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Úvodník
Čtvrté číslo našeho zpravodaje vychází vždy před Vánocemi. Ale není jen
o nich! Opět se dočteme, co se dělo na podzim a co nás čeká a nemine v prvních
měsících nového roku. A tak přemýšlím, že přece ani já nemusím psát o Vánocích.
Můžu napsat třeba o něčem, co se mi přihodilo, co mě napadlo, co mi někdo řekl,…
A víte co? Já zase o těch Vánocích napíšu!
Vánoční čas je jednoznačně zvláštní období. Ale taky Vám připadá tak
nadprůměrně dojemné? Určitě velký vliv na to mají pohádky se šťastným koncem,
filmy, které celý rok čekají, až přijde jejich čas, vánoční reklamy, které se snaží nás
až rozplakat. Ale myslím,
že to, co nás dojímá
Snad mi bratr odpustí… Ale koho by to nedojalo?
a vyvolává v nás nostalgii
jsme my sami. Je to totiž
doba, která je pro nás
všechny společná. Je to
svátek, který ve stejný čas
slavíme téměř všichni,
a to pravidelně! Všichni
máme
vzpomínky
na stromeček, prskavky,
dárky a chvíle s rodinou
už od útlého dětství.
Pamatujete si, jak jste si
jako malí představovali
Ježíška? Jak jste chtěli
vidět zlaté prasátko? Jaký
dárek Vám udělal největší
radost? A zase je tu čas,
kdy si to můžeme
připomenout, tak vzhůru
do toho!
Já Vám přeji
k Vánocům i do nového
roku, abyste si vytvářeli
mnoho dalších krásných
vzpomínek, ke kterým se
budete rádi často vracet!
Tereza Řezníková

OBČAN 4/2016

4

Z obecního úřadu
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje,
otevíráte letošní poslední číslo obecního zpravodaje, jehož prostřednictvím
Vám přinášíme informace o aktuálním dění v obci. Zpravodaj vychází těsně před
vánočními svátky, ale ještě než všichni usedneme k pohádkám a budeme si naplno
užívat volna s rodinou a přáteli, pojďme se společně ohlédnout za uplynulým
čtvrtletím v naší obci.
Spoustu z Vás zajímá zejména připravovaná výstavba čističky odpadních vod
a kanalizace. V říjnu jsme roznesli do všech domů v obou obcích informační leták,
který byl vydaný pro občany právě s ohledem na plánovanou výstavbu. V letáku jste
našli nejdůležitější informace k dosavadnímu průběhu celé akce. V současné době
stále probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, které muselo na základě
Rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž proběhnout částečně znovu. Z toho
důvodu také zatím neproběhla dlouho avizovaná schůzka s občany. Nicméně,
po výběru dodavatelské firmy schůzka s občany určitě proběhne a o jejím konání
budete včas informováni. Již nyní si můžete připravovat své dotazy na dodavatele
stavby, stavební dozor či projektanta.
Jak jsme již informovali, zastupitelstvo obce schválilo, že obec hromadně
zpracuje a uhradí z rozpočtu obce projekty na přípojky k jednotlivým domům.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele projektu na přípojky.
V listopadu byla podepsána s Úřadem práce ve Vyškově Dohoda o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Od 16. 11.
2016 byl tedy přijat do pracovního poměru na dobu určitou nový pracovník, na jehož
mzdu budeme dostávat dotaci z Úřadu práce.
V současné době probíhá oprava na hasičské zbrojnici. Některé práce
prováděli hasiči brigádně – svépomocí, čímž ušetřili finanční prostředky obce. Dotace
z JMK byla poskytnuta ve výši 300.000,- Kč. Jedná se o 70 % podíl a 30 % doplatí
obec ze svého rozpočtu.
Zároveň jsme z Jihomoravského kraje obdrželi ještě dotaci na vybavení
knihovny, takže byl ve IV. čtvrtletí pořízený do knihovny nový počítač s tiskárnou
a ještě dojde k výměně některých regálů na knihy. Regály jsou již staré, prohnuté
a nestabilní. Dotace z JMK činí 25.000,- Kč a jedná se o 50 % podíl, takže obec musí
dodat zbylých 25.000,- Kč.
V pondělí 5. 12. 2016 proběhlo na obecním úřadě přezkoumání hospodaření
obce za období leden – září 2016, které provedly pracovnice z Odboru kontrolního
a právního, oddělení přezkumu obcí z Jihomoravského kraje. Při dílčím přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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Výňatek bodů z veřejného zasedání zastupitelstva obce (ZO) ze dne 26. 10. 2016
- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 5/2016:
Navýšení příjmů: 120 500,- Kč
Navýšení výdajů: 120 500,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 26. 10. 2016:
Rozpočtové příjmy ve výši:
9 080 200,- Kč
Financování:
1 230 900,- Kč
Rozpočtové výdaje:
10 311 100,- Kč
- ZO schvaluje zprávu kontrolního výboru ze dne 29. 09. 2016 provedenou
za období 11. 02. 2016 – 29. 09. 2016
- Záměr odkoupení pozemku parc. č. 2090/2 v k. ú. Moravské Prusy – ZO navrhuje
vytyčení části pozemku geodetem tak, aby zůstala v majetku obce část pozemku
potřebná pro přístup k potoku (konzultováno s Povodím Moravy).
Připomínáme občanům, že zasedání zastupitelstva je veřejné a každý
občan má možnost na zasedání přijít a diskutovat o problémech v obci.
Výsledky voleb do zastupitelstva JMK konané ve dnech 7. – 8. 10. 2016
Volební okrsek č. 1 - Moravské Prusy
Zapsaných voličů celkem 463; k volbám přišlo 154 voličů, což je 33 %; počet
platných hlasů 151.
Strany podle počtu získaných hlasů:
Česká strana sociálně demokratická
KDU – ČSL
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Starostové pro Jižní Moravu
Top 09 s podporou starostů a „Žít Brno“
Koalice Svoboda a přímá demokracie – TO (SPD) a SPO
Zelení a Piráti
Občanská demokratická strana
Svobodní a Soukromníci
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Úsvit s Blokem proti islamizaci
Moravané

