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ÚVODNÍK
Snad vždy s příchodem jara máme pocit, že nastává období změn. Už si ani
nevzpomenu, co se dělo v loňském roce touto dobou, ale letos ony změny
zaznamenávám skoro všude.
V první řadě se jedná o počasí. V březnu nás nalákalo na jarní teploty.
Původně jsem myslela, že budu psát, jak se můžeme těšit z přicházejícího tepla
a jasně svítícího slunce. Duben však začal společně se silnými poryvy větru a hlavně
nás překvapil sníh, který máme čekat i během velikonočního pondělí.
Další změnou je změna času. Zimní čas opět vystřídal letní a denní světlo
si tak můžeme užívat o hodinu déle.
Jak jste si jistě všimli, změnou prošel i náš „občánek“. Od teď si jej budete
číst v nové barevné verzi. Doufám, že se vám bude líbit zase o něco více. Prosím,
abyste tuto jeho barevnou premiéru brali s menším ohledem. Vše se vyvíjí a další
číslo bude určitě více přizpůsobeno barevnému tisku tak, jak si zaslouží.
Tím však změny v naší obci nekončí. O těch dalších se dozvíte v samotném
obsahu zpravodaje. Jedná se například o změnu nájemce místního pohostinství.
Pro změnu se také rozhodl místní spolek Sokolů. Jedná se o překvapení
na Hodovou zábavu, o které se dočtete v jejich příspěvku.
Každý si jistě vybavíte spoustu dalších změn, které prožíváte, to nechám
na každém z vás. Věřím, že se jedná hlavně o změny k lepšímu!
Závěrem mi nezbývá než všem popřát krásné velikonoční svátky!

