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Čtvrtldtník o dění v obci Prusy-Boškůvky

Malí jogíni z naší matdřské školky
Cena 10,-Kč
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–

Úvodník

Tak tohle bude BESTSELER! Napadlo mě, poté, co jsem přemítala
o článcích v tomto čísle Občana a o aktuálním dění v naší obci. U nás se
toho totiţ děje dost! Zatím. Dle mého soukromého výzkumu, co se obecního
dění týče, zdá se, ţe jsou tu dva druhy lidí. Ti, co mají představu o tom, co
chtějí dělat a dělají to, jak jen to jde. A ti, co chtějí, aby druzí dělali to, co si
oni představují, ţe by se mělo dělat. Dřív na to bylo zaklínadlo „nejsou
lidi“, jakoby jej teď někdo vzkřísil. Jak najatá Agentura pro výzkum
domorodých obyvatel zjistila, děje se to následovně:
Fáze 1: NĚKDO nachystá stoly, ubrusy, zajistí výzdobu sálu,
NĚKDO objedná nějakého baviče, NĚKDO oběhne s prosíkem sponzory a
vyškemrá nějaký ten bakšiš, aby bylo zač baviči zaplatit, NĚKDO se postará
o propagaci celé akce a stejný NĚKDO poklidí sál po dětech, které se dobře
bavily při rozhazování úplně malinkatých papírků po úplně velikém sále.
Samozřejmě vše bez nároku na honorář a ve svém volném čase, který by si
NĚKDO určitě dovedl naplánovat i jinak.
Fáze 2: někdo řekne, ţe ubrusy byly ušmudlané, výzdoba sálu
zastaralá, bavič trapný a stál zbytečně moc peněz, propagace chabá, no a to
rozhazování papírků, to teda těm děckám fakt neměli dovolit.
Dále agentura zjistila, ţe ten NĚKDO je několik osob, které
prakticky stojí za veškerým děním v lokalitě katastru Prusy-Boškůvky.
Sestava NĚKOHO je vlastně jiţ léta neměnná. Není to snad proto, ţe by to
byla uzavřená společnost nově příchozím nepřátelská. Spíš jde o to, ţe ţádní
nově příchozí zkrátka nejsou. Agentura nezjistila, co se s obecním děním
bude dít, aţ dítka NĚKOHO odrostou a NĚKDO se unaví a nebude mít jiţ
chuť a potřebu věnovat svůj čas a energii na organizaci maškarních, drakiád,
šnečích rally... Agentura se domnívá, ţe tyto akce pravděpodobně vyhynou
po meči i po přeslici.
Narozdíl od Agentury pro výzkum domorodých obyvatel, jsem
optimista. Ještě mě totiţ nepřestalo bavit věřit, ţe i v dalších generacích
dorostou lidi, kteří se budou zajímat o blaho obce, kteří půjdou chystat
maškarák, nebo zasednou ke stolu jako zastupitelé a místo stíţností a frfňání
nad kde čím, budou jednat. Pravda, budou určitě dělat i chyby, ale to uţ je
součástí údělu kaţdého, kdo něco dělá.
Soňa Urbanová

Z Obdcního úřadu
Váţení občané,
zimní období máme snad za sebou a chystáme se na tolik očekávané jaro.
Vraťme se ještě k poslednímu zasedání zastupitelstva obce, které bylo
v době předvánočních příprav dne 21.12.2010.
K jednotlivým bodům programu:
 Technický bod – zahájení, určení zapisovatele, schválení
ověřovatelů zápisu a programu druhého zasedání.
 Miroslav Šebesta, který byl při ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce pracovně mimo území ČR, sloţil slib a převzal osvědčení
o zvolení za člena zastupitelstva obce.
 Body 3-6 programu se dotýkají Obecně závazných vyhlášek obce
(dále jen OZV). Od 1.1.2011 nabývá účinnost zákon č. 280/2009
Sb., daňový řád a s ním související zákon č. 281/2009 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu,
v důsledku čehoţ bylo nezbytné provést příslušné změny
a aktualizace.
V krátkosti shrnuté OZV (celé znění najdete na webových stránkách
obce):
- OZV č. 1/2010 o místním poplatku ze psů: Drţitel psa, který
má pobyt nebo sídlo na území obce, je povinen ohlásit správci
poplatku vznik a zánik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od
jejího vzniku. Poplatek činí za prvního psa 100,- Kč a za druhého
a kaţdého dalšího psa téhoţ drţitele 150,- Kč.
- OZV č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství: Poplatník je povinen ohlásit kaţdé uţívání
veřejného prostranství správci poplatku nejpozději v den
zahájení uţívání. V ohlášení poplatník uvede kromě jména a
bydliště i rozhodné údaje pro stanovení výše poplatkové
povinnosti – doba, místo a výměra uţívání veřejného
prostranství.
- OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného: Poplatník je
nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci
poplatku druh akce, datum, hodinu, místo jejího konání a výši









vstupného. Poplatková sazba se vybírá z vybraného vstupného
nebo paušální částkou za příslušné časové období.
- OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů: Poplatník je kaţdá fyzická
osoba, která má trvalý pobyt v obci nebo která vlastní stavbu
slouţící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu ţádná fyzická osoba.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č. 1 ke Zřizovací
listině Základní školy Moravské Prusy, okr. Vyškov, příspěvková
organizace změnou v čl. VII., který se doplňuje o movitý a nemovitý
majetek a v čl. IX. se mění text a nahrazuje novým.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
– smlouvu o bezplatné výpůjčce zařízení MŠ, kterou obec získala
z dotací z Ministerstva pro místní rozvoj
– bezplatnou výpůjčku zařízení ZŠ
– bezplatnou výpůjčku nebytových prostor Prušánku, o.s.
Byla projednána a schválena dohoda o uzavření kolektivního
členství ve Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresním
sdruţením hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Vyškově stanovující
zásady vzájemné spolupráce v oblasti dobrovolné poţární ochrany
v okrese Vyškov, které upřesňují vzájemné vztahy, práva a
povinnosti.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce na rok
2011.
- Rozpočet obce:
Částky jsou uváděny
v tisících Kč.
Popis paragrafu a položky Celkem
položka ZP UZ ORG Hodnota
za §
Daň z příjmů fyzických osob
1111
820 ze závislé činnosti

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY:
SU

AU

231 O010

§

231 O010

1112

55

Daň z příjmů fyz. osob ze
samostatně výděl. činn.

231 O010

1113

80

Daň z příjmů fyzických osob
vybírané sráţkou

231 O010

1121

900

231 O010

1211

1900

Daň z příjmů právnických
osob
Daň z přidané hodnoty

1122

231 O010

1337

231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231

2119
2141
3314
3341
3349
3632

1341
1343
1344
1361
1511
2343
2112
2111
2111
2111
2111

264,
4
20
12
1
20
550
4
0,5
1,2
1
6
10

231 O010 3722

2111

1

Poplatek ze psů
Poplatek z místa
Poplatek ze vstupného
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Geologický průzkum k.ú.
Prodej pohlednic
Knihovna-příjmy
Rozhlas-příjmy
Zpravodaj obce OBČAN
Hřbitov-hrobová místa
Popelnice na svoz odpadupronájem

231 O010 6171
231 O010 6310
231 O010 3639

2111
2141
3111

231 O010

4112

1
30
100
129,
4

OÚ-příjmy
Příjmy z úroků na ZBÚ
Prodej pozemků
Neinvest.dotace ze státního
rozpočtu

231 O010

4121

72

5

Neinvest.dotace na ţáky
z obce Topolany

231 O010

4121

75

65

Neinvest.dotace na ţáky
z obce Váţany

231 O010

4121

75

15

Neinvest.dotace z obce
Váţany – hřbitov

231 O010 2321
231 O010 1012
231 O010 3639

2111
2131
2131

35
180
1

231 O010 3392

2132

45

231 O010 3639

2132

11

231 O010 6171 2132
231 O010 3723 2324
PŘÍJMY CELKEM

5,1
0,9

O010
O010
O010
O010
O010
O010
O010
O010
O010
O010
O010

60

Daň z příjmu právnických
osob za obce

231 O010

Poplatek za svoz odpadu

4682,4

54,7
100

214,4

Stočné
Nájem pozemků
Nájem pozemků
Nájem kulturního domu,
pohostinství, obchod
Nájem kadeřnictví,
mlékárny
Nájem pošty
Příspěvky a náhrady

278
5329,5

Částky jsou uváděny
v tisících Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE:
SU

AU

paragraf položka ZP UZ ORG Hodnota

Popis paragrafu a
Celke
položky
m za §
Myslivecký spolek
7
Mor.Prusy-Málkovice

231 O010

1037

7

231 O010

2212

231 O010

2221

Místní komunikace
IDS JMK

231 O010

2310

231 O010

2321

231 O010

3111

51
32,
5
17
12
0
42
2

231 O010

3113

Neinvestiční náklady
na ţáky Vyškov

231 O010

3117

16
4
10
00

231 O010

3314

61

231 O010

3319

1

231 O010

3326

50

231 O010

3341

231 O010

3392

2
33
4

231 O010

3399

52

231 O010

3419

23

231 O010

3421

10

231 O010

3429

1

231 O010

3631

231 O010

3632

231 O010

3639

78

11
5
48
81
2,7

Pitná voda
Odpadní vody

51
32,5

137

Mateřská škola
Moravské Prusy

Základní škola
Moravské Prusy
Knihovna Moravské
Prusy
Kronika
Římskokatolická
církev Moravské
Prusy
Rozhlas
Kulturní domy
Ostatní záleţitosti
kultury, církví a sděl.
prostř.
TJ Sokol Moravské
Prusy
Prušánek, o.s.
Český svaz včelařů,
o.s.
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální rozvoj a
sluţby