33 hlasy
28 hlasů
20 hlasů
18 hlasů
17 hlasů
11 hlasů
9 hlasů
4 hlasy
4 hlasy
4 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Volební okrsek č. 2 - Boškůvky
Zapsaných voličů celkem 47; k volbám přišlo 21 voličů, což je 45 %; počet
platných hlasů 21.
Strany podle počtu získaných hlasů:
ANO 2011
KDU – ČSL
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Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Koalice Svoboda a přímá demokracie – TO (SPD) a SPO
Svobodní a Soukromníci

4 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas

Kontejnery umístěné v obci na třídění odpadu

Celoroční sběr odpadů v obci určených k recyklaci
- veškerý starý textil, obuv, různé doplňky jako pásky, kabelky, bižuterii a také
hračky do kontejneru firmy TextilEco a.s., který stojí na parkovišti u kulturního
domu v Moravských 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 u paní 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
Společnost Respono, a.s. informuje občany, že v průběhu vánočních svátků
bude probíhat svoz směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu a bioodpadu
beze změny dle pravidelných svozových plánů, tzn., že i svoz popelnic z domácností
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proběhne normálně v úterý 27. 12. 2016. Upozorňujeme, že pouze sběrné dvory
budou v době vánočních svátků pro veřejnost uzavřeny.
Sběr papíru pro školu
V poslední době se u vrat garáže pod školou množí elektro, ale také jiný
odpad, který tam někdo zanechá. Z toho důvodu apelujeme na občany, aby ke garáži
NEODKLÁDALI odpad, který se jim doma nehodí. Již několikrát jsme upozorňovali
na to, že garáž je určena pouze pro STARÝ PAPÍR, který se tam sbírá pro školu a nic
jiného. Není to sběrný dvůr na nehodící se věci! Všichni máte možnost využít
kontejnery v obci na tříděný odpad, pravidelné svozy velkoobjemového
a nebezpečného odpadu i elektroodpadu, které 2x ročně v obci děláme společně se
SDH Moravské Prusy a pokud nechcete čekat na jarní či podzimní svoz, můžete
v průběhu roku odvézt jakýkoliv odpad ZDARMA do sběrných dvorů ve Vyškově
nebo Ivanovicích na Hané.
Odpad na hřbitově
Bohužel stejný problém, tzn. s odpadem je na místním hřbitově. Již několik
let je hned za vchodovou bránou hřbitova umístěn velký kontejner, který se NEDÁ
přehlédnout! Přestože tam kontejner stojí a je pravidelně vyvážen, najdou se občané,
kteří hází odpad z hrobů za hřbitovní zeď. Nechápeme, proč je tak velký problém
odnést kalíšky či jiný odpad o pár metrů dál a pak je vyhodit do zmíněného
kontejneru. Za hřbitovní zdí jsou soukromé pozemky, na kterých majitelé hospodaří
a péče o majetek je stojí čas, energii i finance. Právem jsou potom rozčarovaní, když
musejí po někom neustále uklízet odpad. Jak by se líbilo těm, kdo jim to tam neustále
hází, kdyby jim někdo házel odpad přes plot třeba na zahradu? Prosíme ty, kterých se
to týká, aby se zamysleli nad svým chováním a byli trošku ohleduplní vůči ostatním.
Vždyť vyhodit po sobě papírky a odpad do koše či popelnice patří k základním
návykům, které se učí již malé děti. Kdyby se tak chovali všichni a házeli odpad na
zem, za chvíli bychom žili na smetišti…
Poškozené lípy na Hatích
Na Hatích byly letos na jaře neznámým viníkem, s největší pravděpodobností
občanem naší obce, navrtány a otráveny tři vzrostlé lípy, které bohužel postupně
uschly. Po zhodnocení stavu lip odborníky ze životního prostředí bylo doporučeno
jejich vykácení, protože suché stromy svým stavem ohrožovaly procházející osoby
a projíždějící auta na zdraví i majetku. Dle vyjádření odborníků bohužel nebyla šance
na to, že by se stromy na jaře "vzpamatovaly" a znovu obrazily. Hodnota stromů je
odhadována nejméně na 250 tisíc Kč, takže se jedná o trestný čin a vše bylo
nahlášeno Policii ČR. Mnohem větší škoda však byla napáchána na životním
prostředí, obzvlášť v dnešní době, kdy příroda neustále musí ustupovat všemožným
stavbám a zeleně je čím dál méně. Naše tři krásné zdravé stromy byly zničeny nejspíš
jen proto, že někdo nebyl schopný a ochotný zamést jednou za rok před domem
padající listí, které mu vadilo. Dotyčný si zřejmě vůbec neuvědomuje, že jsou to
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právě stromy, které nám zajišťují čistý vzduch, který všichni potřebujeme
ke zdravému dýchání.
Azylový dům Opatovice – nabídka ženám
Ředitelka azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni zaslala informaci
o volné kapacitě v azylovém domě. Jejich klientkou se může stát matka s dítětem (až
6 dětmi). Ubytování jí poskytnou v samostatné plně zařízené bytové jednotce.
Klientkám jsou dle jejich přání a potřeb nápomocni při zvládání problémů v běžném
životě, osvojení či prohloubení péče o domácnost, výchově dětí, či vyřízení všech
sociálních dávek, včetně doplatku na bydlení. Můžou zprostředkovat pomoc
odborníka (psycholog, psychiatr, právní pomoc). Bydlení v azylovém domě je možné
maximálně po dobu jednoho roku. Ostatní informace včetně ceníku najdete na
stránkách www.azylovydumopatovice.estranky.cz, kde najdete i kontakty, pokud by
někdo z občanů potřeboval využít tuto službu.
Kalendáře na rok 2017
Letos jsme pro Vás opět připravili obecní kalendář s fotografiemi obce a také
s termíny akcí v roce 2017, které jsou známy již v době přípravy kalendáře. Tento
kalendář se těší velké oblibě občanů, takže věříme, že i v letošním roce jeho pořízení
uvítáte. Kalendář je k zakoupení v kanceláři obecního úřadu za 70,- Kč.
Všem občanům ve věku 60 let a starším obec navíc letos darovala stolní
kalendář pro seniory, který je plný rad, návodů a informací z oblastí rizik a nebezpečí.
Věříme, že jste v něm našli spoustu cenných informací.
Poplatky v roce 2017
Již několikátý rok nedochází k žádnému navýšení místních poplatků. Výše
poplatků zůstává pro rok 2017 stejná jako v roce letošním, 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.
Místní poplatky za svoz odpadu a psy budeme vybírat od pondělí 20. února
2017. Žádáme občany, aby nechodili na obecní úřad s platbou před tímto datem,
protože budou probíhat inventury, uzávěrky a kontroly za rok 2016. Děkujeme za
pochopení.
Zouvalka
Na základě změny zákona o obcích a na výzvu Ministerstva vnitra ČR musí
provést obce, jež mají na svém území (katastru) část, kterou spravuje jiná obec,
soulad faktického stavu se stavem právním. Pokud by se tak neučinilo nyní,
Ministerstvo vnitra by s příslušným katastrálním úřadem přihlédlo k historickým
hranicím a vlastnictví pozemků dotčených obcí a rozhodlo by v průběhu příštího roku
z moci úřední.
Aby byl tento stav napravený už od 01. 01. 2017, proběhla nyní v průběhu
listopadu a prosince jednání mezi naší obcí, městem Vyškov, Ministerstvem vnitra
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a občany s trvalým bydlištěm na Zouvalce, jehož výsledkem je Dohoda o napravení
územní anomálie, která vznikla v roce 1960 rozhodnutím příslušného orgánu státní
moci. Tenkrát se v okrese Vyškov odloučila od obce Moravské Prusy místní část
Zouvalka a stala se místní částí a ulicí města Vyškova. Současně s tímto rozhodnutím
však už nedošlo ke změně katastrálního území a Zouvalka (jako část města Vyškova)
se nachází na katastrálním území Moravské Prusy v Obci Prusy-Boškůvky.
Jde o to, že katastr patří jedné obci (Prusy-Boškůvky) a správou spadají nyní
občané pod jinou obec (Město Vyškov). Z toho důvodu přejdou občané části
Zouvalka správou pod naši obec. Vyškov zruší jejich současná čísla popisná, naše
obec jim přidělí nová čísla popisná a evidenční, stanou se občany Obce PrusyBoškůvky, tzn., že změní trvalé bydliště a veškeré úřední činnosti, které může
provádět v rámci přenesené působnosti náš úřad, včetně úhrady poplatků budou řešit
prostřednictvím naší obce. Zároveň s tím naší obci vzniknou nové náklady na veřejné
osvětlení, odpady a údržbu na Zouvalce, ale i příjmy z rozpočtového určení daní,
které budou přibližně do čtyřiceti tisíc za rok.
Dohoda mezi městem a obcí bude následně projednána v zastupitelstvech
obce/města.
Poděkování
Závěrem děkujeme všem spoluobčanům, kteří se jakkoliv zajímají a přímo či
nepřímo podílejí na chodu obce. Děkujeme občanům, kteří se starají o obecní
pozemky před svými domy, ať už se to týká jarní a letní údržby, či v zimním období
odklízení sněhu. Také děkujeme všem zaměstnancům obce i školy za jejich práci
a dále děkujeme všem, kteří aktivně organizují a pomáhají při organizaci různých
obecních akcí pro veřejnost, ve spolcích či neziskových a příspěvkových
organizacích.
Veškeré informace o dění v obci najdete na webových stránkách obce
www.prusy-boskuvky.eu nebo na facebooku pod profilem „Obec Prusy-Boškůvky“.
Akce plánované ve I. čtvrtletí 2017:
13. 01. 2017 od 20.00 hod. Myslivecký ples
22. 01. 2017 od 15.00 hod. Dětský karneval
03. 02. 2017 od 20.00 hod. Hasičský ples
Vážení spoluobčané,
jménem členů Zastupitelstva obce i jménem svým Vám přejeme krásné a klidné
vánoční svátky v kruhu svých nejbližších a dětem ať se splní pod stromečkem
všechna jejich přání.
Do nového roku Vám všem přejeme především zdraví, štěstí a hodně lásky.
Lubomír Šebesta a Kateřina Burešová
Obecní úřad Prusy-Boškůvky
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Z naší školy a školky
Blíží se Vánoce, a to je čas, kdy děti v MŠ a žáci v ZŠ chystají pro své blízké
dárečky, přáníčka a nacvičují čísla pro vánoční besídku. Je dobře, že děti chápou, že
každý má nejen přijímat dary, ale také obdarovávat. A je dobré vést děti k tomu, aby
si vážily všeho, co pro ně jejich blízcí dělají, že ani ne velikost a množství darů, ale
čas, zájem, ochota, pochopení – to jsou ty nejcennější dárky.
Naše škola získala několik dárků ve formě přiznaných dotací. To nám
umožňuje zpestřit činnosti a akce, které pro děti organizujeme. Tady je jejich malý
přehled.
Krajský úřad Jihomoravského kraje vyhlašuje dotace na preventivní
programy, podporující činnost škol, zaměřených na předcházení protispolečenských
a patologických jevů. Dotaci 5P pro prevenci získala škola v loňském školním roce
a příspěvek byl využitý na financování přírodovědného pobytu žáků ve Sloupu.

