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ÚVODNÍK
Taky nevíte, jak se to stalo? Jak je možné, že už je další rok
pryč? Jako včera si pamatuju, jak jsem psala pohádky a filmy, které
mám spojené s Vánocemi (viz Občan 4/2013).
Teď přemýšlím, co všechno, kromě kapra, stromečku,
adventního věnce apod., se stalo vánoční tradicí. Dle mého názoru
k tomu přibylo (šílené) nakupování. Samozřejmě je hezké, že chceme
udělat radost svým blízkým splněním jejich přání! Ale upřímně… Když
začnou vánoční výprodeje (nejpozději) v listopadu a všude na nás číhá
vánoční výzdoba, je to ještě pro nás ta výjimečná atmosféra, která
přichází jen jednou v roce? Vnímáme ještě první adventní neděli jako
začátek vánočního času?
Řekla bych, že předvánoční nákupy v lidech budí spíše pud
sebezáchovy, kdy se snaží nakoupit, v co nejrychlejším čase, za co
nejméně peněz, co nejvíce dárků. Ani se moc nedivím, že někteří už
v půlce prosince nechtějí vidět vánoční výzdobu a sestavují žebříčky
nejotravnějších vánočních koled a písní, které v obchodech slyšíme stále
dokola.
Naštěstí mám Vánoce bezmezně ráda a těším se na ně vždy bez
ohledu na vnější nepříznivé vlivy! Těším
se na vybírání dárků těm, co mám ráda
(i když se už na konci směny prodavačka
nedokáže usmívat), těším se na zpívání
koled (i když jsem je slyšela
už nesčetněkrát), těším se na svařené víno
na kterémkoli náměstí (i když musím
vystát frontu), těším se na pohádky (i když
znám televizní upoutávky zpaměti), hlavně
se těším, na naše čtyři vánoční návštěvy
během dvou dnů (i když jsme se viděli
minulý týden)!

Tereza Řezníková
fanynka Vánoc

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výňatek nejdůležitějších bodů z veřejného zasedání zastupitelstva
obce (ZO) ze dne 30. 9. 2014
 ZO Prusy-Boškůvky schválilo prodej pozemku parc. č. 24 v k.ú.
Boškůvky o celkové výměře 144 m2 dle GP č. 167/2014 rozděleného
na dvě parcely - parc. č. 24/1 o výměře 102 m2 a parc. č. 24/2
o výměře 42 m2. Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků za
50,- Kč/m2. Náklady na vklad do KN a sepsání smlouvy ponesou
kupující, daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající.
 ZO Prusy-Boškůvky schválilo prodej pozemku parc. č. 272/2 zastav.
plocha bez čp/če o výměře 49 m2 a parc. č. 2661/3 orná půda o
výměře 319 m2, obě na LV 1v k.ú. Moravské Prusy za nabídnutou
částku 56,- Kč/m2, dle znaleckého posudku. Celková částka za oba
pozemky činí 20 608,- Kč. VaK Vyškov, a.s. ponese veškeré náklady
spojené s převodem majetku a zajistí podání přiznání i zaplacení daně
z nabytí nemovitých věcí.
 ZO Prusy-Boškůvky schválilo prodej části pozemku parc. č. 1924/10
v k.ú. Moravské Prusy o
 výměře 26 m2 za nabídnutou částku 400,- Kč/m2 firmě E.ON ke
stavbě nové trafostanice v ulici Za kopci. Kupující ponese veškeré
náklady spojené s převodem majetku a zajistí podání přiznání i
zaplacení daně z nabytí nemovité věci.
 Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku na Zouvalce
parc. č. 377/12 v k. ú. Moravské Prusy a pověřuje starosty obce
k dalším jednáním v této věci.
 ZO ruší z usnesení č. 1/2008 bod č. 3 - prodej části nemovitosti parc.
č. 2090/2 v k. ú. Moravské Prusy.
 Podmínky pro sloučení příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Zastupitelstvo obce:
1. Mění název Základní školy Moravské Prusy, okres Vyškov,
příspěvkové organizace od 01. 01. 2015 na: Základní škola a
Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková organizace.

2. Ukládá Mgr. Svatavě Šebestové, ředitelce ZŠ, postarat
se o veškerá hlášení změn v souvislosti se sloučením Základní
školy Moravské Prusy, okres Vyškov, p. o. s Mateřskou školou
Moravské Prusy, p. o. na příslušných úřadech a zaevidovat změny
v síti rejstříku škol.
3. Převádí veškerá práva a závazky přecházející Mateřské školy
Moravské Prusy, p. o. na přejímající: Základní škola a Mateřská
škola Moravské Prusy, p. o. s účinností od 01. 01. 2015.
4. Svěřuje „Vestavba: kout hrací s kuchyňskou linkou a mazlíkem“
- majetek dle Smlouvy o výpůjčce s Mateřskou školou Moravské
Prusy, příspěvkovou organizací ze dne 21. 12. 2010 do výpůjčky
organizaci Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy,
příspěvková organizace od 01. 01. 2015.
5. Ruší zřizovací listinu Mateřské školy Moravské Prusy, p. o.
ze dne 30. 09. 2009, která pozbývá platnosti dnem 31. 12. 2014.
6. Ruší Smlouvu o výpůjčce částí školní budovy a školní zahrady
do bezplatné výpůjčky mezi Obcí Prusy-Boškůvky, Základní
školou Moravské Prusy, okres Vyškov, p.o. a Mateřskou školou
Moravské Prusy, p. o. ze dne 5. 10. 2010.

ZO schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ, jehož součástí je
nový název ZŠ po sloučení a dále vymezení hlavní činnosti
s platností a účinností dodatku č. 2 od 1. 1. 2015 (dle přílohy).

ZO schvaluje zadání zpracování žádosti o dotace dle předložené
cenové nabídky firmy AXIOM engineering, s.r.o. a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy. Jedná se o zateplení budovy
kulturního domu. Pokud budou vypsané dotace, podá obec žádost.

Rozpočtové opatření č. 4/2014 a č. 5/2014:
RO 4/2014:
Navýšení příjmů: 370.500,- Kč
Navýšení výdajů: 370.500,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 12. 8. 2014: 7 418.400,- Kč.
RO 5/2014:
Navýšení příjmů: 62.000,- Kč
Navýšení výdajů: 62.000,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 30. 9. 2014: 7 480.400,- Kč.