Tereza Řezníková
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje,
dostává se vám do rukou letošní první číslo našeho obecního zpravodaje
OBČAN. Jak jste si jistě všimli, pro letošní rok jsme zvolili novinku, a to tisk
zpravodaje v tiskárně. Tím bude zajištěna vyšší kvalita tisku a věříme, že s touto
změnou budete spokojeni.
Čas běží a máme za sebou konec prvního čtvrtletí nového roku, proto nám
dovolte, abychom v úvodu alespoň částečně nastínili, co máme za sebou a co je
naplánované pro rok 2015.
Během ledna a února probíhaly inventury, roční uzávěrky, dělalo se finanční
vypořádání se státním rozpočtem, vyúčtování dotací, zpracovávali jsme a odevzdávali
různé roční výkazy. Rok 2014 uzavřelo přezkoumání hospodaření obce, které provedl
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a právní, oddělení přezkumu
obcí dne 4. 2. 2015 s tímto závěrem „Při přezkoumání hospodaření obce PrusyBoškůvky za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
V únoru byla podána žádost o dotaci na Jihomoravský kraj do dotačního
programu na požární techniku jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí
v JMK. Hasiči chtějí touto cestou doplnit svoji výzbroj.
Koncem roku 2014 byl zpracován projekt na zateplení kulturního domu
v Moravských Prusích, jehož cílem je snížení spotřeby tepelné energie. Tento projekt
byl nyní podán v rámci žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí.
V současné době se dokončuje několik řízení s katastrálním úřadem a také
stavebním úřadem, kterými se opravují chyby zjištěné při digitalizaci obce. Jedná se
především o chybějící zápisy některých budov na pozemcích obce v Katastru
nemovitostí.
Projektant Ing. Miroslav Rozehnal pomalu dokončuje projekt na opravu
spadené zídky a také na nové chodníky na hřbitově. Z tohoto důvodu dojde
k vykácení všech stromů na hřbitově.
Nyní se řeší nový nájemce pohostinství (současný nájemce končí k 31. 03.
2015), probíhají výkupy pozemků, ale také několik prodejů obecních pozemků
(většinou za účelem narovnání vlastnických vztahů) a upravují se obecní vyhlášky.
DALŠÍ INFORMACE OBČANŮM
Jarní svozy odpadů
Svoz velkoobjemového odpadu: kontejnery budou v Moravských Prusích
i Boškůvkách přistaveny v pátek 10. dubna. Do kontejnerů je možné odložit: koberce,
linolea, podlahoviny PVC, polystyren, křesla, pohovky, gauče, větší výrobky z PVC,
hračky, vyřazená umyvadla a záchodové mísy, starý textil svázaný do balíků nebo
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v pytlích a další podobný materiál. NEODKLÁDEJTE: elektroodpad, nebezpečný
odpad a staré pneumatiky!!!
Sběr elektroodpadu a železa: provede Sbor dobrovolných hasičů Moravské
Prusy v sobotu 11. dubna (pouze železo), termín sběru elektroodpadu bude upřesněn.
Svoz nebezpečného odpadu: provede firma Respono v sobotu 16. května
v Boškůvkách v době od 10.00 - 10.30 hod. a v Moravských Prusích od 11.00 11.30 hod.
Pracovníkům je možné odevzdat: baterie všeho druhu, akumulátory,
plechovky od barev, barvy a ředidla, léky, nádoby se zbytky chemikálií a další
podobný materiál.
Sběr použitého oblečení
Oblastní Charita Vyškov pořádá sběr jakéhokoliv použitého oblečení –
dětského i pro dospělé. Máte-li ve svých skříních kousky, které již nenosíte, ale jiným
by ještě mohly posloužit, zabalte je a odevzdejte. Sběr proběhne ve dvoře oblastní
charity ve Vyškově – Dědicích a to ve středu 8. dubna v době od 8 – 15.00 hod.
a ve čtvrtek 9. dubna v době od 8 – 17.00 hod. Občané, kteří nemají možnost odvozu
a chtějí darovat pro charitu použité oblečení, můžou přinést balíčky do úterý 7. dubna
na náš obecní úřad a my odvoz do Vyškova zajistíme. Oblečení musí být čisté
a zabalené v taškách nebo krabicích.
Celoroční sběr vyřazeného textilu, obuvi apod. určené k recyklaci
V průběhu roku můžete odevzdávat 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. Věci mohou být i roztrhané, rozbité či jinak
zničené, protože jsou z větší části recyklovány.
Sběr kovů
Součástí novely zákona o odpadech je povinnost zavést oddělené třídění
kovových odpadů. Kovový odpad (čisté konzervy od pokrmů, plechovky od piva
a nápojů apod.) je možné již v současné době odkládat do žlutých kontejnerů společně
s plasty. Ostatní kovy lze uložit na všech sběrných dvorech odpadů RESPONO, a.s.
Bioodpad
Od 1. ledna 2015 vešla v účinnost novela zákona o odpadech, na jejímž
základě musí obec zavézt povinnost odděleného třídění všech biologicky
rozložitelných odpadů.
V našich obcích bude od 1. 4. 2015 zatím umístěn jeden kontejner hnědé
barvy v Boškůvkách a druhý v Moravských Prusích na parkovišti u pohostinství do
kterých lze odkládat bioodpad.
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Do sběrných nádob patří bioodpad z domácností a ze zahrad:
Jadřince, listy, nať, slupky a zbytky zeleniny a ovoce, odpad ze zeleně
v domácnosti, skořápky, zbytky pečiva, kávový a čajový odpad, zbytky jídel, tráva a
plevel, košťály a zbytky rostlin, listí, seno a sláma, hnůj z chovu domácích drobných
zvířat.
Do sběrných nádob je zakázáno ukládat:
Plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad,
stavební odpad a zeminu, textil, cigarety, popel, jednorázové pleny a uhynulá zvířata.
Sběr pro základní školu
Za dveřmi školy jsou umístěné plastové popelnice či krabice na použité
baterie, drobné elektro, plastové vršky, vyřazené mobilní telefony, cartridge a tonery
z tiskáren.
Papír můžete zanechat u garáže pod školou (naproti kulturního domu). Stále
se spousta papíru zbytečně dává do kontejneru. Prosíme občany, aby garáž na papír
využívali a upřednostnili před modrým kontejnerem, který je každý týden přecpaný.
Přitom za odvoz tohoto kontejneru obec platí, kdežto pokud papír odevzdáte
do garáže, obec to nic nestojí a škola potom papír nechá odvézt v rámci sběru,
ze kterého získá finanční odměnu. Je to výhodné hned dvakrát - obec ušetří a škola
ještě získá.
Sběr plastových vršků
V současné době probíhá sběr vršků od PET lahví pro Adélku Petříkovou
z Kvasic, které byl diagnostikován vzácný genetický syndrom Phelan Mc Dermid.
Tento syndrom je velmi vzácný nejen v ČR, ale na celém světě, a proto je prognóza
do budoucna velmi nejistá. Mimo jiné je příčinou hypotonie, která Adélku brzdí
ve fyzickém vývoji. Adélka nesedí, nelozí, nechodí, dále se opožďuje její mentální
vývoj a je velmi pravděpodobné, že nikdy nebude mluvit. Rodiče potřebují
pro Adélku pořídit kompenzační pomůcky jako je např. zdravotní kočárek, speciální
autosedačka atd.
Vršky nyní vozíme do sběrny, kde vykupují nejen víčka od PET lahví
z minerálek, ale v podstatě veškerá plastová víčka – od kávy, mléka, mléčných
nápojů, šlehaček ve spreji, šamponů, laků na vlasy, aviváží, ale také plastové krabičky
od žvýkaček, krabičky od CD či DVD a obaly od starých magnetofonových kazet.
Občané nemusí tyto věci třídit, je možné vše sbírat a odevzdávat dohromady. Firma
má na to třídící linku.
Děkujeme všem občanům, kteří stále nosí vršky na obecní úřad nebo
do školy.
Adélce můžete pomoci i zasláním finančních prostředků na číslo účtu: 1078567360257/0100.
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Vybírání místních poplatků v roce 2015
Termín pro platbu poplatku za svoz odpadu alespoň pro I. pololetí 2015 byl
do 31. 3. 2015, ale spousta občanů ani po tomto datu nemá poplatky uhrazené!
Proto připomínáme těm, kterých se to týká, že je nutné poplatky co nejdřív uhradit
v kanceláři obecního úřadu ve dnech pondělí a středa vždy v době od 8.00 -12.00 hod.
a 13.00 – 17.00 hod. Výše poplatků zůstala stejná jako v roce loňském, tzn. poplatek
za svoz odpadu 500,- Kč/osobu s trvalým pobytem v obci nebo 500,- Kč za chalupu;
poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč; stočné je dle
spotřeby vody 5,- Kč/m3.
Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2014
Za rok 2014 došlo na území naší obce k pěti trestným činům, a to k jednomu
trestnému činu nebezpečného vyhrožování, ke dvěma vloupáním a ke dvěma trestným
činům krádež. V obou případech krádeže vloupáním byl zjištěn pachatel a věc byla
objasněna. Na úseku přestupků bylo zaznamenáno a řešeno 7 případů, kdy se jednalo
o 3 případy na úseku přestupků proti občanskému soužití, jeden případ podvodného
jednání při prodeji dřeva a 3 přestupky v dopravě na úseku alkoholismu a
toxikomanie. V porovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu trestné činnosti.
Společné zařízení roku – „Polní cesty VC-2 a NC-4a v k.ú. Moravské
Prusy“ /Polní cesty kolem rybníka a k Zouvalce/
V úterý 24. února 2015 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo
vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže Společné zařízení roku. Státní pozemkový úřad
ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy vyhlašuje
pro pozemkové úřady, dnes pobočky, soutěž „Společné zařízení roku“. Jedná se
o soutěž jednotlivých realizací plánu společných zařízení v rámci komplexních
pozemkových úprav, které byly dokončeny za starostování pana Jiřího Večerky v naší
obci v roce 2003 a pozemkové úřady je zajišťují. Soutěží se ve třech kategoriích,
jednou je i tzv. Opatření ke zpřístupnění pozemků.
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov se
přihlásila do této soutěže a obsadila druhé místo za realizaci zařízení „Polní cesty VC2 a NC-4a v k.ú. Moravské Prusy“ s celkového počtu 27 přihlášených v uvedené
kategorii.
Zvítězila realizace polní cesty v k. ú. Senetářov v okrese Blansko.
Setkání seniorů
S dostatečným předstihem oznamujeme občanům, že v sobotu 16. května
proběhne v sále kulturního domu od 15.00 hod. posezení pro seniory. Těšit se můžete
na vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ a k tanci a poslechu bude hrát během odpoledne
kapela Sebranka z Dražovic. Pozvánku obdrží občané začátkem května, ale již teď
vás všechny srdečně zveme na společné setkání.
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Akce plánované ve II. čtvrtletí 2015:

25. 4. Hodová zábava - TJ Sokol

9. 5. Rybářské závody

16. 5. Setkání seniorů

2. 6. Malování za knihovnou k MDD

27. 6. Dětské sportovní odpoledne
Informace z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 18. 12. 2014:

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet Obce Prusy-Boškůvky na rok 2015
ve třídění dle rozpočtové skladby, na straně příjmů v položkách ve výši 6 908
100,- Kč a na straně výdajů v paragrafech ve výši 6 908 100,- Kč.