1586

500

34

975,7

231 O010

3721

16

Sběr a likvidace
nebezpečného odpadu

231 O010

3722

27
0

Sběr a svoz
komunálního odpadu

231 O010

3723

75

231 O010

3745

60

231 O010

4329

4

231 O010

4359

25

231 O010

5512

231 O010

6112

231 O010

6171

231 O010

6310

11

231 O010

6399

60

231 O010

6402

27,
8

70,
6
69
3,6
69
3,3

VÝDAJE CELKEM

Sběr a svoz ostatních
odpadů
Péče o veřejnou zeleň
Ostatní sociální péče –
pomoc dětem a
mládeţi
Ostatní soc.sluţbypříspěvek na obědy
důchodců
Poţární ochrana JSDH
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Sluţby peněţních
ústavů
Daň z příjmu
právnických osob za
obce
Vratka volby

361
60
4

25
70,6
693,6
693,3
11
60
27,8
5329,5

ÚHRN PŘÍJMŮ ………………… 5 329.500,- Kč
ÚHRN VÝDAJŮ ………………... 5 329.500,- Kč
 Dalším bodem bylo schválení rozpočtového opatření č. 8/2010.
 Zastupitelstvo schválilo směrnici pro vedení účetnictví Obce PrusyBoškůvky.
 Zastupitelstvo schválilo pověření rady k provádění rozpočtového
opatření.
 Zastupitelstvo schválilo zrušení knihovny v Boškůvkách.
 Zastupitelstvo schválilo odpis nevymahatelných pohledávek od
r. 2004 do r. 2006. Následující pohledávky od roku 2007 byly řešeny
koncem roku 2010 vydáním platebních výměrů na místní poplatek a

těm, kteří na platební výměr nereagovali, vydal v únoru 2011
Okresní soud ve Vyškově Usnesení o nařízení exekuce.
 Poslední bodem bylo projednání jednacího řádu zastupitelstva. Ke
schválení nového jednacího řádu zatím nedošlo. Členové
zastupitelstva mají podat připomínky, aby je bylo moţno zpracovat.
Stále tedy platí dosavadní jednací řád.
Lubomír Šebesta
starosta obce
DALŠÍ INFORMACE Z ÚŘADU:
Jarní svoz odpadu:
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny:
 v Moravských Prusích na parkovišti u OÚ – středa 6. dubna
 v Boškůvkách na návsi – středa 6. dubna
Kontejnery budou odvezeny v pondělí 11. dubna.
Sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu provedou pracovníci Respona:
 v Boškůvkách – sobota 14. května v době od 10.00 – 10.30 hod.
 v Moravských Prusích v sobotu 14. května v době od 11.00 – 11.30
hod.
Sběr železa provedou členové Sboru dobrovolných hasičů dne 9.4.2011
Prosíme občany, aby větší kusy před tímto datem nevynášeli před dům,
v noci rády mizí. Sraz účastníků v 7:00 u školy.
Sběr a ostatních odpadů
Připomínáme, ţe stále platí moţnost celoročně odkládat staré baterie do
krabice za dveřmi budovy základní školy a také moţnost odkládat drobné
elektro (kalkulačky, elektro hračky, fény, mobilní telefony apod.) do
kontejneru taktéţ za dveřmi školy. Starý papír můţete vozit do garáţe pod
školou.
Obecní pexeso
Jak jistě všichni víte, v naší obci je
několik
spolků,
které
kaţdoročně uspořádají pro všechny
občany spoustu zajímavých akcí.
Vzhledem k tomu, ţe nejen z
těchto akcí, ale i z okolí
obce, máme hodně
fotografií,

rozhodli jsme se je vyuţít a zpracovat obecní pexeso. Zakoupit si ho můţete
v kanceláři obecního úřadu, ve Smíšeném zboţí paní Slezákové nebo
v Místní knihovně. Cena: 1 ks za 30,- Kč.
Starší čísla zpravodaje Občan
Zpravodaj Občan se vydává jiţ od roku 1994. Případným zájemcům o
některá starší vydání chceme nabídnou jejich odběr zdarma. Tato starší
vydání jsou k dispozici v Místní knihovně ve výpůjční době.
Informace k rekultivaci zemníku Orlovice - Lámaná
V září loňského roku proběhla ve Vyškovském deníku kauza společnosti
Zepiko, která má na starosti obnovu orlovického lomu, do kterého začala
vyváţet výrobek Prestab, který měl slouţit k obnově krajiny, a který však
obsahuje vanad působící toxicky, v případě zvýšeného výskytu. Vznikla tak
obava, zda zaváţení zemníku Prestabem nepoškodí spodní vody, na kterých
jsou okolní vsi, včetně Boškůvek závislé. Firma Zepiko pozastavila
naváţku v září loňského roku s tím, ţe počká se svou další činností do
doby, neţ budou zveřejněny závěry vycházející z posudku České inspekce
ţivotního prostředí týkající se obsahu vanadu ve výrobku Prestab.
Výňatek ze zprávy ČIŽP: Další vyuţívání výrobku PRESTAB na rekultivaci
dobývacího prostoru pískovny Orlovice ... představuje potenciální riziko
ohroţení podzemní vody na této lokalitě, jeho vyuţívání pro rekultivaci
pískovny Orlovice proto doporučujeme ukončit. Jiţ navezený výrobek
PRESTAB nepředstavuje akutní ohroţení podzemní vody, není proto nutné
ho z lokality odváţet, konečný povrch tvořený výrobkem PRESTAB však
doporučujeme upravit dle výše uvedeného postupu. (viz zpráva ČIŢP)
Kateřina Burešová
Akce plánované na II. čtvrtletí 2011:
2.4. -3.4. Noc s Andersenem v knihovně
18.4. od 15.30 hod. velikonoční výtvarné odpoledne v ZŠ
3.5. od 16.00 hod. Slet čarodějnic na hřišti
12.5. od 15.30 hod. besídka k svátku maminek ZŠ + MŠ
21.5. od 7.00 hod. rybářské závody na novém rybníku
21.5. od 15.00 hod. posezení pro seniory s programem v KD Mor. Prusy
5.6. od 14.00 hod. dětský den na ranči v Boškůvkách
18.6. od 10.00 hod. - hobby parkury na Ranči v Boškůvkách
červen - datum upřesníme - Šnečí rallye MC Prušánek
25.6. od 15.00 hod. - dětský den TJ Sokol

Matdří douška
V pátek 18. února uspořádala mateřská škola spolu se základní
školou karneval pro děti z Moravských Prus. Na ples přišly nejen školkové
děti, ale i ty menší, které pravidelná docházka do školky teprve čeká. Na
plese jsme mohli vidět krásné princezny, kovboje, včelky, pohádkové
bytosti, zvířátka, ale i novodobé Spidermany. Lidové písničky i dětské hity
roztancovaly všechny a děti ukázaly, ţe mají hudbu i tanec v krvi. V
průběhu plesu byly pak připraveny nejrůznější hry a soutěţe, do kterých se
zapojily všichni. Děti odcházely z kulturního sálu spokojené a natěšené na
příští maškarní reje.
Ve středu 30. 3. 2011
navštívila
mateřskou
školu
cvičitelka jógy, která měla pro
děti připravené cvičení.
Na čtvrtek 7. 4. 2011
připravujeme
jiţ
tradiční
Vynášení Smrtky. I letos bude
připravena hadrová figurína,
která symbolizuje odcházející
zimu, nemoci a všechno co
mohlo škodit člověku. Všechno,
co je na této „Moraně“, je
vlastně „mrtvé“ - vymlácená
sláma, vyfouklá vejce,... a
nemůţe jiţ znovu vzniknout
ţivot. Z tohoto váţného obyčeje
se postupem doby stal ţertovný,
milý a veselý zvyk.
Dne 28. 4. 2011 pozveme
všechny rodiče, kteří chtějí zapsat své děti na příští školní rok 2011/2012,
do mateřské školy. Rodiče mají moţnost si vyzvednou buď v mateřské
škole, nebo stáhnout na webových stránkách obce „Přihlášku“ a přinést ji v
tento den v době od 8.30hod. do 15hod. do mateřské školy. Vezměte si
sebou i rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

O přijetí do mateřské školy rozhodne ředitelka MŠ na základě
stanovených kritérií projednaných se zřizovatelem. Na přijetí dětí do
mateřské školy, není právní nárok, s výjimkou dětí v posledním roce před
začátkem povinné školní docházky. Do mateřské školy můţe být přijato jen
dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním! Těšíme se na Vás!
Jitka Měřínská
ředitelka MŠ

Zd školních škamdn
NÁVŠTĚVA EKOLOGICKÉHO STŘEDISKA LIPKA V BRNĚ
V pondělí 3.1. ţáci 3. a 4. ročníku navštívili školské zařízení pro
environmentální vzdělávání Lipka v Brně . Toto zařízení nabízí ekologické
výukové programy. My jsme si vybrali „Jak se peče chléb“ (cesta krajíce
chleba z pole na stůl dříve a nyní).
Nejprve si děti vyslechly pohádku, která navodila celou atmosféru a
zdůraznila potřebu váţit si přírodních zdrojů. Potom měly děti za úkol
poskládat karty, na kterých byly znázorněny všechny kroky od orby pole po
hotové výrobky v pekárně. Nejen ţe ţáci tento úkol zvládli bez chyby, ale
byli i pochváleni, ţe umí velmi dobře spolupracovat. Následovalo poznávání
druhů obilí a informace o jejich vyuţití. Po svačině jsme se vydali ven, kde
si všichni vyzkoušeli, jak se dříve mlátilo obilí. Po návratu jsme se přesunuli
do kuchyňky, kde jsme mleli mouku a kaţdý si z chlebového těsta „vyrobil“
vlastní bochánek. Domů si děti odnesly pracovní list, na kterém jsou recepty
na jídla z obilí včetně pečení chleba.
Program byl velmi dobře připravený a dětem se moc líbil.
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ
V úterý 8.2. a ve středu 9.2.2011
proběhl zápis do 1.ročníku základní
školy. Proč ve dvou dnech? Protoţe
budoucích prvňáčků je v současné době
tolik, ţe bychom nestihli během jednoho
odpoledne zapsat všechny. Maminky se
samy mohly rozhodnout pro vhodnější
termín.

