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Úvodník

Z Obdcního úřadu
Váţení občané,

Stal se z toho pěkný zvyk
psáti tenhle Úvodník.
Někdy však je lepší rým
moţná z toho vyjde šprým.
Včera stejně jako dnes
baví se tím celá ves,
ţe tu máme kverulanty,
pracanty i spekulanty.

Děti jezdí po všech čertech
rodičům zmrz' úsměv na rtech
kolik probůh bude stát
té radosti postulát?
Aquapark či pasování,
rodičové prachy shání.
Školní výlet bude pecka,
pojedou však děcka všecka.

Máj se staví, slivka teče,
nikdo tomu neuteče.
Jeníkovi krev se pění
prý uţ hrozí napadením!
Pozor na něj na chlapíka,
jednou bude někdo pikat!
Lojzík prý si hlavu láme,
od koho ty kurty máme?

Pár perliček z historie,
člověku do mozku vryje
ţe se jenom opakuje,
stále stejná historie.
Ţe je přeci k zamyšlení,
jak se člověk s léty mění,
jenom tenhle celek lidský
dělá stejné chyby vţdycky.

Senioři radost mají,
ţe jim dítka zazpívají.
Farář mluví o Jeţíši
těţko ho však kdos´ vyslyší.
Tahle ves je roztodivná
divných tvorů půda ţivná.
Divé děvy na koštěti
nad Prusy uţ zase letí.

Nakonec však radu jednu,
je-li klídek v nedohlednu,
zapni sobě hnedle bednu,
zesil sobě reprobednu.
Vůbec nedej na pisálky,
co znaj ţivot jenom z dálky.
Ty víš přeci ze všech nejlíp,
ţe se všichni zase mejlí.

Pro spoluobčany, kteří se neberou příliš váţně
Soňa Urbanová

V letošním roce se konalo první veřejné zasedání zastupitelstva obce (ZO)
31. 03. 2011.
- Po zahájení a schválení programu, zapisovatele a ověřovatele zápisu bylo
ve druhém bodě programu projednání prodeje pozemku parc. č. 2832/5 o
výměře 1500 m2 v k.ú. Moravské Prusy v lokalitě Milíř. ZO schválilo prodej
pozemku za 172 500,- Kč.
- Dalším bodem byl prodej části pozemku parc. č. 2105/1 o výměře 16 m2
v k.ú. Moravské Prusy. Prodej byl schválen za 35,- Kč/m2. Kupující zaplatí
notářský poplatek a správní poplatek na zahájení řízení o povolení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Obec zaplatí daň z převodu
nemovitosti.
- Dalším bodem bylo odkoupení pozemků od vlastníka z pozůstalosti parc. č.
3059 a část z parc. č. 1921/35 v Moravských Prusích. Obec zaplatí vytýčení
vytyčovacího náčrtu, daň z prodeje pozemku, notářské poplatky a správní
poplatek na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí. ZO prodej schválilo za 25,- Kč/m2.
- Pátým bodem jednání bylo schválení rozpočtových opatření.
Rozpočtové opatření č. 9/2010:
Navýšení rozpočtu na straně příjmů:
Financování:
Navýšení rozpočtu na straně výdajů:
Upravený rozpočet ke dni 30. 12. 2010:
Rozpočtové příjmy:
Financování:
Rozpočtové výdaje:
Rozpočtové opatření č. 1/2011:
Navýšení rozpočtu na straně příjmů:
Navýšení rozpočtu na straně výdajů:
Upravený rozpočet ke dni 31. 01. 2011:

300,- Kč
7 000,- Kč
7 300,- Kč
6 146 200,- Kč
+ 3 398 400,- Kč
9 544 600,- Kč
384 600,- Kč
384 600,- Kč

Rozpočtové příjmy:
Rozpočtové výdaje:
Rozpočtové opatření č. 2/2011:
Navýšení rozpočtu na straně příjmů:
Navýšení rozpočtu na straně výdajů:
Upravený rozpočet ke dni 31. 03. 2011:
Rozpočtové příjmy:
Rozpočtové výdaje:

