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ÚVODNÍK
Motto: „Dobro, jež dokážeme, nemá hranic,
pokud se nezajímáme o to, kdo z něj bude profitovat.“
Kaţdý z nás má jiné potřeby a očekávání. Za
poslední měsíc jsem měla moţnost se setkat s velkým mnoţstvím lidí a to
mi dalo moţnost poznat, ţe je tomu opravdu tak. Máme tu advent a jak
praví encyklopedie: v teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím
očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého
(eschatologického) příchodu na konci času (paruzie). Na mě je to trochu
moc cizích slov. Já momentálně očekávám jen to, ţe s mísou cukroví
zasednu k pohádkám. Moţná bych měla být v tomto čase o něco méně
přízemní, ale faktem je, ţe jak tak pozoruju lidičky kolem sebe, většina
z nás se teď honí za nějakými dárky, cukrovím, a bůhví čím ještě. Duchovno
si necháváme „napotom“. A přece. Na jednom rohu ulice stál muţ
s nataţenou rukou, jehoţ základní potřeby nebyly evidentně naplněny. Chtěl
nějaký ten drobák. Asi nic neobvyklého, uţ jste to taky viděli. Jen věta,
kterou při tom říkal, nějak uvízla v hlavě: „dneska tady stojím já, zítra tady
můţete být vy.“ Opravdu je to tak? Myslím, ţe ano, jen si to člověk neumí
a nechce připustit.
Na druhou stranu jsem potkala mnoho lidí, kteří při pohledu na
pěknou šálu, lodičky či náramek nebo naušnice řeknou: „ty jsou tak krásný,
no jo, ale já jich mám doma 36 párů. Já jsem prostě ujetá na naušnice.“ Pak
chvíli vedou vnitřní boj, ale ne zas moc dlouho, a pak se smíchem řeknou.
„No, co se dá dělat, budu jich mít 37, tyhle prostě musím mít.“ Věřte nebo
ne, jsme bohatý národ... Přiznám se, ţe já jsem ujetá na kníţky, mám štěstí
- existují knihovny, jinak bych uţ asi dávno musela vyhlásit osobní bankrot.
Zkrátka, kaţdý má jiné potřeby. Ţádné z nich nejsou dobré nebo špatné,
jsou to jen potřeby - různé úrovně téhoţ. Všichni potřebujeme něco mít.
Zřejmě proto, abychom mohli být. A moţná i proto, ţe nemůţeme dávat,
kdyţ nic nemáme. Tento čas je časem dárců i obdarovaných. V lepším
případě se člověk v tomto čase stává obojím najednou.
Četla jsem přání dětí z dětského domova v Hranicích, jedna moje
kamarádka pro ně pracuje a shání sponzory. Byly tam věci jako plyšová
ţelva, nebo šála, dotykový mobil, ale i přání dvou mladých lidí - byt, aby
mohli ţít spolu. Napadlo mě, ţe bych si mohla odpustit nějakou tu knihu
nebo trochu toho cukroví a přispět ke splnění přání alespoň někomu z nich.

Nejde jen o to někomu něco dát a „zaplácnout“ tak někde nějakou „díru“,
jde o to naučit právě tyto děti, ţe i ony jsou součástí celku, který je bohatý
a umí dávat. Často si myslíme, ţe máme málo. I já si to myslela do té doby,
neţ mi ţivot ukázal, kolik toho vlastně mám. To člověk nejlépe pozná ve
chvíli, kdy začne něco ztrácet. Ve chvíli, kdy jste nuceni něčeho se vzdát.
Kdyţ máte co ztratit, máte zároveň i z čeho dávat.
Jednou mě oslovil člověk, který prodával nějaký časopis v zájmu
postiţených dětí. Odmítla jsem se slovy „děkuji, nechci“ a on si neodpustil
poznámku „ale děti chtějí...“. Opravdu jsou to ty děti, kdo chce takovéto
vydírání? Pochybuji. Ten prodavač byl zřejmě naštvaný na všechny lidi,
kteří ho kdy odmítli. Jenţe o to právě jde při dávání - být ochoten se něčeho
vzdát ve prospěch druhého a nic za to neţádat. Ani vděčnost. A ochota
nemůţe vyplývat z pocitu viny, povinnosti, či podobných pohnutek. To je
zkaţenost. Pokud nemám moţnost odmítnout, uţ to není dar, ale „daň“ za
jistou bezkonfliktnost.
Neţádám Vás proto o almuţnu, nehraju na city, to by bylo pro ty děti
nedůstojné a pro mě nepřijatelné. Chci Vás jen poţádat o zamyšlení, třeba
máte o něco víc, neţ jste si mysleli ještě včera. Pokud přijdete na to, ţe ano,
můţe být toto cesta, jak se stát opravdovým dárcem.
Soňa Urbanová

Občanské sdruţení
Radost hranických dětí

č.ú 237916615/0300
vedený ú ČSOB, a.s.
http://www.ddhranice.cz/o-sdruzeni-radost.html
kontaktní osoba: Mgr. Marie Santiago
e-mail: mariesantiago@seznam.cz
tel.: +420 775 987 263

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Váţení občané,
Letošní rok uběhl jako voda a opět se na stránkách
zpravodaje Občan setkáváme v době adventu a
vánočních příprav. Nejprve se však pojďme poohlédnout za posledním
čtvrtletím tohoto roku.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Začátkem čtvrtého čtvrtletí – 5.10.2010 se konalo poslední veřejné zasedání
zastupitelstva obce před novými volbami do obecního zastupitelstva.
Program zastupitelstva:
1. Technický bod - zahájení, určení zapisovatele, schválení
ověřovatelů zápisu, schválení programu 23. zasedání
Zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky.
2. Rozpočtové opatření č. 3/2010, č. 4/2010, č. 5/2010, 6/2010.
3. Smlouva o vypůjčce mezi:
půjčitelem: Obec Prusy-Boškůvky
správcem: Základní škola Moravské Prusy, p.o., okres Vyškov
vypůjčitelem: Mateřská škola Moravské Prusy, p.o.
4. Vyřazení nábytku a zařízení z inventáře ZŠ.
5. Prodej pozemku ve vlastnictví obce v k.ú. Mor. Prusy parc. č. 3815
o výměře 7661 m2 - Zouvalka.
6. Dodatek č. 1 ke směrnici pro vedení účetnictví.
7. Diskuse, podněty, připomínky.
8. Závěr.
Ad bod č. 2)
Rozpočtové opatření č. 3/2010:
Navýšení rozpočtu na straně příjmů: 9.000,- Kč
Navýšení rozpočtu na straně výdajů: 9.000,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 24.6.2010:
Rozpočtové příjmy: 5,757.600,- Kč
Financování:
+1,774.300,- Kč
Rozpočtové výdaje: 7,531.900,- Kč

Rozpočtové opatření č. 4/2010:
Navýšení rozpočtu na straně příjmů: 140.300,- Kč
Navýšení rozpočtu na straně výdajů: 140.300,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 19.8.2010:
Rozpočtové příjmy: 5,897.900,- Kč
Financování:
+1,774.300,- Kč
Rozpočtové výdaje: 7,672.200,- Kč
Rozpočtové opatření č. 5/2010:
Navýšení rozpočtu na straně příjmů: 40.600,- Kč
Navýšení rozpočtu na straně výdajů: 1,657.700,- Kč
Financování: 1,617.100,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 14.9.2010:
Rozpočtové příjmy: 5,938.500,- Kč
Financování:
+3,391.400,- Kč
Rozpočtové výdaje: 9,329.900,- Kč
Rozpočtové opatření č. 6/2010:
Navýšení rozpočtu na straně příjmů: 38.000,- Kč
Navýšení rozpočtu na straně výdajů: 38.000,- Kč
Upravený rozpočet ke dni 24.9.2010:
Rozpočtové příjmy: 5,976.500,- Kč
Financování:
+3,391.400,- Kč
Rozpočtové výdaje: 9,367.900,- Kč
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e rozpočtová opatření č. 3/2010, 4/2010,
5/2010, 6/2010.
Ad bod č. 3)
Předmětem smlouvy o bezplatné výpůjčce je budova školy a přilehlé
prostory školní zahrady pro Mateřskou školu Moravské Prusy, p.o. jako
vypůjčitele od správce Základní školy Moravské Prusy, okres Vyškov, p.o.
se souhlasem půjčitele Obec Prusy-Boškůvky.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e smlouvu o výpůjčce.