K zápisu přišlo 17 dětí, dvě budou mít pravděpodobně odklad. Takţe
v příštím školním roce budeme mít v 1.ročníku 15 ţáků. Tento počet nám
závidí i velké základní školy ve Vyškově!
REKONSTRUKCE PŘEDZAHRÁDKY
Začátkem července minulého roku jsme podali ţádost o finanční
prostředky na úpravu ploch před budovou. Naše ZŠ vyhrála v těţkém
dotačním souboji 24 škol a získala grant od sdruţení Partnerství na úpravu
prostor předzahrádky v pěknou a bezpečnou autobusovou zastávku nejen
pro ţáky čekající na spoj do Váţan. Podmínkou je i zapojení veřejnosti. V
červnu nám pomohli rodiče promyslet, co by se mělo upravit. Doufáme, ţe
v příštích měsících, kdy se má rekonstrukce předzahrádky uskutečnit, nám
přijdete
pomoci.
Příslušný termín
bude
vyhlášen
obecním
rozhlasem.Věříme, ţe i Vám záleţí na tom, jak naše vesnice vypadá.
Děkujeme.
Mgr.Olga Hillová
Zástupce statutárního orgánu
POVÍDÁNÍ O BARMĚ
Víte, ţe v Barmě bylo zemětřesení?“ tímto dotazem, ačkoli
informujícím o smutné události, mě dva dny po besedě o této zemi mile
překvapili moji ţáci. Vím… A taky, ţe na tom nic nezměním a ani lidem
touto katastrofou v militaristické Barmě nepomůţu. Zároveň vím, ţe díky
Vašemu zájmu a účasti na mé besedě můţu mít pocit, ţe obyvatelům
Moravských Prus není lhostejné co se děje kolem nich a třeba na nějakou
konkrétní pomoc, moţná zrovna azylantům z Barmy, společně přijdeme...
Reakce Vašich dětí na proběhnuvší besedu to potvrzují:
„Beseda o Barmě mě bavila, lidem bych chtěl pomoct, jen nevím jak
... třeba poslat přenosné vrtulníky a přenést je jinam...“
„Zaujalo mě úplně všechno. Taky to, ţe neznají soukromí. A přála
bych lidem, aby si to nenechali líbit, aby radši utekli a kdyţ se o tom, co se
tam děje dozví víc lidí, tak by se snad dalo něco vymyslet ... třeba poslat jim
peníze.“
„Z prezentace o Barmě mě nejvíc zaujaly domy na vodě a zlaté
chrámy, jak ti Barmánci spali, zatímco ţeny pracovaly, ţe jí smaţené
šváby… ale podívat se tam ani nechci, protoţe nerad vstávam…“
(z odpovědí Z.Hudcové, M.Bureše, J.Voščeka, J.Večerky, A.Foretové,
I.Mihala, L.Večerky, A.Kolářové)

Chcete-li se dozvědět více o sdruţení, které místním azylantům
z Barmy pomáhá, navštivte: http://www.helpbytravel.org/

VÝLET DO VYŠKOVA
Před jarními prázdninami jsme se v rámci vyučování vydali do
Vyškova. Město všichni známe a o to víc stojí za to se dozvědět, kolem
jakých zajímavých a krásných památek tam chodíme.
Na to dopoledne se stali čtvrťáci našimi průvodci. Podle mapy
města, kterou jsme dostali od ochotných pracovnic vyškovského
informačního centra, nás provázeli kolem hradeb, zámeckých arkád, kostela
a kaple. U kaţdé památky nás seznámili s důleţitými fakty, která si předem
připravili.
Jsem ráda, ţe učím ţáky, se kterými je radost jet na výlet.
HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ V KNIHOVNĚ
Bylo úţasné! Zajímavé, zábavné, akční, nápadité a osobité.
24.3.2011 nás ţivotem W.A.Mozarta a různými hudebními nástroji
provázely dobově oblečené paní Opera a paní Kantiléna, coţ dodalo celému
programu opravdovost. Děti se nejen zajímavým způsobem dozvěděly, jak

který nástroj vypadá a funguje, ale také si zahrály na orchestr a zatančily
menuet. Nejvíc byly uneseny (jak lze vyčíst i z jejich ohlasů) originálním
operním a hereckým projevem paní Opery (v podání operní pěvkyně Ivany
Píchové).
Děkujeme.
„Zaujalo mě, ţe.... Mozart miloval Prahu, ţil tady a skončil chudě, ţe
od 4 let koncertoval a ţe zlobil, ţe lidé nosili bílé paruky. Líbilo se mi, jak
jsme dělali orchestr a tancovali. Byla tam bohatá zábava, zasmáli jsme se.
Pobavili jsme se u zpěvu paní Opery, která nám slíbila návštěvu varhan a
věţe, na coţ se moc těšíme!“ ţáci 3. a 4.ročníku
Daniela Hronová

Prušándk
KARNEVAL
Nevím, kdo se na karneval těšil více; zda děti nebo jejich rodiče. Ale
uţ před třetí hodinou, kdy měl v neděli 20.2. vypuknout, byla většina stolů
v kulturním domě obsazená. Na šedesát holek a kluků, od sotva chodících

prcků po teenagery, se přišlo představit v nejrůznějších modelech a zúčastnit
se zábavy pod vedením krejčíka Honzy a jeho kamaráda, maňáska
zavíracího špendlíka Nesmyslíka.
„Jen co chytli nit“, rozjeli program soutěţí pro malé i velké, zpívali
písničky, zvali k tanci i se sami natřásali.
Honza Krejčík poté, co se seznámil s obecenstvem, hledal
dobrovolníky pro první soutěţ: vzájemné přendávání klobouků ve dvojici z
jedné hlavy na druhou při stále se zrychlujícím tempu. Děti, maminky i
tatínci to bravurně zvládali. Následoval zpěv písniček, další hry a soutěţe,
ze kterých si kaţdý něco odnesl.
Čas nasednout do vlaku! Souprava sestávající z malých lidiček
sviţně uháněla na okruţní jízdě sálem. Vyjíţďka skončila v chumlu
připomínajícím klubko háďat.
Nastal čas odpočinku, kdy se vyhlašovaly nejlepší masky a losovala
se tombola, ve které kaţdý vyhrál. Tombolu vystřídalo skotačení s balónky.
To se na závěr zvrhlo v bujaré řádění masek.
I letos bylo na karnevalu dobře jako vţdycky. A to také díky zásluze
sponzorů, obecnímu úřadu a rodičům, kteří pomáhali s přípravou
a organizací. Všem, kteří se jakkoliv zapojili do dění kolem této akce moc
děkujeme. Váţíme si vašeho času, energie a prostředků věnovaných dětem.
Škoda jen, ţe maminek a tatínků, jeţ se mohou zapojit do společné práce
s dětmi a organizování činností, stále ubývá.
Děkujeme sponzorům:
Obecní úřad Prusy-Boškůvky
paní Eva Pavlíková
Plast Mark Marek Vejmola
Profinnace servis David Gottvald
Výroba nábytku Foret
ZOD Haná, druţstvo se sídlem ve Švábenicích
Smíšené zboţí paní Jitky Slezákové
Kadeřnictví Marta
paní Karla Špičáková
Kovovýroba Jaroslav Palíšek
pana Jan Hladký
Výroba nábytku Radek Hasala
Návrh, výroba a montáţ interiérů Petr Večerka
Judita Špičáková

Knihovna
Váţení čtenáři,
dovolte nám, abychom touto cestou poblahopřály výherkyni ceny
v námi vyhlášené soutěţi o největšího čtenáře, kterým se počtem přečtených
knih a návštěv naší knihovny stala paní Blaţena Peričková. Tímto jí ze srdce
blahopřejeme a doufáme, ţe i nadále si udrţíme její čtenářskou přízeň.
Doufáme také, ji potěší kniha Vyškov v proměnách autora Radka Mikulky,
kterou jsme si jako upomínku pro ni nachystaly. Kniha přibliţuje historii
města Vyškova na 164 fotografiích historických i současných a umoţňuje
srovnávat, jak se vyvíjela místa, která dobře známe, v průběhu 120-ti let.
30.3. se ve spolupráci s Občanským sdružením M.O.S.T v naší
knihovně uskutečnilo veřejné promítání dokumentárních filmů „Semínka
Tibetu v Happy Valley“ a „Poselství Tibeťanů“, čímţ naše knihovna
symbolicky vyjádřila podporu Festivalu PRO TIBET. Za zápůjčku těchto
filmů velmi děkujeme.
V březnu také proběhlo v naší knihovně setkání s dětmi z mateřské a
základní školy, pro které jsme připravily tentokrát hudební program, ve
kterém naší snahou bylo seznámit děti pokud moţno nenucenou formou
s pojmy jako je Opera, symfonický orchestr a také s ţivotním příběhem a
dílem W.A. Mozarta. Krátké video z tohoto setkání můţete shlédnout na
http://msmoravskeprusy.rajce.idnes.cz/
Velmi děkujeme operní pěvkyni Ivaně Píchové z Váţan, za její podíl
na realizaci tohoto programu. Bez přispění jejího hudebního talentu by
program neměl zdaleka takovou šťávu.
Vaše knihovnice
Irena Černochová a Soňa Urbanová

Knihomol

VŠECHNO NEBO NIC
Eva Urbaníková
Linda, majitelka prosperujícího bratislavského antikvariátu, je
úspěšná, inteligentní ţena s velkým smyslem pro humor a touhou po
opravdové lásce, ale zároveň frustrovaná z několika nevydařených vztahů.