Výňatek nejdůležitějších bodů z ustavujícího veřejného zasedání
zastupitelstva obce (ZO) ze dne 5. 11. 2014
Body č. 1 – č. 7
 Schvalování programu, určování ověřovatelů zápisu, zapisovatele,
volba mandátové a volební komise, Jednací řád zastupitelstva a volba
starosty, místostarosty, členů rady a výborů (viz podrobný rozpis
dále).
Bod č. 8
Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu za výkon
funkce ode dne 5. 11. 2014 neuvolněným členům rady, zastupitelstva
a výborů v této výši:
 Místostarosta obce
7.000,- Kč
 Členové rady
1.000,- Kč
 Členové zastupitelstva
280,- Kč
 Předseda kontrolního, finančního a kulturního výboru zastupitelstva navýšení odměny člena zastupitelstva o 110,- Kč.
 Členům kontrolního, finančního a kulturního výboru bude odměna
člena zastupitelstva navýšena o 110,- Kč.
 Člen finančního výboru, který není členem zastupitelstva, náleží
odměna 110,- Kč.
Zastupitelstvo obce Prusy-Boškůvky v souladu s § 77 odst. 2
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat
ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude
odměna náležet ode dne složení slibu.
Bod č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření rady obce k provádění
rozpočtových opatření v tomto rozsahu:
 v rámci položek jednotlivých paragrafů,
 v rámci státních dotací a jiných dotací,

 v rámci paragrafů v případě nutných výdajů.
Vše s dodatečným projednáním na
zastupitelstva obce.

nejbližším

zasedání

DALŠÍ INFORMACE OBČANŮM
Odpady
Každý rok obec zajišťuje kontejnery na velkoobjemový odpad,
svoz nebezpečného odpadu a sběr elektroodpadu. Od ledna 2015 bude
nově zajištěn i odvoz bioodpadu. Hasiči sváží a sbírají po obci velký
elektroodpad a železo. Během roku sbírá a třídí spoustu odpadu také
základní škola, takže je možnost jakýkoliv odpad legálně a zdarma
v průběhu roku odevzdat. Mimo to, je možné odvézt odpad z domácnosti
v průběhu roku do firmy Respono a. s. ve Vyškově, kde je uložení
pro občany bezplatné! Pouze předložíte občanský průkaz a faktura
za odpad následně přijde obecnímu úřadu (musí se však jednat o odpad
z domácnosti, ne z podnikatelské činnosti!). Možností, jak bezplatně
odevzdat jakýkoliv odpad, je spousta, proto nechápeme, proč někteří
občané stále nosí odpad do kontejneru u hřbitova, který k tomu není
určený! Do tohoto kontejneru nepatří koberce, cihly, stavební suť,
shnilé brambory, jablka, stromky ani jiný odpad! Žádáme proto občany,
aby kontejner u hřbitova využívali opravdu jen na odpad z hrobů
(věnce, svíčky, kytky…).
Celoroční sběr odpadů určených k recyklaci:
 veškerý starý textil, obuv, různé doplňky jako pásky, kabelky,
bižuterii a také hračky do kontejneru firmy Revenge, a.s., který stojí
na parkovišti u kulturního domu v Mor. Prusích,
 sběr vršků od PET lahví na obecním úřadě nebo ve škole,
 sběr použitých baterií do krabiček k tomu určených, které jsou
umístěny na obecním úřadě, ve škole nebo v obchodě p. Slezákové,
 papír v garáži pod školou,
 drobné elektro do kontejneru ve škole (hned za vchodovými dveřmi),
 mobilní telefony, cartridge a tonery z tiskáren ve škole.

Svoz odpadu mezi svátky
V úterý 23. 12. 2014 proběhne pravidelný svoz komunálního
odpadu. Z důvodu svátků žádná změna není.
Kanalizace
Jak jsme již avizovali v minulém čísle Občana, připravuje
se dotační výzva na kanalizace. Z toho důvodu jeli v listopadu
s projektem kanalizace starosta obce p. Šebesta, místostarosta p. Večerka
a člen rady p. Gerec na Ministerstvo zemědělství v Praze, aby tam
konzultovali projekt a naše možnosti.
Návrh rozpočtu na rok 2015
Na
fyzické
i
elektronické
úřední
desce
(http://prusyboskuvky.imunis.cz/edeska/) je od 1. 12. 2014 vyvěšen
návrh rozpočtu obce na rok 2015. Občané si ho tam mohou prohlédnout
do 19. 12. 2014.
Akce plánované v I. čtvrtletí 2015:
16. 01. 2015 od 20.00 hod. Myslivecký ples
07. 02. 2015 od 20.00 hod. Hasičský ples
22. 02. 2015 od 15.00 hod. Dětský karneval
Milí spoluobčané,
celý čas adventu a vánoční svátky jsou časem k zamyšlení.
Časem, který bychom měli věnovat rodině, lidem. Věnujme proto více
času setkávání, než shánění dárků. Snažme se především udělat radost
blízkým a vyjádřit to, co nosíme uvnitř v srdci. Měřítkem lásky není
velikost dárku, stačí pouze maličkost jako doklad toho, že myslíme
na druhé...
Vánoce jsou svátkem, na který se asi nejvíce těší děti. Důvodem
jsou především dárečky, které najdou pod rozsvíceným stromečkem.
Dejme si ještě jeden dárek, který nic nestojí, a to chvíle strávené v kruhu
rodinném či přátel a přejme si, aby v tomto vánočním čase nikdo nebyl
sám.
Jménem členů zastupitelstva, zaměstnanců úřadu i jménem svým
přejeme dětem, aby si užily vánoční čas plný radostného překvapení

a očekávání. Vám všem přejeme krásné prožití svátků vánočních, ať
stále platí, že Vánoce jsou svátky klidu a pohody, aby se kouzlo Vánoc
nevytratilo ve spěchu mít vše uklizeno, vyzdobeno, napečeno a navařeno.
Do nastávajícího nového roku 2015 přejeme všem především
zdraví, které je a vždy bude základem vašich přání a úspěchů, jak
v rodinném, tak osobním i v pracovním životě.
Za obecní úřad
Lubomír Šebesta a Kateřina Burešová