Další tradiční vyhlašovatel dotací je Komunitní nadace pro vědění, umění
a civilizaci Tři brány Vyškov. Vypracovali jsme
žádost „Vesnické tradice stále živé“ a byli jsme
úspěšní. I když částka není nijak závratná, pomůže
nám zajistit materiál na besídku, výtvarná odpoledne
a únorový karneval.
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Pamětníci si jistě vzpomenou, jak
jste ve školním roce 2010/2011 pomáhali
při
úpravě
školní
předzahrádky
na autobusovou zastávku. Akce probíhala
díky společenství Škola pro udržitelný
rozvoj. I tady jsme nyní zkusili štěstí
a podali návrh mikroprojektu „Malí
zahradníci pro zdraví aneb Pěstování
bylinek a zdravé zeleniny v mobilních
záhoncích“. Byli jsme vybráni a díky
plnění programu, který je podpořen
v rámci projektu Stabilizace a rozvoj sítě
národního programu Škola pro udržitelný život ze Státního fondu životního prostředí
ČR a Ministerstva životního prostředí ČR pořídíme do školy vyvýšený záhon
a zahradní nářadí pro děti. Žáci ZŠ a děti MŠ si tak budou moci prakticky vyzkoušet,
co obnáší péče o živé rostliny a také se naučí je využívat.