Jednoho (ne)šťastného dne se virtuálně seznámí s Jakubem. Pár dní
si píšou na internetu, protelefonují spolu celé hodiny a oba mají pocit, ţe
jsou stvořeni jeden pro druhého. Skutečné setkání jejich cit neoslabí,
naopak, Linda proţívá Lásku s velkým L a nepochybuje o tom, ţe našla
muţe svých snů. Ale jak je na tom Jakub? Je to i pro něj osudový vztah?
Úryvek z knihy:
Moje kamarádka psycholoţka mi jednou řekla, ţe kaţdé století
v dějinách lidstva je charakteristické jednou dominantní duševní poruchou,
která přirozeně vyplyne z toho, jakým směrem se svět ubírá.
„A co nejvíc trápí lidi dneska?“ zeptala jsem se a ona bez váhání
odpověděla:
„Fobie a úzkosti. Z čehokoli. A velmi pevně zakořeněné.“
Moje další pozorování mi jenom potvrdilo, ţe všichni ţijeme v době,
kdy se úzkost z romantiky a ze vztahu samého stala morem. Lidé před
láskou utíkají. Brání se zamilovanosti, protoţe se bojí, ţe v ní jeden z těch
dvou selţe a oni ztratí svou duševní rovnováhu. Ani nevím, kdy jsem
naposledy slyšela o někom, kdo zaţil upřímné vyznání lásky. Se slzami
v očích, s absolutním odevzdáním se a bez špetky ironie. Ale prsty na obou
rukou by mi nestačily, kdybych začala vypočítávat všechny ţeny, které byly
postavené před tvrzení -Víš, já nejsem stavěný na váţný vztah...
Víš, ty si zaslouţíš lepšího muţe... Víš já ti nemůţu slíbit, ţe ti budu
věrný... Fuj! Mnozí přiznávají, ţe se bez rozpaků setkávají i s jinými
ţenami. A jsou pyšní na to, ţe říkají pravdu a nikoho neobelhávají
medovými slovy. Ţijeme v bludném kruhu povrchních sexuálních známostí,
na něţ chceme co nejrychleji zapomenout. A kdyţ náhodou natrefíme na
někoho, kdo se nám zadře pod kůţi a začíná nám být blízký, rychle,
z posledních sil cestu k němu zatarasíme, aby se z toho nedejboţe
nevyklubala - láska...
O.K., O.K., jsem cynická. Jistě.
Ale ještě hůř to všechno působí tehdy, kdyţ si uvědomíme
nejpodstatnější věc. Ţe všichni po pravé lásce touţíme. Prahneme. Po
takové, jaká je ve filmech. Zaţít sucho v ústech, roztřesená kolena, zpocené
ruce, čekání na telefon.
Připravila Soňa Urbanová

Farní listy
VYTESANÉ DO KAMENE
Dva kamarádi se vydali přes poušť. Předtím se ale pohádali a jeden z
nich dostal facku od toho druhého. Dotyčný, aniţ by cokoli řekl, se sehl a
napsal prstem do písku: "Dnes mi můj nejlepší přítel dal facku."
Putovali dál. Došli ke krásné oáze s jezírkem a rozhodli se, ţe se
vykoupou. Ten co dostal facku se začal topit, ale ten druhý ho zachránil a
vytáhl z vody. Kdyţ se probral, vytesal do kamene: "Dnes mi můj nejlepší
přítel zachránil ţivot."
Kamarád se jej optal: "Kdyţ jsem ti dal facku, napsal jsi to jen do
písku a tentokrát jsi to vytesal do kamene. Proč?"
Odpověděl: "Víš, kdyţ mi někdo ublíţí, píši to jen do písku, aby vítr
tyto řádky odfoukl na znak odpuštění. Ale kdyţ mi někdo pomůţe, vytesám
to do kamene, aby to tam zůstalo na věky."
Nauč se svůj ţal a křivdy psát jen do písku a své štěstí vyrýt do kamene!
Říká se, ţe stačí jen jedna minuta na to, abychom si někoho zapamatovali,
jen jedna hodina, abychom si jej oblíbili a mnohokrát nestačí ani celý ţivot,
abychom na něj zapomněli.
Drazí Přátelé!
O Velikonocích proţíváme Jeţíšovu smrt a zmrtvýchvstání.
Myslíme, ale také na naši smrt a zmrtvýchvstání. Tyto svátky nejsou pouhou
vzpomínkou na minulost Jeţíše Krista. Jsou také naším pohledem do
budoucnosti. Co asi bude s námi? Co bude po smrti? O Velikonocích nám
Jeţíš svým zmrtvýchvstáním vlévá do srdce naději. Je to jak vztaţená
otcova ruka, kterou můţeme uchopit, kdyţ se pod námi ztrácí země. Náš
Otec z nebe takto uchopil svého syna a nám to nabízí také.
Ta vztaţená Boţí ruka, to je hlavně okamţik našeho křtu. Ten Bůh
nezapsal na písku, ale vytesal do kamene. V tomto okamţiku našeho ţivota
nám osobně Bůh podal svou ruku a my jsme si ji symbolicky uchopili, aby
nás provedl ţivotem na této zemi šťastně a přivedl tam, kde bychom chtěli
ţít uţ na věky.
V roce 2013 budeme slavit 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu a s tím spjaté také výročí křtu našeho národa.

Proto také Česká biskupská konference vyhlásila tříletou přípravu na toto
jubileum. První rok – letošní – je věnován svátosti křtu, je nazván „rokem
křtu“. Tento rok si chceme znova uvědomit význam křtu a obnovit svůj
vztah s Bohem.
Chtěl bych vám proto nabídnout pouť do svého křestního kostela.
Myslím na ty, kdo jste byli pokřtěni v pruském kostele, ale i ty, kdo jste byli
pokřtěni někde jinde. Udělejte si takovou symbolickou pouť na místo, kam
vás na úsvitu vašeho ţivota přinesli vaši rodiče, vzpomeňte si na ten
okamţik vašeho ţivota, kterým byl váš křest, poděkujte tam za své rodiče,
kteří vás nechali pokřtít, vzpomeňte na svého kmotra, nebo kmotry, na
kněze, který vás křtil – pokud o něm víte. Vţdyť je to kus vašeho ţivota, je
to konkrétní dar pro vás od vašich rodičů a nemělo by se to podceňovat.
Pokud nevíte, kde a kdy jste byli pokřtěni, bylo by dobré to zjistit.
Chtěl bych vám také nabídnout společné proţití Velikonoc.
Proţívání tajemství umírání a zmrtvýchvstání je snadnější ve společenství
s Kristem, neţ o samotě. Vţdyť On nás vede cestou, kterou sám prošel.
Navíc právě o Velikonocích se obnovují křestní sliby.
V naší farnosti budeme proţívat svatý týden při bohosluţbách na:
 Zelený čtvrtek v 17.00 hod. – bude Mše sv. na památku večeře Páně
 Velký pátek v 17.00 hod. budeme slavit památku umučení Páně a po
ní projdeme kříţovou cestu
 Bílou sobotu v 18.00 hod. oslavíme Velikonoční vigilii s posvěcením
ohně a křestní vody
 V neděli budeme slavit slavnost zmrtvýchvstání Páně. Slavnostní
bohosluţba se bude konat v 11.00
 Velikonoční pondělí bude mše sv. v 11.00 hod.
 V neděli 1. května oslavíme FARNÍ HODY ke cti sv. Jiří. V 9.30
hod. bude slouţena hodová mše sv. s poţehnáním. Tento den také
bude v Římě blahořečen papeţ Jan Pavel II., kterého všichni tak dobře
známe. Letos je to uţ 6 let, kdy od nás odešel. Byl to výjimečný
člověk, který byl blízkým kaţdému, vţdyť byl v oblibě nejen u
katolíků. Na jeho památném pohřbu se shromáţdili zástupci všech
náboţenství světa a také nevěřící. Tímto uznali jeho zvláštní zásluhy
v dějinách světa. Od tohoto roku budeme moci se také modlit na jeho
přímluvu, protoţe věříme, ţe nás nadále má rád.

Chtěl bych vás také seznámit s dalšími akcemi, které plánujeme:
 Pro všechny pokřtěné v Moravských Prusích chci zorganizovat poutní
slavnost na místo křtu. Bude se konat kaţdou neděli po velikonocích.
Chci vás pozvat podle roku vašeho křtu v pruském kostele:
8.5. na mši sv. v 11.00 hod. pro všechny pokřtěné do roku 1949
15.5. na mši sv. v 11.00 hod. pro všechny pokřtěné v letech 1950-1959
22.5. na mši sv. v 11.00 hod. pro všechny pokřtěné v letech 1960-1969
28.5. na mši sv. v 11.00 hod. pro všechny pokřtěné v letech 1970-1989
5.6. na mši sv. v 11.00 hod. pro všechny pokřtěné po roku 1990
Jména všech pokřtěných v konkrétním ročníku budou zveřejněna na
seznamech na vývěsce v kostele.
 1.6. se bude pro děti konat „biblický les“ ve Švábenicích
 K prvnímu sv. Přijímání přistoupí letos 3 naši mladí farníci. Bude to
12.6. při mši sv. v 11.00 hod.
 16.6. bude svátek nemocných – v 17.00 hod. bude mše sv.
s udělováním pomazání nemocných, po mši bude posezení na faře.
 Tradiční průvod Boţího Těla proţijeme 26. června. Začátek v 8.30
hod. Pojedeme autobusem do Švábenic, v našem kostele tento den
mše sv. nebude.
Pokud budou naši farnosti přiznány dotace, o které jsme poţádali,
hodláme letos uskutečnit výměnu střešní krytiny na kostele. Podle rozpočtu
celá oprava bude stát 570 tis. Kč. Předem děkuji za slíbené příspěvky od
obecních úřadů Prus-Boškůvek a Váţan. Budeme také vděční za kaţdý
příspěvek od vás, vţdyť kostel je viditelnou dominantou celé obce.
Ještě jednou chci vás pozvat na naše farní hody do kostela 1.5. v 9.30
hod.
P. Boguslaw, farář

