rybníku – termíny konání budou vţdy upřesněny místním rozhlasem.
V současné době končí asi nejúspěšnější sezona oddílu
stolního tenisu – A muţstvo totiţ ve své soutěţi coţ je KP I třídy do
poslední chvíle bojovalo o historický postup do divize. Vzhledem k
tomu, ţe postoupila dvě muţstva, získali tím velké šance. Celou
soutěţ se naše muţstvo pohybovalo na 2 – 3 místě, závěr se však
těsně nevydařil, tak to v tuto chvíli vypadá na místo třetí. V době kdy
píši tento příspěvek, mají hrát poslední dvě utkání. Postup zřejmě
uhájí Znojmo a ČSAD Hodonín. Bliţší informace o všech soutěţích
najdete na internetových stránkách – www.pinec.info. B muţstvo
skončí asi na druhém místě OP, coţ je velice pěkné umístění. Je
předpoklad, ţe C muţstvo skončí uprostřed tabulky OS I třídy. D
muţstvo postoupí do OS II třídy. Druţstvo ţáků jiţ má svoji okresní
ligu dohranou a umístilo se na krásném druhém místě. Blahopřejeme
všem hráčům a členům oddílu a děkujeme za reprezentaci TJ i obce
Moravské Prusy.
Oddíl nohejbalu se pomalu připravuje na nadcházející sezónu
a členové TJ se budou přesouvat na svůj areál – hřiště. Mimo jiné
připravujeme podmínky pro vybudování kurtu s umělým povrchem na
pozemcích TJ. V současné době řešíme vynětí z půdního fondu a
stavební povolení. Projektovou dokumentaci včetně vyjádření
zainteresovaných firem máme. Stavební úřad v současné době
zahajuje řízení o umístění stavby. To jen tak pro pořádek...

Závěrem chci všechny spoluobčany a hosty pozvat na
hodovou zábavu, kterou kaţdoročně naše TJ pořádá - koná se v
sobotu 24.4.2010 a k tanci bude hrát skupina Classic.
Za TJ Sokol Mor. Prusy, Hladký Jan

PERLIČKY Z HISTORIE
KRONIKA OBCE PRUSY-BOŠKŮVKY

Rok 1933
Poslední léta jakoţ i rok letošní jsou převahou suchá, všechno
pociťuje nedostatek vody, nejvíce trpí ovocné stromy, neboť jsou
napadeny puklicí švestkovou, degenerují a rychle hynou, nedovedem
vypěstovat takové stromy, jaké jsme kdysi káceli...
Málo vody, studny a potoky vysychají, poměry roku minulého
se ještě zhoršují, není práce a nebude ani chleba, mnoţí se bída,
většina dělníků jest bez práce, mnoţí se krádeţe a loupeţe polní i
kasařské, ţivot se stává bezcenným, plno vraţd a sebevraţd, mnoho
manţelských rozvratů a tragedií, klid, pokoj a mír opouští rodinu,
dědinu a snad (nedej Boţe) opustí i národ a stát, jest plno podvodů a
defraudací, zaniká úvěr a hotových není, kdo může, žene se slepě za
penězi bez ohledů na mrav, čest a poctivost, rychle se žije a ještě
rychleji umírá, což se lide nevzpamatuješ?
Dne 4.února byla ve staré škole soudní komise, kopalo se ve
zdech, trhala se dláţka, ale mokro však nebylo moţno najít....
...komise stála 6.647,- Kč a byla placena kaţdou stranou na
polovic!
Vedl se tuhý nápor mezi školní obcí, p. Jedličkou a školními
úřady jak okresním tak zemským o zrušení definitivy p. Jedličky na
zdejší škole. Dnem 1.září byl p. Jedlička přeloţen z úřední moci, dle §
55 sluţební pragmatiky na obecní trojtřídní školu do Hrušek u
Slavkova.
Po stránce kulturní nutno vzpomenouti, ţe po odchodu
bývalého správce školy p. Tomáše Bubeníka, upadla činnost

