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Blíží se Vánoce, a tak v tomto čísle najdete mnoho
ohlédnutí za uplynulým rokem. Aby toho bilancování nebylo moc,
rozhodla jsem se, že já jej vynechám.
Tak bych vám všem ráda touto cestou popřála krásné
prožití svátků vánočních v klidu a s rodinou a úspěšný rok 2013!
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
V úterý 25. září 2012 proběhlo na obecním úřadě veřejné zasedání
zastupitelstva obce.
Program zasedání:
1. Technický bod - zahájení, schválení programu 12. zasedání ZO
Prusy-Boškůvky, určení a schválení zapisovatele a ověřovatelů
zápisu.
2. Rozpočtové opatření č. 3/2012.
3. Nabídka k odkoupení pozemků v k.ú. Moravské Prusy.
4. Závěrečný účet Svazku obcí Ivanovická brána za rok 2011.
5. Zpráva o činnosti rady obce.
6. Diskuze, závěr
ad 2)
Navýšení rozpočtu na straně příjmů celkem o:
Navýšení rozpočtu na straně výdajů celkem o:

1 064 300,- Kč
1 064 300,- Kč

Upravený rozpočet ke dni 25. 09. 2012:
Rozpočtové příjmy:
Rozpočtové výdaje:
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2012.

7 363 800,- Kč
7 363 800,- Kč

ad 3)
Předsedající seznámil přítomné s nabídkou prodeje stavby a
pozemku pro možnou výstavbu rodinných domů v Moravských Prusích ve
vlastnictví fyzické osoby, kterou podala na OÚ dne 13.09.2012 na základě
plné moci při prodeji pozemků a stavby zastupující realitní kancelář
RE/MAX Atraktiv, Purkyňova 143/18, 682 01 Vyškov. Dále předsedající
seznámil členy zastupitelstva s dalšími úpravami, které by musela obec
udělat, vyřídit a zaplatit před nabídkou k dalšímu prodeji občanům:
- Na pozemcích nejsou dodělány inženýrské sítě (veřejné osvětlení,
plynovodní vedení STL, kanalizace, vodovod, místní komunikace).
- ZOD – středisko Moravské Prusy má stále vyhlášené pásmo
hygienické ochrany, které zasahuje přibližně do poloviny nabízeného
území.
- Přes část pozemků vede vodovod z vodního zdroje – vodárna pro
ZOD, není nikde zakreslen, věcné břemeno není zaevidováno.

- Nejasnosti k vjezdu na nabízené pozemky z komunikace č.
III/04712 přes parc. č. 1597/1 ve vlastnictví ZOD Haná, družstvo se sídlem
ve Švábenicích.
- Využití a údržba stavby na parc. č. 1/1.
Nabídka pozemků o výměře 10 599 m2 za částku 1 595 000,- Kč a
stavba za 100 000,- Kč.
ZO zamítlo nabídku na odkoupení pozemků v k.ú. Moravské Prusy.
ad 4)
Předsedající seznámil ZO se závěrečným účtem Svazku obcí
Ivanovická brána a zprávou auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
za r. 2011, který byl schválen na valné hromadě Svazku obcí Ivanovické
brány konané dne 28. 06. 2011 v Rybníčku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Cesta na Zouvalku
Začátkem září začaly práce na polní cestě, která vede z Hatí kolem
rybníka na Zouvalku. Přestože jsme se tomuto tématu věnovali už
v minulém čísle zpravodaje, stále se množí dotazy, proč se tam dělá cesta.
Proto znovu opakujeme, že celou stavbu realizuje a s pomocí dotace také
financuje Pozemkový úřad v rámci Komplexních pozemkových úprav. Naše
obec se na stavbě nijak finančně nepodílí. Práce na této stavbě jsou již u
konce a dne 30. 11. 2012 proběhla kontrola s předáním stavby
Pozemkovému úřadu. Na přelomu roku 2013 proběhne kolaudace stavby a
poté budou nové polní cesty předány do majetku obce.
Nové značky v obci
Upozorňujeme řidiče, že na žádost občanů z Hatí byly v ulici
Veverská, Hatě a Chaloupky umístěny značky zakazující vjezd traktorů a
nákladních automobilů (s dodatkovou cedulí pro obsluhu), aby tyto těžké
stroje neničily místní komunikace, která jsou už tak ve špatném stavu.
Zároveň bude v Chaloupkách umístěna značka označující jednosměrnou
ulici. Cena značek byla 38 727,-Kč.