Trocha filosofie nikoho nezabije
MIKAL
Putoval jednou mladík jménem Mikal krajem a byl tuze unaven. Jiţ
po dlouhé týdny směřoval jen za svým nosem - ať to bylo kamkoliv.
Nezbývalo mu mnoho sil a suţoval ho pocit, jako kdyby jiţ nikdy neměl
proţít nic krásného. Jeho myšlenky se toulaly do temných končin mysli, o

nichţ mladík ani nevěděl, ţe existují. To proto, ţe ve chvílích plné síly tato
místa tak pečlivě uzavřel nepropustnou oponou, aby z nich nemusel mít jiţ
nikdy víc strach. S pocitem, ţe to tak bude lepší a nikdy nebude nucen se s
tímto neznámem konfrontovat. Bál se, co by na to řekli ostatní, kdyby
zjistili, ţe tak udatný mladý muţ se také něčeho bojí, a tak raději odešel od
všech hledat... Sám však nevěděl, co přesně chce najít.
Netoulal se pouze ve své mysli, toulal se jiţ i ve světě. Cítil, ţe něco
odkládá a nevěděl, co to ve skutečnosti je. Tím postupně odevzdával další z
mála svých sil. Rozhodl se tak usednout na zem do tureckého sedu a
odpočinout si. Ve skrytu duše doufal, ţe kolem jako zázrakem půjde jeden z
moudrých muţů v rouchu, vyslechne jej, podá mu pomocnou ruku a pomůţe
mu z tohoto bludného kruhu - přesně tak, jak to dříve jiţ tolikrát slyšel ve
vyprávění. Jeho víčka začala padat tou nepopsatelnou únavou a bezmocí.
Mysl mu však nedovolila usnout a odpočívat. A tak se rozhodl zavřít oči a
začít meditovat, coţ nikdy předtím nedělal. Rozhodl se, ţe zkusí úplně
cokoliv, jen aby se z tohoto zoufalého stavu pochyb co nejdříve dostal...
Náhle poznal něco úplně nového a začalo mu být jasné, ţe pokud se
naplno soustředí a není ovlivňován okolím, je mnohem snazší přemýšlet o
svém ţivotě. Pozoroval sám sebe, jak rozjímá a hledá cestu. Nyní ji však
viděl mnohem zřetelněji a vše dávalo větší smysl. Najednou k němu starý
moudrý mnich skutečně přišel a přisedl. Mikal měl pocit, jako kdyby to bylo
naprosto reálné. Mnich byl však pouze ztvárněním jeho vlastní
představivosti a vnitřní moudrosti, které nevědomky také uzavřel za oponu
společně se svým strachem. Mikal se tiše zeptal přisednuvšího mnicha:
"Moudrý mnichu, kdy mi kdo přijde na pomoc?" Mnich, s dávkou
nadliského klidu, se na něj obrátil a odvětil: "Proč potřebuješ někoho jiného
neţ sebe?" "No, aby mi poradil a pomohl mi...," zněla odpověď. Byl totiţ
tak závislý na druhých, ţe dokonce i jeho vnitřní moudrost se musela
transformovat v osobu, aby jí vůbec naslouchal.
Chvíle ticha ustala se zvoláním: "Aha, tak takhle to je," jenţ právě
mladíkovi proběhlo hlavou. Moc totiţ lpěl na názorech a pomoci od
ostatních, namísto aby řešil problémy sám. Mnich stále upřeně hleděl
mladíkovi do očí a jeho výraz plný pokory jako by sděloval: "Jsou ţivotní
chvíle, kdy ti nikdo na světě pomoci nedokáţe, dokud se nerozhodneš
pomoci si sám. Pokud by ses nerozhodl přemýšlet sám za sebe,
pravděpodobně bychom se nikdy nestřetli ani my dva."
"Mnichu, mohu se ještě na něco zeptat?" tázal se dál. Pokývnutí mu
bylo naprosto dostačující odpovědí. "Zdá se mi, jako kdybych uţ zkusil

naprosto vše a nic z toho se neujalo. Asi uţ nemám sílu se znovu postavit na
nohy a vyjít vstříc svým snům. Jak bych mohl tuto sílu získat nazpět?"
"Zopakuj prosím toto tvrzení ještě jednou," poţádal ho mnich. A tak ho
mladý muţ zopakoval. "To je právě tvůj problém," řekl mnich, odvrátil svůj
pohled od Mikala a odmlčel se.
Po chvíli přemýšlení ho mladík ţádal o vysvětlení... "Zkus si
představit," začal mnich "ţe máš nyní na sobě stejné roucho, jako mám já,
dobře? Pouze to zkus." A tak to mladík začal zkoušet. Pár minut to trvalo a
poté ho mnich přerušil a zeptal se, zda se mu to podařilo. "Zpočátku ne, poté
se mi to ale podařilo a seděli jsme tu oba dva ve stejném oděvu."
"Výborně," povídá mnich "a teď mi pověz, jakým způsobem sis to zkusil
představit?" "Nechápu, kam tím míříte..." "Podívej se: pokud si skutečně
přeješ sebe sama v rouchu představit, podaří se ti to. Zdali si to doopravdy
nepřeješ, nepodaří se ti to. Pochytil jsi, ţe jsem zde nezmínil ţádné "zkusit"?
Buď si představuješ toto roucho, nebo ne. Buď něco děláš, nebo to neděláš.
Buď jdeš za svým snem, nebo za ním nejdeš! Zkoušet neznamená nic, je
pouhou výmluvou! A zapřemýšlej, kolikrát slýcháš, ţe lidé v tvém okolí
něco zkouší...? Tak je to totiţ se vším."
A mladíkovi začalo svítat. Vţdy touţil následovat své sny, byl však
příliš závislý na svém okolí a neohlíţel se na svou moudrost. Lpěl a přijímal
rady a "moudrost" pouze od těch, kteří vše pouze zkoušeli. A tak také jen
zkoušel. Právě tím nabýval klamného pocitu, ţe koná nejlépe, jak umí.
Jakmile mnich spatřil, ţe Mikal opět nabírá sílu, začal se zvedat a odcházet.
V první chvíli se to Mikalovi nelíbilo, poté si však uvědomil, ţe moudrost
ve formě mnicha nikam neodchází a zůstává s ním i nadále. Daroval mu
tedy upřímný úsměv a pokračoval v rozjímání. Avšak úplně novým
způsobem. Z meditace a tureckého sedu následně nevstával ten Mikal, který
do něho usedal. Oči otevřel, tělo napřímil, lopatky semknul a zhluboka se
nadechl úplně nový člověk. Titán, který najednou chápal "něco" a právě v
tuto chvíli prvně přestal zkoušet honit se za svými sny. Poprvé v ţivotě se za
svými sny doopravdy vydal...

Myslivci
Dne 4.3.2011 proběhla VVH Mysliveckého spolku Moravské Prusy
– Moravské Málkovice v restauračním zařízení v Moravských Málkovicích ,
kde jsme zhodnotili naší práci za rok 2010. Zima byla náročná jak pro zvěř,

tak pro naše členy. Pravidelným přikrmováním byla zajištěna potrava.
V průběhu měsíce března bylo v naší honitbě vypuštěno 30 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.

Hasiči

Jaroslav Pavézka-předseda MS

8.1.2011 proběhla výroční valná hromada SDH Moravské Prusy ,
v restauraci Adélka v Moravských Prusích, kde jsme zhodnotili naši 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 5.2.2011 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 neděli 13.2.2011 proběhla v Topolanech výroční valná hromada okrsku
za účasti naší starostky sestry H. Rudolfové a jednatelky sestry
M. Jeţkové. Byl schválen plán činnosti na rok 2011. Setkání okrsku SDH
Topolany, SDH Hoštice-Heroltice a SDH Moravské Prusy je pravidelné.
Touto cestou bych chtěla poděkovat SDH Topolany za vzornou přípravu a
organizaci.
Dne 7.3.2011 proběhla beseda v MŠ a ZŠ k výtvarné soutěţi „Poţární
ochrana očima dětí“ za přispění M. Jeţkové a mladých hasičů. Po ukázce
uzlování a besedě, byly děti seznámeny u hasičské zbrojnice s vybavením
našeho sboru. Jiţ se těšíme na pěkné výkresy a drţíme palce při umístění.