vzdělávacích spolků, obec naopak upadla v soudy vyvolané sporem p.
Jedličky.
***
Během posledních desítiletí změnil se hospodářský ţivot na
venkově svým chodem, mravem, způsobem i podstatou, a to
v hospodářství polním i domácím; tam, kde před válkou pracovala
kosa, motyka, dřevěný pluh, cepy a ţentourová mlátička, pouţíváme
dnes ţacích strojů, pleček, různých vyorávačů a kombinovaných
strojů secích, ţelezných pluhů, benzinových čisticích mlátiček a lisů;
v poslední době elektromotorů....
...rovněţ zavádí se nové uspořádání příbytku zevně
kameninové omítky, rozsáhlá okna, uvnitř elektrické osvětlení a nové
topeniště.
Po stránce komunikační se rozvinul veliký počet automobilů,
ať osobních či nákladních a platí se za 1 cestu do Vyškova 3Kč.
V hospodářství zaváděny nové bryčky, ţeţ stojí 3-4 tisíce Kč.
Nejlépe se daří advokátům, těm, kvete pšenice, samé dražby,
upomínky a soudy. Neméně dobře vede se i lékařům a zvěrolékařům.
Jedna návštěva lékaře včetně dovozu autem stojí 100-150 Kč.
Poznámka:Je až neuvěřitelné, jak některé události, jakoby z oka
vypadly naší době a odolávají tak zubu času a neustále se vracejí jako
bumerang.

UDÁLOSTI
PŘISTĚHOVANÍ
Štěpán Kamil
Štěpán David
Štěpánová Lenka
Marjánková Iva

Boškůvky 49
Boškůvky 49
Boškůvky 49
Moravské Prusy 71

ODSTĚHOVALI SE
Müllerová Zdenka
Kolář Dušan
Bureš Marian
Majtánová Silvie
Majtánová Eliška
Majtán Petr

Moravské Prusy 151
Moravské Prusy 116
Boškůvky 21
Moravské Prusy 43
Moravské Prusy 43
Moravské Prusy 43

NAROZENÍ
Zehnálek Libor
Večerka Tomáš

Moravské Prusy 230
Moravské Prusy 227

ÚMRTÍ
Jelínek Jan
Babák Jan

Moravské Prusy 182
Moravské Prusy 166

SŇATEK UZAVŘELI
Veronika Kudličková a Petros Solomonjan
JUBILEUM
Leden 2010
Večerková Marie
Dias Ladislav
Konečný Miloš
Michalíková Marie
Loubal František

Moravské Prusy 23
Moravské Prusy 143
Moravské Prusy 129
Boškůvky 18
Boškůvky 27

Únor 2010
Pavéska Josef
Hasalová Marie
Račanská Drahomíra
Hájková Mária

Moravské Prusy 128
Moravské Prusy 183
Moravské Prusy 178
Moravské Prusy 145

Březen 2010
Račanský Josef
Černá Jindřiška
Holková Miroslava

Boškůvky 4
Moravské Prusy 149
Moravské Prusy 124

Horáková Milada
Paveska Antonín

Moravské Prusy 111
Moravské Prusy 84

Jubilantům, kteří oslavili své narozeniny v měsících mezi
lednem a březnem, přejeme hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a
ţivotní pohody.

AKCE NA II. ČTVRTLETÍ

Datum:
24.4.2010

od (hod)
20.00

30.4.2010
15.5.2010
15.5.2010
26.6.2010
červen *

16.00
7.00

květenčerven*
*datum bude upřesněno

Akce
Hodová zábava TJ Sokol v kulturním domě,
hraje Classic
Slet čarodějnic na místním hřišti
Rybářské závody na novém rybníce
Drezurní závody - Ranč Boškůvky
Dětský den TJ Sokol na místním hřišti
Šnečí rallye MC Prušánek pro děti na místním
hřišti
Dětský den na ranči v Boškůvkách

„ROZHLASOVÉ“ RECEPTY
Před časem jsme vás ţádali o nějaký
zajímavý recept k uveřejnění v souvislosti
s rozhlasovým cyklem „Moravská rodina“,
kterého se také naše obec zúčastnila. Nyní vám
předkládáme část receptů na dobroty, které nám naše hospodyňky
věnovaly. Moc děkujeme za jejich ochotu.
Pokud máte ještě nějaké ty dobroty v záloze a chcete se o ně
podělit, budeme rádi, kdyţ nám recepty předáte na OÚ.
Přejeme dobrou chuť!