Svoz komunálního odpadu během vánočních svátků
Upozorňujeme občany, že v úterý 25. 12. 2012 NEBUDE probíhat
pravidelný svoz komunálního odpadu. Náhradní termín pro svoz odpadu je
v naší obci STŘEDA 26. 12. 2012.
Poplatek za svoz odpadu
K 30.10.2012 byla z rozpočtu obce vydána celková částka za svoz
odpadů ve výši zhruba 365 tisíc. Do konce roku náklady ještě vzrostou za
měsíce listopad a prosinec - očekáváme faktury za poslední čtvrtletí. Oproti
tomu bylo vybráno od občanů a chalupářů na poplatku za svoz odpadu k
30.10.2012 pouze 298 tisíc Kč a 3 700,- Kč bylo vymoženo exekučně od
dlužníka. Příjmy do konce roku již žádné nebudou. Z toho vyplývá, že obec
bude v letošním roce téměř 100 tisíc ve ztrátě u poplatku za svoz odpadu.
Navíc dojde od příštího roku ke zvýšení DPH a ceny za svoz odpadu ještě
vzrostou. Z těchto důvodů se zastupitelstvo obce rozhodlo od 1.1.2013
navýšit poplatek za svoz odpadu pro každou fyzickou osobu s trvalým
pobytem v obci na 500,- Kč a dále pro každého vlastníka(y) za stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 500,- Kč. Nová obecně závazná
vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se bude
schvalovat na veřejném zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 20.12.2012.
Vzhledem k tomu, že měsíc leden je ve znamení inventur a
účetních uzávěrek a 14.2.2013 bude probíhat na obecním úřadě audit JMK,
budeme vybírat poplatek za svoz odpadu na rok 2013 v kanceláři OÚ
v úřední dny až od úterý 19.2.2013. Žádáme občany, aby nechodili na
obecní úřad s platbou odpadu před tímto datem. Děkujeme za pochopení.
Stočné
K 30. 10. 2012 byla z rozpočtu obce vydána celková částka na
odpadní vody (převážně opravy, čištění atd.) 237 tisíc a vybrané stočné od
občanů činilo příjem v rozpočtu pouze necelých 37 tisíc. Stočné je v naší
obci dlouhé roky pouze za 2 Kč/m3 a několik let se tato částka
nenavyšovala. Zastupitelstvo obce proto přistoupilo ke zvýšení stočného od
1. 1. 2013 na 5 Kč/m3 dle skutečné spotřeby. U občanů, kteří odebírají vodu
ze své studny, bude stočné počítáno dle přílohy č. 12 k Vyhlášce č.
428/2001 Sb.

Sběr tříděného odpadu
Žádáme občany, aby v průběhu roku NEODKLÁDALI ke garáži
pod školou elektroodpad!!!
U garáže je možné během roku zanechat pouze papír. Drobné
elektro můžete v průběhu školního roku odevzdávat do kontejneru v budově
školy hned za vchodovými dveřmi. Velké elektrospotřebiče sbírají 2x ročně
hasiči nebo firma Respono, která do naší obce přijíždí vždy na jaře a na
podzim. Do té doby si musíte nechat elektrospotřebiče buď u sebe doma,
nebo máte možnost kdykoliv odvézt odpad přímo do sídla firmy Respono ve
Vyškově.
Za uložení odpadu ve firmě Respono občané neplatí žádný
poplatek, firma pošle fakturu na obec. Osvobození od poplatku se
nevztahuje na odpad, který vzniká při živnostenském podnikání a za
stavební odpad.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhne ve čtvrtek
20. prosince od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Program
zasedání je zveřejněn na úřední desce v obci a na elektronické úřední desce:
http://prusyboskuvky.imunis.cz/edeska/
Prezidentské volby
Upozorňujeme, že ve dnech 11. - 12. ledna 2013 proběhne první
kolo prezidentských voleb. Volby budou probíhat ve volebním okrsku č. 1
Moravské Prusy v zasedací místnosti obecního úřadu a ve volebním okrsku
č. 2 Boškůvky v Klubu občanů.
Pátek 11. 1. 2013 v době od 14.00 - 22.00 hod.
Sobota 12. 1. 2013 v době od 8.00 - 14.00 hod.
Případné druhé kolo prezidentských voleb bude probíhat ve dnech
25. - 26. ledna 2013 za stejných podmínek jako I. kolo (volební okrsky,
čas).
Plesy plánované v I. čtvrtletí 2013:
18. 1. 2013 Myslivecký ples
15. 2. 2013 Hasičský ples
24. 2. 2013 Maškarní ples

Vážení občané,
přejeme Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a dětem
bohatého Ježíška. Užijte si společně nejen vůně vánočního stolu a
stromečku, ale především setkání se svými nejbližšími.
Všem občanům také přejeme veselého Silvestra a do Nového
roku hlavně zdraví, štěstí, spoustu lásky a hodně pracovních i osobních
úspěchů.
Kateřina Burešová a Lubomír Šebesta

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
v obci Prusy-Boškůvky
konané ve dnech 12.-13.10.2012

Volební okrsek č. 2 - Boškůvky
Zapsaných voličů celkem: 57
K volbám přišlo: 33 voličů, což je 57,89 %
Počet platných hlasů: 33
Strany podle počtu získaných hlasů:
Komunistická strana Čech a Moravy
KDU – ČSL
Česká strana sociálně demokratická
Moravané
Občanská demokratická strana
TOP 09 a starostové pro JMK
Strana zelených
Česká pirátská strana
Folklor i společnost
Sdružení nestraníků

13 hlasů
7 hlasů
5 hlasů
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Volební okrsek č. 1 - Moravké Prusy
Zapsaných voličů celkem: 463
K volbám přišlo: 186 voličů, což je 40,17 %
Počet platných hlasů: 178

MATEŘÍ DOUŠKA
Jak prožily děti v mateřské škole první měsíce školního roku?

Strany podle počtu získaných hlasů:
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
KDU – ČSL
Občanská demokratická strana
Top 09 a starostové pro JMK
Strana práv občanů Zemanovci
Strana svobodných občanů
Volte pravý blok
Česká pirátská strana
Nezávislí
Moravané
Dělnická strana
Nezávislí demokraté
Sdružení nestraníků

55 hlasů
52 hlasů
31 hlasů
9 hlasů
8 hlasů
7 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Již 26. 9. 2012 jsme s dětmi navštívily vyškovský Dinopark.
Výprava za pravěkými zvířaty se opravdu vydařila! Nejvíce nám se ale
všem líbila jízda Dinovláčkem!
V dalších týdnech měly děti možnost vyslechnout výchovný
koncert pana Vojkůvky z Brna a také navštívit místní knihovnu.
Ve středu 17. 10. 2012 jsme pozvali rodiče k nám do mateřské
školy. Ti byli překvapeni, co už se všechno děti za tak krátké období
naučily! V rámci dne otevřených dveří měli rodiče možnost si projít
prostory mateřské školy, prohlédnout si pomůcky a další materiály
používané během dne a seznámit se s týmem paní učitelek.
V průběhu měsíce října nás navštívila s výukovým programem
„Strom“ studentka vysoké školy, která dětem přiblížila význam stromů a
lesů pro přírodu i člověka. Děti využily možnosti vyzkoušet si, jak se dělá
ruční papír a zjistit, jak vypadá strom i vevnitř.