Současně zastupitelstvo obce schválilo, dle svých kompetencí vyhrazených
zákonem o obcích, poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu
rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou
uvedené v rozpočtu. Rozpočet je k nahlédnutí na webových stránkách obce.

ZO schválilo rozpočtová opatření 6/2014 a 7/2014:
RO 6/2014:
Navýšení příjmů: 3.000,- Kč
Navýšení výdajů: 3.000,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 24. 11. 2014 na straně příjmů i výdajů: 7 483 400,- Kč.
RO 7/2014:
Navýšení příjmů: 6.600,- Kč
Navýšení výdajů: 6.600,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 18. 12. 2014 na straně příjmů i výdajů: 7 490 000,- Kč.

ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Směrnici o účetnictví ze dne 13. 12. 2014, který
byl nutný z důvodu změny ČÚS 708. Tento účetní standart ruší hranici
významnosti v % a nastavuje nově zbytkovou hodnotu v Kč při sestavování
odpisového plánu. Vzhledem k tomu, že obec v současné době nemá žádný
majetek určený k prodeji, u kterého by se dal předpokládat do budoucna výnos,
rozhodla Rada obce na svém zasedání dne 24. 11. 2014, že zbytková hodnota
bude nulová. Zbytková hodnota byla nově použita při ročních odpisech
k 31. 12. 2014.

ZO schválilo Jednací řád zastupitelstva obce dnem 18. 12. 2014 a zrušilo
Jednací řád schválený zastupitelstvem obce Prusy-Boškůvky dne 26. 02. 2003.

ZO schválilo smlouvu Římskokatolické farnosti Moravské Prusy coby
příjemce finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč.

Zápis v úplném znění je k nahlédnutí na webových stránkách obce nebo
na požádání v kanceláři obecního úřadu.
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Vážení občané,
přejeme, ať slunečné dny Vám štěstí přinesou a Velikonoce dny pohody
pro vás jsou!
Lubomír Šebesta a Kateřina Burešová
Obecní úřad Prusy - Boškůvky

ZE ŠKOLKY A ŠKOLY
Jelikož minulé číslo Občana, které vyšlo před Vánocemi, mělo brzkou
uzávěrku, dovolte mi, abych se ještě vrátila k několika prosincovým událostem v naší
škole.
Vzhledem k tomu, že v úterý 9. 12. nešla elektřina, zařídily jsme pro děti jak
ze ZŠ, tak i z MŠ náhradní program - návštěvu muzeí - nejprve jsme se vydali
do Muzea Vyškovska, kde na žáky naší školy čekaly dva zajímavé programy "Vánoce našich babiček", kde se děti dozvěděly o zvycích, dárcích a výzdobě v době
zhruba před 100 lety a v druhé polovině programu si samy zkusily vytvořit vánoční
ozdobu v podobě hvězdičky ze skleněných perliček. Práce šla dětem od ruky, byly
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moc šikovné. Druhý program se pak lišil podle ročníků - žáci 3. a 4. ročníku šli
na procházku po Vyškově, kde se dozvěděli něco o jeho historii. Děti z MŠ a žáci
1. a 2. ročníku absolvovali interaktivní výstavu „Kouzlo stolních her“, kde jsme měli

možnost vidět, že spousta her je oblíbená již několik generací - např. Člověče, nezlob
se. Kluky nejvíce bavil hokej, který byl tak velký, že se k němu vešli všichni.
Z muzea se pak školkáčci přemístili příjemnou procházkou vánočně vyzdobeným
Vyškovem na návštěvu do knihovny, kde pro ně paní Němečková měla nachystaný
krásný program. Seznámila děti s provozem a pravidly knihovny, ukázala dětem
spoustu nových a zajímavých knih a řekla jim krátkou pohádku, u které si i zacvičily.
Poté již jsme všichni společně pokračovali do dalšího muzea, tentokrát
do Vlastivědného muzea ve Švábenicích, kde jsme zhlédli kouzelnou výstavu různých
betlémů.
Následující den nás pak čekala
vánoční besídka. Děti z MŠ si
přichystaly spoustu vánočních i
zimních písniček a básniček, ale také
tanečků
a
program
obohatilo
vystoupení
flétniček.
Vystoupení
školáků bylo spojeno se sněhovo-zimní
královnou, která měla obavy, že ji lidé
nemají rádi, a tak jí svým převážně
hudebním pásmem dokázali, že na
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zimě mají naopak rádi spoustu věcí, a tak nakonec byla sněhová královna ráda, že
může nadále spokojeně kralovat.
Byli jste už někdy v mobilním planetáriu? My ano a můžeme ho vřele
doporučit! Každoročně s dětmi navštěvujeme Planetárium v Brně, letos jsme si řekli,
že vyzkoušíme nabídku mobilního planetária a nelitovali jsme. Ušetřili jsme nejen čas
za cestu do Brna a zpátky, ale i peníze za autobus. Paní přijela za námi, v místním
kulturním domě pomocí kompresoru nafoukla velkou kopuli, do které si na
připravené matrace a žíněnky lehlo zhruba 20 dětí v každé skupině.