Ad bod č. 4)
Ţádost zástupce statutárního orgánu školy Mgr. Olgy Hillové o vyřazení
starého nábytku z inventáře základní školy. Starý nábytek bude nabídnut
SDH Moravské Prusy a příspěvkovým organizacím, poté bude nabídnut
občanům k odprodeji za zůstatkovou hodnotu.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e vyřazení nábytku a zařízení z inventáře
školy.
Ad bod č. 5)
Pan Michal Ţenoţička, Zouvalka 3/5, podal dne 29.7.2010 ţádost o
odkoupení obecního pozemku parc. 3815 o výměře 7661 m2 v k.ú.
Moravské Prusy – Zouvalka. Navrhuje, ţe součástí kupní smlouvy by bylo
zapsání věcného břemene, týkajícího se umoţnění průchodu mezi parcelami.
Za pozemek nabídl částku 60.000,- Kč.
Předmětný obecní pozemek je v nájmu ZOD Haná, druţstvo se sídlem ve
Švábenicích na 15 let (od roku 2004). Zastupitelstvo vyslovilo svůj
nesouhlas s výpovědí nájmu ZOD Haná a následném prodeji pozemku.
Zastupitelstvo obce n e s ch v a l u j e prodej pozemku ve vlastnictví obce
parc. č. 3815.
Ad bod č. 6)
Obec Prusy-Boškůvky mění dodatkem č. 1 směrnici pro vedení účetnictví
v části I. Systém zpracování účetnictví – směrnice ze dne 14.12.2006.
Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e dodatek č. 1 ke směrnici pro vedení
účetnictví.
VOLBY:
do obecních zastupitelstev proběhly ve dnech 15. a 16. října 2010. Výsledky
voleb v naší obci:
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve volbách do zastupitelstva obce Prusy-Boškůvky, okres Vyškov
konaných ve dnech 15.10.-16.10.2010, byly podle výsledků převzatých od
okreskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.
Počet volebních okrsků
2
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
2
Seznam čísel volebních okrsků, jejichţ výsledky nebyly předány
-

Počet volebních obvodů
1
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich
dodatků
515
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
286
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
286
A.) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení
Věk
Pořadí na
Počet hlasů
zvolení
HL
Volební strana č.1. - Sdružení nezávislých kandidátů „Za obec PrusyBoškůvky“
1
Martin Špičák
36
2.
217
2
Lubomír Šebesta
48
1.
205
3
Miloš Pintýř
28
3.
175
4
Soňa Urbanová
38
4.
188
5
Hana Panáčková
37
5.
203
6
Darina Rusnáková
51
6.
183
7
Petr Večerka
31
7.
175
8
Vladimíra Chujacová
33
8.
206
9
Jaroslav Černoch
32
9.
194
10
Jana Vejrostová
31
10.
179
11
Kamil Štěpán
31
11.
176
12
Hana Večernková
39
12.
169
13
Ondřej Pospíšil
30
13.
195
Volební strana č.2 - Česká strana sociálně demokratická
1
Marian Hlaváč
33
1.
84
2
Miroslav Šebesta
37
4.
72
B.) Jména a příjmení náhradníků
Pořadí Jméno a příjmení
Věk
Pořadí na
Počet hlasů
zvolení
HL
Volební strana č. 1 - Sdružení nezávislých kandidátů „Za obec PrusyBoškůvky“
1
Veronika Vejmolová
25
14.
194
2
Stanislav Hudec
49
15
174
Pořadí Jméno a příjmení
Věk
Pořadí na
Počet hlasů
zvolení
HL

Volební strana č.2 - Česká strana sociálně demokratická
1
Vladimír Klíč
53
5.
2
František Klíč
42
9.
3
Olga Giulia Dvořáková
44
2.
Berger
4
Alois Račanský
42
3.
5
Milan Vlček
54
6.
6
Radek Cupák
42
7.
7
Veronika Smičková
23
8.
8
Miroslava Račanská
80
10.

72
71
57
62
63
58
49
50

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Ve čtvrtek 11.11.2010 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce
zvoleného v říjnových volbách. Program:
1) Zahájení, sloţení slibu členy zastupitelstva
2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích),
zapisovatele, mandátové komise
3) Schválení programu
4) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty, místostarosty a dalších členů rady
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
7) Stanovisko obce k uzavření budoucí kupní smlouvy na staveb.
pozemky parc. č.2832/4, 2832/5, 4363/2, k.ú. Mor. Prusy – Milíř
8) Rozpočtové opatření č. 7/2010
9) Diskuse, závěr

Zastupitelstvo:

Rada obce:

Lubomír Šebesta
Vladimíra Chujacová
Darina Rusnáková
Martin Špičák
Ing. Jana Vejrostová
Ing. Jaroslav Černoch
Hana Panáčková
Soňa Urbanová
Petr Večerka
Miloš Pintýř
Kamil Štěpán
Ondřej Pospíšil
Hana Večerková
Bc. Marian Hlaváč
Miroslav Šebesta

Starosta obce
Lubomír Šebesta
Místostarosta obce
Vladimíra Chujacová
Členové rady
Darina Rusnáková
Martin Špičák
Ing. Jana Vejrostová

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

předseda finančního výboru
Hana Panáčková
členové finančního výboru
Hana Večerková
Soňa Urbanová

předseda kontrolního výboru
Ing. Jaroslav Černoch
členové kontrolního výboru
Bc. Marian Hlaváč
Ondřej Pospíšil

Letošní poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhne
21.12.2010 od 17.00 hod. V době uzávěrky Občana ještě nebyl znám
program zastupitelstva. S jeho průběhem Vás seznámíme v dalším čísle.
Váţení občané,
nastává čas, kdy vrcholí přípravy na Vánoce. Maminky a babičky
pečou voňavé cukroví, tatínkové a dědečkové zajišťují vánoční stromeček,
děti malují svá tajná přáníčka pro Jeţíška a všichni společně uklízí a krásně
zdobí svoje domovy. Dovolte mi, abych Vám všem jménem svým i jménem
celého zastupitelstva popřál v tomto čase především pohodu, klid a radost
v kruhu svých nejbliţších, dětem splnění všech vánočních přání a v Novém
roce přeji všem hodně zdraví, štěstí, spoustu lásky a vzájemného
porozumění.
Lubomír Šebesta, starosta obce