Další zajímavý program v tomto měsíci bylo Miskohraní – hra
na tibetské misky.
I letos jsme zajistili dětem návštěvu Lesní školy „Jezírko“ v Brně
Soběšicích. Je zde středisko ekologické výchovy, kde připravují pro děti
programy spojené s poznáváním přírody. My jsme přijali pozvání
na program s názvem „Kdo žije v lese“. Moc se nám tam líbilo.
Ve středu 5. 12. v předvečer svého svátku přišel do naší MŠ svatý
Mikuláš v doprovodu své družiny, aby obdaroval hodné děti sladkostmi,
ovocem a drobnými dárky. Hrozivě namaskovaný čert měl pro ty zlobivější
připravené staré brambory, ale ty si zase všechny odnesl do jiné školky.

Na Vánoční besídku, která se koná ve středu 12. 12. 2012, se děti
pečlivě připravovaly. Proto jen doufám, že nikoho nezklameme a že
připravíme všem příjemné odpoledne v tomto předvánočním čase.
Přeji Vám za všechny zaměstnance krásné prožití svátků
vánočních, v novém roce hodně štěstí a hlavně zdraví.
J. Měřínská

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
1. srpna 2008 jsem nastoupila na zdejší základní školu jako
zástupce statutárního orgánu. Z původně plánovaných tří let jsem tu zůstala
4 a půl roku. Před mým odchodem se samozřejmě zamýšlím nad tím, co se
nám podařilo.
Přešla jsem z velké městské základní školy do malé vesnické
malotřídky. V mém „prvním“ školním roce jsme měli v celé škole 28 žáků,
v letošním roce máme již 44 žáčků.
V roce 2010 jsme za vydatné pomoci obce museli vyřešit
nedostatek místa ve škole. Ze školního bytu se nám podařily vytvořit
prostory, které každý, kdo navštíví naši školu, obdivuje. Podařilo se nám
novou třídu vybavit moderní vyučovací technikou.
Také okolí školy jsme trochu pozměnili. Mnozí rodiče jistě
vzpomenou na deštivou květnovou sobotu, kdy jsme společnými silami
upravovali předzahrádku školy. Tak mohou děti, dojíždějící do školy
z Vážan, bezpečně čekat na autobus.
Na obě tyto akce se nám podařily získat nemalé finanční prostředky
z dotací.
V úspěšném získávání dotací pokračujeme i nyní. Škola je
od září 2012 zapojena do dotačního programu Ministerstva školství
„EU peníze školám“, který je zaměřen na modernizaci výuky. A tak
od letošního listopadu má základní škola v Moravských Prusích vybaveny
všechny tři třídy interaktivní tabulí! A to nám závidí i kolegové v městských
školách. Starší a pomalé počítače jsme vyměnili za modernější, které budou
lépe odpovídat současným požadavkům na výpočetní techniku.
Toto moderní vybavení poskytne paním učitelkám dobrou podporu
v jejich nelehké práci, která je v rámci dotace „EU peníze školám“ čeká.
Za dva a půl roku budou muset vytvořit 180 výukových programů, které
musí splňovat náročné předepsané požadavky.
Jsem ráda, že se nám podařilo zapojit školu do několika projektů,
které přispívají k rozvoji poznatků i zdraví našich žáků.
S Recyklohraním nám pomáháte všichni, za což Vám musíme
znovu poděkovat. Díky bodům, které i Vaším přičiněním získáváme, máme
ve škole dva nové CD přehrávače, několik fotbalových a volejbalových
míčů, švihadla, modelínu, voskovky.
Sběrem papíru získáváme prostředky, které věnujeme na kulturní
vyžití žáků, pořizování drobných cen pro školní soutěže.

V programu „Ovoce do škol“ nám každý druhý týden přivezou
pro každé dítě ovoce nebo i zeleninu zcela zdarma. Naší povinností je
vymýšlet projekty – činnosti, které jsou zaměřeny na zdravou výživu.
Blíží se termín další vánoční besídky. Vzpomínám na tři
předcházející vánoční i ty květnové ke Dni matek. Myslím, že náročný
nácvik byl vždy odměněn Vaší spokojeností.
Mohla bych ještě dlouho vzpomínat – na školy v přírodě, na
zájezdy do divadla v Prostějově i v Brně, na různá výtvarná odpoledne,…
Přesto si myslím, že stěžejním úkolem každé základní školy je dát
dětem kvalitní a pevné základní vzdělání, potřebné pro jejich další rozvoj.
A tím nemyslím jen vědomosti a poznatky, ale také nastavení kvalitních
osobnostních a lidských hodnot. Věřím, že jsem Vašim dětem předala vše,
co potřebují k získání pozitivního vztahu ke škole a vzdělávání, které budou
vždy potřebovat.
Trochu mne mrzí, že se mi nepodařila dokončit oprava povrchu
hřiště na zahradě. Místo štěpkové dopadové plochy měla být nainstalována
pružná gumová. Počasí nám však náš záměr překazilo. Oprava bude
dokončena až na jaře v příštím roce.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří mne podporovali. Stále
si Vašich projevů podpory velmi vážím. Děkuji i svým kolegyním, které mi
mou práci svou vstřícností ulehčovaly.
Přeji všem nejen klidné Vánoce, ale i klidné a úspěšné roky příští.