MATEŘÍ DOUŠKA
Co zažily děti v mateřské škole od začátku školního roku
Letošní září bylo jakoby začarované. Naši noví žáčci nám téměř
vůbec neplakali, takže se začátek školního roku obešel bez stresu
a proběhl v klidu a pohodě A tak jsme se mohli hned v úterý 30. září
vydat na výlet plný dobrodružství do Dinoparku ve Vyškově. Všichni
byli nadšení z poznávání dinosaurů malých, ale i těch obřích rozměrů.
Děti se dověděly, kteří dinosauři byli masožravci a kteří naopak ne.
Na vlastní oči viděly jejich hnízda i vejce. Vydali jsme se také
na výpravu ponorkou, kde jsme viděli podmořské dinosaury a jejich
život. Nechyběla jízda Dinovláčkem, který nás zavezl do ZOO, a i tam
jsme si to ještě také stihli prohlédnout.
Koncem září do naší školky dorazilo divadlo, tentokrát
s pohádkou Jak včelička zachránila králíčka. Celou pohádkou děti
provázel kašpárek, děti vyřešily každou jeho hádanku a pohádka dobře
dopadla.
Na konci října k nám opět do MŠ zavítal pan Břetislav
Vojkůvka. Jeho vystoupení bylo složeno z krásných melodických písní
a rytmických skladeb. Děti si při nich zazpívaly a zatancovaly si.
Koncert si náramně užily. Ve čtvrtek 9. 10. 2014 jsme pro děti a jejich
rodiče připravili další ročník Dobývání pevnosti skřítka Korálka.
Na školní zahradě se sešli maminky i tatínkové v hojném počtu, aby
si s dětmi užili příjemné podzimní odpoledne. Děti se díky Korálkovým
úkolům dostaly do světa pohádek, překonávaly překážkovou dráhu,

poznávaly stíny a vyzkoušely si, kolik schovaných věcí si dokáží
zapamatovat. Jeden úkol byl samozřejmě připraven i pro rodiče, a to
vyzkoušení si svůj čich. Někteří rodiče byli překvapeni, že to není až tak
jednoduché, jak si mysleli. Po splnění všech úkolů děti čekal úkol
nejtěžší, ale nejvíce očekávaný - hledání pokladu. S menší nápovědou
se dětem povedlo poklad najít a s úsměvem na rtech odcházely
spokojeně všichni domů. K dobré pohodě přispěly maminky svým
výborným pohoštěním! Ještě jednou jim moc děkujeme!
Listopad uběhl jako voda a je tu prosinec čas pohádek
a zázraků. Hned začátkem měsíce, ve středu 3. 12. 2014 se děti ze třídy
Motýlků vydaly na společný výlet se školáky do střediska
enviromentálního vzdělávání Lipka. Program začal setkáním s loutkou
Večerníčka. Ten jim přiblížil, jak někteří hrdinové pohádek vypadají
ve skutečnosti, čím se živí a jak žijí v přírodě. Děti si prohlížely šupiny
z ryb, žížalu, peříčka pod lupou apod., společně si postavily model lesa
a největším zážitkem bylo prolézání modelem mraveništěm! Vydaly
se také do lesa, kde poznávaly stopy zvířátek a plnily další úkoly. Při
zpáteční cestě autobusem se děti ptaly, kdy pojedou znovu!
A už je tu ta doba, na kterou se všichni tak těší! Toto období
jsme nazvaly My se čerta nebojíme! Ve školce jsme četly čertovské
pohádky, zpívaly písničky, vyráběly andílky i čertíky. Vypadá to u nás
jako v opravdovém peklíčku i s malými nezbednými čertíky. Letos přišel
Mikuláš se svým doprovodem v pátek 5. 12. 2014. Děti měly připravené
písničky a tanečky, které Mikulášovi předvedly. Potom anděl obdaroval
děti balíčkem plným sladkostí. A co čert? Ten u nás neměl žádnou práci,
protože do naší školky chodí jen samé hodné děti. Děkujeme paní
Bednářové, Bubeníkové, Košutové a Jarmarové za přípravu balíčků!
Děkujeme družstvu Švábenice za sponzorský dar!
Čas vánoční nastal a s ním i čas příprav na vánoční besídku.
Naučili jsme se spoustu nových básniček a písniček a tak už jen čekáme,
jak dopadne vystoupení v kulturním domě.
Teď mi už nezbývá než za všechny pracovnice naší školky,
popřát všem obyvatelům Moravských Prus a Boškůvek krásné Vánoce
a klidný, pohodový rok 2015!
J. Měřínská
Ředitelka MŠ

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
V polovině října se žáci 1 .a 2. ročníku zúčastnili naučnězábavného projektu Akuplus+ pro malé kouzelníky, kde se díky
kouzelníkovi Voltíkovi, jeho pomocnici Leontýnce a videoprezentaci
dozvěděli o tom, jak vzniká elektrická energie, proč je důležité s ní
šetřit, jak s ní bezpečně zacházet... Domů si pak odnášeli kouzelnické
čepice a balónky s kouzelnickou hůlkou, díky kterým si mohli vyzkoušet
jednoduchý pokus se statickou elektřinou.
Děti ze 3. a 4. ročníku absolvovaly dvouhodinový program
misePlus+, který byl zaměřen na znalosti o elektrické energii, o její
úspoře a na ochranu životního prostředí. Děti si vyzkoušely několik
pokusů a na závěr si odnesly batoh s výbavou energetického agenta
misePlus+, který obsahoval např. tričko nebo USB disk. Oba programy
byly pro děti zdarma.

Před podzimními prázdninami jsme uspořádali tradiční dílničku
Podzimní tvoření, na které si mohlo kolem čtyřicítky návštěvníků
vytvořit Jackovy lampy z dýní, skřítky z květináčků, netopýří a dýní

svícínky, ducha či dýni na zavěšení, podzimní lampičku ze zavařovací
sklenice, ježka na kolíčku či šneka s kaštanovou ulitou.
Děkujeme ještě jednou paní Burešové a paní Řezníčkové
za dodání dýní. Účast byla opravdu hojná i přesto, že spousta dětí
nemohla přijít kvůli nemoci.