DALŠÍ INFORMACE Z ÚŘADU:
Sběr a třídění odpadů
Naše škola se zapojila do soutěţe „Věnuj mobil“ v rámci projektu
Recyklohraní. Principem soutěţe je sběr co největšího mnoţství starých
a nefunkčních mobilních telefonů, které jinak zůstávají bez vyuţití
v domácnostech rodin ţáků. Hodnotícím kriteriem bude počet sebraných
telefonů v poměru na jednoho ţáka školy. Za kaţdý mobilní telefon
(funkční i poškozený) získá škola do projektu Recyklohraní 3 body
a tři nejúspěšnější školy získají záţitkové výlety dle vlastního výběru.
Mobily můţete nosit do základní školy do 31.1.2011.
Připomínáme, ţe stále platí moţnost odkládat staré baterie do krabice za
dveřmi budovy základní školy a také moţnost odkládat drobné elektro
(kalkulačky, elektro hračky, fény apod.) do kontejneru taktéţ za dveřmi
školy. Starý papír můţete vozit do garáţe pod školou.
Fotografie z obce
Vzhledem k tomu, ţe kapacita webových stránek je omezená, nově jsme pro
vás zřídili účet na rajčeti, kde najdete různé fotografie či krátká videa ať uţ
z různých akcí či jen okolí obce a přírodu.
Adresa: http://prusyboskuvky.rajce.idnes.cz/
Dovolená na obecním úřadě
V době od 23.12.2010 – 3.1.2011 bude na obecním úřadě zavřeno.
Akce plánované na I. čtvrtletí 2011:





čtvrtek - 6.1.2010 - Tříkrálové koledování před školou
pátek – 14.1.2011 – myslivecký ples v sále KD Moravské Prusy
sobota – 5.2.2011 – hasičský ples v sále KD Moravské Prusy
neděle - 20.2.2011 – maškarní ples v sále KD Moravské Prusy

MATEŘÍ DOUŠKA
Hned na začátku školního roku, jsme vyuţili
krásného počasí a navštívili jsme s dětmi vyškovský
Dinopark. Děti ohromeně pozorovaly pohyblivé
modely dinosaurů v ţivotní velikosti, líbilo se jim i 3D
kino s filmem (jak jinak neţ o dinosaurech). Dověděly se spoustu informací
o jejich ţivotě a vyzkoušely si i různé dinosauří atrakce. Velkým záţitkem
pak byla cesta Dinoexpresem do Zookoutku.
V říjnu děti z mateřské a základní školy navštívily divadelní
představení „Broučci“, v divadle Radost v Brně. Tato láskyplná pohádka,
která sleduje příhody Broučka a Berušky od jejich dětství aţ do dospělosti,
byla tak úţasně zpracovaná, plná krásných písniček, ţe upoutala pozornost
dětí všech věkových kategorií. Jiţ se všichni těšíme na další podobné
záţitky.
Také v říjnu jsme pozvali rodiče na návštěvu do mateřské školy.
Připravili jsme pro ně a jejich děti zábavné odpoledne s názvem
„Skřítkování". Rodiče na oplátku přichystali občerstvení vyrobené
z podzimních darů přírody. Této akci předcházely dny, ve kterých jsme toto
téma vyuţívali ve všech činnostech s dětmi. Děti se setkaly se skřítkem
„Šiškáčkem", kterému pomohly posbírat rozházené šišky a naházet je do
koše. Se skřítkem „Pohádkou", který si zamíchal celou pohádku a neuměl ji
poskládat, se skřítkem „Mlsounem", se kterým ochutnávaly ovoce
a zeleninu, atd. Také rodičům skřítek „Překvápko", přichystal úkol, při
kterém se zavázanýma očima poskládali krabičku s tvary - vyzkoušeli si
svůj hmat a zkouškou prošel i jejich čich! Byly jsme moc rády, ţe jsme
poznaly, ţe i rodiče našich dětí, dokáţí na chvilku zapomenout na denní
starosti a umí si hrát tak, jako jejich děti. Těšíme se na další společné akce.
Ve středu 13. října – jsme přijali pozvání od pana Štěrby z Ranče
v Boškůvkách na návštěvu. Moc jsme se na koníčky těšili! Pan Štěrba nás
seznámil s tím, jak se musí o koníčky pečovat, dověděli jsme se, ţe všechno
co děti přinesly je pro koníčky dobré a velmi nám za vše poděkoval. Provedl
nás stájemi, ukázal nám i malé hříbátko, které se nám všem velmi líbilo!
Samozřejmě to nejlepší na konec – ti odváţní si zkusili, jaké je to sedět
v koňském sedle a potvrdili, ţe nejkrásnější pohled na svět je opravdu
z koňského hřbetu.

Třída „Motýlků" ve středu 3. listopadu 2010, navštívila v Besedním
domě ve Vyškově divadelní představení s názvem „Dovolená s Krejčíkem
Honzou".
V pátek 5.11.2010 navštívili
naši
mateřskou
školu
2 canisterapeutičtí pejsci se svou
cvičitelkou. Představili se nám, jako
rasa: Jack Russell Teriéři. Psí kluk a
psí slečna.
Během přednášky byly děti
seznámeny s významem chovu psů pro
člověka. Poutavou formou byla
vysvětlena pravidla, za kterých
bychom si měli pořizovat pejska, jak
se o něj máme starat, jak s ním správě
manipulovat - tedy jak se k němu
chovat, abychom předešli zraněním,
jak se zachovat v případě útoku.
„O příliš štědré čarodějnici“ - tak se jmenovala pohádka, kterou
děti z naší mateřské školy měly moţnost vidět společně s dětmi z Váţan v
jejich mateřské škole dne 11.11. 2010.
I letos jsme rádi přijali pozvání od pracovnic knihovny paní
Černochové a Urbanové, které nám v rámci projektu „Týden knihoven“
nabídly program pro naše děti. Přivítal nás opět nám uţ známý, maňásek
„Kniháček“. Spolu s ním se děti seznámily s knihou „Filipova
dobrodruţství“ a pochopily, jak je důleţité chránit a pečovat o ţivotní
prostředí. Pracovnice knihovny jsou vţdy velmi profesionálně připraveny,
dokáţí děti upoutat a připravit jim tak velký záţitek. Děkujeme!
V předvánočním čase děti z naší mateřské školy s nadšením
očekávaly příchod Mikuláše, anděla a čerta. Spolupodílely se na výzdobě
celé školy, zhotovovaly různé výtvory a nacvičovaly básně, říkadla a písně.
Mikulášská nadílka, na kterou se tolik těšily, proběhla dne 6.12.2010
v dopoledních hodinách. Čert, anděl a Mikuláš si s dětmi popovídali a děti
jim přednesly mikulášské básně, písně a zatancovaly. Na závěr Mikuláš
rozdal dětem ovoce a pamlsky a přislíbil, ţe je napřesrok opět navštíví.
Děkujeme všem, kteří přispěli ke krásně proţitému dni v mateřské škole!