Díky sponzorským darům a podpoře nadace si děti na konci akce
odnášely domů něco na památku, pro radost a samozřejmě nechyběla ani
nějaká ta sladkost. Děkujeme i našim zvířátkům, bez kterých by to nešlo, a
o které se opět postarali naši bývalí žáci - Iveta Bednářová, David Chujac,
Aneta Molitorisová, Anežka a Katka Svobodovy a "ježek" - náš budoucí
žák, Ondra Šebesta.
Koncem listopadu jsme připravili, další odpolední akci pro
veřejnost ADVENTNÍ DÍLNY. Kolem čtyřiceti návštěvníků si mohlo za
zvuků vánočních koled a běžící prezentace o adventních zvyklostech
vytvořit adventní dekoraci, vánoční přání, jmenovky,… Sami si mohli
vyzkoušet výrobu svíčky z včelího vosku.

Mgr. Olga Hillová
Odpolední aktivity v naší škole
V rámci projektu „Rok na vsi aneb pojďte s námi obnovit tradice
našich předků“, který je podpořen Komunitní nadací Tři brány, pořádá naše
škola mnoho odpoledních aktivit nejen pro děti, ale celou širokou veřejnost.
Tak např. ve středu 17.10. se uskutečnily PODZIMNÍ DÍLNY, na
kterých si zhruba 40 účastníků mohlo vytvořit dýňové lampy, lampiony,
různé podzimní dekorace v podobě dráčka na špejli, závěsu na dveře či na
okno... Ještě jednou děkuji všem těm, kteří byli tak ochotní a přinesli do
školy výpěstky ze své zahrádky v podobě dýní.
Poslední říjnový den patřil "USPÁVÁNÍ ZVÍŘÁTEK". Na
podvečerní procházku s lampiony přišlo kolem 150 lidí, což bylo více než
potěšující a my tak ještě jednou děkujeme všem, kteří nás tak svoji účastí
podpořili, protože díky tomu víme, že má naše snažení smysl.

Zařadili jsme i jeden ze zvyků "lití olova". Pravda, naši předci
zřejmě nevypadali jako my s brýlemi a ochrannou helmou na hlavě, ale my
nechtěli nic ponechat náhodě a raději se chránili před sem tam vystříknutým
rozžhaveným olovem, které se muselo rychle nalít do studené vody.
Kouzelná byla hra představivosti a fantazie každého zájemce, když ve
vzniklém tvaru hledal symboliku toho či onoho, zkrátka, co jej příští rok
může asi tak potkat.
Další den jsme svým krátkým hudebním vystoupením přispěli k
vytvoření a navození sváteční atmosféry při rozsvěcení vánočního stromu
před naší školou.

Chtěla bych poděkovat touto cestou panu Večerkovi a paní
Slezákové za sponzorský dar na tyto akce, rodičům za ochotnou spolupráci,
všem návštěvníkům za jejich podporu a v neposlední řadě svým kolegyním
za pomoc při přípravě a organizaci všech akcí.

KNIHOMOL
Tentokrát jsme z naší nabídky vybrali:
Goyovy přízraky

Svatava Šebestová

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
naše knihovna pro Vás rozšířila nabídku, např. o knihy o výchově.
Pozitivní výchova sourozenců v rodině, Mé dítě si věří, I rodiče by měli
dělat chyby apod. Také jsme obnovili výměnný fond, kde zajisté naleznete i
pro Vás zajímavé čtení.
V říjnu si naše knihovna pro Základní a Mateřskou školu připravila
program Seznámení s knihovnou. Děti přivítala knihovnice paní Monika
Lauterbachová, která měla připravený zajímavý program (skládání
obrázků, vyhledávání knih, čtení pohádek). Pro děti to byl zajímavý zážitek,
některé byly v knihovně poprvé a doufejme, že ne naposledy.
Jistě jste si již všimli, že máme v knihovně novou knihovnici, a to
paní Veroniku Solomonjan, která se na Vás bude těšit každé pondělí a tímto
děkujeme paní Monice Lauterbachové za skvělou práci.
19. 12. 2012 zveme všechny děti na vánoční tvoření
ze samotvrdnoucí hlíny, kdy si můžete vytvořit vánoční ozdoby, jmenovky
a cokoliv, co Vás napadne. Moc se na Vás těšíme.
Jelikož se nám blíží konec roku, chtěly bychom Vám poděkovat,
že jste tak pilní čtenáři a doufáme, že i v Novém roce si najdete chvilku a
přijdete nás navštívit. Přejeme Vám krásné Vánoce, plné lásky a pohody,
dětem bohatého Ježíška a do Nového roku pevné zdraví a spoustu sil.
Přeji knihovnice
Veronika Solomonjan a Lucie Zehnalová

Jean-Claude Carriere a Miloše Formana
Zatímco většina evropských zemí se
probouzí z náboženského tmářství, Španělsko upí v
izolaci pod slabošským králem Carlosem II. a jeho
ošklivou manželkou. Země setrvává v kleštích
církve a neúprosné inkvizice. Svědomitě ji slouží i
Lorenzo, mladý horlivý mnich. V temné dobové
atmosféře tvoří svá vrcholná díla uznávaný dvorní
malíř Francisco Goya.
Portrétuje půvabnou mladičkou Ines, dceru bohatého madridského
obchodníka, a jeho nedokončený obraz upoutá Lorenzovu pozornost. Mladý
inkvizitor nemůže tušit, že v tu chvíli se jeho osud radikálně obrácí.
Lorenzo, vtažen do víru nečekaných údálostí, začne hájit dívku
nespravedlivě obviněnou z kacířství a ocitá se ve vnitřním sváru. Neustane
v pomoci, ani když je Ines uvržena do vězení. Může vůbec v ponurých
zdech žaláře za těchto krutých podmínek vykvést láska mezi kacířkou a
inkvizitorem? Anebo je to jen přízrak, který zmizí.
Lucie Zehnalová, Veronika Solomonjan