Ranč Boškůvky

Helena Rudolfová-starostka SDH

5. června ve 14:00 hod se na našem ranči bude konat Dětský den, na
který jsme si pro vás nachystali: ukázky práce s koňmi, hry pro děti, voţení
dětí na koni. Více informací naleznete na
www.ranchboskuvky.websnadno.cz.
Dále pořádáme 18. 6. od 10:00 hod skokové závody.
Martina Paráčková

TJ Sokol Moravské Prusy
11.2.2011 proběhla valná hromada členů TJ Sokol, na které jsme
zhodnotili výsledky uplynulého roku 2010. Zároveň byl odsouhlasen plán
sportovních činností na rok 2011. Dosavadní rozsah sportovních činností
zůstává zachován, takţe se i letos můţeme těšit na dětský den, turnaj
v nohejbalu či tradiční turnaj svobodní versus ţenatí. Termíny jednotlivých
akcí budou postupně zveřejňovány v našem zpravodaji a také místním
rozhlasem.
25.3.2011 se uskutečnilo přátelské posezení, kterého se zúčastnili
také bývalí hráči a činovníci našeho oddílu stolního tenisu. Měli jsme tak
moţnost zavzpomínat na doby minulé, na doby, kdy tento oddíl byl ještě
v plenkách, i na jeho doby teenagerovské a malinko oslavit, ţe se doţil věku
zralého muţe, jelikoţ je tomu jiţ 40. let co jeho činnost započala.
Závěrem mi dovolte, abych vás srdečně pozval na Hodovou zábavu,
která se bude konat v sobotu 30. dubna 2011 - v kulturním domě Mor.
Prusích, k tanci hraje skupina - Classic, zahájení ve 20 hod., pořádá TJ
Sokol.
Jan Hladký za TJ Sokol
TJ SOKOL BOHDALICE
Vzhledem k tomu, ţe v naší obci není kvalitní fotbalové hřiště a
podmínky pro tento sport, tak děti z Moravských Prus, které mají zájem o
fotbal, jiţ nějakou dobu dojíţdí
do Bohdalic. Tam ti nejmladší
pravidelně
trénují
pod
dohledem trenérů pana Miloše
Dvořáka a Vladimíra Foreta,
aby se mohli v sezoně účastnit
fotbalových zápasů a přes zimu
halových turnajů pod hlavičkou
fotbalové přípravky TJ Sokol
Bohdalice. Mladší přípravku
zastupují z naší obce tyto děti:
Adam Foret, Alan Dvořák, Ivo

Mihal, Jiří Večerka, Juraj Horváth, Alexandr Bureš a Adéla
Foretová. Poslední halový turnaj mladší přípravky proběhl 12.3.2011
v Bohdalicích. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 muţstev – Hoštice,
Bohdalice, Pustiměř „A“, Ivanovice, Brankovice a Pustiměř „B“. Bohdalice,
za které hrály i děti z Mor. Prus, předvedly skvělý výkon, děti se opravdu
snaţily a z pěti zápasů nakonec čtyři vyhrály. Porazilo je pouze muţstvo
Hoštic, které se nakonec stalo i celkovým vítězem turnaje. Domácí
Bohdalice skončily na krásném druhém místě a to pouze o jeden jediný
bod… Děti dostaly za druhé místo
krásný pohár, diplom a sladkosti, ale především odjíţděly domů spokojené
se svým výsledkem. Jsme rádi, ţe se tyto děti věnují ve volném času raději
sportu a dávají přednost fotbalu před počítačem…
Vladimír Foret a Miloš Dvořák

Pdrličky z historid
KRONIKA OBCE PRUSY-BOŠKŮVKY
Rok 1938
Květen – Jest týden míru s heslem „Pravda vítězí“. Květen byl
národní oslavou všech státotvorných stran, květen jest studený mrazivý a
suchý, všechno ovoce ve květu pomrzlo.. Zmizely i skoré řepy, na den 22/5
jsou vypsány obecní volby, jest doba mimořádného napětí, uvnitř státu češi
a němci i za hranicemi Německo-Československo. Ve dnech 18., 19. Jsou
v Brně, Mar. Ostravě, Opavě, Chomutově a velké výtrţnosti a demonstrace,
dne 21. Jsou povoláni do zbraně Černý Jan 146, Kusala Alois 66, týţ den na
večer jsou povoláni Mazel Venda, Kutálek Jaroslav 102, Strašák J. a Vlček
116, je z toho pochopitelné vzrušení, ţe snad vypukne válka, dne 22 je
povolán Vachtl Frant., dne 23. Povolán Lysák Frant. A Dobeš Bohumil. Jak
to všechno skončí?
Zahraničí: Zajímavější data: dne 1. ledna učinil předseda republ.
strany poslanec Beran Rudolf projev, v němţ mimo jiné navrhl vyřešení
sudetoněmecké otázky, nedošl porozumění a byl ještě v tisku napadán.
4. února říšský kancléř Hitler dosáhl vrchního velení všech sloţek národní
obrany.
12. února jedná rakouský kancléř Schuschuigg s Hitlerem
v Rerchtesgadenu
20. února prohlásil Hitler, ţe ve dvou státech poloţených na hranicích
Německa jest přes 10 milionů němců, jimţ jest činěno nejváţnější příkoří.
24. února prohlásil Schuschuigg, ţe Rakousko zůstane Rakouskem.
9. března v Rakousku prohlášení, ţe 13. března bude se konati plebiscit*
o svobodě a nezávislosti Rakouska.
11. března převrat v Rakousku.
12. března překročil Hitler Rakouské hranice.
13. března Rakousko připojeno k Německu.
22. března Svaz německých zemědělců v Československu odvolává své
zástupce z vlády a přistupuje k sudetoněmecké straně.
24. března učinila totéţ německá křesťansko-sociální strana téhoţ dne
slovenská ludová strana za předsed. A Hlinky vyhlašuje boj za autonomii
Slovenska.

28. března uzákoněn soubor menšinových opatření minoritní statut
republiky
10. dubna proveden v Rakousku plebiscit v připojení k Německu, pro
Německo se vyslovilo 99,75% hlasů.
22. dubna sjezd sudetoněmecké strany v Karlových Varech
7. května francouzský a anglický vyslanec v čsl. ministra zahraničí navrhují
řešení, které by vyhovělo německým poţadavkům.
8. května podáno v Praze 21 kandidátních listů ku obecním volbám
21. května povolán jeden ročník zálohy k mimořádnému cvičení
28. května přijeli do Prahy vyslanci dr. Osuskrý a Masaryk a ujišťují o plné
solidaritě Francie a Velké Britanie.
29. května při volbách ve Velké Praze získali komunisté 99.900 hlasů.
30. května vykazuje sudetoněmecká strana 1.300 000 členů.
Pokračování příště...
* plebiscit - všelidové hlasování

Ohlasy
Váţení občané,
po přečtení článku v rubrice „Ohlasy“ od paní Kateřiny Burešové
jsem naznal, ţe dle údajů a informací v tomto článku, tyto „Ohlasy“ nebyly
psány pouze pí Burešovou, ale spolu s vedením obecního úřadu.
Proti korupci v naší obci pracuje více osob, ne pouze já, a to
v rozmezí cca 6 let.
Co se týče kontroly – auditu z JHM kraje, s tím, ţe byla důsledná a
v pořádku, nemohu souhlasit. Audit neproběhl řádně, a tak, jak jsme
poţadovali. Nebyla provedena kontrola toho, na co jsme poukazovali.
V zápise kontroly bylo, ţe neexistují ţádné smlouvy, popř. dohody
mezi obcí a TJ Sokol.
K odstavci o víceúč. kurtech na pozemkku TJ Sokol. Nechali jsme si
udělat odhad firmou, která se zabývá výstavbou umělých ploch. Zadali jsme
firmě rozměry plochy a ta nám vyčíslila sumu 1 mil. Kč. V čl. je uvedeno,
ţe TJ Sokol, vlastník pozemku si k výstavbě víceúčl. kurtů shání peníze od

sponzorů a obec, ţe v ţádném případě toto nefinancuje. V r. 2010 obec.
zastupitelstvo schválilo pro TJ Sokol Moravské Prusy 100 000,- Kč.
V Praze na Ministerstvu školství jsme zjistili, ţe zde TJ Sokol Moravské
Prusy o ţádné dotace neţádala, dle obce jí rovněţ nebude finančně
vypomoţeno. Kde vezme stavitel projektu, tj. TJ Sokol 1 mil. Kč? Myslíme
si, ţe tento projekt na cizím pozemku bude rovněţ financovat obec. Ať p.
Šebesta jako pokladník Sokolu, zveřejní kde vezme finance na kurty, kdyţ
neţádal Sokol na Minis. školství ţádné dotace a dále uvádějí, ţe obec také
nic nefinancuje.
Proč obec nestaví na obec. pozemcích, tak, jak to číní ostatní obce?
Např. obec Rybníček, Bohdalice, Hoštice, Málkovice aj.
Tyto obce investují rovněţ, ale pouze do obec. pozemků. Např. obec
Málkovice – Škola + umělé hřiště. V naší obci je rovněţ škola, ale nemá
ţádný sportovní areál, hřiště je v dezolátním stavu, tak jako spousta dalších
věcí v naší obci. Stačí se podívat okolo sebe, jak to v naší obci vypadá. Proč
obec nevybuduje víceúčl. hřiště na vlastních pozemcích? Ve Váţanech,
v Ivanovicích na Hané, ve Vyškově a dalších obcích se musí platit nájem za
jakékoliv obec. prostory, v naší obci je např. pronájem haly 16 let zdarma
(Sokol).
Co se týče voleb byla spousta občanů podvedena. Volila stranu, ve
které byl p. Špičák, v domění, ţe bude starostou. Kandidáti této strany, však
jiţ zřejmě dopředu věděli, kdo na toto místo usedne, jelikoţ p. Špičák, tuto
funkci vykonávat nemohl, protoţe pracoval a pracuje ve státní správě jako
hasič.
Z mé strany nejde o ţádnou závist, ale o otevření očí všech občanů
ţijících v obci Moravské Prusy. Proč jsou ostatní obce upravené, ale ta naše
vypadá tak, jak vypadá? Nemám co závidět a komu. Nechci pouze, aby se
financovalo z našich peněz, něco, co bude na cizím pozemku. Jsou to peníze
náš všech a určitě všichni chceme, aby naše obec byla stejně upravená jako
obce ostatní. Nechci, já a nejenom já, aby z našich peněz měli mít uţitek
pouze tzv. „Vyvolení?“
Alois Račanský