Ve středu 15.12.2010 proběhne v sále kulturního domu, tradiční
vánoční besídka, na kterou jste všichni srdečně zváni! Děti si pro Vás
připravily několik vystoupení, se kterými Vám chtějí zpříjemnit
předvánoční chvíle.
Přeji Vám za všechny zaměstnance krásné proţití svátků vánočních,
v novém roce hodně štěstí a hlavně zdraví.
A ještě upozornění: fotky z mateřské školy najdete na adrese:
http://msmoravskeprusy.rajce.idnes.cz/
Jitka Měřínská
ředitelka MŠ

ZE ŠKOLNÍCH ŠKAMEN
Sedm ředitelů a jeden školní inspektor - to není
název nového dobrodruţného filmu, ale popis jednoho
dne na naší malé základní škole. 16. listopadu byl ve
spolupráci s Českou školní inspekcí uspořádán
Workshop pro ředitele malých základních škol na téma "Jak získat EU
peníze do škol". Tento dotační program umoţňuje školám získat nemalé
finanční prostředky na
vzdělávání.
Protoţe
proces podávání ţádostí i
vlastní
realizace
je
poněkud
sloţitější,
zástupkyně České školní
inspekce - metodického
garanta podávání ţádostíseznámila ředitele škol s
potřebnými
kroky
a
zásadami.
K
příjemné
pracovní
atmosféře
přispělo
i
chutné
občerstvení, které připravily naše paní kuchařky. Ředitelé jiných škol byli
mile překvapeni, jak pěknou a velmi dobře vybavenou školu v Moravských
Prusích máme.

Ve čtvrtek 18.11. připravila Mgr.Lenka Kalová ve škole v rámci
projektu „Recyklohraní“ v obou třídách dvouhodinový program se
zaměřením na odpady.
V 1. a 2. ročníku se ţáci dověděli, jak třídíme odpad a proč jsou
některé popelnice barevné. Pomocí krátkého filmu zjistili, ţe se např. z PET
lahví vyrábí různé mikiny, koberce, potahy do aut. Z vršků od PET lahví si
potom některé věci samy „vyrobili“.
Ţáci ve 3. a 4. ročníku uţ tyto věci znají, protoţe v minulém školním
roce plnili spoustu úkolů, navštívili ve Vyškově i sběrný dvůr a třídící linku.
Proto si nyní vše jen zopakovali a potom shlédli krátký film na téma“
skládka“. Přinesli si do školy obaly od trvanlivého mléka, dţusu - tzv.
obaly TETRAPACK, ze kterých se dnes nedaleko Brna vyrábí montované
ekologické a ekonomické domy nenáročné na topení. Ţáci si zkusili takový
dům vyrobit.
V pondělí
29.11. se odpoledne
sešli rodiče a děti v
nové třídě ZŠ, aby si
vyrobili
vánoční
výzdobu.
Příjemné
odpoledne
rychle
uběhlo a účastníci si
domů odnesli hezké
stuţkové
baňky,
andílky a vázu.
Mgr.Olga Hillová
Zástupce statutárního
orgánu

PRUŠÁNEK
Drakiáda 2010
Jako by vítr věděl, ţe zrovna v neděli 17. října
proběhne v Prusích drakiáda a on má hrát důleţitou
roli. Foukalo tak hodně a tak nepříjemně studeně, ţe bylo s podivem, ţe se
podél polňačky do Boškůvek sešlo tolik rodičů a dětí. Ocenění tak patří

všem zúčastněným. Nejrychleji vzlétl drak Vaškovi Gašparovi, nejvýše se
dostal Davidu Chujacovi a za nejoriginálnější byl prohlášen drak
Mičíkových. Věřte, ţe další akce Prušánku (pravidelná setkání maminek v
úterý dopoledne a chystaný karneval) budou probíhat za příjemnějších
podmínek, srdečně vás na ně zveme.
Za maminky z Prušánku
Judita Špičáková

KNIHOVNA
Váţení čtenáři,
v uplynulém čtvrtletí proběhlo v naší knihovně
několik akcí u příleţitosti celorepublikového Týdne
knihoven. Naše knihovna připravila program pro malé čtenáře i pro ty dříve
narozené.
Naši knihovnu navštívila paní PHDr. Chmelařová z Poradny pro
manţelství, rodinu a mezilidské vztahy se zajímavou besedou na téma
sourozenci
v rodině. Sešlo
se kolem 10
účastníků
a
věřím,
ţe
podobnou
besedu budeme
moci
opět
někdy
uskutečnit.
Další
akce
byla
připravena pro
děti a tentokrát
se jednalo o
malování mandal na CD. Celkem 17 dětí se snaţilo, aby jejich výtvory byly
co nejlepší, a myslím, ţe se jim to skutečně podařilo.
Během říjnového týdne navštívily knihovnu také děti z mateřské a
základní školy, pro které jsme měly opět připravený program z knihy

Filipova dobrodruţství. Tentokrát jsme děti seznámily s Modrou babičkou
a společně s Filipem a jeho kamarády se dozvěděly některé základní body
o ochraně ţivotního prostředí.
Dovolte nám, abychom se s vámi touto cestou podělily o radost
z úspěchu naší knihovny. Dne 11.11. proběhla v Knihovně Karla Dvořáčka
ve Vyškově pravidelná porada neprofesionálních knihovníků, na které byla
naše knihovna vyhodnocena jako Knihovna regionu za rok 2010.
Toto ocenění nás velmi těší a děkujeme touto cestou i vám, díky
kterým jsme jej mohli získat. Jako odměnu jsme si odnesly soubor
deskových her, který potěší zejména naše dětské čtenáře.
Přejeme vám krásné proţití Vánočních svátků a do Nového roku
hodně štěstí a osobní spokojenosti. Těšíme se, ţe nám zachováte přízeň
i v roce 2011.
Vaše knihovnice
Irena Černochová a Soňa Urbanová

KNIHOMOL
Nejbohatší muž v Babylóně
George S. Clason
George S. Clason se narodil v Louisianě,
Missouri 7. listopadu 1874. Slouţil v armádě během španělsko-americké
války. Na začátku své profesionální kariéry zaloţil vlastní společnost
Clason Map Company of Denver a vydal první cestovní atlas pro Spojené
státy a Kanadu. V roce 1926 vyšel první z řady příběhů o hospodaření a
finančním úspěchu ve starověkém Babylónu. K jeho rozšíření přispěly
banky a pojišťovny, takţe se dostal do rukou miliónů čtenářů. Nejznámější
je příběh „Nejbohatší muţ v Babylóně.“ „Babylonská podobenství“ se stala
klasickou inspirací. Autor se sice narodil jiţ v předminulém století, avšak
vše co jednoduchou a srozumitelnou formou napsal, platí dodnes.
Úryvek z knihy:
... „a teď mi, Rodane, pověz co tě trápí?“
„Královský dar“
„Král ti něco dal a tebe to trápí? Co to je?“