Pro děti z MŠ a žáky 1. a 2 . ročníku byl připraven výukový program "Jak
měsíc putoval ke Slunci" – naučná pohádka o tom, jak Měsíc při své cestě za Sluncem
potkává všech znamení zvěrokruhu. Pro 3. a 4. ročník jsme vybrali program
"Astronomie pro děti", ve kterém se dozvěděly, jak vypadají planety Sluneční
soustavy zblízka, které planety jsou planetě Zemi nejvíce podobné, jak veliké je
Slunce a jak daleko je od Země, čím se liší hvězda od planety,... Po programu dávala
paní moderátorka školákům dotazy k programu nebo se děti ptaly na to, co je z oblasti
astronomie zajímá. U mladších dětí zase názorně na nich samotných ukázala, jak se
otáčí Země kolem své osy, jak obíhá kolem Slunce a kde se přitom nachází Měsíc.
Byl to skvělý zážitek!
Na konci týdne pak proběhlo ve škole tradiční vánoční posezení
s předáváním dárečků mezi dětmi navzájem, zpíváním koled, rozbalováním dárků
pro školní družinu.
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Letos nám žáci 3. a 4. ročníku pod vedením p.uč. Adámkové a p.uč.Bartíkové
v rámci projektu Recyklohraní připravili občerstvení v podobě jednohubek
s výbornými pomazánkami a ovocné špízy. Žáci 1. a 2. ročníku je při práci nerušili
a vyrazili s paní ředitelkou na poštu, obecní úřad, do obchodu a do firmy Metelka,
do školky a školní jídelny, aby popřáli krásné vánoční svátky a vše nejlepší
do nového roku. Vykoledovali tak nejen pro sebe, ale i své starší spolužáky mnoho
sladkostí.
Po zazpívání koled ve třídě začaly děti postupně rozbalovat dárečky patřící
do školní družiny. Letos byl Ježíšek opravdu štědrý. Favoritem se stal kouzelný Jinn,
který je schopen uhádnout, na které zvíře myslíte - "vtip" je v tom, že musíte o zvířeti
vědět základní informace a odpovídat podle pravdy, jinak Jinna zcela popletete! Kluci
se radovali z lega, autíček, holky zase z koníků, kterým můžete načesat hřívy
a i žížalice motanice se těší velké oblibě. Myslím, že vše výše uvedené vypovídá
o tom, že jsme si vánoční čas opravdu užili.
Od 1. ledna tohoto roku došlo ke sloučení ZŠ a MŠ – v personální oblasti
nedošlo k žádné velké změně, paní ředitelka Jitka Měřínská i nadále pracuje v naší
MŠ, a to jako učitelka na zkrácený úvazek a na místo vedoucí učitelky byla
jmenována paní Věra Kandorfová.
V pátek 16. 1. 2015 jsme všichni navštívili divadelní představení „O líné
babičce“ v divadle Radost v Brně. Typická babička, která nosí květovanou zástěru
a neustále vaří, peče a hlídá vnoučata, to rozhodně nebyla. Tato, která vůbec nebyla
líná, se rozhodla, že si bude náležitě užívat a plnit své sny a přání z mládí, a to někdy
pořádně adrenalinová! Např. se projela v superrychlém autě, letěla balonem, učila
se lyžovat atd. Děti spolu s ní prožily spoustu dalších nečekaných příhod. Představení
se nám všem opravdu moc líbilo!
Koncem ledna se naši předškoláci šli podívat na kamarády do 1. třídy.
Prvňáčči jim s hrdostí předvedli své znalosti čtení - krásně četli slabiky i celá slova,
počítali, luštili matematické hádanky. Paní učitelka také zapojila děti z mateřské školy
do výuky, aby děti mohly ukázat, co už se naučily. Byly zapojeny do různých her
a jedna společná vyučovací hodina uplynula jako voda. Na závěr paní učitelka
odměnila děti malým dárečkem za to, že se tak snažily a i paní učitelka ze školky
měla pro školáky připravenou sladkou
odměnu.
Ve středu 11. 2. pak proběhl v
naší škole tradiční pohádkový zápis do
1. ročníku. Zápis sice pohádkový, ale s
pravými úkoly pro školáky! Děti
obcházely jednotlivá stanoviště a plnily
úkoly, které jim pohádkové postavičky,
neboli naše žákyně ze 3. a 4. ročníku,
zadávaly. Za šikovnost získávaly děti
razítka do zápisové knížky a na konci
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trasy si mohly vybrat dárek na památku + dostaly ještě tašku s několika dárečky.
Prozatím je zapsáno 13 dětí - samých kluků!
V polovině února zavítala do školky opět veverka Zrzečka s divadlem
na téma: „Zimní radovánky“. V příběhu se děti dozvěděly, co všechno se dá dělat
v zimě, co dělat když jsme nemocní, ale také jak si poradit v nebezpečí a že se vyplatí
společně si pomáhat. Dětem se divadlo moc líbilo a už se těší, co dalšího si pro ně
veverka Zrzečka přichystá.
Závěr února již tradičně patří karnevalovému veselí a nejinak tomu bylo
i letos - po roce se opět v místním kulturním domě sešlo několik princezen, rytířů,
různých zvířátek a dalších nádherných masek pod dohledem vodníků a rusalek alias
pedagogického sboru školy. Letos jsme měli ještě jednoho pomocníka navíc - vodníka
neboli pana starostu, který nezkazí žádnou legraci.
Na děti čekal jeden a půl hodinový program, při kterém se doslova vyřádily plno tancování, soutěží, malování na balonky... Každý si pak domů odnesl balíček
s drobnými dárky a sladkostmi, které nám letos věnovala firma Metelka, manželé

Kupčíkovi z Vážan a část jsme pořídili z výtěžku z vánoční besídky.
Po jarních prázdninách nám doslova díky nemocnosti „odpadl“ učitelský sbor
z MŠ – situace, která se doposud nestala, situace k uzavření školky. Naštěstí se nám
podařilo tento problém zvládnout, a to díky ochotě paní Jarmily Voščekové –
ředitelky MŠ z Vážan, která zastupovala celé dopoledne, učitelkám ze školy, které se
zde prostřídaly odpoledne a v neposlední řadě i díky rodičům, z nichž ti, kteří mohli,
ponechali děti doma či si je vyzvedávali alespoň po obědě. Ještě jednou touto cestou
děkuji všem výše uvedeným za skvělou spolupráci!
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V polovině března k nám do školy přišli na návštěvu zástupci místního Sboru
dobrovolných hasičů, kteří si přišli s dětmi popovídat na téma požární prevence. Své
povídání doplnili a oživili obrázkovou prezentací. Závěr pak patřil nejen prohlídce
hasičského auta, ale i krátkému svezení se v něm, což byl pro děti asi největší zážitek.