Úterní podvečer 11. 11. patřil svatomartinskému lampionovému
průvodu, kterého se zúčastnilo kolem 140 lidí od těch nejmenších
v kočárku až po babičky a dědečky. Letos nám počasí opravdu přálo,
bylo poměrně teplo a vítr tolik nefoukal.
Na místním hřišti byla připomenuta legenda o svatém
Martinovi, který obdaroval prosícího žebráka kusem svého pláště, poté
jsme našeho dobrodince následovali v průvodu pestrobarevných
lampionů a rozličných světýlek až na druhý konec vesnice, kde na děti
čekaly dárečky od rytíře Martina - perníkové podkovy, svítící tyčinky,
propisky a gumy či sladkosti. A zatímco někteří využili svezení se
na Martinově koni, jiní se zahřívali svatomartinským čajem, který
pro nás připravily naše paní kuchařky.
Poděkování zasíláme ještě jednou panu Martinu Štěrbovi
za jeho ochotu a herecký výkon, zaměstnancům Obce Prusy-Boškůvky,
zejména panu starostovi Lubomíru Šebestovi za zajištění technického
zázemí a bývalým žákyním školy za ochotu nám vypomoct.

V rámci projektu Recyklohraní jsme na úterý 18. 11. objednali
výjezdní program Recyklace hrou. Děti se hravou formou dozvěděly
jednak o negativních vlivech starých elektrozařízení a přenosných baterií
na životní prostředí (pokud jsou vyhazovány na nevhodná místa), jednak
pochopily, že recyklací dnes už dokážeme vysloužilému zařízení dát
další šanci jak posloužit lidem i přírodě. Žáci přitom pracovali s modely
elektrozařízení i s dalšími vhodnými metodickými pomůckami.
Program byl uhrazen body, které jsme získali za sběr
elektrozařízení, baterií či tonerů, na němž se podílí i řada z Vás DĚKUJEME!!!
A tak nezbývá než využít heslo: „Třiďte odpad, má to smysl!“
V pátek 28. 11. jsme se již tradičně sešli na naší návsi, abychom
slavnostně rozsvítili vánoční stromek. Svým krátkým kulturním
vystoupením zpestřily program nejen naše děti, ale i děti z Mateřské
školy. Po rozsvícení stromečku bylo pro návštěvníky připraveno
občerstvení v podobě chutných koláčků, které připravily naše paní
kuchařky. Za zvuku vánočních koled a písní jsme tak zahájili adventní
čas.Začátkem prosince jsme vyrazili do ekocentra Jezírko v Soběšicích,
kde na děti čekaly ekologické programy Barvy přírody pro 1. a 2 ročník.
Žáci se seznámili nejen se zbarvením živočichů, ale také s jejich
pokryvy těla a s barevným světem rostlin. Zahráli si didaktickou hru na
výstražné a ochranné zbarvení živočichů, prohlédli si ukázky různých
pokryvů těl zvířat a pozorují živočicha s ochranným zbarvením. Na
závěr si pak vytvořili pomocí barvených písků vlastní obrázek.
Děti z 3. a 4. ročníku pak absolvovaly výukový program Sojčí
lumpárny, kdy se věnovaly tématu přikrmování a výrobě krmítek – ta
chceme umístit na školní zahradě a pravidelně se s dětmi starat
o přikrmování ptáčků. Část programu strávily i venku, kde je čekalo
několik her.
5. 12. nás již tradičně ve škole navštívil svatý Mikuláš se svým
doprovodem. Každý se tak dozvěděl, zda si zaslouží pochvalu či má
nějaký záznam v Knize hříchů. Někteří hříšníci slibovali a podávali
čertovi ruku na to, že se polepší. Naštěstí máme v naší škole více
hodných dětí, dobré skutky převládaly, a tak čert odešel s prázdnou.
Možná jste se mnozí u nás ve škole či ve vesnici setkali s novou
tváří – slečna se jmenuje Ruxi (Ruxandra), pochází z Bukurešti, kde

pracovala jako učitelka angličtiny ve společnosti British Council
a v rámci projektu Ianua linguarum reserata se ve spolupráci se
společností SCIO dostala jakožto asistent pedagoga až do naší školy. Jde
o úžasnou příležitost pro nás všechny. Děti se s ní potkávají několikrát
denně, a to v rámci vyučování – zařazuje krátké aktivity v anglickém
jazyce v matematice, hudební výchově, předmětu člověk a jeho svět,
celou vyučovací hodinu asistuje v předmětech pracovní činnosti či
tělesné výchově a samozřejmě v anglickém jazyce. Dále vede kroužky
anglické konverzace, tráví nějaký čas i ve školní družině, jezdí s námi
na různé akce a chodí i za dětmi do školky. Po pár týdnech působení je
vidět u dětí pokrok – zejména v porozumění, ale i v odbourání bloku
mluvit. Přínos pociťujeme samozřejmě i my učitelé, jelikož denně
komunikujeme v anglickém jazyce, řešíme přirozené situace, probíráme
různé zážitky, přípravu na vyučování,… Pevně věřím, že přínos
a pokrok zaznamenají i ti z vás, kteří se přihlásili na hodiny angličtiny,
které probíhají 2x týdně.

V soutěži Vícejazyčnost je bohatství, vyhlášenou časopisem
Kamarádi, se kolektiv žáků 1. a 2. ročníku umístil taktéž na 3. místě.
Zde jsme byli navíc oceněni i za příkladnou spolupráci pedagogů
na soutěži. Tyto výtvarné úspěchy jsou výsledkem skvělé práce naší paní
učitelky Heleny Adámkové, která děti na soutěže připravuje.
Na závěr bych ráda poděkovala vám všem, kteří navštěvujete
akce pořádané naší školou, dále paním kuchařkám za přípravu
výborného pohoštění a také svým kolegyním za spoluorganizování všech
zmíněných akcí.
Přeji vám za celý náš kolektiv příjemně strávenou dobu vánoční
a do nového roku jen to nejlepší!
Mgr. Svatava Šebestová
ředitelka školy

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,

Úspěchy - naše děti zabodovaly hned ve dvou celostátních
výtvarných soutěžích – první byla pořádaná společností REC GROUP
ze Starého Města na téma Život zvířat očima dětí, kde se kolektiv žáků
3. a 4. ročníku umístil na krásném 3. místě, a získal tak pro naši školu
kromě drobných cen i volnou vstupenku do unikátní KOVOZOO.