Váţení občané,
při přípravě tohoto vydání Občana byl redakci doručen příspěvek
Aloise Račanského a tak mi dovolte reakci na něj.
Onen předvolební anonym, i udání na Krajském úřadě
Jihomoravského kraje, byly takovými sirotky, které rodiče pohodili (do
našich schránek). Jsem opravdu šťastná, ţe nyní našli svého tatínka, a ţe se
k nim veřejně zná. Prostě happyend. 
A nyní váţně. Nevím, co vede pisatele k přesvědčení, ţe audit
Jihomoravského kraje neproběhl řádně. Já jsem u auditu byla přítomna a
vím, ţe v rámci daného roku kontrolovaly auditorky opravdu vše, coţ
v praxi znamená: celý den nosit další a další šanony, odpovídat na všetečné
a nepříjemné dotazy, vysvětlovat kaţdou čárku, kaţdé písmenko, kaţdé
číslo a následující den pak uklidit hromadu dokumentů vytahaných
z různých šanonů a sloţek, tyčící se na mém stole... Ten, kdo zná, jakým
způsobem probíhá běţný audit, by jistě poznal, ţe tento byl úplně jiný právě proto, ţe kontrola přišla na udání.
Zpráva auditora obsahuje soupis přezkoumaných písemností a za
kaţdým řádkem tohoto soupisu se skrývá vţdy několik dokumentů daného
druhu.
Nevím, co od auditu pisatel stíţnosti očekával. Audit kontroluje
veškeré účetnictví, plnění usnesení zastupitelstva a dodrţování zákonů,
v tom audit neshledal ţádnou vadu. Navíc audit probíhá pravidelně 2x ročně
a auditorky se střídají, takţe kdyby něco nebylo v pořádku a dle zákona,
dávno by se na to přišlo. Je třeba si uvědomit, ţe auditorky nemohou řešit
problémy nebo kontrolovat něco, co jim zákon neumoţňuje, jako například
hospodaření TJ Sokol.
Je smutné, kdyţ si pisatel věci neověří, neţ někoho obviní. Takţe
dovol, abych tě informovala, ţe pan Šebesta jiţ dva roky není pokladníkem
TJ Sokol, i kdyţ ti po tom vůbec nic není. Dále Tě chci informovat, ţe není
pouze jedna jediná firma, která se zabývá výstavbou umělých ploch a stejně
tak Ministerstvo školství není jediným zdrojem dotací. Uvedená cena milion
korun je velmi zkreslená a nadsazená – jsou jiné firmy, které hřiště udělají
podstatně levněji. Jak jsem psala jiţ minule, zastupitelstvo obce schválilo TJ
Sokol příspěvek, ale nefinancuje celé hřiště. Domněnky, ţe obec platí
projekt na cizím pozemku, jsou zcela mylné. I kdyţ nejsem členem a
nemám detailní informace, tak vím, ţe TJ Sokol dostala dotaci přesahující

700 tisíc se spoluúčastí Evropské unie, dále mají další sponzory a spoustu
prací dělají v rámci brigád.
Stejně tak je nesmyslné předhazovat jiné obce, ţe tam dělají to či ono.
Kaţdá obec má svého starostu a zastupitelstvo, kteří mají své priority a
podle toho se snaţí obec vést. Kaţdý člověk je jiný, je tedy logické, ţe
v kaţdé obci jsou priority, tudíţ i investice zcela rozdílné. Nikdy nejde dělat
všechno a zavděčit se všem. Takţe ano, v okolních obcích dělají nebo mají
něco, co my ne, ale platí to i naopak a u nás máme zase to, co oni nemají…
Samostatnou kapitolou jsou volby. Obviňovat z volebního podvodu, je
dost odvaha, dokonce bych řekla, ţe bezdůvodné a nepodloţené obvinění
tohoto druhu je trestné. Anebo by určitě mělo být. Sdruţením nezávislých
kandidátů „Za obec Prusy-Boškůvky“ byla sepsána kandidátka s patnácti
lidmi a nikde nebylo uvedeno, kdo z nich bude starosta. V té době to ani
nikdo nevěděl. Tak jsou nastavené zákony - ani v jiné obci nebo městu
dopředu není jasné, kdo z vítězné strany bude nakonec starostou. Starosta se
volí na ustavujícím zasedání z nových členů zastupitelstva. Takové jsou
zákony, tak to funguje jiţ několik let a my to nemůţeme změnit. V naší obci
prostě výše uvedené sdruţení s přehledem vyhrálo a potom v tajné volbě
zvolili starostu. Mohl kandidovat kdokoliv a stejně tak kandidáti mohli dát
hlas komukoliv, o ţádný podvod se tedy nejedná. Zasedání s volbou starosty
bylo veřejné a kdokoliv z občanů se mohl zasedání zúčastnit. Pokud měl
někdo z občanů svůj tip na starostu a ten mu nevyšel, bohuţel, tak to je. Ne
vţdy se nám v ţivotě splní to, co bychom si přáli...
Ale mrzí mě poslední odstavec, ve kterém pisatel uvádí „Proč jsou
ostatní obce upravené, ale ta naše vypadá jak vypadá? “ Naše obec není
nejhezčí ani nejlepší na okrese, ale také není nejhorší. Myslím, ţe za
kaţdým starostou i zastupitelstvem naší obce, ať uţ současným nebo
minulým, je vidět kus práce. Všichni se snaţili a dělali to s přesvědčením,
ţe je to pro dobro obce, tedy nás všech. Nevzpomínáš si, jak vypadala
skládka ve Vartisku a víš, jak vypadá Vartisko dnes? Je tam hezká
odpočinková zóna s lavečkami. To snad není viditelná úprava obecního
prostranství? A co nový rybník a jeho okolí, kam převáţně v letních
měsících míří denně desítky lidí (nejen z naší obce) na vycházky? Dále
hřiště na Zákopčí, poldry v Boškůvkách, školní zahrada, bývalý „prutník“ u
hřiště a další... Myslím, ţe v posledních letech se v naší obci upravilo dost
lokalit k lepšímu a další se budou také postupně upravovat tak, jak bude
v moţnostech obce, a jak finance dovolí. Nejde dělat všechno naráz.
V dřívějších letech byly finanční prostředky vynakládány například na

rekonstrukci Kulturního domu – kompletní rekonstrukce kuchyně, nová
okna, pódium, shrnovací dveře, vybudovala se garáţ a opravily se zídky u
školy, spravila se školní zahrada, byl vytvořen nový územní plán, proběhla
rekonstrukce školy, oprava kanalizace u firmy Metelka, opravila se
hřbitovní zeď, obec se podílela na opravě vitráţí v kostele a pomníků před
ním, opravovala se silnice od kostela kolem Rolnické mlékárny po
Chmelének... V letošním roce je nutné řešit havarijní stav opěrné zdi kolem
kostela, obec se bude podílet na úpravě prostranství před školou, počítá se
s výkupem pozemků pro plánovanou zástavbu „Za humny“… Prostě pořád
je a bude co zlepšovat a opravovat.
Překvapuje mě odvaha s jakou vysílá pisatel invektivy na všechny
strany. Za celou dobu, po kterou pracuji na obecním úřadě, jsem
nezaznamenala ani jednu jeho účast na veřejném zasedání zastupitelstva,
nebo jakýkoliv návrh, co by se případně dalo vylepšit nebo udělat, nikdy
s ničím nepomohl a nic pro obec neudělal. Kde bere to přesvědčení, ţe
všechno je špatně, a jakým právem kritizuje a obviňuje ty, co opravdu něco
dělají? Kritizovat a psát stíţnosti je snazší, neţ přijít a něco udělat pro obec,
občany nebo děti (třeba i ve svém volném čase), to umí málokdo. Pravda,
kdo nic nedělá, nic nezkazí…
Kateřina Burešová
Něco k článkům a ke kritice mé osoby jako starosty
Ne kaţdému se rozhodnutí mé a vedení obce můţe zamlouvat, ale
děláme to tak, jak si myslíme, ţe je to pro obec nejlepší. Kritizovat u piva a
mlátit prázdnou hubou, jak se lidově říká, dokáţe kaţdý. Musí, ale o daném
problému aspoň něco vědět a taky se aktivně podílet na dění v obci, aby
mohl oprávněně kritizovat. A to je, tomuto ubohému kritikovi
schovávajícímu se za stávající vedení ČSSD, asi cizí, protoţe doposud
z něho, kromě pomluv, nic kloudného a prospěšného pro obec, nevypadlo.
Tento člověk je asi takový odborník - ekonom a účetní, ţe si dovolí
kritizovat i odbor kontrolní a právní Jihomoravského kraje a jejich
pracovnice, ţe provedly špatně kontrolu hospodaření obce.
Přitom sám ani nedokázal pochopit co je potřeba udělat pro oficiální
zaregistrování druţstva malého fotbalu (futsalu), pod hlavičkou některého
českého svazu, pod který spadá toto odvětví sportu. A tím to podle mě vše
začalo. Dokud obec, včetně roku 2008, dávala na činnost tohoto