Jsem ráda, že i v tomto čísle Občana se mohu pochlubit úspěchy našich dětí –
opět zabodovaly ve výtvarné soutěži, kterou vyhlásil Dům dětí a mládeže JUNIOR
v Brně na téma „Dva světy – svět mrazu – svět tepla“. V této soutěži hodnotila díla
nejen odborná porota, ale i veřejnost, a proto je nám ctí, že se na 1. místě nejen
u poroty, ale i u veřejnosti umístilo dílo našich žákyň 4. ročníku – Lucie
MARIŠLEROVÉ, Daniely VEJMOLOVÉ a Jolany VEJROSTOVÉ. Na 3. místě
se pak u odborné poroty umístil ještě Radim MIHAL, žák 2. ročníku. Dětem ještě
jednou gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci nejen školy, ale i naší
vesnice. Poděkování samozřejmě náleží i paní učitelce Heleně ADÁMKOVÉ, která
děti na soutěže připravuje.
Před námi je do konce roku ještě spousta akcí, ale o tom zase příště
Za celý kolektiv naší ZŠ a MŠ Vám přeji nejen příjemné prožití
velikonočních svátků, ale i dalších jarních dnů.
Mgr.Svatava Šebestová
ředitelka školy
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KNIHOVNA
Milí čtenáři,
je za námi první čtvrtletí nového roku a i u nás v knihovně je leccos nového.
Asi vám neuniklo, že knihovna omezila otevírací dobu pouze na 1x týdně,
a to v úterý od 17 do 19h. Mimoto se nový rok nesl v duchu změn i prostorových.
Jelikož bych chtěla oslovit stávající i nové čtenáře, rozhodla jsem se pro některé
přesuny. A protože těžištěm našich čtenářů jsou zejména ženy a děti, snažím se právě
jim vyjít vstříc. S tímto záměrem vznikl „čtenářský koutek“, který je jako dělaný
pro posezení nejen u dobrých knih (ostatně ty si rádi vychutnáme spíše doma),
ale také u malého občerstvení. Takto vznikla myšlenka založit Dámský klub. Jsou
zvány ženy bez rozdílu věku, k posezení u čaje nebo kávičky. Dámský klub se začal
slibně rozjíždět, jak ostatně vidíte z fotografie. Je zde možnost se někdy po opravdu
delší době vidět a popovídat si jen tak o životě, ale také se sdílet se zkušenostmi
z různých oblastí. Proto vás, milé dámy, chci znovu pozvat a povzbudit, aby jste
přišly mezi nás. Můžete se mezi sebou podělit nejen o recepty nebo rady ze zahrádky,
ale i o jiné praktické dovednosti či zážitky. Každá z vás je něčím výjimečná a může
ostatní obohatit. Rozšiřte řady našeho Dámského klubu a můžete se v budoucnu těšit
i na víc – zajímavé hosty či přednášky.

Další aktivita knihovny je zaměřena na výchovu mladých čtenářů. V dnešní
době ze života našich dětí knížky často vytlačí počítače, ale i třeba nedostatek času
nebo malá popularizace knížek jako takových. Proto byly v lednu v knihovně
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na besedách školní děti, kde jsem se jim snažila trošku připomenout úlohu knih
a vzdělávání a pozvala je na novou aktivitu knihovny, která je určena přímo jim.
A tak se od února scházíme každou středu v prostorách knihovny a povídáme si
o knížkách a jejich autorech, děti plní různé úkoly a sbírají za ně knihovnické
penízky. Tento nový kroužek – Knihomol junior – je určen školním dětem a věřím,
že se mi v něm podaří dětem knihy opět zpopularizovat. Knihomol junior navštěvuje
18 dětí a prozatím jsme s dětmi objevovali svět úžasných dětských knih švédské
spisovatelky Astrid Lindgrenové.
A tak vás, milí čtenáři a zejména čtenářky, znovu zvu k návštěvě naší
knihovny a těšíme se i na nové tváře.
Přeji Vám příjemné jarní dny plné sluníčka a optimismu
Monika Lauterbachová
knihovnice

KNIHOMOL
A protože jaro je vždy plné naděje a nových začátků, tak si Vám dovolím
představit knihu Chatrč, která ukazuje, že naděje je i tam, kde ji už nevidíme.
CHATRČ
W.Paul Young
Missy, nejmladší dcera Mackenzieho Allena
Phillipse, je unesena během rodinného výletu a důkazy
o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se najdou
v opuštěné chatrči uprostřed oregonské divočiny.
O několik let později obdrží Mack, utápějící se v nejhlubší
beznaději, podivný vzkaz, který vypadá, jako by byl
od Boha, a ve kterém ho pisatel zve na víkend do chatrče.
Přestože Mackovi jeho vlastní počínání připadá nanejvýš
pošetilé, vrací se jednoho zimního odpoledne na toto
místo, aby znovu vkročil do samého středu svých
nejtemnějších nočních můr. To, co tam najde, navždy
změní jeho život.
Je téměř neskutečné, že se kniha, kterou si její autor původně vytiskl sám
pouze v několika kopiích pro svou rodinu a své nejbližší přátele, stala bestsellerem
deníku New York Times, přeloženým do 35 jazyků. Chatrč oslovila miliony čtenářů
svérázným, ale srozumitelným obrazem Boha, soucitného tváří v tvář velkému zlu.
Na mnohé z nich zapůsobil velký smutek hlavní postavy, to strašlivé břemeno, které
často doprovází těžkou ztrátu a je tak běžnou součástí lidského údělu, že nás to nutí
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se ptát: Kde je Bůh, když ho nejvíce potřebujeme? A kdo vlastně je Bůh? Chatrč však
není jen knihou o hledání Boha, ale mnohem více příběhem o tom, jak člověk tváří
v tvář zlu a bolesti nalézá sebe sama.
A ještě něco pro naše mladé čtenáře. Právě k nám dorazila nová knížka, která
spojuje dvě zdánlivě neslučitelné věci –
JÁ, SRANDISTA
Můj nejhorší školní rok
Chris Grabenstein a James Petterson
Jamie je adoptovaný, žije v rodině s otravným
starším bratrem Steviem, který jako by z oka vypadl
Dudleymu z Harry Pottera. Jamie je na vozíčku, ve škole
říká statečně, co si myslí, a za to ho nešetří školní trapiči, ani
Stevie. Ale jak Jamie říká, humor je skvělá zbraň - ironická
poznámka odzbrojí i školní hulváty. Ve škole nejsou jen
Dudleyové, ale má i dva dobré kamarády a strýčka, kteří
ho povzbuzují, aby trénoval, co umí nejlépe. Jamie má totiž
komediální talent...