„Král byl spokojen s mým návrhem na výrobu štítů pro jeho vojáky
a odměnil mě padesáti zlaťáky. A já jsem z toho celý zmatený. Pořád jsou
kolem mně lidi, kteří by se se mnou rádi rozdělili.“
„To je přirozené. Těch, co si zlato přejí, je víc neţ těch, kteří je mají.
Ti první by se samozřejmě chtěli dělit s tím, kdo ke zlatu snadno přišel. A
někdy nemůţeš říci ne.“
„Některým to řeknu snadno, ale jindy by bylo lehčí říci ano. Jak
můţe člověk odmítnout prosbu sestře, kterou má rád. Ale ona chce peníze
pro svého manţela, který touţí být obchodníkem. Myslí si, ţe neměl
v ţivotě ţádnou šanci a úpěnlivě mě prosí, abych mu půjčil. Půjčku mi vrátí
ze zisku svého podnikání.“
„Příteli, to je dobré téma na diskusi. Zlato přináší majiteli
zodpovědnost a mění jeho postavení. Přináší ovšem i obavy, ţe člověk o ně
přijde, bude okraden nebo podveden. Přinese mu pocit i schopnosti dělat
dobré skutky. Dostane jej do situace, kdy bude něco dělat s tím nejlepším
úmyslem a stejně se setká s nepochopením.
Slyšel jsi někdy o hospodáři z Ninive, který rozuměl řeči zvířat? Asi ne,
takový příběh se v kovárně nevypráví. Povím ti ho, abys poznal, ţe při
vypůjčení nejde jen o to, ţe přendáš zlato z ruky do ruky.
Hospodář, který rozuměl řeči zvířat, kaţdý večer chodil poslouchat,
co si povídají. Uslyšel, jak si vůl stěţuje oslovi. ,Dřu se od rána do večera
za pluhem. Nikomu nezáleţí na tom, jestli mi je horko, bolí mě nohy nebo
mám rozedřený krk od postroje. Zato ty se máš. Máš na sobě barevnou
pokrývku a jen vozíš pána, kam si přeje. Kdyţ nikam nejde, celý den
odpočíváš a pochutnáváš si na travičce.´ Osel měl špatné kopyto, ale byl
veselý dobrák a s volem cítil. ,Ano, kamaráde, moc se dřeš a já ti tedy
pomůţu. Poradím ti, jak si můţeš den odpočinout. Ráno, aţ tě přivede otrok
zapřáhnout do pluhu, lehni si na zem a hodně naříkej. On řekne pánovi, ţe
jsi nemocný a nemůţeš nic dělat.´
Vůl to tak provedl a otrok šel za pánem, ţe s volem je zle.
,Tak zapřáhni osla. Orat se musí.´
A tak osel, který chtěl pomoci kamarádovi, musel za něj dělat. Večer
byl utahaný, nohy se mu podlamovaly a krk měl celý rozedřený od postroje.
Hospodář zase chodil po stavení a poslouchal.
Vůl začal první: , Jsi dobrý kamarád. Díky tvé radě jsem celý den
odpočíval.´
,A já,´odpověděl osel, , jsem ti chtěl pomoci, ale dopadlo to tak, ţe
tvé povinnosti spadly na mne. Jen se vrať k pluhu. Slyšel jsem pána, jak říká

otrokovi, aby zavolal řezníka, jestli ti bude špatně. A já ti to přeju, protoţe
jsi lenoch.´ Od té doby spolu nemluvili na jejich přátelství skončilo.
„Jaké z toho plyne poučení , Rodane?“
„Nevím,“ odpověděl Rodan.
„Myslel jsem si to. Ale poučení tam je a dokonce velice prosté: Kdyţ
chceš pomoci příteli, udělej to tak, aby se jeho břemeno nesvalilo na tebe.“
Připravila Soňa Urbanová

FARNÍ LISTY
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně
V Písmu Svatém nacházíme nádhernou velepíseň
lásky: Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku neměl.....
najděte si 1.Kor 13. Někdo napsal parafrázi tohoto textu k příleţitosti
předvánočních příprav a nazval ji Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně:
Kdybych svůj dům perfektně ozdobila světelnými řetězy, jedlovými
větvičkami a cinkajícími zvonečky, ale neměla lásku ke své rodině, nejsem
nic víc, než dekoratérka.
Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla kila vánočního cukroví, navařila
labužnické pokrmy a připravila vzorově prostřený stůl, ale neměla lásku ke
své rodině, nejsem nic víc, než kuchařka.
Kdybych pomáhala vařit polévku pro bezdomovce, zpívala koledy v domově
pro seniory a všechen svůj majetek darovala pro dobročinnost, ale neměla
lásku ke své rodině, nic by mi to neprospělo.
Kdybych ověšela vánoční stromeček třpytivými baňkami a vánočními
hvězdami, zúčastnila se úchvatných slavností, zpívala sóla v kostelním
sboru, ale zapomněla na Ježíše, potom jsem nepochopila, oč o Vánocích
běží.
Láska přeruší pečení, aby mohla vzít dítě do náručí.
Láska zanechá zdobení a políbí manžela.
Láska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu a stresu.
Láska druhým nezávidí jejich dům s vzácnými vánočními porcelánovými
servisy a nádhernými ubrusy.
Láska neokřikuje děti, ale je za ně vděčná, že jsou.

Láska nedává jen těm, od kterých může něco očekávat, ale ráda obdarovává
právě ty, kteří to nemohou oplácet.
Láska všechno vydrží, všemu věří, ve všechno doufá, všechno snáší.
Láska nikdy nepřestává.
Mobilní telefony špičkové kvality se rozbijí, perlové náhrdelníky se ztratí,
golfové hole zrezaví.
Ale darovaná láska zůstane.
Myslím si, ţe tento text není jenom k zasmání, ale i k zamyšlení,
abychom neztratili to, co je o Vánocích nejdůleţitější a nejcennější. Vánoce
jsou tak krásný čas rodinného štěstí a radosti. Na to nezapomeňme.
Drazí občané Prus a Boškůvek,
V naší katolické farnosti o vánocích myslíme také na širší rodinu,
kterou nazýváme církev. Jako církev se také společně scházíme, abychom
oslavili ten nádherný čas. Vţdyť to církev nám dává ten hlavní důvod
k slavení Vánoc. Bůh se tak moc zamiloval do člověka, ţe se s ním chtěl
podílet na jeho lidském ţivotě, ale také ten ţivot udělat boţským. Tato
pravda se skrývá v té krátké větě, kterou několikrát budeme v tyto dny
opakovat nejenom v kostele: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Všechny vás, přátelé, chci pozvat na půlnoční mši sv. k uvítání
Jeţíška 24.12. ve 22.00 hod. Na Boží hod vánoční bude slavnostní
Bohosluţba v 11.00 hod. Ještě tento den jsme zváni našimi dětmi na
setkání u jesliček s koledou v 14.30 hod.
V neděli 26.12. v 11.00 hod. oslavíme svátek Sv. Rodiny a také všech rodin.
V sobotu 1.1. bude novoroční mše sv. v 11.00 hod.
V pátek 7.1. oslavíme slavnost Tři králů, při bohosluţbě v 17.00
hod. bude ţehnání pro koledníky na tříkrálovou sbírku.
V sobotu 8.1. nás navštíví v domech tři králové.
Vánoční doba končí nedělí Křtu Páně 9.1. Uţ tradičně bude Betlém
v kostele otevřen ke klanění aţ do 2.2.
Popeleční středa bude příští rok aţ 9.3.
Velikonoce budou 24.4.2011 a proto naše hody vycházejí na
1.5.2011
Takto vypadá liturgický kalendář blíţící se doby.