Všichni zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy v Moravských Prusích
přejí všem klidné a pohodové Vánoce a hodně zdraví v roce 2017.
Mgr. Olga Hillová
zástupce statutárního orgánu
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Knihovna
Vážení čtenáři,
Jak jistě víte, došlo ke změně výpůjční doby. Knihovna nyní bývá otevřena
každé úterý od 13.00 do 16.00 hodin.
Do naší knihovny byly opět nakoupeny další nové tituly knih různých žánrů.
Přijďte si vybrat právě takovou knihu, která Vás zaujme a zpříjemní Vám dlouhé
zimní večery. Také nadále chodí nová čísla oblíbených časopisů pro naše děti. Stále
aktivní je i „Dámský klub“, do kterého Vás srdečně zvu!
Přeji Vám všem krásné, klidné Vánoce, do roku 2017 pevné zdraví a více
volného času na zasloužený odpočinek při čtení nových knih.
Olga Zimmermannová
Knihovnice

Knihomol
Tentokrát vybírám z nabídky nových knih pro dospělé čtenáře. Pokud Vás
tyto tituly zaujmou, neváhejte si je v naší knihovně zapůjčit!
SEDMILHÁŘKY
Liane Moriarty
Jane je hloubavá, do sebe uzavřená šedá myška
a v životě to vůbec nemá jednoduché, protože sama
vychovává pětiletého syna. A ten se teď navíc začal ptát
po svém tátovi. Madeline je velká parádnice a přitom
neřízená střela. Momentálně jí ztrpčuje život její exmanžel:
po letech si zničehonic vzpomněl, že by se mohl taky
podílet na výchově jejich společné dcery. Celeste je věčně
zasněná, poněkud vynervovaná místní kráska. Co ji ale
může trápit, když má tak hodného, hříšně bohatého manžela
a přepychový dům? Snad jen ta jejich dvojčata jsou občas
na zabití. Každá z nich je úplně jiná, a přesto jsou nejlepší
kamarádky. Jsou však k sobě skutečně upřímné? Vždyť i drobné lži a polopravdy
můžou časem vyústit v obrovskou tragédii. Román světově úspěšné autorky
bestselleru Manželovo tajemství je příběhem tří matek, jimž se jejich na pohled
všední životy krůček za krůčkem nebezpečně vymykají z rukou.
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EXODUS
Leon Uris
Děj je upředen z řady autentických příběhů, které se
pojí s milostným příběhem americké ošetřovatelky
a mladého hrdiny Mossadu. Kniha zároveň zachycuje nejen
život v evropských židovských ghettech, pogromy v Rusku,
zrod sionismu a kibuců, vznik státu Izrael, ale také třeba
principy tzv. ropné politiky či dobu britského mandátu
v Palestině.
Jeden z Urisových nesčetných fanoušků kdysi
poznamenal, že se prostřednictvím jeho děl seznámil
s úžasnou spoustou faktů. Snad nejvíce to právě platí o Exodu, při jehož přípravě
autor pročetl několik set knih, hovořil s více než 1200 očitými svědky a procestoval
desítky tisíc kilometrů.
Kniha se stala mezinárodním bestsellerem, byla přeložena do více než
50 jazyků a v USA je považována za největší bestseller po Jihu proti Severu
od Margaret Mitchellové.

Prušánek
Předposlední říjnovou neděli si děti s rodiči i prarodiči užili již tradiční
drakiádu. Všechny děti se občerstvily teplým čajem a cukrovinkou. Dospělým se
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naléval svařák. Samozřejmě nechyběla domácí buchta, na které jsme si všichni
pochutnali.
Kategorii Nejoriginálněji vyrobený drak vyhrála Elenka Kyprová,
Nejrychlejšího draka v oblacích měla Klárka Večerková. Nikdo neměl Nejdéle
létajícího draka než Šimonek Vejmola. Vítězové i ostatní děti si odnesly hodnotné
ceny.
Mgr. Hana Kyprová
Za maminky z Prušánku