PRUŠÁNEK
Drakiáda 2012
Strniště nad Prusy zase po roce ožilo. V neděli 14. 10. vytáhly děti
s rodiči draky, tatínci je posléze zkontrolovali a poopravili,
zatímco maminky dohlédly na to, aby všichni byli teple oblečení a šlo se na
pouštění draků. Bylo poměrně příjemné počasí, hojná účast, široké
zastoupení různých druhů, do vzduchu pouštěných, objektů a panovala
dobrá nálada. Jenom vítr ustal, a tak jsme museli hodně zapojit nohy.
Nakonec se přece jen většina draků dostala aspoň na chvilku nahoru a mohli
jsme odměnit majitele:

nejvýše vzlétnuvšího draka: Anežka Svobodová,
nejrychleji vzlétnuvšího draka: Leontýnka Vejrostová,
nejoriginálnějšího draka: Justýna Černochová.
A s nimi i všechny ostatní děti sladkostmi.
Po hodině a půl jsme se vydali domů. S větrem v zádech.
Těšíme se na vás na dalších akcích nebo na pondělních setkáních
mateřského centra na obecním úřadě.

Za MC Prušánek
Judita Špičáková

FARNÍ LISTY
Očekávání
Očekávání není to nejpříjemnější, co nám přináší život.
Samozřejmě očekávání něčeho zlého, np. předpovídaného konce světa,
anebo jiného neštěstí, je velkým utrpením. Mimochodem nebojte se konce
světa stejně, jak se nebojíte večera. Víme, že přijde noc a po ní den, proto

nás sám večer neděsí. Stejné to bude s koncem světa, až už jednou přijde
v jakékoliv podobě.
Ale i na dobré věci se čeká těžko, když to trvá dlouho. Stáváme se
netrpělivými a nervózními. A přece čekání je nějakým časem, který
můžeme jednoduše využit k dobrému anebo ho promarnit. Proto se samo
čekání může stát pro člověka obohacujícím. Takto určitě mysleli naší
předkové, když vymysleli advent /lat. než přijde/. Tento čas je dobře využit
k zamyšlení: na co se vlastně chystám? Co čekám od těchto svátků?
Co čekám od Nového roku? Na co vlastně vůbec čekám?
Vánoce jsou nejvíce očekávanými svátky v celém roce. Myslím,
že všichni od Vánoc očekáváme spolu s oslavou (ať už vnější formou dárků,
nebo návštěvou bohoslužby) ještě něco. Něco uvnitř svého srdce, něco,
co se dá těžko pojmenovat, něco, co bych třeba nazval láskyplným dotekem
Boha, radostí srdce. Mám na mysli to, co zakusili pastýři z Betléma,
co zakusili o několik dnů později králové z východu a co od té doby
zakusilo nespočet lidí, kteří uvěřili, že v Ježíši Kristu k nám přichází Bůh
a dává nám sám sebe.
On přichází proto
– aby nás osvobozoval od zla, které máme v sobě i od zla, které
přichází zvenku
– aby posílil všechno, co je v nás dobré a povzbudil nás
pro všechno, co můžeme udělat správného a potřebného
– aby potěšil všechny nešťastné a dal jim novou naději
– aby nás vyzvedl ze všech špatných závislostí, do kterých jsme se
dostali
– aby odpustil naše selhání
– aby se nám dal nalézt jako ten, který chce naše dobro
– aby nám dal zakusit radost z toho, že se staneme jako on,
obdarováním druhých.
Ježíš Kristus přišel, aby nás ujistil, že nás má Bůh rád, že u něho
(na rozdíl od nás - lidí) neexistuje někdo odstrčený, osamocený,
nemilovaný,… A to je vlastně důvod vánoční radosti a kořen téměř všech
věcí, které se o vánocích staly zvykem a tradicí.
V tomto pohledu se stává zřejmým, že sebekvalitnější večeře
se vším, co k tomu patří, s vysněnými dárky, zůstanou něčím prázdným,
pokud se, jak zpíváme v naší nejznámější koledě, nenarodí Ježíš Kristus
i nám a neotevře prostor, ve kterém se setkáme se tím, který je původem
každé radosti, s Otcem všeho, co je.