máme za sebou nejchmurnější období roku a žel, i nad naší
knihovnou se stahují chmury.
Jak asi většina z vás ví, ze dne na den došlo k radikální změně.
Rozloučili jsme se s naší knihovnicí paní Veronikou Solomonjan
a protože k této změně došlo opravdu velice náhle, bylo nutné redukovat
i výpůjční dobu. Knihovna je tedy od listopadu otevřena pouze jednou
týdně, a to v úterý od 17 do 19 hod. Do konce kalendářního roku 2014
zůstává tedy toto provizorní řešení. Zda nás čekají nějaké změny a jaké,
to je ještě v jednání (také vzhledem k novému zastupitelstvu obce)
a určitě vás o nich budeme informovat.
Každopádně to, zda a jak aktivně bude moci knihovna dále
fungovat, záleží i na vás, milí čtenáři. V posledních letech byla naše
knihovna velice aktivní, co se týče akcí pro veřejnost. Zpočátku nabízela
nejen různé vzdělávací i zájmové programy pro děti, ale i pro dospělé.
Pro velmi malý zájem dospělých čtenářů ale nakonec zůstalo jen
u dětských akcí. Ale žel i děti je stále těžší přilákat. Nabídka akcí během

roku je přitom dost pestrá a dětem se připravený program vždy velice
líbí. Přesto je složité nalákat je zrovna do prostor knihovny. Tyto akce
navštěvují zejména děti, které samy čtou knížky a těch, zdá se ubývá.
Proto bych chtěla apelovat zejména na vás rodiče a prarodiče, abyste
podpořili zájem dětí o knížky. Sama z vlastní zkušenosti vím, že je třeba
děti trochu popostrčit a jakmile objeví úžasný svět knih, sami
se „chytnou“. Ale i přesto je třeba jejich zájem stále utvrzovat, protože
i ony jsou žel v dnešní hektické době v jednom kole. Přitom takový
„dýchánek“ se zajímavou knížkou je vítaným odpočinkem nejen pro nás,
uhoněné dospělé, ale i pro děti.
A abych vaši aktivitu podpořila, nakoukněte na následující
článek. V rubrice KNIHOMOL vás čekají tipy, které snad zaujmou vás
i vaše děti. A věřím, že vás, kteří si najdou čas a zavítají k nám, zaujmou
i jiné knihy z naší stále se rozrůstající nabídky.
S pozdravem a přáním pohodového závěru roku letošního
a všeho nejlepšího do nového roku 2015!
Monika Lauterbachová
knihovnice

KNIHOMOL
Tentokrát jsem pro vás vybrala tři další literární díla z naší
knihovny. Jistě je tu „kousek“ pro každého. Titul pro dospělé je horká
novinka, ale věřím, že i tipy pro naše dětské čtenáře zaujmou.
POSLEDNÍ DOPIS OD TVÉ LÁSKY
Jojo Moyesová
Mimořádně silný příběh vášně, nevěry a
ztráty z pera respektované britské autorky Jojo
Moyesové, který získal v roce 2011 prestižní
ocenění The Romantic Novel of the Year Award
(romantický román roku).
Novinářka Elllie při pátrání v archivu
narazí na půlstoletí starý dopis, v němž neznámý
muž žádá svoji milenku, aby opustila manžela.

Elllie příběh, skrývající se za dopisem, okamžitě zaujme – i ona sama
má poměr se ženatým mužem. Rok 1960. Jennifer Stirlingová leží
v nemocnici po vážné autonehodě a na nic si nepamatuje – na manžela,
na své kamarády, ani na to, jaká byla ona sama. Když se však vrátí
z nemocnice domů a najde tajný dopis, pomalu se začíná rozpomínat
na milence, kvůli kterému byla kdysi ochotná riskovat úplně všechno.
CAESAR A ZRADA NA KAPITOLU
Franziska Jaekelová
Gaius Julius Caesar je dodnes považován
za jednoho z nejmocnějších mužů antické doby. V
roce 46 př. n. l. byl jmenován diktátorem a vládl
naprosto neomezeně celé Římské říši, než jej roku
44 př. n. l. zavraždili jeho odpůrci. Právě v
Caesarově době se odehrává příběh Marcuse a
jeho sestry Lucie, dětí římského senátora. Oba
nedočkavě očekávají triumfální průvod k
Caesarově poctě. Záhy se však Marcus stane
svědkem tajného rozhovoru a dozví se, že skupina
zrádců plánuje spiknutí proti Caesarovi. Marcus se rozhodne zjistit více
o těchto mužích a společně s Lucií vezme věci do vlastních rukou.
Poutavé vyprávění doprovázejí zajímavé otázky, které dětem pomohou,
aby si lépe zapamatovali nejdůležitější informace o Caesarovi a jeho
době.
POHÁDKOVÝ TOBOGAN
Jiří Žáček
Už jste se, děti, někdy sklouzly na
toboganu? Nejdřív zvolna, pak rychleji,
dokolečka dokola? Tak si představte, že takhle
pěkně svižně se na pohádkovém toboganu budou
míhat pohádkové postavičky z nejrůznějších
pohádek. Že všechny pohádky znáte? Možná
ano, možná ne. Třeba tu O veliké řepě. Ale znáte
také pohádku O velkém Řepovi? A o stařečkovi,
který měnil, až všechno dostal zpátky? Známé, ale i popletené pohádky,

v kterých je všechno naruby, pro vás napsal Jiří Žáček. Kdo bude chtít,
může si pak pohádkové putování projít prstem po mapě a vyprávět
pohádku docela sám.

PRUŠÁNEK
Mikulášská besídka
Ve čtvrtek 4. prosince čekal na děti v sále kulturního domu
v Moravských Prusích šáša Viktor, který si pro ně připravil Mikulášskou
besídku plnou hudby, zpěvu a tance. Na závěr zábavného programu
přišli Mikuláš s čertem i andílkem a vzhledem k tomu, že v naší obci
máme jen hodné děti, na všechny čekala Mikulášská nadílka.
Za Prušánek
Kateřina Burešová