Farní listy
Krásné a požehnané Vánoce! Blíží se nejkrásnější a nejradostnější svátky
celého roku!
Narození Ježíše Krista je centrem lidských dějin. Tato událost se stala
ústředním bodem dějin, neboť vše se stalo před nebo po Kristu. Proto není divu, že se
každoroční slavnost Jeho narození stala těmi nejkrásnějšími svátky v celém roce
nejen pro naše předky, ale i pro nás v roce 2016.
Jako vždycky, tak i letos vás chci pozvat na prožití Narození Krista
při svátečních bohoslužbách, při společném koledování u jeho jesliček. Přijměte naše
pozvání:
• 24. 12. – půlnoční mše svatá ve 22.00 hod.
• 25. 12. – Slavnost Narození Páně – vánoční bohoslužba v 8.00 hod.
Dětská besídka u betléma v kostele ve 14.30 hod.
• 26. 12. – Svátek sv. Štěpána prvomučedníka – mše svatá v 8.00 hod.
• 30. 12. – Svátek Boží Rodiny – mše svatá s obnovou manželských slibů
v 18.00 hod.
• 1. 1. 2017 – novoroční bohoslužba v 11.00 hod.
• 7. 1. 2017 – nás budou navštěvovat Tři králové s prosbou o příspěvek
do charitativní sbírky pro potřebné, nemocné a staré. Přijměte je prosím vstřícně
a laskavě. Za každý váš příspěvek na činnost katolické Charity již nyní srdečně
děkuji
Postní doba, Velikonoce 2017
Příští rok, bude jubilejním Rokem 100. výročí zjevení ve Fatimě. Proto
za Pannu Marii vyzýváme všechny k pokání a modlitbě, zvlášť modlitbě růžencové
v rodinách.
• 1. 3. 2017 popeleční středou vstoupíme do postní doby.
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• pobožnost křížové cesty se bude konat každý čtvrtek
• 16. 4. 2017 oslavíme Velikonoce
Příští rok připadá 100. výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. Je
to opravdový fenomén, že se poselství tří dětí, malých pasáčků z Fatimy, dostalo
do povědomí celého světa a po 100 let se již tam schází každoročně kolem 3 mil.
poutníků. Panna Maria se zjevovala třem dětem - Lucii, Františkovi a Hyacintě - vždy
13. dne měsíce od května do října roku 1917.
Zajímavé je, že to, co vyprávěli malí pasáčci o budoucnosti, tzv. fatimská
tajemství, se všechno splnilo. Také poslední, 3. fatimské tajemství, se splnilo 13. 5.
1981, kdy byl spáchán atentát na papeže Jana Pavla II. v Římě. O tomhle už mluvily
děti ve Fatimě v roce 1917. Říkaly, že vše jim bylo zjeveno Pannou Marií, která se
jim ukazovala. Také předali prosbu Panny Marie pro všechny lidi o modlitbu a pokání
za vlastní hříchy a odčinění zla.
Není potřeba být věřícím, abychom pochopili, že je vždy potřeba napravit
provedené zlo a změnit své špatné jednání. A modlitba věřících určitě pomůže všem.
Buďme vděční, že si události ve Fatimě připomínáme už 100 let.
Drazí občané Prus a Boškůvek!
Na tomto světě všechno má svůj konec. Takto končí i letošní rok. Každý
konec přináší vždy smutek i radost. Je nám líto, že končí něco dobrého a těšíme se,
když končí něco špatného. Zároveň vždy konec přináší naději nového začátku.
Co nás čeká v příštím roku, jaký to bude rok pro každého z nás a pro celou
společnost?
Nebuďme skleslí, mějme v srdci naději! Jedni řeknou „nechme se překvapit“,
jiní „nechme se vést“. Věřím, že v tomto končícím roce všechno, co se stalo, nebyla
jenom a pouze čistá náhoda, že i ty věci, na které nemáme žádný vliv, byly přínosem
a obohacením pro každého z nás. Nejenom radosti a úspěchy jsou přínosem do života,
také zklamaní a porážky mohou být pro člověka velkým přínosem, aby se poučil do
budoucna, aby nebyl tolik pyšný, domýšlivý, aby si dokázal také říct: holt nemusím
mít všechno, co si nárokuji, nemusím mít všechno hned a nemusí být všechno podle
mého očekávání a jen jak se mi líbí… I to co, se mi nelíbí, může být pro mne
do budoucna velmi poučné a pomocné!
Každý konec vyžaduje od nás také zhodnocení, sestavení rozvahy
a zpytování svědomí. Neodkládejme to, protože na tom může záviset mnoho věcí
nejen v příštím roce, ale i do dalších let. Co bylo, už se nevrátí, na to nemáme vliv,
ale poučení chybami z minulosti máme vliv na to, co bude. Nikdo není dokonalý
a prý se člověk učí celý život, a stejně hloupý umírá…
Tyto myšlenky mě napadají na konci roku, ale také i na konci mé služby
v pruské farnosti.
Chtěl bych tímto poděkovat obcím Prusím-Boškůvkám a Vážanům,
především zastupitelům obou obcí v čele se starosty, kteří mi pomáhali v péči o
pruský chrám sv. Jiří. Za dobu dvanácti let byly opraveny kostelní varhany, byla
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zřízena „zimní“ kaple sv. Jana Pavla II. na faře, vyměněna střechy na kostele a nad
sakristií, obměněna ozvučení kostela, renovace svatostánku a čtyř vitráží, nové
schodiště do věže a nová věžní okna, oprava věžních hodin, která pokračuje, a řada
menších oprav. Vše stálo dohromady 1.734.000,- Kč. Za každoroční finanční
příspěvky do těchto oprav jsem velmi vděčný oběma obecním úřadům z PrusBoškůvek a Vážan.
Děkuji všem farníkům, kteří nezištnou brigádnickou prací pomáhali na všech
opravách, finančně přispívali na údržbu farnosti a hlavně byli živou tkání těla církve
v Moravských Prusích, Boškůvkách a Vážanech. Děkuji za účast na bohoslužbách,
poutích a všech akcích, které pruská farnost pořádala. Děkuji i paní katechetce Jitce
Cibulkové z Vyškova, která již 13. rokem vyučuje děti náboženství v pruské škole.
Zároveň prosím za odpuštění, jestliže jsem někoho přímo nebo nepřímo
urazil, zklamal nebo někomu ukřivdil. Přes všechnu snahu jsem pouze člověkem
a jsem si vědom svých slabostí a omezení. Ujišťuji vás, že mi vždy leželo na srdci
dobro pruské farnosti a podle možností a vlastních schopností, jsem se snažil vše dělat
co nejlépe. Tohle samé se snažili dělat všichni moji předchůdci a určitě budou
i nástupci v úřadě faráře v Moravských Prusech.
Budu uchovávat pruskou farnost i celou obec ve vděčné paměti i modlitbě,
a zároveň sám prosím o modlitbu a milou vzpomínku na kněze, který zde 12 let
působil.
Přeji vám všem krásné prožíti vánočních svátků, šťastný nový rok 2017
a všeho dobrého do dalších let s vděčností a požehnáním.
P. Boguslaw Jonczyk