Letos nám věřícím, dal papež úkol zamyslet se nad svou vírou
v náboženském smyslu, proto jsme tento čas nazvali Rokem víry. Ale
myslím si, že položit si otázku: „čemu nebo komu ještě věřím, komu ne,
a proč?“, je dobré pro každého člověka, neboť bez víry nelze žít. Bez víry
nelze milovat, důvěřovat, spolupracovat, prostě žít. Nevěřit nikomu ani
ničemu je čisté peklo na zemi. O Vánocích si připomínáme, že se nám Bůh
ukázal jako naprosto spolehlivý a důvěryhodný Partner pro každého
člověka, který jenom tím, že je, přináší spousta dobrého.
Chtěl bych vás pozvat na setkání s Bohem, který k nám přichází
v tomto malém Děťátku. Každoroční Vánoce nám připomínají příchod
Ježíše na zem, ale On k nám přichází každý den. O těchto svátcích si to
chceme opět uvědomit. Jak to budeme prožívat ve farnosti?
Adventní a Vánoční doba:
24. 12. – půlnoční mše sv. v 22.00 hod.
25. 12. – Slavnost Narození Páně – vánoční bohoslužba v 11.00 hod.
Odpoledne vánoční pásmo.
26. 12. – Svátek sv. Štěpána prvomučedníka – mše sv. v 11.00 hod.
30. 12. – Svátek Boží Rodiny – mše sv. s obnovou manželských slibů
v 11.00 hod.
1. 1. 2012 –novoroční bohoslužba v 11.00 hod.
5. 1. 2012 – nás navštíví Tři králové s prosbou o příspěvek do charitní
sbírky pro potřebné, nemocné a staré. Přijměte je prosím vstřícně
a laskavě. Za každý příspěvek na činnost katolické Charity vám srdečně
již nyní děkuji.
Postní doba, Velikonoce:
13. 2. 2012 popeleční středou vstoupíme do postní doby – mše
svaté s obřadem popelce v 17.00 hod.
Příští rok bude jubilejním výročím příchodu sv. Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu. Letos jsme si připomínali náš velký dar svátosti
biřmování, v příštím chceme oživit svůj vztah k Ježíšovi přítomnému
ve svátost Eucharistie. Proto nabízím příležitost přípravy
na sv. přijímání pro ty pokřtěné dospělé, mládež a děti, kteří to ještě
neučinili. Zahájení přípravy začneme od popeleční středy. Zájemci,
ať se přihlásí osobně.
pobožnost křížové cesty se bude konat každý čtvrtek po mši svaté
31. 3. 2012 - oslavíme Velikonoce

28. 4. 2012 – budou naše farní hody ke cti sv. Jiří, patrona kostela
Vrcholem Roku Eucharistie bude společná oslava Božího Těla
ve Švábenicích 2. 6. 2013 a adorační den v M. Prusích 6. 6. 2013
Máme také nabídku pro děti a mládež:
Po celý rok se mohou děti zapojit do malých společenství: ministrantů
(pro chlapce), pěveckého sboru (pro děvčata)
Po celý advent se děti setkávají na rorátech každé úterý a čtvrtek
v 17.00 hod v kapli na faře
Po celý rok zveme všechny děti, zvláště žáky z náboženství k účasti
na dětských mších svatých každý čtvrtek v 17.30 v kostele
Chci poděkovat všem, kdo se podílí na péči o náš pruský kostel
sv. Jiří. Letos jsme vyměnili část střešní krytiny na kostele. Tato oprava
stála 257 tis. Kč. Zbývající část střechy chceme dokončit v příštím roce.
Děkuji obecnímu zastupitelstvu za vstřícnost a finanční pomoc
při této akci. Příští rok chceme opět žádat o pomoc k ukončení opravy
střechy kostela, proto budeme vděční za každý finanční příspěvek na opravy
pruského chrámu. Dary můžete také posílat přímo na účet farnosti:
1560167399/0800. Na faře můžete získat potvrzení o přijetí daru
pro osvobození od daní.
Děkuji těm, kteří jsou vždy ochotní pomoct při jakékoliv opravě,
výzdobě či úklidu kostela.
Srdečně bych chtěl pozvat každého z vás k prožití vánoční radosti
do našeho farního společenství. K vánočním svátkům a na celý nový rok
2013 přeji všem občanům pokoj a radost. Kéž by naše víra v Boha, v lidi
a v tento svět, ve kterém nám přišlo žít, byla silnější než dosud, aby se nám
žilo dobře a pokojně.
Hodně Božího požehnání při setkání s nově narozeným Kristem –
Králem pokoje.
Od oltáře pruského chrámu všem občanům žehná
P. Boguslaw

Z KRONIKY
Rok 1944
Hospodářsky byl rok tento dobrý neboť bylo dosti závlahy 606 mm;
červen byl mokrý 102 mm a rovněž i říjen 163 mm; jarní práce začínají 4.
dubna a žně 24. července; v červnu se množí myši a po celý rok dělají velké
škody; následkem mokrého podzimu a nedostatku sil se polní práce táhnou
dlouho přes listopad; i žně jest těžko zvládnout, přes to, že jsou všichni
vyzvání ku pomoci na žně, je dosti těch, kteří ač jsou do určitých objektů
přiděleni a zapsáni na práci, se tam však vůbec neobjeví; na druhé straně
však je málo těch zemědělců, kteří po celou dobu války nějakou část ať
obilí, bramboru, mléka nebo vajec a jiných životních potřeb neposkytli přes
to, že to bylo úředně zakázáno.
Toho to roku byl prolomen západní val a Německo je na ústupu na
všech frontách, zmáhá se hnutí odboje a to jak doma tak i za hranicemi; 12.
ledna je hospodářská prohlídka; 15. se odváží obecní seno do Hoštic na
dráhu; 20. schůze výrobní bitvy pro rok 1994; 21. prohlídka bramborů a
drůbeže a jejich dodávka; také se vyhazuje na silnicích sníh.
Únor, 24. zase schůze výrobní bitvy a 25. hosp. prohlídka,
předkládají se výkazy pro pracovní úřad do Brna.
Březen, 3. je soupis zvířectva; 7.se prohazuje na silnicích sníh; je
ustanoveno zákonné pojištění domácího zvířectva a platí se z koně 12.50 K,
krávy a vepře 2 K; 15. se zase revidují statkové archy; 17. je přehlídka
prac. knížek, každým rokem z jara i na podzim je zákaz volného létání
holubů.
Duben, 6. a 7. se vozí trubky drenážní na odvodnění luk; vozí se
z nádraží z Vyškova 2 vagóny; 11. se ustavuje místní komise na průzkum a
chemické složení půdy; 25. odebíráme jed na potkany; tentokráte jest
přípravek jedu vydáván ve formě perníkových kostek; v blízké obci v jedné
rodině za nepřítomnosti rodičů ho jedly celou dávku tohoto jedu děti aniž
sobě nějak uškodily; obvyklá posvícení naší farnosti jsou po celou dobu
války bez jakéhokoliv veselí.
Květen, berou se vzorky k průzkumu půdy; vyskytuje se hojně
blýskáček řepkoví a hrbáč osenní; zavádí se zde okrajem našeho katastru (za
Kopce) tzv. dálkové elektrické vedení z Polska do Vídně o vysokém napětí
22.000 voltu; 23. je zase hosp. prohlídka; také se zabírají školy pro vojenské
účely; 31. se odevzdávají brambory; též se vedou závodové dotazníky.
Červen, 1. min. zeměd. a les. A. Hrubý je ve Vyškově; dosavadní
velitel četnické stanice p. Zaorálek (je to dobý český člověk) jest přeložen a