nezaregistrovaného oddílu vedeného Aloisem Račanským finanční
příspěvek od pěti do osmi tisíc ročně, ţádné kritické slovo na téma, jak se
má hospodařit v obci, nepadlo. Po konzultaci se zaměstnankyní Ministerstva
vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, jsem dotyčnému řekl, ţe
aby mohl dostávat příspěvky od obce i nadále, musí oddíl oficiálně
zaregistrovat, mít IČO, zavést si pokladnu, podpisové vzory těch, kteří
budou hospodařit s finanční hotovostí a účet u některé banky. Dále
odevzdávat kaţdý rok výkazy o příjmech a výdajích na svaz, zvolit si vedení
a samozřejmě podávat i daňové přiznání za oddíl a pak můţe bez problému
oddíl poţádat obec o finanční příspěvek na činnost.
Ve svých článcích se nikde nezmiňuje o tom, ţe po nějakou dobu se
svým oddílem, který nespadal pod hlavičku TJ Sokol, vyuţíval bezplatně
kabiny a sociální zařízení v areálu TJ Sokol, aniţ dokázal zajistit pořádek po
odehraných domácích utkáních na místním hřišti, a nějaká pomoc při
úklidových pracích v okolí areálu hřiště, to byl vţdy problém a tisíc výmluv.
Vím od starostů okolních obcí, jako jsou Švábenice, HošticeHeroltice, Topolany, Moravské Málkovice, Orlovice, Váţany, Bohdalice,
Hlubočany a Kučerov, ţe místní organizace jako jsou hasiči, myslivecká
sdruţení, mateřské centra, členy obce sokolské nebo tělovýchovných jednot,
včelařů a zahrádkářů v rámci svých moţností finančně podporují jak při
výstavbě, provozu a údrţbě kabin, kluboven, hřišť, které jsou v majetku
těchto organizací, tak i při bezplatného vyuţívání sálů a tělocvičen, které
jsou zase v majetku obce. Finanční příspěvky obcí těmto organizacím jsou
aţ stotisícové, podle toho, jakou vyvíjejí činnost a co plánují provést na
zvelebení svých zařízení. Tato zařízení v obci vyuţívají jak členové
místních organizací, tak i nečlenové.
Doufám, ţe podporovat tyto organizace v činnosti budeme i nadále,
protoţe bez nich by kulturní a sportovní ţivot na vesnicích nebyl, coţ by si
měl kaţdý uvědomit.
Závěrem, bych rád ještě poděkoval všem, kteří v zimním období
odklízeli sníh na chodnících a v průběhu roku udrţují prostranství před
svými domy, a tím zvelebují naši obec, bez zbytečných řečí.
Přeji Vám pohodové a krásné sluníčkové jaro.
Lubomír Šebesta
starosta obce

Viděli jsmd, slyšdli jsmd
MYSLIVECKÝ PLES
A opět se nám
sešel rok s rokem a nastal
čas plesů. Dne 14.ledna
2011
proběhl
v restauračním
zařízení
Adélka
v Moravských
Prusích myslivecký ples
. K tanci nám hrála
skupina
Clasic
z Kroměříţe.
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.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 20. března proběhlo
letošní první vítání občánků, při
kterém jsme vítali tyto děti:
Vojtěch Holčík
Simona Kubíková
Nari Solomonjan
Pro
miminka
i
jejich
rodiče zpívaly ukolébavky a hrály na
flétny děti ze základní a mateřské

školy pod vedením p. uč. Aleny Štěrbové a také za doprovodu paní Jarmily
Voščekové, kterým tímto děkujeme za krásné vystoupení.
OSTATKY
Ačkoliv to matrika neuvádí, do Boškůvek se nám přistěhovali
Křemílek a Vochomůrka. Krátce po přestěhování pařezové chaloupky
uchopili
organizaci
tradičních ostatků do
svých pacek, proto také
nastala změna v jiţ
zaběhnutém programu a
letošní
ostatkový
průvod započal v místní
části
Boškůvky.
Věříme, ţe nikomu ze
starousedlíků tito dva
roztomilí
nezbedníci
nezpůsobili
trauma,
soudě dle bohatého
občerstvení, které pro
ně přinesli ze svých
chaloupek.
K masopustnímu
veselí se tentokráte
přidal i folklórní soubor Trnka, který nám dokázal, ţe oni só hanácké króţek
a né ţádný hochštatleři z Prahe, ţe oni tancujó a zpívajó z plnéch plic na
plnó hobo. Důkazní materiál o této skutečnosti je veřejně přístupný na
webových stránkách obce, nebo na: http://prusyboskuvky.rajce.idnes.cz/
Je naší nemilou povinností informovat, ţe průvodu zneuţila romská
spoluobčanka, která se aţ nemístně vrhala na kolemjdoucí, zvláště ty
muţského pohlaví a neustále jim nestydatě podstrkovala své nemluvně.
Zvláště manţelky takto atakovaných muţů, ztrácely barvu z tváře, kdyţ jim
tato osoba říkala: „ty máš modrý voči, to bude tvoje...“ Je zcela evidentní, ţe
v letošním průvodu chyběli příslušníci policie, kteří jej dříve doprovázeli.

Jediným zástupcem státního orgánu byl
starosta, ten se však brzy nakazil nějakým
bacilem a podezřele zezelenal a na rukou mu
narostly blány.
Veškeré osazenstvo průvodu posléze
přesunulo svou působnost do místní části
Moravské Prusy, tam řádili jak utrţení ze řetězu
aţ do pozdních večerních hodin, kde padli
vyčerpáním na ţidle v místním pohostinství.
Ve snaze postavit tuto nemytou bandu na
nohy, nalil jim místní dobrodinec pár panáků,
aby se vůbec odpotáceli do svých domovů či
pařezových chaloupek.
Na fotografii níţe jsou účastníci průvodu
v počátku celé akce, na důkaz toho, ţe také byli
střízliví. Osoby s podivnými bílými čapkami na
hlavě jsou vzdálené sestřenice z rodu
Báthoryových, nikoliv členky Ku-klux-klanu,
jak se někteří mylně domnívali.

Události
PŘISTĚHOVANÍ
Chomoucká Lenka
Dostálek Jiří
Petr Toman
Věra Kocůrková
Zuzana Kocůrková
Monika Ambrozová
Matěj Rusnák

Moravské Prusy 213
Moravské Prusy 213
Moravské Prusy 102
Moravské Prusy 102
Moravské Prusy 102
Moravské Prusy 173
Moravské Prusy 173

NAROZENÍ
Simona Kubíková
Nari Solomonjan
Šimon Vejmola

Moravské Prusy 151
Moravské Prusy 198
Moravské Prusy 216

Přejeme Vašemu miminku vše nejlepší do vínku. Ať Vám roste jako z vody,
celý ţivot bez nehody! Blahopřejeme Vám k narození děťátka.
JUBILEUM
Leden 2011
Aneţka Večerková
Únor 2011
Dana Pavlíková
Lenka Kusalová
Jarmila Kydalová
Marie Klíčová

Březen 2011
Marta Dostalá
Josef Mach
Marie Matějková
Františka Lozová
Miloslav Krátký
Jan Zbořil
Milan Dostálek

Přijměte naše blahopřání, ať štěstí Vás doprovází, zdraví ať máte
náruč plnou, radosti nechť se jen hrnou a humor se Vám neztratí….
Všechno nejlepší!

Zajímavosti z obcd
Vzhledem k tomu, ţe všichni občané nemají moţnost sledovat
informace o vývoji počtu obyvatel na webových stránkách, připravila jsem
pár zajímavých informací z evidence obyvatel naší obce do prvního
letošního čísla Občana. Věřím, ţe Vás tato čísla zaujmou a moţná i
překvapí...
Kateřina Burešová
Přehled událostí v obci PrusyBoškůvky v roce 2010:
Narození – 10
Úmrtí – 4
Sňatek – 8
Rozvod – 0
Přistěhování – 16
Odstěhování – 13
Stěhování v rámci obce - 5
Celkový počet obyvatel obce
Prusy-Boškůvky: 672
z toho: ţeny 323 muţi 349
Počet obyvatel v části Moravské
Prusy: 600 z toho: ţeny 289
muţi 311
Počet obyvatel v části Boškůvky:
72 z toho: ţeny 34 muţi 38
Průměrný věk obyvatel obce
Prusy-Boškůvky:
39,8 z toho: ţeny 41,8 muţi 38,1
Průměrný věk obyvatel v části
obce Moravské Prusy:
39,1 z toho: ţeny 40,9 muţi 37,4

Průměrný věk obyvatel v části obce
Boškůvky:
46,1 z toho: ţeny 48,6 muţi 43,7
Nejčastěji používaná jména v naší
obci
Ženy:
Marie – 29 x
Jana – 18 x
Lenka – 9 x
Anna, Hana, Kateřina – 8 x
Veronika, Eva – 7 x
Ludmila, Helena, Marta, Aneţka,
Alena, Františka – 6 x
Jitka, Lucie, Petra, Jiřina, Eliška – 5 x
Drahomíra, Věra, Marcela, Tereza,
Irena, Simona – 4 x
Muži:
Jan – 25 x
Jiří – 22 x
Josef – 19 x
Miroslav – 16 x
Jaroslav – 14 x
František – 12 x
Petr – 11 x
Zdeněk, Martin – 10 x

Nejčastěji používaná příjmení
v naší obci
Ženská:
Večerková – 12 x
Račanská – 9 x
Šebestová, Zbořilová – 7 x
Svobodová, Svobodníková – 6 x
Pospíšilová, Hudcová – 5 x
Mužská:
Večerka – 17 x
Račanský – 10 x
Zbořil – 9 x
Pospíšil – 7 x
Šebesta, Slezáček, Vlček, Klíč,
Krátký – 6 x

Současné věkové složení
obyvatelstva obce PrusyBoškůvky:
děti do 6 let – 69
děti do 15 let – 128
mládeţ do 18 let – 148
občané do 30 let – 247
občané do 50 let – 427
občané do 70 let – 598
občané nad 70 let - 74

Pozvánka
Rarach pekel zve tě
na slavnostný rej,
proto této jeho rady
cnostná paňí dbej.
Nalyč sobě zvadlé lýce,
na cestu vem štyry svýce,
poupátki sy umij, tělo,
poţytek bi z toho mnělo.
A pak také, jak se slušý,
vidrbej svou hříšnou dušy.
Koště vezmy s dlouhou tyčý,
ať to kolem tebe fyčý,
aţ poletíš nocý tmavou
s netopíri nade hlavou...

Rej se koná v této době,
určytě se hodí Tobje:
3. kvjetna v 16 právje,
mislým, ţe to stihneš hravje.
Čarodějnic bude sólo,
budeš tam mýt čestné kolo!