FARNÍ LISTY
Drazí Přátele,
Hvězda svítí nad Betlémem…
Blíží se Vánoce, jedna z nejkrásnějších dob v roce. Její
tradičním znamením je mimo jiné hvězda. Dáváme si ji na vrchol
stromečku, zdobíme jimi okna, domy, svítí nám na ulicích, zpíváme o ní.
Mnozí chtějí být sami hvězdy, hvězdičky, superstar. Také
bychom každý chtěli mít svou hvězdu na obloze a byli bychom rádi,
kdyby nám vždy přinesla štěstí. Lidé vždy hledali hvězdy šťastné
budoucnosti a rádi za nimi šli.
V dějinách se často objevovala hvězda jako znamení, mnohdy
bohužel znamení smrti.
Během války židé museli nosit na sobě žluté hvězdy a ty je
zavedly přímo do plynových komor.
Po válce byly hvězdy také všude a byly rudé. Visely na domech,
na školách i na nemocnicích. Nosili je děti i dospělí. Tyto hvězdy měly
vést národy k blahé budoucnosti, bohužel mnohé zavedly do hrobu, do
vězení, do bídy a potupy, mnohým byly překážkou ve vzdělání a
rodinném štěstí. Kdo za nimi nechtěl jít, ten se ocitl v pekle.
Dnes nám vyhrožují lidé s prapory, na kterých také vidíme
hvězdu a půlměsíc. Chtějí vést celý svět, a kdo by nechtěl, tomu smrt.
Před dvěma tisíci lety hvězdáři spatřili hvězdu a bez nucení
sami se za ní vydali. Tuto hvězdu nazýváme betlémskou. Zavedla je
k chudé rodině, kde našli Novorozeně. Pochopili mudrci, že není
důležitá ta hvězda, ale člověk, zvláště dítě. Ono je hvězdou blahé
budoucnosti. Toto Dítě narozené před více než dvěma tisíci lety se stalo
hvězdou naděje šťastné budoucnosti. Mudrci mu přinesli své dary.
Říká se, že se musí štěstí pomoci. Pomáhejme si navzájem, jak a
čím kdo může, a tehdy se sami staneme pro sebe hvězdami štěstí. Milujte
se navzájem, jak jsem já miloval vás… - řekl Kristus, když se měl za nás
obětovat. Na to jsem se narodil, a proto jsem přišel na svět, abych ho
spasil…
Přeji vám, aby každá hvězda, kterou spatříte o Vánocích, vám
připomněla, že jste milováni a je vám přáno štěstí, protože jste milováni

odvěkou láskou Stvořitele. Také my se máme všichni pro sebe stát
hvězdami naděje a lásky tak, jak to umíme nejlépe.
O tohle se snažíme také v naši katolické farnosti. Bez nucení,
každý podle svých možností a schopnosti. Chtěl bych všechny srdečně
pozvat k setkání u betléma v našem kostele, aby se každý mohl ohřát
v teple Boží Lásky zjevené v Ježíškovi. Na betlém se budete moci
podívat vždy při mši svaté a zvláště vás zvu:
 24. 12. na Půlnoční mši ve 22.00 hod.
 25. 12. na Vánoční bohoslužbu v 11.00 hod. a na vánoční besídku
pro děti ve 14.30 hod.
 26. 12. na druhý svátek vánoční v 11.00 hod.
 28. 12. na svátek rodin v den Sváté rodiny v 11.00 hod.
 1. 1. 2015 na Novoroční bohoslužbu v 11.00 hod.
 6. 1. 2015 na Tříkrálovou bohoslužbu v 17.00 hod.
 11. 1. 2015 na rodinné koledovaní u kaple ve Vážanech.
Přeji všem občanům krásné, pokojné, zdravé a požehnané
svátky vánoční. Ať hvězda oznamující příchod vykupitele, bude vám
znamením štěstí a požehnání v Novém 2015 roce!
P. Boguslaw, farář

Z KRONIKY
Rok 1951
Mírná teplá zima, většinou jen podle kalendáře; nejvíce mrzne
2. února -6°; jinak v lednu 2-5°a v únoru 3-9°; beze sněhu, celý leden se
oře a to jak potahy tak traktory.
Hospodářsky byl tento rok horší roku minulého; snaha po
zvýšení hospodářské produkce ať rostlinné nebo živočišné nedosáhla
žádoucí úrovně.
Hlavní příčina je ve změně v držbě zemědělské půdy a
klimatické pochody, ikdyž v máji bylo hodně srážek (127mm) přece
nedosáhla celková sklizeň té výše jaká se očekávala; špatná sklizeň byla

u ovsa a bramboru. Srážek bylo 496mm v květnu (127mm), v lednu a v
říjnu ani nekáplo.
Jarní práce začínají 29. března, žně 18.července a končí 24.
srpna; sklizeň okopanin začíná 17. září a při pěkném počasí je všechno
včas sklizeno.
Všechny dodávky byly rozepsány třídně , avšak plnění mléka a
vajec u soukromého sektoru zůstávalo pozadu a bylo příčinou mnoha
nepříjemností; plnění dodávek obilí bylo s mp. ONV Pospíšilem ze dne
3.9. smluveno na 87,5% celkového kontingentu předpisu; dodávky řepy
a bramborů byly splněny; živočišnou dodávku narušuje to, že se
nepřevádí předané množství z jednoho roku na druhý; rovněž odběr telat
na porážky natropil mnoha zla.
Na počátku roku děkuje předseda MNV za pochopení doby a
úkolů s plnou naději do roku příštího.
I letos je plno hosp. výkazů, prohlídek a soupisů: 13/1, 14/1,
6/2, 6/3, 19/3, 22/3, 31/3 1/7, 12/8, 30/9, 3/11, 5/12, 19 a 20/12; během
roku jsou konány hosp. Přednášky: 16/1, 18/1, 24/1, 20/2, 3/9, 11/9,
22/10, 17/11, 20/12; také jsou mírové manifestace: 21/1, 4/3, 15/4;
zavádějí se potravinové listy a vydávají se šatenky; v důsledku plýtvání
potravinami jsou zdraženy veškerá pečiva; peče se dvojí chléb a rohlíky.
23.2. je v Sokolovně zhodnocení práce „obec a škola“, zavádí
se pionýr.
27.8. byl ve zdejším pískovém lomě zasypán a usmrcen 20ti
letý syn Vojtek Antonín z Vážan; je také ustavena myslivecká jednota.
V dubnu jsou vzpomínky osvobození naší obce sovětskou
armádou a osvobození českého národa; a příprava ku oslvě 1. máje;
konají se přípravy ku stavbě rybníka na Abatyši.
20.5. jsou občané na slavnosti odhalení pamětní desky p.
presidentovi Gottwaldovi v Hošticích ba škole, kterou jako malý chlapec
navštěvoval.
26.5. je plenární schůze MNV; předseda Pavlas Josef se vzdává
svého úřadu, na jeho místo zvolen Vincourek Josef.
3.6. je podpisová akce pro zachování míru, podepsali všichni.
24.6. pořádá škola výstavu žákovských prací; SVR šetří proč
nejsou splněny půlroční dodávkové úkoly.
Měsícem září je zastavena výroba a provoz ve zdejším mlýně;
se mletím jsme přiděleni do Medlovic ; 24. začíná sběr drůbeže; mužové