Advent je vţdy začátkem nového náboţenského roku – na rozdíl od
kalendářního.
Tento nový liturgický rok dostal jméno „Rok křtu“, proto zvlášť zdravím
všechny bratry a sestry, kteří jsme spojení jedním křtem. V roce 2001 se
hlásilo k víře 282 občanů. Moţná se některým z vás cesty s Bohem rozešly,
nicméně křesťanem je člověk navţdy a vůbec nic to nemůţe zrušit. Moţná
bude tento nový „rok křtu“ dobrou příleţitosti si znova tu cestu k Bohu
vyhledat. U Boha není nic nemoţného. Zvláštní chvíli obnovy křestních
slibů jsou pro všechny křesťany Velikonoce. Co tak se vrátit k vlastním
kořenům? Rád vám v tom pomůţu. Kdyby si někdo chtěl o tom popovídat,
jsem k dispozici, najdete mne v kostele.
Vánoční doba vţdy tak okouzlovala naše předky, ţe vznikaly při tom
různé lidové tradice. Ještě stále se zachovává zvyk odřezávat na svatou
Barboru třešňové větvičky, které na Vánoce rozkvetou. Je to krásný symbol.
Zatímco ještě přituhuje a zima upevňuje svou vládu, v té větvičce uţ se
připravuje jaro, uţ tam je! Jinak by nemohla rozkvést.
Ale to je jen symbol toho, co se připravuje v naší duši. Jako se
postupně rozvíjí pupeny na odříznuté větvičce a otevírají se půvabné květy,
tak by se mělo něco nového připravovat i v našem srdci. Něco nového, co
má svůj pramen v tom, co do lidských dějin přineslo boţské Dítě, narozené
v Betlémě.
S tímto boţským dítětem můţe přijít kaţdý rok o Vánocích do naší
duše nové jaro. Proţijeme-li dobře celý Advent, budeme moci o Vánocích
zpívat se srdcem plným radosti: „Z růţe kvítek vykvet nám…“ Ale to je
zase jen příslib a předchuť toho, co se připravuje, rozkvétá a zraje v našem
ţivotě: Věčné Vánoce!
Krásné, poţehnané, radostné a ve zdraví proţité Vánoce všem občanům
Prus a Boškůvek přeje
P. Boguslaw, váš farář

TROCHA FILOSOFIE NIKOHO
NEZABIJE
Slovo tvoří
Cokoliv řeknete, je vystřelený šíp, který letí a tvoří. Nic není jen tak
něco. Vše má naprosto stejnou váhu. Jde jen o to, zda si to uvědomujete.
Tím, co říkáte, tvoříte vlastní realitu, svůj vlastní ţivot. Popíšu vám to na
jednoduchém příkladu, který je v současnosti velmi rozšířen. Jistě brzy
začnete chápat proč.
Rozeberme si výroky: „To je strašně krásné.“ a „To je hrozně
hezké“. Zdají se vám naprosto normálním vyjádřením toho, ţe se vám něco
velmi líbí? To jste, váţení, na velkém omylu, který vás stojí víc, neţ si
zatím uvědomujete.
Dovolte mi to vysvětlit. Říkáte „strašně krásné“ a myslíte tím něco
příjemného. Nikoliv. Vy vlastně přivoláváte STRACH, jednu
z nejmocnějších přítomných bytostí. Ve slově „strašně“ se skrývá strach.
Jak vás vůbec napadlo spojovat „krásu“, tedy obdiv se strachem!? Ţe to tak
dělají všichni? No jistě, protoţe nevědí, co činí!
Vyslovili jste kletbu, ve které vzýváte strach. Přivoláváte ho do
svého ţivota. On přichází, vţdyť je zván. Ţe to nevíte, ţe to tak nebylo
myšleno? Neznalost zákona neomlouvá. To jsou stanovená pravidla...
Tedy výrokem „strašně krásné“ zvete strach do své reality. Druhým
výrokem „hrozně hezké“ zaklínáte HRŮZU, aby byla přítomná všemu
hezkému. Chápete to? Slovo tvoří. Cokoliv vyslovíte, tvoří.
„Poslyšte mě a rozumějte! Nic nevchází zvenku do člověka, co by ho
mohlo poskvrnit, ale to, co vychází z člověka, to jest, co ho poskvrňuje“
Mar 7,14
Úryvek z knihy Transformace vědomí

RANČ BOŠKŮVKY

TJ SOKOL MORAVSKÉ PRUSY
Pozvánka na turnaj:
Tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise
pořádá TJ Sokol Mor. Prusy oddíl stolního tenisu
v neděli 26.12.2010. Jedná se o jubilejní 20. ročník, zahájení je v 9,00 hod
v kulturním domě. Turnaj bývá dobře obsazen a je zde vidět spousta
kvalitních zápasů. Na Štěpána jsou všichni příznivci zváni.
V současné době probíhají soutěţe stolních tenistů, aktuálních
informace najdete na adrese
http//www.pinec.info.
Dne 4.12.2010 se konal okresní přebor jednotlivců ve stolním tenise,
hrálo se v Komořanech a velkého úspěchu zde dosáhl hráč našeho oddílu
ing. Vladislav Reška, celý turnaj vyhrál a stal se tak přeborníkem okresu
Vyškov pro rok 2010. Se svým synem Vladislavem pak skončili na 2. místě
ve čtyřhře. Výborný úspěch - B l a h o p ř e j e m e !!!

Závěrem děkuji všem členům TJ, kteří odvedli v roce 2010 kus práce
jak na poli sportovním, tak hlavně na poli pracovním. Na budovaném hřišti
jsme udělali, co jsme měli v plánu.
Do nastávajícího roku přeji všem hodně zdraví, štěstí a úspěch.
Jan Hladký za TJ Sokol

PERLIČKY Z HISTORIE
KRONIKA OBCE PRUSY-BOŠKŮVKY
Rok 1937
Duben 4. se s námi rozloučil náš milý
nezapomenutelný farář Stanislav Prudík krátkým proslovem v kostele,
odejel do Prostějova do nemocnice u Milosrdných bratří, kde má koupený
domek. Loučení bylo dojemné a zanechalo mnoho slz. Přejeme mu brzkého
uzdravení a klidného odpočinku, jehoţ sobě za 36 roků svého působení ve
zdejší obci a farnosti plně zaslouţil.
Květen - ve Vyškově jest velký stavební ruch a stávka zedníků.
Opravuje se cesta na Viskách nákladem asi 1500,- Kč.
Dne 5. hořelo ve Váţanech u Mišáka a 8. hořel u Kroupy Františka
čís. 25 stoh slámy; opravuje se cesta za humny a na Hatích; vede se spor o
chodník u Surákovýho, který uzavřel plotem Vymazal čís 157. Válí se okr.
silnice k Topolanům; stoupá cena dřeva; jsou stávky zedníků a tesařů.
Září. Měsíc tento stal se historickým a památným v dějinách čsl.
národa neboť dne 14. září 1937 zemřel náš milý a nezapomenutelný první
president osvoboditel
Tomáš Garique Masaryk
zemřel v Lánech, pohřeb konal se dne 21. září z Hradčan do Lán.
Odpočinutí lehké dej mu ó Pane
a světlo věčné nechť mu svítí.
Nové obsazení fary a s ním odevzdání a předávání obytných a
hospodářských prostor vyţádalo určitých oprav nákladem asi 5.500,- Kč.
Opravy jsou zvenčí i uvnitř, dá se však očekávat, ţe bude ještě potřeb těchto
více, škoda, ţe kostel náš nemá vlastního jmění.
Říjen. Dne 27. zemřel náš bývalý p. farář Stanislav Prudík t. č.
v nemocnici v Brně, 30. října byl pohřeb, jeho tělesné pozůstatky převezeny
do zdejší obce a na místním hřbitově jest pochován.

Budeme na něj vţdy rádi a v dobrém vzpomínati, budiţ jemu země
lehkou; neuţil toho odpočinku, na který se tolik těšil.