ROHÁČE od p. Mileny Šebestové
Suroviny: 50g kvasnic, 1/4 l mléka, 1 šlehačka, 3 ţloutky, 1
vejce, 3 hrstě cukru, sůl, troška rumu, hladká mouka 00.
Na proválení: 1/2 másla, 1/2 100% tuku.
Ořechová nádivka: mleté ořechy spaříme s horkým mlékem,
osladíme. Necháme vychladnout a do vychladlého přidáme 1 vejce a
citronovou kůru.
Posypka: 1/8 másla, cukr moučka, hl. mouka
Postup: zaděláme kynuté těsto (na noc). Ráno těsto rozválíme
do tvaru obdélníku, na něj nastrouháme tuk a máslo, těsto poskládáme
do tvaru závinu tak, aby máslo nikde nemohlo vytéct, opět rozděláme
a rozválíme, znovu poskládáme a rozválíme na obdélník. Obdelník
natřeme ořechovou nádivkou, překlopíme napůl, natřeme
rozkvedlaným vejcem s mlékem a sypeme posypkou. Nakonec
vykrajujeme trojúhelníkové tvary – roţky. Pečeme v předehřáté
troubě zhruba na 180 stupňů do růţova.
BRAMBOROVÝ ZÁVIN od p. Aleny Večerkové
250 g vařených brambor osolíme, prolisujeme, dáme hladkou
mouku a podle hustoty vypracujeme těsto. Těsto rozválíme jako na
závin, potřeme povidly, zavineme, dáme péct do trouby. Jakmile těsto
zčervená, vyděláme, omastíme sádlem, pomakujeme a nakrájíme
zhruba na 3 cm.
ODPALOVANÉ OVOCNÉ KNEDLÍKY od p. Aleny
Večerkové

Suroviny: 8 dkg tuku (sádlo, máslo), 8 dkg vody, 1 vejce,
trochu soli, 10 dkg polohrubé mouky.
Postup: tuk i vodu rozpustíme, po začátku varu dáme mouku a
mícháme. Můţe být i více – podle hustoty. Po vychladnutí přidáme
vejce a opět mícháme. Po vypracování se balí švestky do těsta
(podobně jako do ovocných knedlíků) a následně se dávají do vroucí
vody. Jakmile knedlíky vyplavou nahoru, můţeme je vydělat,
posypeme mákem, tvarohem nebo dle chuti.

PECIVÁLKY od p. Drahuše Zbořilové
Suroviny: 1 kg polohrubé mouky, 22 dkg cukru, 22 dkg másla,
4 ţloutky, 6 dkg kvasnic, 1/2 l mléka, trošku soli.
Náplň: ořechy s hrozinkami – ořechy nemeleme, ale krájíme
na jemno nebo můţeme nadívat mletým mákem.
Postup: děláme malé buchtičky, které nadíváme náplní a
kaţdou zvlášť pomastíme. Upečeme. Necháme den aţ dva
„vyschnout“. Za dva dny uvaříme v kastrolu vodu, vloţíme peciválky,
zatíţíme pokličkou a spaříme. Po chvíli vyndáme peciválky na talíř,
polijeme je rozehřátým máslem a pocukrujeme skořicovým cukrem.
MAĎARSKÉ
Štemberkové

OBLOŢENÉ

ZELÍ

od

p.

Blanky

Suroviny: vepřová plec s kostí, sůl, cibule, tuk, slanina s kůţí,
mletá paprika, česnek, zelí kysané, smetana kyselá 12%, voda,
klobása.
Postup: díl vepřového masa opláchneme ve vlaţné vodě,
osolíme, mírně podlijeme vodou, upečeme v troubě do poloměkka,
vyndáme z pekáče a necháme prochladnout. Cibuli nakrájíme na
drobno, osmaţíme do růţova na polovině dávky tuku, přidáme k ní
nakrájenou rozškvařenou slaninu, přimícháme mletou papriku,
přilijeme šťávu z masa a přidáme utřený česnek. Do tohoto základu
vloţíme propláchnuté kysané zelí a vše promícháme. Do pekáče
vymaštěného zbytkem tuku vloţíme 1/2 připraveného zelí, pokryjeme
je vrstvou vykostěného plecka nakrájeného na plátky a klobásy,
přikryjeme druhou polovinou zelí, zalijeme rozkvedlanou kyselou
smetanou a dáme péci do vyhřáté trouby. Během pečení podle potřeby
přeléváme vodou, aby se maso se zelím nedusilo na sucho.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

PERNÍČKY
Najdeš mezi
těmito dobrotami čtyři
hrací karty (esa) a tři
hrací kostky?