ve věku od 25-50 roků jdou do Mor. Málkovic k osobní vojenské
prohlídce; zjištění a vydávání voj. knížky.
13. října v čís. 14 přednáška o Mnichovské zradě; referent
předseda ONV Sedláček; je konec měsíce a doposud se pro velké sucho
neseje.
V listopadu jsou oslavy Českoslov.sovět. přátelství; 11. pořádá
škola výstavu knihy ruské a české.
V prosinci jsou vydávány přihlášky pro vydání a k odběru
potravinových lístků.
Úpravou a vládním nařízením v zapojení do výroby přechází
mnoho zaměstnanců a hlavně úředníků (77 tisíc do jiného zaměstnání;
více než polovina pracujících jde od nás do zaměstnání mimo obec,
hlavně do průmyslu.
Pokud se týká cen životních potřeb je všechno usměrněno; ve
volném trhu jsou ceny podstatně vyšší; možno řci, že celkový odraz v
životě obyvatelů obce je na vyšším stupni, neboť nároky spotřebitelů se
zvyšují.
A toto všechno se nejlépe projevuje v lidovém peněžnictví
neboť pro značnou transaci peněz a velkého salda ve Vyškově, je v
místním peněžním ústavě jehož správa je lidová, obrat za rok 1951 –
13,386.809,40Kčs.
Mimoškolní výchova mládeže se projevuje zapojením do svazu
Č.S.M.
Zlepšena je autobusová doprava mezi obcí a Vyškovem, velké
autobusy projíždějí 6 až 8 krát denně.
Měsíčně jsou konány lékařské porady pro matky a kojence; ve
vážných případech jsou nemocní odvezeni odveženi sanitním vozem
Čs.ČK do nemocnice do Vyškova; z uvedeného je zřejmo, že životní
úroveň je uspokojivá a dobré je i bydlení.
Několik poznámek k JZD
Pěstováno bylo hodně zeleniny; 9.2. je zákaz připouštění krav u
býků; zavádí se oplozování tzv. Inseminace; 28.2. končí držba
plemeníků a JZD je dává ve váze 16q do Vyškova na porážky.
Zakládají a vysazují se větrolamy na ploše 4,5 ha a sice na
pozemcích Padělky k Topolanům, Padělky k Herolticím, na Židové, na
Ouzké a Široké; 14.4. je film o mandelince bramborové.

Jak již uvedeno, pokročila stavba rybníku asi do polovice
nákladem 385 tisíc Kčs; stavbu tuto provádí KNV vodohospodářské
odd.; vysazují se ovocné sady – 530 ks stromku.
Význačnými pracovníky v JZD jsou trávníček čís.13, Frybort
čís.64, Chytka čís.97, Pěnčík čís.18.
Vcelku je naše JZD vedeno na čelním místě; avšak ve všem
tomto dění plní svoji úlohu s patřičným zájmem a zásluhou místní KSČ.
Ku konci: V tomto roce zemřelo 7 osob, narodilo se 15 dětí – 6
chlapců a 9 děvčat, oddáno bylo 9 párů novomanželů občansky i
církevně.

FOTBAL
Fotbalový turnaj
V neděli 30. listopadu vyrazili naši malí fotbalisté na svůj první
turnaj, který se konal ve Vyškově. Ve složení Miroslav Bugner, Jan
Grégr, Miloš Pintýř, Jaroslav Grussmann (nová posila z Kojátek),
Andreas Crkal, Jiří Dostálek a Radim Toman jeli nasbírat hlavně cenné

zkušenosti. Turnaje se účastnilo 6 týmů: Vyškov, Sigma Olomouc A,
Sigma Olomouc B, Šumperk, Čechovice a Moravské Prusy.
Ačkoliv našim klukům chvíli trvalo, než si zvykli na cizí
prostředí, a v prvních zápasech zaváhali, přesto se svým skvělým
výkonem probojovali až do rozhodujícího zápasu o 3. příčku. Tento
zápas byl opravdu velmi vyrovnaný. Ještě pár minut před koncem
pruský tým dokonce vedl. Soupeř však dokázal vyrovnat a nakonec
musely rozhodnout pokutové kopy. Tady se nejvíce projevila
nezkušenost našeho týmu a zápas nakonec skončil 3:2 pro tým
ze Šumperka. I tak z toho nakonec bylo krásné 4. místo, za které si
chlapci odnesli diplom a dokonce i své úplně první medaile.
O tom, že hráli opravdu dobře, svědčí i to, že v průběhu turnaje
oslovili našeho trenéra kolegové ze Sigmy Olomouc a pozvali nás
na turnaj do Olomouce.
Našim fotbalistům moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů. Panu Foretovi, který trénuje naše fotbalisty, pak patří obrovský
dík za jeho ochotu a nekonečnou trpělivost.
Za rodiče
Jana Tomanová

SDH MORAVSKÉ PRUSY
Letošní podzim jsme se věnovali
především úklidu. V první řadě jsme
vypustili vodu z hasičské cisterny na
místním hřišti. Následně jsme ji vyčistili
od bláta a dalších usazenin, aby nedošlo
k jejímu porušení během zimy. Dále jsme
se pustili do zazimovávání veškeré naší
techniky. 25. října jsme zajišťovali sběr elektroodpadu, čímž chceme
poděkovat za vaši spoluprác.
Hlavně bychom vás rádi pozvali na tradiční Hasičský ples! Ten
se uskuteční v sobotu 7. února v sále Kulturního domu v Moravských
Prusích. Pozvánky naleznete v čas ve svých schránkách!
Jiří Řezník
SDH Moravské Prusy

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
TJ SOKOL
Naše tělovýchovná jednota se nevěnuje sportu jen v letních
dnech za pěkného počasí! Proto bychom rádi pozvali naše občany na
námi pořádané sportovní aktivity i v zimě! Jedná se o dvě sportovní
události, které proběhnou v nejbližších dnech:
 26. prosince v sále kulturního domu – Turnaj ve stolním tenise
 31. prosince na místním hřišti – Silvestrovský fotbálek