dosazen velitel stanice Pohl, poněmčelý Čech; a platí o něm přísloví, že „
Poturčenec horší turka“, jednal a řádil zde tak, jak jenom možno domyslet;
byl postrachem nás všech, ba šetřil a tahal na světlo věci, které se odehrály
před více než 30 roky; však i jeho moc a sláva vzala také svůj konec; je
vydáno prohlášení vlády: „Český národ a jeho vláda nikdy neuznají pakt
s bolševismem“. Založena jest Česká liga proti bolševismu; rovněž
kuratorium mládeže pořádá projevy proti bolševismu.
20. června byl spáchán na vůdce atentát; tento čin provedli jeho
generálové; zajimavo, že všichni s přítomných byli buď zabití nebo těžce
raněni a vůdce z toho vyšel s malým zraněním.
Červenec, 5. se musejí hlásit špatné úrody; 6. bouře a krupobití;
nějakých škod není; jsou velká parna; 13. se odevzdávají součástky
odstředivek a máselnic, aby jich nemohlo býti v domácnostech použito; 18.
jsou přehlídky polních porostů; vydává se předpis pro osev 1944-45; je
málo dřeva a uhlí a je přidělováno na měsíce a q.
Srpen, 25. přelétá nad naším katastrem mnoho amerických letadel;
1 německé letadlo bylo nad pozemky tzv. Kalvárije sestřeleno a na Břestě
zůstalo ležet, pilot se zachránil; 27. je jednáno o přenechání 6 dílku
Pastvisku jak již dříve uvedeno, na zřízení sport. hřiště pro kuratorium
mládeže.
Září, 3. je víkaz hosp. zvířectva; 12. prispolových prasat; 15. je
prohlídka protipožárního opatření jako komíny, elek. vedení, stohy slámy,
štíty aj. 25. je prohlídka koní po stájích; svážíme dřevo do Vyškova; 30. se
podepisuje dodávka máku.
Říjen, 2. jsou posunuty hodiny o hodinu zpět; jsou zase dodávky
drůbeže; 13. zase odvod koní a odevzdávají čísl.: 1, 7, 38 a 46; platí se
pokuty za nedodané obilí; za 1 q 500 K; 23. jsou vyvěšeny po obci
výstražné plakáty o chování se obyvatelů; 25. je přehlídka koní v Lulči; 28.
je hosp. prohlídka.
Listopad, zajišťují se úředně volné byty a postele pro něm. vojáky;
veškeré hosp. dodávky jsou zaměřeny a převádí se na mléčné jednotky; 28.
se podepisuje dodávka bramboru; vozíme řepu z Komořan do Vyškova do
cukrovaru.
Prosinec, 3. hospodářské výkazy a soupis zvířectva; 5. zase hosp.
prohlídlka; 4. odevzdávají čísl. 20, 23 a 25 koně; 7. se svolávají k odvodu
zemědělské ročníky 1921-1923; mají se odevzdávat brambory; předpis při
10 ha hospodářství je 50-70 q; má se odevzdávat co nejrychleji obilí; máme
jít seškrabovat na silnici bláto, máme jíti do Hoštic klást řepu a to všechno
pod trestem a pokutou; už to posíláme k čertu; vždyť je to horší jak za

roboty, kdo dřel toho udřou a kdo nedělal nedělá, ale poroučí; zdá se že
člověk nemá cenu psa. 11. nastupuji mladí zemědělci na zákopové práce
v počtu 8 do Dolních Rakous u Vaz.jezera a Bruku. 14. jsou výkazy osetých
ozimů; vánoční svátky slavíme uprostřed hrůzy, co bude zítra; 25. je
honička na ty, kteří opustili nucené práce v říši; strůjcem honičky je, jak
dříve uvedeno, velitel stanice Pohl; 26. se zajišťuje odvoz dřeva a pracovní
síly pro zákopy.

SOKOL
Tak je další rok za námi a s končícím rokem 2012 hodnotíme
uplynulé období také v naší TJ Sokol Mor. Prusy a plánujeme činnost
na rok příští.
Také v letošním roce se nám podařilo uspořádat téměř všechny
naplánované sportovní, kulturní a brigádnické akce. Uspořádali jsme
tradičně hodovou zábavu, proběhl dětský sportovní den, dva nohejbalové
turnaje, kopaná svobodní x ženatí a nově turnaj čtyřher v tenisu. Tento
tenisový turnaj se dohrával v měsíci září, a tudíž dlužíme výsledky.
Přihlášeno bylo 9 čtyřher a umístění prvních tří bylo následující:
1. Místo: Rückl Petr ml., Vejmola Jaroslav ml.
2. Místo: Molitoris Josef, Hladký Jan
3. Místo: Pacák Roman, Večerka Jiří
Doufáme, že tento turnaj obohatí tradiční letní sportovní kalendář.
Neproběhl volejbal.
Co se týká oddílů – nohejbalový se účastnil pravidelných okresních
soutěží v počtu dvou mužstev. Stolnětenisový – má jedno mužstvo
v krajském přeboru I. třídy a dvě družstva v okresních soutěžích. Družstvo
žáků hraje znovu okr. žákovskou ligu. Na Štěpána 26. 12. 2012 pořádáme
tradiční Vánoční turnaj – již XXII ročník.
Do oddílu rekreačního sportu spadají organizace již zmíněných
dětských sportovních dnů, kopané svobní x ženatí a v loňském roce proběhl
I. ročník Silvestrovského fotbálku na novém kurtu, který bychom chtěli
zopakovat i v letošním roce.
Do brigádnické činnosti spadá většinou starost o hřiště. Na jaře se
osela tráva kolem nového kurtu, dávala se síť od kiosku na stávající kurty,