OHLASY
Váţení občané,
určitě jste se uţ ve svém ţivotě setkali s lidmi,
kteří jsou zahořklí, závistiví, nepřející... I já mám
bohuţel tu zkušenost, a jelikoţ se netýká jen mne, rozhodla jsem se o ni
s vámi podělit.
Vloni u nás vedoucí odboru přezkumu obcí z Jihomoravského kraje
provedla opravdu důkladnou kontrolu tzv. audit účetnictví, rozpočtu,
majetku, dodrţování všech zákonů – zkrátka všeho, na co si jen
vzpomenete. Proč se nad tím pozastavuji, kdyţ kontroly jsou zcela běţné a
potřebné? Protoţe nebyla stejná jako ostatní, které chodí na úřad pravidelně
2x v roce a dnes uţ vím, ţe tato mimořádná kontrola proběhla na základě
udání jednoho našeho spoluobčana. Říkala jsem si, ţe mám svědomí čisté,
nic špatného se u nás na úřadě neděje, nikdo nic nekrade a nemá smysl se
rozčilovat skrze něčí závist (nebo hloupost?) a zbytečně věc řešit. Ale
nakonec nešlo jen o tuhle jedinou kontrolu. Postupně se ze strany tohoto
spoluobčana přidávaly další nepříjemnosti a kaţdý to znáte – jednou prostě
ten pověstný pohár trpělivosti přeteče a člověk uţ nad tím nemůţe dál
přivírat oči. Rozhodla jsem se tedy, ţe napíši svůj názor a pohled na věc,
hlavně proto, ţe uţ je více neţ měsíc po volbách a nikdo mě nemůţe
nařknout z ovlivňování. V podstatě moje úvaha nemá na nic vliv. Jen chci,
aby občané znali pravdu a viděli vše také z druhé strany.
O co vlastně jde? Jistě spousta z vás obdrţela těsně před letošními
říjnovými volbami do zastupitelstva obce leták, kde bylo špiněno nejen
jméno obecního úřadu, starosty, tehdejšího místostarosty, ale i pracovníků
Jihomoravského kraje. Pro ty, které ho ve své schránce neměli, jsme jej
otiskli na další stránce Občana.
Vezmu-li to podle výše uvedeného letáku, tak musím začít údajnou
spoluprací starosty obce
a starosty Sokola, na jejíţ základě se má, dle
pisatele, realizovat fotbalové hřiště. K tomu chci říct, ţe fotbalové hřiště
ţádnou rekonstrukcí neprochází. Staví se nové víceúčelové kurty na
pozemku TJ Sokol, které však obec v ţádném případě nefinancuje. Ano, je

pravda, ţe obec schválila na loňském zasedání zastupitelstva pro TJ Sokol
finanční příspěvek. Příspěvek ovšem dává obec kaţdý rok všem
organizacím v naší obci, ať uţ jsou to hasiči, myslivci, škola či školka a dle
našich informací tohle dělá kaţdá obec. TJ Sokol ţádá na kurty dotace
z jiných zdrojů, shání si peníze od sponzorů a v neposlední řadě se na
výstavbě podílejí samotní členové v rámci brigádnických prací. Obec nemá
s touto akcí nic společného finančně ani jinak – snad jen to, ţe s radostí
vítáme a podporujeme všechny, kdo se snaţí v obci něco dělat pro volný čas
dětí, mládeţe i dospělých.
Další problém, na který pisatel poukazuje, je pronájem prostor
v kulturním domě pro členy Sokola. Zkuste se nad tímto problémem
zamyslet. Co vlastně dělá TJ Sokol v naší obci? Já osobně nejsem členem
jejich sdruţení, takţe neznám všechny jejich činnosti, ale přesto nemohu
přehlíţet to, ţe členové TJ Sokol jsou v obci velmi aktivní, ať uţ vezmeme
tréninky nebo turnaje stolního tenisu, nohejbalu, volejbalu, pořádání
ostatků, hodové zábavy, dětského dne či různých brigád. Tato organizace
nejen ţe reprezentuje naši obec, ale také přispívá k tomu, ţe děti a občané
bez rozdílu věku netráví svůj volný čas pouze doma u televize či počítače,
ale dělají v dnešní uspěchané době také něco pro své zdraví.
Obvolali jsme spoustu okolních obcí a všude panuje stejný názor nikde za takové aktivity nevybírají peníze, ba naopak je podporují. Bohuţel
se v naší obci našel člověk, kterému to vadí a napsal udání na JMK, ţe obec
nevybírá peníze za nájem sálu od TJ Sokol. Následoval výše zmíněný audit,
kde nás pracovnice JMK upozornily, ţe na základě rozhodnutí rady se za
pronájem sálu KD vybírá od občanů 500,- Kč, ale chybí tam zmínka o tom,
ţe by byl někdo od tohoto placení osvobozen, coţ zmínily i v zápise
z tohoto auditu.
Na ten popud se řešil daný problém na nejbliţším zasedání
zastupitelstva obce, které je toho názoru, ţe tyto lidi, kteří ve svém volném
času věnují spoustu času těmto aktivitám, není moţné trestat a vybírat od
nich za to peníze, kdyţ sami vše dělají zdarma, bez nároku na nějaký plat či
odměnu. Je zvláštní, ţe pisatel zmiňuje pouze TJ Sokol, ale proč zrovna oni
by měli platit a ostatní ne? Nelze někoho vyčlenit a rozhodnout, ţe ten platit
bude a ten ne. Buďto všichni nebo nikdo, jinak to nejde. Je potřeba si
uvědomit, ţe sál kulturního domu vyuţívají ke svým aktivitám také děti MŠ
a ZŠ pro taneční či sportovní krouţek, aerobic, besídky... Chodí tam i
maminky s dětmi z mateřského centra Prušánek, sál vyuţívali mladí hasiči,
dokud neměli zbudovanou klubovnu a další.

Lidé, kteří vedou tyhle krouţky a vymýšlejí aktivity pro děti, to
dělají ve většině případů zdarma a ve svém volném čase. Věnují se našim
dětem, a proč by za tuhle svoji ochotu měli obci platit? Myslíte si, ţe ten,
kdo jde a věnuje svůj volný čas cizím dětem a bude muset za to zaplatit při
kaţdém vstupu do sálu 500,- Kč, bude tuhle činnost dál dělat? Dle mého
názoru k tomu nebude mít důvod a bude svůj čas i energii raději věnovat
jiným směrem. A nemohli bychom se tomu divit. V tom případě si ale
všichni uvědomme, ţe v naší obci zaniknou taková sdruţení jako mateřské
centrum, skončí karnevaly, dětské dny, drakiády, čarodějnice, škola přestane
nabízet krouţky, protoţe na to nebude mít a zaniknou různé aktivity pro děti
i dospělé, na kterých se baví celá obec. Tohle opravdu chceme?
Já osobně jsem ráda, ţe máme v obci tak činné spolky, které všechny
tyto akce pro nás všechny pořádají, jelikoţ sama z vlastní zkušenosti moc
dobře vím, kolik času a úsilí to vyţaduje. Zároveň také vím z různých
školení, kde se setkáváme s účetními, starosty a představiteli okolních obcí,
ţe tam, kde tyhle spolky a aktivní občany nemají, jsou z toho nešťastní,
protoţe jejich obce neţijí a mladí lidé utíkají do měst. Proto si práce našich
spolků, organizací, učitelek a všech jinak aktivních lidí váţím, a těmito pár
větami jim chci vyjádřit podporu a poděkování nejen za sebe a svoje děti,
ale myslím, ţe se mnou budete souhlasit, kdyţ řeknu, ţe jim patří dík a
podpora celé obce.
Ale vraťme se zpět k předmětu udání a následnému auditu. Právě
proto, aby se předešlo dalším podobným nařčením, přistoupili zastupitelé
k tomu, ţe schválili „bezplatný pronájem kulturních domů v Moravských
Prusích i Boškůvkách pro příspěvkové organizace, jejichţ zřizovatelem je
obec, dále neziskovým organizacím a pro všechny akce kulturního,
sportovního, výchovného a vzdělávacího charakteru, pokud nejsou pořádány
za účelem zisku“. To tedy znamená, ţe akce nevýdělečného charakteru
budou mít pronájem zdarma a v případě, kdy má akce výdělečný charakter
např. ples či hodová zábava, kde se vybírá vstupné a organizace z něj má
zisk, zaplatí tato organizace obci za pronájem sálu. Ovšem musím
podotknout, ţe toto pravidlo platilo vţdy, jen to prostě nebylo napsané na
papíře. Při pronájmu sálu pro soukromé účely se vybíral a nadále vybírá
poplatek pokaţdé.
Pisatel se v posledním odstavci věnuje budování jízdárny pro koně.
Škoda, ţe si dříve neověřil fakta, neţ něco takového dal na papír. Je pravda,
ţe zastupitelstvo rozhodlo v loňském roce o prodeji obecního pozemku
soukromé osobě, která na daném pozemku chtěla vybudovat svoji