Jaroslav Vejmola
Starosta TJ Sokol Moravské Prusy

Ve dnech 21. – 24. října 2014 byl na obecním úřadě
v Moravských Prusích realizován projekt Nadačního fondu manželů
Livie a Václava Klausových pod názvem Senioři komunikují. Jednalo
se o bezplatný počítačový kurz pro seniory, jehož cílem je naučit seniory
základům práce na počítači. U nás tento kurz pro nadaci zajišťovalo
Občanské sdružení Jihočeský institut celoživotního učení. Každý den se
scházelo 10 občanů v důchodovém věku v zasedací místnosti obecního
úřadu, kde kurz probíhal denně 4 hodiny pod vedením trpělivého lektora.
Ten nejdříve seniory seznámil s teorií – historií počítačů, jak počítač
funguje a co obsahuje. Potom se naučili pracovat s okny, soubory
a složkami, velká část byla věnována výuce vyhledávání na internetu
(jízdní řády, mapy apod.), založili si emailové adresy a učili se
s emailem pracovat. Senioři také dostali zdarma studijní materiály, které
mohou doma dále využívat, aby nezapomněli, co se naučili a na závěr
dostali Osvědčení o absolvování kurzu.

provedly a vysvětlily, jak to v Klokánku chodí. Když člověk slyší,
co všechno zlé a špatné již tyto děti za svůj krátký život zažily, člověku
je z toho hodně smutno. O to víc mě těší, že se mezi námi najde spousta
lidí, kteří jsou ochotni pomoci a svými dárečky vykouzlí těmto dětem
pod vánočním stromečkem úsměv na tváři. Ať už jste sami připravili
balíček pro některé dítě, koupili jakýkoliv dáreček, darovali použité
oblečení nebo věnovali krabice od bot na balení, všem za celý Klokánek
děkujeme!
Dále děkuji L. Brázdilové, K. Kubíkové, And. Večerkové, S.
Palíškové, V. Solomonjan a A. Vejmolové za večerní a noční pomoc při
balení dárečků.
Jsme moc rádi, že nám tento projekt vyšel, že byla naše obec
vybrána a velký dík patří i účastníkům kurzu, kteří se nebáli a měli chuť
se naučit něco nového.
Kateřina Burešová
OÚ Prusy-Boškůvky

KLOKÁNEK BRNO-LÍŠEŇ
V průběhu měsíce listopadu proběhla po celé republice akce
s názvem Vánoce patří dětem, kterou zorganizovaly „tety“ pracující
v Klokáncích (zařízení Fondu ohrožených dětí), ve kterých se umísťují
týrané a zneužívané děti, které byly odebrány rodičům. Naše obec se
v letošním roce stala sběrným místem pro dárky dětem z Klokánku
v Brně-Líšni. Vzhledem k tomu, že většina peněz Klokánku padne
na provoz organizace a nezbývají jim finanční prostředky na další věci,
měla tato akce zajistit dětem dárečky a krásné Vánoce, což se určitě
podařilo. Na obecním úřadě se sešla hromada výtvarných a školních
potřeb, kosmetiky, oblečení, bot, knížek, pro holčičky spoustu vlasové
kosmetiky, sladkostí apod. Dárky pro děti nosili nejen občané naší obce,
ale také z Topolan, Vážan, Zelené Hory nebo Vyškova. Přispěla i firma
TSM z Vyškova nebo ZOD Haná Švábenice. Spousta občanů také
přinesla použité věci po svých dětech, které v Klokánku využijí.
Ve středu 3. 12. 2014 jsme dárečky odvezli do brněnského
Klokánku, kde z nich pracovnice měly obrovskou radost. Tety nás

Kateřina Burešová

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Vítání občánků
V neděli 5. října proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu
vítání občánků. Vítali jsme Verunku Sloukovou z Moravských Prus
a Emily Štěpánovou z Boškůvek. Děti ze základní školy si pro miminka
i jejich rodiče připravily pod vedením paní ředitelky nádherné pásmo
písniček a říkanek, za které jim jako vždy moc děkujeme.

UDÁLOSTI

Podzimní pochod
V sobotu 4. 10. 2014 se zhruba dvacítka dětí a dospělých vydala
na podzimní pochod, který organizovali členové TJ Sokol. Vycházeli
jsme v 9.00 hod. od školy, prošli jsme sadem do lesa, kde byla první
zastávka na menší občerstvení u boudy. Potom jsme pokračovali ke třem
habrům a odtud cestou na Pavlovice. U pavlovických rybníků jsme byli
zhruba kolem poledne a odtud jsme šli cestou směrem na Bohdalice.
Občerstvovací zastávka byla na „Čurině“ v areálu spolku Manner, kde
nám připravili ohniště. Opekli jsme si špekáčky, zahřáli se u ohně, dali si
na posilnění kafíčko a děti čokoládu, podívali jsme se na koníky i
ovečky, pan Novotný nás provedl nově zprovozněnou sýrárnou a kolem
14 hod. jsme se vydali opět na cestu. Podél potoka jsme „panelkou“

přišli až k novému rybníku v Moravských Prusích a na Čeperku jsme se
kolem 16 hod. rozloučili a zamířili každý do jiné části obce. Celý den se
nesl v duchu dobré nálady, počasí nám krásně vyšlo - nebylo horko ani
velká zima, nezmokli jsme, takže jsme byli spokojení. Nejmladším
účastníkem pochodu byl tříletý Šimonek Vejmola, který zaslouží velký
obdiv, že tolik kilometrů zvládl po svých a úplně bez problémů, ale
pochvalu si určitě zaslouží i všechny ostatní děti
Za obecní úřad
Kateřina Burešová
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František Solava

KALENDÁŘ 2015
Po roční pauze jsme vyhověli četným žádostem občanů
a připravili jsme stolní obecní kalendář na rok 2015. V
kalendáři najdete nejen fotografie z naší obce, ale hlavně
většinu důležitých informací (svoz odpadu atd.) a termíny akcí,
které jsou plánovány v průběhu roku 2015. Kalendář je k
zakoupení v kanceláři obecního úřadu v Moravských Prusích.
Cena je 110 Kč.