PRUŠÁNEK
KARNEVAL
Mateřské centrum Prušánek uspořádalo v neděli 22. února dětský karneval,
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kterým provázeli bratři Chabičovští. Na děti čekal kouzelník Ťululum, tanečnice
Kačule a Síma, proběhla spousta soutěží, her a tance, ale také si děti mohly nechat
namalovat na obličej krásný obrázek či si nechat udělat tetování. Velkým zážitkem
bylo setkání s pohádkovými postavičkami, které v průběhu odpoledne za dětmi přišly.
Jako první se ukázal Medvídek Pů, potom jeho kamarád tygřík a na závěr Mickey
Mouse. Vyvrcholením celého odpoledne bylo ocenění deseti originálních a krásných
masek a poté na všechny děti čekal malý dárek z tomboly. Děkujeme nejen všem
krásným maskám za hojnou účast, ale také rodičům, kteří pomáhali s přípravou,
výzdobou a následným úklidem sálu a velký dík patří také sponzorům: Obec PrusyBoškůvky, ZOD Haná Švábenice a Pohostinství manželů Kubíkových.
Děkujeme a za rok se opět těšíme!
Kateřina Burešová
Po přečtení zprávy, ve které mi bylo nabídnuto opět zahájit činnost
mateřského centra Prušánek, jsem dlouhou dobu přemýšlela, zda nabídku přijmout.
Vždyť nemám žádné zkušenosti, nikdy jsem podobné zařízení nenavštívila.
Na nabídku jsem nakonec kývla. Začala jsem si zjišťovat od maminek, jak Prušánek
fungoval dříve. Navštívila jsem mnoho internetových stránek mateřských center
a nezapomněla jsem ani na své kamarádky, které centra navštěvují, aby mi
o programu něco řekly. Pro napsání si ,,scénáře“ Prušánku mi pomohly i publikace,
které jsou určeny přímo pro maminky na rodičovské dovolené.
Hnacím motorem mateřských center však není jedinec, ale aktivní maminky
a vzhledem k tomu, že na první setkání jsme se z důvodu nemocí dětí nebo maminek
sešly pouze dvě, chci tímto znovu pozvat všechny maminky s malými dětmi.
Přijďte se s dětmi naučit nové básničky, písničky, zahrát si na hudební
nástroje, zatančit si, vyměnit si zkušenosti s výchovou svých ratolestí, něco hezkého
si nakreslit, vyrobit. Dítě si při tom rozvíjí jemnou motoriku, zvyká si na kolektiv, což
je důležité pro pozdější příchod do mateřské školy. Učí se komunikovat
a spolupracovat se svými vrstevníky. Mateřská centra však nefungují jen kvůli dětem.
Pomáhají maminkám navázat nová přátelství, zapojit se do chodu centra a tak
předávat a získat zkušenosti, dovednosti, nápady, nabízet aktivity k vyplnění volného
času v rodinách.
Setkání probíhá každé pondělí od 9 hodin v prostorách Prušánku na obecním
úřadě v Moravských Prusích.
Maminky, těšíme se na další setkání, které obohatí nejen nás matky, ale
především naše děti.
Mgr. Hana Kyprová
Prušánek o. s.
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FARNÍ LISTY
Vážení občané Moravských Prus a Boškůvek,
přijměte srdečný pozdrav ode všech farníků naši katolické farnosti sv. Jiří
v Moravských Prusích.
Zima už skončila a sluníčko začíná hřát, příroda se budí ze zimního spánku
a volá nás na zahradu. Po zimních infekcích naše tělo potřebuje uzdravující sluneční
paprsky a duše se těší na delší dny a více světla. Kéž nastane nové jaro ducha a oživí
každého jednotlivce, naše rodiny a společenství. Na jaře, kdy se zlepšuje počasí,
ožívají také mnohé sportovní a rekreační aktivity, což je velmi dobré, nezapomeňme
ale na svou duši, která tělo oživuje a ovládá ji.
Vstříc nám vychází vzkříšený Ježíš s každoročním voláním: Probuď se, kdo
spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus, který nás chce povzbudit k novému životu.
Ježíš vstal s tělem z hrobu a chce nám tak ukázat, že i my se máme osvobodit
z mnohých pout, která nás svírají. Jelikož jsme pouze lidi, jsme slabí a hříšní, a každý
máme něco pod kůží, co nás spoutává, zneklidňuje a nedovoluje žít v plné radosti
a štěstí. Toto může být ten náš osobní hrob, ve kterém jsme zavření, a nemáme sílu
se z něj dostat ven. Potřebujeme pomoc, posilu, povzbuzení, možná i radu. Už celá
tisíciletí lidé v takových situacích utíkali k Bohu a dokázali tak rozlomit velké bariéry
a překonat těžké překážky. Ježíš, který se stal jedním z nás, nám ukázal, že kříže
a těžkosti, které na nás dopadají, nejsou jen zlo, ale mohou se stát vždy novým
začátkem, novou nadějí, novým jarem, novým oživením. Proto je pro nás, křesťany,
Kristův kříž tak vzácný, že nám připomíná ne smrt a porážku, ale nový život, novou
šanci na vítězství nad svým vlastním zlem a roztrhnutí našich osobních pout. Jak jsou
úžasné myšlenky o Ježíšově vzkříšení, a kéž nadchnou každého z vás radostí a nadějí.
Křesťané vždy prožívali Velikonoce s radostí a společně: nikdo z nás nemá
to, co máme všichni společně, když každý z nás přináší s sebou to, co má. Radost
společenství je znásobenou radostí jedinců, zkušenost společenství je mnohem větší
než zkušenost jednotlivce, proto Kristus vytvořil církev jako společenství, aby už
nikdo na zemi nikdy nebyl sám!
Zanechal také církvi svůj nejvzácnější poklad: Eucharistii – své tělo a krev,
chléb života, který můžeme přijmout úplně zadarmo, ale pouze ve společenství: jako
je jeden chléb vytvořen z mnoha zrn, tak Eucharistie vytváří společenství z mnoha
lidí.
Tento rok prožíváme Národní Eucharistický Kongres, ke kterému jsme
všichni zváni. Dovolte proto, abych vás seznámil se všemi aktivitami, které nás
ve farnosti čekají do prázdnin:
Velikonoce:

2. 4. – Zelený čtvrtek – 17.00 hod. – mše svatá na památku večeře Páně.

3. 4. – Velký pátek - 17.00 hod. – Památka umučení Páně.

4. 4. – Bílá sobota
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 od 9.00 hod. adorace u Božího hrobu,
 17.00 hod. – hodina milosrdenství u Božího hrobu.

5. 4. – neděle – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
 5.30 hod. – VELIKONOČNÍ VIGILIE,
 11.00 hod. – SLAVNOSTNÍ VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBA S
ŽEHNÁNÍM POKRMŮ.

6. 4. – velikonoční pondělí – 11.00 hod. - mše svatá.
Další akce chystané ve farnosti a okolí do prázdnin:

11. 4. – při příležitosti sv. otcem vyhlášeného roku zasvěceného života
pojedeme do kláštera sester karmelitek do Dačic a příležitostně navštívíme
krásné město Telč.

25. 4. – bude již po šesté zahájena nová motorkářská sezóna žehnáním
motorkářů a motorek ve 12:30 hod. u kostela ve Švábenicích.

26. 4 – oslavíme naše farní hody ke cti sv. Jiří, mučedníka, patrona naší
farnosti. Slavnostní Hodová bohoslužba se svátostným požehnáním bude
sloužena v 9.30 hod.