Z kroniky
Rok 1959 (1/3)
Dvacet let už je tomu, co se po naší vlasti rozhostila hitlerovská vojska. Bota
fašistického vojáka šlapala naši zemi, ruka německých okupantů vztyčovala
nad našimi městy a vesnicemi prapory s hákovými kříži.
Náš lid se však nedal porobit – zničit. Šest dlouhých let v pevné víře věřil
v osvobození. A ve svých dočkal se.
Dnes roste naše hospodářská síla i morálně politická jednota lidu vykovaná
právě v těch těžkých dnech boje proti fašistické okupaci a domácí reakci.
Dělnická třída ČSR nepřipustí opakování 15. března 1939. druhý 15. březen
nesmí být a také nebude!
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MNV
MNV pracuje v nezměněném složení. Pracuje na všech úsecích veřejného
života. Prvořadým úkolem však pro MNV – zůstává socialisace vesnice. Místní JZD
pomáhá MNV radou i skutkem. Pomáhá přesvědčovat členy JZD o nevýhodách
soukromě obhospodařovaných záhumenků. Společným obděláváním by odpadla
roztříštěnost práce a zbytečné ztráty času, jakož i ostatních nákladů. Zatím se
ke společnému obhospodařování přihlásilo asi 60% členů JZD. - Dál sestavuje MNV
plány zemědělské výroby pro soukr. hospodařící zemědělce. Plnění plánů
pak soustavně kontroluje. Kontroluje též osevy, dodržování zástavu hospodářských
zvířat apod.
Ke zvládnutí zemědělských problémů je ustavena zem. komise při MNV.
Předsedou této komise je V. Hudec. Komise pracuje operativně. Jedenkrát měsíčně
v radě MNV projednává plnění všech výrobních plánů a při jejich neplnění činí různá
opatření k nápravě.
Také po stránce hospodářské, finanční, bezpečnostní atd. nezůstává MNV
v práci pozadu.
Podobně jako otázky zemědělské – všímá si MNV i práce společenských
složek v obci po stránce kulturní. Hodnotí činnost organisací a jejích řízení.
Hodnocení složek Národní fronty:
Výbor NF: schůzuje pravidelně 1x za měsíc a ve svých schůzích řeší
a zajišťuje různé úkoly. Výbor NF se podílel na veřejných akcích jako schůze,
besedy, přednášky apod. - pořádané VO KSČ, MNV a JZD. Pro agitaci vydává místní
noviny vždy jedenkrát za čtvrt roku. K různým příležitostem vydává bleskovky,
pozvánky atd. - předsedou výboru NF je učitel D. Dostalý.
MS ČSM: (předsedkyní je Mařenka Pavlíková) Při hodnocení činnosti ČSM
u nás – nutno říci, že mládežníci si počínali v celku dobře. Jejich schůze mívají ráz
pracovní a často řeší problémy týkající se výchovy nových, mladých lidí. Ani při
plnění hospodářských úkolů nezůstávají pozadu. O jejich pracovním uvědomění
svědčí řada brigádnických hodin odpracovaná mládežníky v JZD a vyhodnocena
v OV ČSM jako první v okrese. Za tuto činnost obdržela MS ČSM 1. cenu
v celookresní soutěži – elektrogramo. Ve svém plánu práce na příští období si dali
svazáci za úkol odpracovat pro JZD 1500 brig. hodin, založil 10 m3 kompostu, ošetřit
luka a pastviny v jarních měsících apod. V kulturní práci se podílejí na průběhu všech
oslav a veřejných oslav svou účastí s kulturním programem. Nově založený
dramatický kroužek začíná zdárně vyvíjet svou činnost. Sehrál v letošním roce hru:
Úsměvy a kordy spolu s SČSP. Členové MS ČSM by však potřebovali klubovnu.
Tato není.
Odbočka SČSP: (předsedou Jan Černý) – je složka, které připadá významné
poslání propagovat po vzoru SSSR mírovou politiku. Odbočka v tomto roce provedla
3 samostatné přednášky pro veřejnost, zajišťovala názornou agitací účast
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na sovětských filmech, podílela se na přípravách a průběhu veřejných akcí – VŘSR,
MČSP….. Ve špičkových pracích věnuje pomoc JZD.
TSO Sokol: (předseda Josef Cigánek) Při hodnocení výsledků dosavadní
práce – můžeme ukázat na dobrou snahu a výsledky ať po stránce kulturní
i tělovýchovné. Tato složka vykazuje v kulturním dění činnost divadelní a pořádání
zábav ve prospěch provozu místní sokolovny. Jednota Sokola uspořádala
tělovýchovné odpoledne s ukázkami spartakiádních skladeb, zúčastnila se okresní
spartakiády ve Vyškově, na Slovensku v Šamoríně, dále okrskových cvičení
v Drnovicích a Rousínově.
Osvětová beseda: (správce A. Koutný – učitel) Složkou s širokým rozvojem
veřejné kulturní práce v obcích má být OB, které připadá největší úkol pro šíření
kultury přes různé akce jako: besedy, přednášky, filmy, divadelní představení,
názornou agitaci a propagaci, školení atd. Mnohé z těchto akcí se v obci dějí, ale
k zlepšení práce by ještě přispělo řádné ustanovení výboru OB a rozšíření pracovníků
osvětových.
ČSPO: (předseda Karel Laidorf) vykazuje činnost v preventivní ochraně proti
požárům. Provádí různé prohlídky – zjišťuje závady.
ČSČK: (předseda A. Koutný) přísluší úkol dbát o vzdělání občanů po stránce
osvěty zdravotnické, poskytování první pomoci a o prevenci úrazů. Za tím účelem
pořádá organisace ČSČK zdravotnické přednášky. Zúčastňuje se také brigád
na pomoc MNV a JZD.
Myslivecká společnost: (předseda J. Doležel) zastává úkoly národního
hospodářství odstřelem zvěře a své dodávky plní. Plní i úkoly budovatelské. V JZD
pomáhají členové MS při pracích polních i ostatních.
Snížení cen
Vláda republiky ČSR vycházejíc z usnesení ÚV KSČ, rozhodla na základě
úspěšných výsledků dosažených v rozvoji národního hospodářství – provést další,
v pořadí již 7. snížení maloobchodních cen spotřebního zboží. Od 8. března 1959 jsou
sníženy ceny některých potravin, textilu, konfekce, obuvi a různých potřeb
pro domácnost. Současně se zcela uvolňuje prodej dosud vázaného hnědého uhlí.
Zlevnění některých hlavních druhů zboží:
- cukr krystalový z Kčs 10,40 na 8,80 za 1 kg,
- máslo – 1. jakost z Kčs 42,- na 38,- za 1 kg,
- sádlo z Kčs 32,- na 28,- za 1 kg,
- mouka hrubá z Kčs 4,40 na 3,80 za 1 kg,
- mouka hladká z Kčs 3,50 na 3,20 za 1 kg,
- rýže 1. jakost z Kčs 7,20 na 6,- za 1 kg,
- rohlík tukový 53 g z Kčs 0,36 na 0,30 za 1 kus.
Dále se snížení týkalo mnoha jiných druhů zboží. Ukázka je jen namátková.
Podstatné snížení bylo také u oděvů dětských, textilních tkanin a kusového zboží,
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pracovních obleků a obuvi, mýdla a mýdlových prášků, potřeb pro domácnost
a ostatního průmyslového zboží.
Toto snížení přineslo zvýšení životní úrovně hlavně rodinám s dětmi.
Naši občané ušetří jen nákupem potravin a mýdlových výrobků v naší
Jednotě při normálním nákupu ve srovnání s rokem 1958 tolik, že by si mohli koupit
22 televisorů a 2 motorky Jawa 250 – nebo 3 osobní automobily Spartak. To je jistě