soukromou jízdárnu. Ovšem pozemek byl prodán zákonným způsobem,
fyzická osoba za pozemek obci řádně dle smlouvy zaplatila a tím pro obec
vše skončilo. Obec se v ţádném případě finančně ani jinak nepodílí na
výstavbě jízdárny a nemá jiţ s touto věcí dále nic společného.
Celý leták je pojat jako výzva ze strany ČSSD Moravské Prusy
a podepsán je „Výbor ČSSD“. A tak vedení obce údajného pisatele
kontaktovala a světe div se, Výbor ČSSD ve Vyškově neměl o něčem
takovém vůbec tušení, ba naopak byl letákem nemile překvapen. Stejně jako
většina ostatních kandidátů, kteří byli na kandidátce ČSSD v říjnových
volbách a neměli o tomto letáku ani tušení...
A tak mi na závěr dovolte pár slov přímo k pisateli tohoto
pomlouvačného letáku:
Není lepší, váţený pisateli překousnout svoji nenávist vůči oběma
starostům (obce i Sokola) a přestat svoji osobní zášť řešit přes obec
a nesmyslné kontroly? Vţdyť i tvoje děti chodí do „kulturáku“ do různých
krouţků i na ostatní akce a mimo jiné i na dětský den pořádaný právě
Sokolem. Není ti to trapné, jít tam, bavit se a poté za zády organizátory
pomlouvat a posílat udání? Kolikrát jsi ty sám něco vymyslel, pomohl něco
zorganizovat v naší obci pro ostatní občany nebo kolikrát jsi přišel na
brigádu? Kritizovat je snadné, ale zvednout se a jít ve svém volném čase
něco vymyslet a udělat, chce především nadšení, chuť, ochotu a radost
z toho, ţe mohu něco udělat pro ostatní, ale tenhle dar tobě evidentně chybí.
A co je horší, svým chováním a jednáním bohuţel bereš nadšení, chuť,
ochotu i tu radost všem ostatním, kteří se dosud snaţili něco dělat.
Křivě jsi obvinil starostu i dnes uţ bývalého místostarostu, pošpinil
jsi jméno obce, strany ČSSD a také jsi obešel většinu svých kolegů
z kandidátky, kdyţ jsi tohle udělal za jejich zády. Drahý spoluobčane, příště
měj v sobě alespoň kouska cti a podepiš se vlastním jménem. Neschovávej
se za někoho, kdo o tom ani neví, kdo Tvé názory ani nenávist nesdílí a
s křivými obviněními nesouhlasí. Není to náhodou podvod podepsat něco
jménem někoho, kdo o tom neví? V kaţdém případě je to z mého pohledu
ubohé. Kaţdý by si měl napřed zamést před vlastním prahem, neţ začne
soudit a kritizovat práci ostatních…
Kateřina Burešová
PS: Milý Anonyme, co uděláš teď, pošleš na nás další kontrolu?

VIDĚLI JSME, SLYŠELI JSME
Vítání občánků
V neděli 3.10.2010 proběhlo letošní druhé
vítání občánků, při kterém jsme vítali tyto děti:
Jakub Bugner, Kateřina Kiliánová, Jan Skoumal,Matěj Šebesta

Hned následující měsíc, v neděli 28. listopadu, proběhlo poslední
vítání občánků v tomto roce, tentokrát pro děti:
Nikola Jiroušková, Vojtěch Hasala, Natálie Klvačová
Pro miminka i jejich rodiče v obou nedělních odpoledních zpívaly
ukolébavky a hrály na flétny děti ze základní a mateřské školy pod vedením
p. uč. Aleny Štěrbové a také za doprovodu paní Jarmily Voščekové, kterým
tímto ještě jednou děkujeme za krásná vystoupení.
Našim novým občánkům přejeme do ţivota především zdravíčko,
spoustu štěstí, aby vyrůstaly v radostném, láskyplném a příjemném prostředí
a jejich rodičům přejeme, aby ze svých dětí měli po celý ţivot tu největší
radost.

UDÁLOSTI
PŘISTĚHOVANÍ
René Lauterbach
Mgr. Monika Lauterbachová
Samuel Lauterbach
Benjamin Lauterbach
Sára Abigail Lauterbachová
Ing. Romana Boháčková
Veronika Boháčková

Moravské Prusy 177
Moravské Prusy 177
Moravské Prusy 177
Moravské Prusy 177
Moravské Prusy 177
Boškůvky 29
Boškůvky 29

NAROZENÍ
Natálie Klvačová
Vojtěch Holčík

Moravské Prusy 198
Moravské Prusy 83

Je to jako pohádka, kdyţ se začne ţivot děťátka. Přinese lásku,
radost i smích, stane se pokladem rodičů svých. Ať děťátko má všeho dost,
v ţivotě jen pro radost - zdraví, štěstí, veselosti, jak v dětství, tak
v dospělosti. Rodičům ať radost dělá, budoucnost ho čeká skvělá. Celý ţivot
bez nesnází, ať ho úspěch doprovází…. Blahopřejeme k narození děťátka.
JUBILEUM
Říjen 2010
Rudolf Urbánek
Petr Rückl
Václav Kolek
Drahomíra Ţenčáková
Emil Dočkal
Miloš Sedláček
Josef Mičík
Miroslav Palla

Boškůvky 44
Moravské Prusy 58
Moravské Prusy 98
Moravské Prusy 153
Moravské Prusy 125
Moravské Prusy 186
Moravské Prusy 174
Moravské Prusy 146

Listopad 2010
Pavel Krátký
Karel Rudolf

Moravské Prusy 198
Moravské Prusy 56

Jarmila Hofmanová
Jan Kalina
Zdenek Bednář
Eva Pěnčíková

Moravské Prusy 197
Moravské Prusy 92
Moravské Prusy 138
Moravské Prusy 32

Prosinec 2010
Miroslav Gallus
Františka Zouharová
Aneţka Kusalová
Vlastimil Vejmola
Alois Vymazal

Moravské Prusy 105
Moravské Prusy 193
Moravské Prusy 150
Moravské Prusy 205
Boškůvky 34

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

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Jak řešit SUDOKU?
Prázdné čtverečky
vyplňte tak, aby
v kaţdém sloupci,
v kaţdé řadě a
v kaţdé mříţce o
rozměru 3x3 políčka
byly obsaţeny
číslice od 1 do 9.
V kaţdém sloupci,
řadě a mříţce musí
být číslice 1-9
obsaţena pouze
jednou tzn., nesmí se
opakovat.
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