1. 5. – navštívíme naši farnici S. Dagmar Gašparovou v klášteře sester
františkánek v Brně.

2. 5. – Svatofloriánská pouť hasičů v kapli sv. Floriána v Dětkovicích
v 17.00 hod.

májová pobožnosti budou každé úterý a čtvrtek v 17.30 hod.

8. 5. – farní zájezd do Vídně a okolí, přihlásit se můžete do 15.4.

14. 5. – modlitba za úrodu a žehnání polím u kříže u kostela /křížové dny/.

14. 5. – Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – mše svatá v 18.00 hod.

15. 5. – výlet dětí na Dětský Eucharistický Kongres do Olomouce.

16. 5. – účast farníků na diecézním Eucharistickém Kongresu v Olomouci.

24. 5. – I. svaté Přijímání dětí při mši svaté v 11.00 hod.

6. 6. - žehnání jezdcům a koním k letní sezoně – zahájení u kostela
ve Švábenicích v 11.00 hod.

7. 6. – Slavnost Božího Těla s průvodem ve Švábenicích – zahájení mší svatou
v 8.30 hod. v kostele.

18. 6. – farní svátek nemocných – mše svatá s udělováním svátosti nemocných
bude v 18.00 hod.
Na všechny tyto akce vás srdečně zveme a přejeme mnoho krásných zážitků.
Mockrát děkuji všem přátelům naši farnosti za každou přízeň a laskavost také
při opatrování farního kostela, všech kapliček, křížků a Božích muk rozesetých
po celé obci a okolí.
Vloni byly opraveny vstupní dveře do kostela. Děkuji vstřícným
zastupitelstvím obce a soukromým dárcům za podporu.
Letos plánujeme opravit okna věže a provést konservaci dřevěné konstrukce
uvnitř kostelní věže s uchycením zvonů. Chceme, aby pruská památka vypadala
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krásně a důstojně, a proto děkuji také zastupitelstvu obce, že trvá v tomto postoji
a přispívá pravidelně na údržbu a opravy této místní vzácnosti.
S přáním radostných a zdravých svátku velikonočních
P. Boguslaw, farář

Z KRONIKY
Rok 1952
čtvrtý rok pětiletky
Špatná zima, špatné jaro, špatné počasí po celý rok; toto platí i pro rok 1952;
leden celkem teplý 6 – 16°, jen 29. -8°; 12. února 10° a 16. začíná vánice a zima se
táhne po celý březen; jarní polní práce počínají až 7. dubna; jaro studené a deštivé;
léto nestálé; nejtepleji 2. a 3. července 44° na slunci; podzim plný rozmaru
a pro sklizeň bramborů a řepy přímo katastrofální; v červnu plno bouří, velké lijavce,
2. června krupobití potlouklo na Dlouhé na 80% ; JZD mělo na Abatyši žito a ani jej
neseklo; tohoto dne padlo 70 mm vody; od začátku září až do 12. listopadu prší,
od 12. mrazy a sníh, v prosinci plně mrzne -6 až -9°; celkem mokrý rok, napršelo
710 mm; v samém červnu 214 mm; od roku 1910 nebylo tolik srážek.
Ještě koncem listopadu se ryje řepa; v okolních vesnicích zůstalo hodně řepy
a bramborů v zemi; cukrovar ve Vyškově musel pro nedostatek zastavit; řepa se tak
odvážela do Slavkova.
Hospodářsky byl tento rok průměrný; žně začínají 21. července a táhnou
se dlouho přes srpen; obilí se odvádí hned od mlátičky; pšenice do čís.1, žito
do Vyškova, ječmen do Vážan a oves do Herotic do mlýna; velké potíže působilo
plnění řepkou (náhradní plnění).
Obilí na mouku se vozí do Medlovic; mouka na chleba se nedostává; jen
potvrzení a chleba dostává každý mleč v Jednotě místní; melné se platí obilím
tj. ze 100 kg obilí sráží se až 8 kg za mletí; pšenice se vymílá na 60%, žito na 70%,
na mletí se veze jen ve stanovené dny.
Předčasná zima zpozdila a znemožnila všechny podzimní práce polní.
Dne 31. března zemřela ve Vyškovské nemocnici matka p. presidenta paní
Gottwaldová.
1. června navštívil naši obec známé stréček Křópal a zaspíval si v kostele
Ave Maria a skladby Dvořákovy.
Aby bylo možné při špatném počasí skončit sklizeň řepy pomáhají brigády:
vojáci, truhláři, čalouníci, masna a školy.
Ku konci roku se objevuje slintavka; jinak všechno ostatní běží, jak bylo
zaznamenáno v roce 1951.
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V roce 1952 zemřela 1 osoba, narozeno 11, oddáno 8 párů novomanželů
občansky i církevně.

SOKOL
26. 12. 2014 - memoriál Jana Hladkého ve stolním tenise
Jako každý rok jsme pořádali tradiční „vánoční turnaj na Štěpána“, který
proběhl v Kulturním domě v Moravských Prusích. V loňském roce byl uspořádán již
24. ročník, který byl opět kvalitně obsazen. Zúčastnilo se ho celkem 34 hráčů. Z členů
TJ Sokol Moravské Prusy se nejlépe umístil Roman Pacák, který obsadil 5. místo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výsledky – dvouhra
Ryšavý Michal
Jeřábek Vladimír
Sedláček Radek
Kovář Jakub
Pacák Roman
Reška Vladimír

1.
2.
3.
4.

Výsledky – čtyřhra
Ryšavý, Beneš
Kobolka, Kovář
Jeřábek ,Palásek
Sedláček,Kalousek

29. 12. 2014 - turnaj ve stolním tenise pro amatéry
O pár dní později jsme na stejném místě pořádali turnaj ve stolním tenise
pro amatéry z naší obce. Zde se můžete podívat na konečné výsledky:
1.
23.