bilance radostná. Kupní možnosti jsou stále lepší.
Za rok 1959 činila v obci tržba v jednotlivých prodejnách:
- v Jednotě (u Hudců) ….............................. 1,300.000 Kčs,
- v Masně (u Frgálů) …................................ 330.000 Kčs,
- v Pohostinství (u Hlavičků) …................... 320.000 Kčs.
Důchodové zabezpečení:
Starost o sociální zabezpečení přestárlých občanů a důchodců je jedním
z předních úkolů sociální komise při MNV.
V roce 1959 vyplatil stát na důchodech do naší obce každý měsíc:
1. důchod sociální 39 osobám 9.006 Kčs
2. důchod starobní 13 osobám 6.725 Kčs
3. důchod vdovský 16 osobám 5.906,20 Kčs
4. důchod invalidní 30 osobám 13.596,40 Kčs
5. důchod úrazový 6 osobám 7.084,40 Kčs
Celkem 104 osobám 36.318 Kčs
Kromě těchto důchodových dávek byly vypláceny sociální příspěvky
sociálně potřebným osobám. O udělení těchto příspěvků rozhodovala sociální komise
vedena členem MNV Aloisem Hlavičkou spolu s radou MNV.
V jednotlivých letech bylo na sociálních příspěvcích vyplaceno:
- rok 1957 50 osobám důch.: 5.500 Kčs,
- rok 1958 48 osobám důch.: 5.100 Kčs,
- rok 1959 29 osobám důch.: 2.900 Kčs.
Velkou sociální pomocí je umožnění přestárlým občanům trvalý pobyt
v domově důchodců. Z naší obce jsou 2 důchodci: Josef Trávníček a Jan Račanský
v trvalém zaopatření v domově důchodců ve Vyškově – Brňanech.
V letošním roce zemřelo 14 důchodců, kteří za svého života pobírali důchod
ve výši 4.505 Kčs.
Doprava
Dávno jsou pryč doby, kdy dělníci chodívali do zaměstnání z naší obce –
třeba do Vyškova, pěšky. Zarostlé jsou chodníčky a mnozí mladí ani neví, kudy se
do Vyškova pěšky chodilo.
Doprava dělníků – pracujících převážně ve Vyškově, méně v Rousínově,
v Brně a snad v Ostravě – obstarává autobusové spojení ČSAD.
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Směrem na Vyškov odjíždí přes obec 4 autobusy v ranních hodinách:
v 5 hod., v 6 hod., v 7 hod. a v 7.30 hod.
Kromě těchto spojů je možno užít ještě před 9 hodinou poštovního vozu,
který denně přiváží do obce na poštovní úřad poštu a vrací se do Vyškova.
Odpoledne pak do Vyškova odjíždí autobus v 13 hod., 14 hod., 15 hod.
a v 16 hod.
Autobusová zastávka je „U pošty“ a na křižovatce „Na Boškovské“.
Normální cena jízdného do Vyškova činí po slevnění 2,20 Kčs – před slevněním 2,60
Kčs. Dělnická týdenní jízdenka stojí 5 Kčs.
Autobusy k nám jezdí moderní – převážně typu Škoda RTO – 706. Přes noc
parkují autobusy v naší vesnici, protože na naší lince jezdí většinou naši řidiči,
kterých je celkem:
u osobní dopravy …......... 5
u nákladní dopravy …...... 6
Mnozí z našich občanů používají do zaměstnání i svých vlastních dopravních
prostředků – motocyklů. Jízdních kol se už do zaměstnání nepoužívá. Silnice je nově
upravena – zaasfaltována.
Rekonstrukce silnice
V důsledku ostré a nebezpečné zatáčky při vjezdu do vesnice v místě zvaném
„U pivovaru“ byla v březnu letošního roku provedena větší rekonstrukce silnice
v té části: oblouk vozovky obtáčející domek č.75 K. Kotouče – byl zrušen a nový
sjezd vyznačen podél ohrady domu č.1 K tomu účelu byla snížena vysoká mez. Tyto
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práce konali dělníci za pomoci nových strojů – buldozerů, bagrů, nakladačů apod.
Přebytečnou zeminu odváželi nákladními auty v místa zvaná Lečko. Z tohoto důvodu
byla přerušena asi na 1 týden autobusová doprava. Autobusy jely jen k váze JZD,
takže dělníci z Vážan až sem museli docházet pěšky. Práce prováděla silniční správa.
Tak jsme se zbavili jedné nebezpečné zatáčky a bylo by třeba zrušit i ostatní
(V uliččce, Pod kostelem).
Objevení kostrových hrobů:
Při práci na výše uvedené rekonstrukci silnice (snižování a rozšiřování
vozovky) severního okraje vesnice směrem k Topolanům – objevili dělníci kostrové
hroby. Objev byl ohlášen Archeologickému ústavu v Brně.
Zjistilo se toto: Pohřebiště, k němuž hroby patří se rozkládá na mírném svahu
obráceném k jihovýchodu, v trati „Újezd“ poblíž drůbežárny místního JZD.
Bylo získáno 5 koster. První dva hroby byly rozrušeny, takže pracovníci
Archeologického ústavu zjistili jen jejich přibližnou orientaci (Z-V) a získali z hrobu
č. 1 nádobku ve střepech, která prý stála u temene lebky. Z nádoby od pasu kostry
z hrobu č. 2 se zachoval pouze jeden zlomek. V dalších hrobech kostry ležely
na zádech s pažemi nataženými podél těla, jejich orientace se příliš neodchylovala
od směru západ – východ. V hrobě č. 3 spočívala velmi dobře dochovaná kostra ženy
v hloubce 110 cm pod dřívějším povrchem vozovky. Při spáncích na obou stranách
měla po bronzové náušnici se závěsem. V hrobě č. 4 ležela o 60 cm hlouběji hodně
ztrávená kostra, při jejímž levém chodidle na vnější straně byl nalezen 18,1 cm
vysoký hrnek na boku položený, dnem obrácený k západu. Rozměry hrobové jámy:
180x55 cm, hloubka 170 cm. Největší hloubky dosahoval hrob č. 5, a to 195 cm
pod úrovní vozovky. Při pravé kosti lýtkové asi uprostřed ležela na boku drobná
nádobka – výška asi 9,1 cm – obrácená dnem se značkou k východu.
Nádoba z hrobu č. 1 měla téměř hladký, hnědý povrch – zdobený
3 jednoduchými vlnicemi, výrazně rytými. Nad výzdobou je možno sledovat náznak
odsazení hrdla. Zlomek z hrobu č. 2 pochází z baňaté nádobky, která měla výrazně
oddělenou okrajovou část. Její největší výduť byla bez výzdoby; těsně pod osazením
hrdla: probíhala drobounká vícenásobná vlnice, větší vlnicový pás se vinul hluboko
pod maximální výdutí.
Keramika z hrobů náleží k typům častým ve střední době hradištní. Oddělení
hrdla od těla patří nepochybně k relativně mladším prvkům v moravské
středohradištní keramice. S podobnými nálezy se setkáváme i v nedaleké Pustiměři.
Data z archeologického posudku koster:
- v hrobě č.1 ležela žana ve věku 20 – 30 roků,
- v hrobě č.2 ležel muž ve věku kolem 40 roků,
- v hrobě č.3 ležela dívka ve věku 14 – 18 roků,
- v hrobě č.4 ležel muž ve věku 40 – 60 roků,
- v hrobě č.5 ležel muž ve věku 40 – 60 roků.
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Toto pohřebiště můžeme tedy podle dosavadních měřítek datovat na přelom
9. - 10. století.
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TJ Sokol
PLÁNOVANÉ AKCE
- 26. 12. Memoriál Jana Hladkého ve stolním tenise
- 31. 12. Silvestrovský fotbal
- Turnaj ve stolním tenise pro amatéry - termín bude upřesněn místním rozhlasem