obkládal se výčep v kiosku. Voda na kiosku je vypuštěna a zařízení je
připraveno na přezimování.
Co se týká plánování na rok 2013 – chtěli bychom zachovat činnost
na stejné úrovni jako v roce letošním.
Závěrem chci poděkovat za práci členům výboru TJ a dalším
členům, kteří se starají o činnost jednoty, za spolupráci s obecním úřadem
v Mor. Prusích a všem sponzorům, kteří pomohou jak s tombolou
na hodové zábavě, tak s cenami pro úspěšné sportovce.
Za výbor TJ Sokol Mor. Prusy přeji všem občanům klidné a šťastné
vánoce a do nového roku 2013 pevné zdraví.
Jan Hladký

SDH MORAVSKÉ PRUSY
Na podzim jsme úspěšně dokončili soutěž hasičských okrsků, které
jsme se zúčastnili společně s družstvy hasičů z Bohdalic, Kučerova,
Manerova, Hlubočan, Pavlovic a Bohatých Málkovic. Příští rok se této
soutěže budeme účastnit znovu. Plánujeme jedno soutěžní kolo uspořádat
u nás na hřišti.
Na závěr roku jsme zazimovali naši hasičskou techniku ve zbrojnici
a hasičskou základnu na hřišti před nastávající zimou.
Doufáme, že příští rok bude pro nás úspěšnější než ten letošní.
Přejeme i Vám úspěšný nový rok.
Jiří Řezník

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Předváděcí akce v Boškůvkách
Ve čtvrtek 11. října proběhla v Boškůvkách předváděcí akce
komunální techniky od firmy Garden Studio pro všechny starosty obcí
a jejich pracovníky z celé Ivanovické brány. K vidění byla technika
na sečení trávy, vysokého porostu, odklízení sněhu nebo třeba k čištění
komunikací. Jednalo se o ruční sekačky i různé typy traktorů

s příslušenstvím, které byly předvedeny při práci a pracovníci obcí si je
mohli vyzkoušet.

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
V pátek 30. listopadu se v 17.00 hod. sešli občané a děti
před školou, aby společně přivítali adventní čas a slavnostně rozsvítili
vánoční stromek. Děti z mateřské školy a žáci základní školy si se svými
učitelkami připravili moc hezká vystoupení a v závěru programu starosta
obce rozsvítil stromek. Poté bylo pro všechny připraveno drobné
občerstvení - něco na zahřátí, o které se postarali manželé Kubíkovi a také
mohli všichni ochutnat skvělé koláčky našich kuchařek ze ZŠ.
Mikulášská nadílka

Vítání občánků

Ve čtvrtek 6. prosince proběhl v sále kulturního domu program
s názvem „Mikulášská nadílka s Krejčíkem Honzou“. Zhruba 55 dětí
shlédlo divadelní představení Krejčíka Honzy a jeho kamaráda spínacího
špendlíka Nesmyslíka, při kterém si děti zazpívaly, zatančily a také se
naučily, jak se mají správně chovat, zdravit dospělé i kamarády a hlavně
používat kouzelná slovíčka „prosím“ a „děkuji“. V závěru programu se
z pekla přiřítil čert, ale naštěstí máme jen hodné děti a žádné si neodnesl.
Poté přišel hodný Mikuláš, který dětem rozdával dárečky a sladkosti.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na vystoupení dětí i přípravě
občerstvení při rozsvěcení stromku a také všem, kteří pomáhali s přípravou
a výzdobou sálu pro Mikulášskou nadílku.
Za obecní úřad
Kateřina Burešová

UDÁLOSTI

V neděli 18. listopadu proběhlo v zasedací místnosti obecního
úřadu vítání nových občánků. Vítali jsme dvě krásné holčičky - Adinu
Hlaváčovou a Lauru Vejrostovou, obě z Moravských Prus. Pro všechny
přítomné si děti z mateřské a základní školy pod vedením paní Jarmily
Voščekové připravily krátké vystoupení, za které jim moc děkujeme. Našim
novým občánkům přejeme především hodně zdraví, štěstí a lásky.

Odstěhovali se:

Martin Pavézka, Moravské Prusy

Přistěhovali se:

Ševečková Petra, Moravské Prusy
Ambroz Daniel, Moravské Prusy
Jičinský Michael, Moravské Prusy
Květa Vejrostová, Moravské Prusy

Narodila se:
Sňatek uzavřeli:

Laura Vejrostová
Jakub Přibylík a Julie Plachá

Jubileum:
říjen 2012

Miroslav Řezník
Karla Špičáková
Marie Nováková

listopad 2012

Eva Valová
Marie Adlerová
Václav Mazel
Věra Pospíšilová
Jaroslav Vala
Stanislav Trávníček
Marie Babáková
Jiří Večerka

prosinec 2012

Květoslav Hynek
Pavol Buček
Eva Dostálková
Blažena Peričková

Úmrtí:

Jaroslav Jarmar
Josef Toman