David Chujac
Jan Palla
Bob Letoš

31. 12. 2014 - Silvestrovský fotbálek
Konec roku jsme již tradičně zakončili Silvestrovským fotbálkem, ve kterém
už nejde o výsledky ale především o dobrou zábavu. To se také podařilo, a za hojné
účasti jsme si naposledy v minulém roce zasportovali. Po skončení fotbálku jsme
se přesunuli do místního pohostinství, kde jsme u piva a guláše ukončili sportovní
rok 2014
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25. 4. 2015 – Hodová zábava
I v letošním roce bych vás rád pozval na tradiční Hodovou zábavu, již jsme
opět pořadateli. Tentokrát vás, její návštěvníky, čeká novinka! Po pečlivém zvážení
jsme se rozhodli pro změnu hudebního doprovodu. K poslechu a především k tanci
tak bude hrát kapela Kosovci.
Toto hudební uskupení má dlouholetou historii, která sahá až do šedesátých
let minulého století. V té době byla založena starší generací a přes obměny složení
kapela hraje dodnes a těší se čím dál větší popularitě. O tom svědčí i její vystupování
nejen na mnoha plesech, oslavách či svatbách, ale i na tuzemských hudebních
festivalech jako jsou Slavnosti piva - Kamínka nebo Trnkobraní ve Vizovicích.
Aktuální sestava kapely: Rudolf Čala (basa), Milan Gajdošík (kytara), Libor
Chuděj (zpěv, kytara), Honza Chelsea Uruba (bicí), Martin Lipinský (klávesy), Petr
Závodský (zvukař), Petr Polášek (alt saxofon), Pavel Žůrek (tenor saxofon), Stanislav
Tomšů (navždy náš zvukař a saxofoňák) a nesmíme zapomenout na maskota Laďu
Běssa Nevjelíka. Více o této hudební formaci (např. repertoár) naleznete na jejich
webových stránkách: kosovci.cz

Pevně doufám a těším se, že se potkáme na Hodové zábavě v sobotu
25. dubna v sále místního kulturního domu od 20:00 hodin!
Další akce nadcházejícího čtvrtletí
 brigáda na hřišti (termín bude upřesněn obecním rozhlasem)
 29. 6. - dětské sportovní odpoledne
Jaroslav Vejmola
Starosta TJ Sokol Moravské Prusy
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SDH MORAVSKÉ PRUSY
Nejdůležitější akcí, na které se podílel náš sbor, byl Tradiční Hasičský ples.
Ten proběhl v sobotu 7. února tohoto roku v sále Kulturního domu Moravské Prusy.
Jsme rádi, že i letos můžeme ples hodnotit velmi pozitivně. Hostů bylo zase o něco
více a tombola zase o něco bohatší. Děkujeme všem, kteří dorazili, protože právě vy
jste se podíleli na příjemné atmosféře, která celý večer panovala! Těšíme se tak opět
za rok!
I tentokrát jsme roznesli pozvánku do každého domu v Moravských Prusích
i v Boškůvkách. Tak jste si jistě všimli obrázku, který jsme zvolili. Nyní se můžete
na fotografii podívat v originálu:

Jedná se o fotografii, která byla pořízena na místním hřišti u příležitosti
80. výročí místního sboru dobrovolných hasičů v roce 1977. Mezi hasiči můžete
poznat své tatínky, dědečky, pradědečky (jako já), strýce, kamarády atd. Zde jsou
však jména:
Sedící v první řadě zleva: Theodor Řezníček, Konrád Šebesta, František
Kroutilík, Karel Vachtl.
Druhá řada zleva: Karel Müller, Jan Kočí, Vítězslav Večerka, Jan Matějek,
opratě drží Jan Vlček.
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Další událostí pro sbor byla návštěva Mateřské a základní školy Moravské
Prusy v rámci celorepublikového programu Požární ochrana očima dětí. S dětmi jsme
si povídali o tom, jak oheň vzniká, k čemu jej využíváme, ale také jak se před ním
chránit. Na závěr jsme jim ukázali vybavení hasičského auta a k velké radosti všech
jsme jím děti svezli.
Momentálně nás čeká svoz železa, který proběhne v sobotu 11. dubna
a v květnu bude následovat svoz elektroodpadu, jehož termín se dozvíte
prostřednictvím místního rozhlasu.
Jiří Řezník
člen SDH Moravské Prusy

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Tříkrálová sbírka
V sobotu 10. 1. 2015 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pro Charitu ČR.
Celkem bylo do kasiček koledníků vybráno 18.878,- Kč; z toho v Moravských
Prusích 17.018,- Kč a v Boškůvkách 1.860,- Kč. Děkujeme všem občanům, kteří
do kasiček přispěli. Zároveň děkujeme všem malým koledníkům, kteří po obci chodili
a také dospělým, kteří jim dělali doprovod a na vše dohlíželi.
Kateřina Burešová
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UDÁLOSTI
Jubileum:
Leden

Únor

Březen

Ladislav Dias
Miloš Konečný
Marie Michalíková
Jan Zbořil, ml.
Josef Pavéska
Marie Hasalová
Drahomíra Račanská
Marie Matějková
Františka Lozová
Blažena Svobodníková
Josef Račanský
Miroslava Holková
Marie Machová
Antonín Paveska
Jiří Račanský

Přistěhovali se:

Dušan Tocháček
Šimon Tocháček
Andrea Roučová
Aneta Roučová
Petr Ryška
Lenka Raszková
Jan Raszka

Odstěhovali se:

Radek Cupák
Vlastimil Šaman
Jiří Šaman
Lenka Šamanová
Jana Šamanová
Svatoslav Jeřábek, ml.

Úmrtí:

Františka Dočkalová
Emil Dočkal
Anděla Kusalová
Jindřiška Černá
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VLAJKA PRO TIBET
Tato akce letos proběhla v ČR už podvacáté a s rekordním počtem radnic.
690 obcí, měst, městských částí nebo krajů se 10. března připojilo a vyvěsili vlajku
pro Tibet. Naše obec tuto akci také podpořila a vlajku Tibetu jsme na budově
obecního úřadu vyvěsili. I děti se o této akci dozvěděly. Ve škole si o Tibetu
povídaly, paní učitelka Černochová pro ně připravila zajímavé informace a potom děti
kreslily krásné obrázky.
Akce připomíná 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Zemřelo při něm na 80 000 Tibeťanů, přes milion dalších zemřelo v následujících
letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru.

„Akci Vlajka pro Tibet vnímáme ve dvou rovinách, v rovině historické
a současné. Z pohledu historie českého národa je naší povinností projevit solidaritu s
jiným okupovaným národem. Soucítíme s národem, kde se pro svobodu obětovalo už
137 lidí stejným způsobem jako u nás Jan Zajíc a Jan Palach. Připomínáme tak, že i
my jsme byli okupovaným národem a byla nám vyjadřována podpora svobodné části
světa, až do sametové revoluce v listopadu 1989. Kampaň je zároveň odrazem hodnot
naší současné svobodné společnosti, která se nebojí vyjádřit svůj nesouhlas s
porušováním lidských práv v Tibetu, a to i přesto, že někteří naši vrcholní politici se
přiklánějí k politice komunistické Číny, kterou nám dokonce dávají za vzor,“ uvedl
Lukáš Eršil, koordinátor akce.
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