FOTBAL
I v minulém čtvrtletí se naši fotbalisté utkali v několika zápasech, a tak se
nyní podívejme s jakými výsledky.
Starší přípravka na turnaji v Nezamyslicích:
Moravské Prusy - MSK Břeclav
Moravské Prusy - Haná Prostějov
Moravské Prusy - RAFK Rajhrad
Moravské Prusy - TJ Sokol Kojetín
Moravské Prusy - FC Medlánky

1:1
4:1
1:2
3:0
4:2

Jedním z nejkrásnějších zápasů se odehrál proti FC Medlánky, kdy kluci ze skóre 0:2
otočili výsledek v náš prospěch na 4:2. Chci moc poděkovat klukům za skvělé výkony
na turnaji a za krásné druhé místo v takové konkurenci, se kterou jsme sehráli
výborné zápasy.
Mladší přípravka
se pak účastnila turnaje
v Nezamyslicích,
kde
obsadila krásné třetí
místo.
Také se odehrál
Mezinárodní
turnaj
v Nezamyslicích,
kde
nechyběla ani naše mini
přípravka. Zde jsme
získali nádherné 2. místo
a tímto gratuluji našim
nejmenším za výborné
výkony. Všichni jste byli
skvělí!
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Celkem jsme vybojovali čtyři výhry:
Moravské Prusy : Rajhrad
5:1
Moravské Prusy : Nový Jičín
3:0
Moravské Prusy :Vrakuňa „A“ (SK)
3:0
Moravské Prusy :Vrakuňa „B“ (SK)
3:0
Dále následovala remíza 0:0 s družstvem Tatran Kohoutovice a jediná prohra
s SK Prostějov, jež se stal vítězem turnaje.
Vladimír Foret

SDH Moravské Prusy
O letošnímu podzimu jsme o víkendech vyklízeli hasičskou zbrojnici
a pracovali na úpravách tak, aby pak mohly započít stavební práce k její opravě. Jsme
rádi, že se těchto brigád účastní mnoho našich členů, a tak jim patří velký dík!
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V minulých měsících náš sbor vybíral elektroodpad. Ve výsledku se jednalo
o desítky spotřebičů, jako jsou sporáky či pračky, chlazení (ledničky, mrazáky),
televizí a pak mnoho malých spotřebičů.
Především však chci pozvat všechny členy Sboru dobrovolných hasičů
Moravské Prusy na Výroční schůzi. Ta proběhne 7. ledna 2017 v 16.00 hod. Do té
doby samozřejmě obdržíte pozvánky!
Jiří Řezník
Člen SDH Mor. Prusy

Viděli jsme, slyšeli jsme
Rozsvěcení vánočního stromu
V pátek 25. listopadu proběhlo u školy slavnostní rozsvěcení vánočního
stromečku. Děti ze základní i mateřské školy si pod vedením svých učitelek připravily
pásmo básniček a písniček, kterým jsme všichni společně přivítali adventní čas.
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Na závěr svého vystoupení děti zvoláním „Stromečku vstávej….“ vzbudily
stromeček, který se krásně rozsvítil a zdobí v adventním čase naši obec.
Ještě jednou děkujeme všem dětem za krásný zážitek a také učitelkám ZŠ
i MŠ, že děti na jejich vystoupení připravily. Kuchařkám ze školy děkujeme za
upečení výborných koláčků, po kterých se jako vždy jen zaprášilo. Velmi děkujeme
všem, kdo pomáhali při výdeji teplých nápojů a následném úklidu a také děkujeme
všem spoluobčanům, kteří přišli na zahájení adventního času v naší obci.
Čertovská a Mikulášská show
V pátek 9. prosince k nám přijela Agentura Chabi se svým programem
„Čertovská a Mikulášská show“. Děti si v sále kulturního domu mohly hrát, tancovat
s andílky, kouzlit s kouzelníkem a také je přišel navštívit oblíbený sněhulák Olaf.
Celým programem nás prováděli dva ukecaní čerti. Děti byly hodné, takže na závěr
přišel i Mikuláš, který je odměnil perníčkem, mandarinkou a drobným dárečkem.

Kateřina Burešová
Za obecní úřad
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