5 714 100,- Kč
5 714 100,- Kč
135 900,- Kč
135 900,- Kč
5 850 000,- Kč
5 850 000,- Kč

- ZO bere na vědomí inventarizaci majetku obce za rok 2010.
- ZO delegovalo na valnou hromadu VAK Vyškov, a.s. členku zastupitelstva
obce Soňu Urbanovou, RESPONO, a.s. Vyškov místostarostku obce
Vladimíru Chujacovou.
- ZO schválilo rozpočtový výhled obce na období 2012 -2013
Rozpočtový výhled na rok 2012
Rozpočtový výhled na rok 2013
Rozpočtové příjmy: 5 640 000,- Kč
Rozpočtové příjmy: 5 745 000,- Kč
Rozpočtové výdaje: 5 640 000,- Kč
Rozpočtové výdaje: 5 745 000,- Kč
- ZO schválilo darování finančního příspěvku Městu Ivanovice na Hané na
opravu hasičského automobilu ve výši 7 000,- Kč, které zasahuje v případě
poţáru i na katastru naší obce. Z Jihomoravského kraje obdrţelo město
dotaci 800 000,- Kč, město Ivanovice na Hané vyčlenilo ze svého rozpočtu
500 000,- Kč a oslovené obce z okolí přispěli částkou v celkové výši
32.000,- Kč (včetně našeho příspěvku).
- ZO bere na vědomí závěrečnou zprávu o přezkoumání obce za rok 2010. U
konečného přezkoumání obce, které bylo provedeno dne 01.02.2011, nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
- ZO bere na vědomí: Rozpočet Dobrovolného svazku Ivanovická brána na
rok 2011, Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku Ivanovická brána
za rok 2010.
- ZO bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací obce MŠ a ZŠ
za rok 2010.
Další informace z veřejného zasedání
- Na základě usnesení správní rady Ivanovická brána - svazek obcí, byla
Obci Prusy-Boškůvky přidělena dotace ve výši 44 010,- Kč na akci

„Restaurování památek“ z Programu rozvoje venkova JmK - na území
Ivanovické brány, svazku obcí.
- V důsledku havarijního stavu stěny u kostela a z hlediska statického a
stavebně-technického stavu jde dle § 135 zákona č. 183/206 Sb., stavební
zákon o objekt ohroţující svým stavem ţivoty osob, zvířat, dopravy a
neposledně i samotnou stavbu kostela, bylo zadáno projektové firmě, která
se zabývá statikou vypracování projektové dokumentace na její opravu.
Podle předběţných odhadů by celá stěna kolem kostela stála mezi 4 aţ 5
miliony Kč. V důsledku těchto vysokých nákladů se rekonstrukce rozdělila
na tři části.
1. etapa: - od bočního vstupu do kostela po schody,
2. etapa: - od schodů po roh přední stěny a s výstavbou nového schodiště,
3. etapa: - vybudování malého parkoviště pro potřeby kostela a stěny aţ
k domu č. 38.
Byla podána ţádost o dotaci z programu rozvoje venkova přes Místní akční
skupinu Společná cesta, o.s. na Státní zemědělský intervenční fond na
„Rekonstrukci havárie kamenné stěny podél komunikace III/04712 a
kostela“. Celkové výdaje na rekonstrukci 1. etapy je podle projektové
dokumentace vyčíslena na 1,227 mil. Kč. V nejbliţších dnech bude
provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Pokud se vše podaří, měla
by oprava proběhnout ještě v letošním roce, nejpozději na jaře roku 2012.
V důsledku rekonstrukce bude nutná uzavírka pro dopravu kolem kostela
s následnou objízdnou trasou přes ulici Veverská po dobu dvou aţ tří
měsíců. Proto, ţádáme všechny občany, aby dbali o zvýšenou bezpečnost
na objízdné trase. Trasa bude upravena dopravními značkami a popřípadě i
semafory.
DALŠÍ INFORMACE Z ÚŘADU:
V květnu provedla v naší obci firma Respono, a.s. sběr elektroodpadu. Při
následném zaslání faktury od firmy Respono jsme zjistili, ţe občané
odevzdali do tohoto sběru spoustu drobného elektra (varné konvice,
ţehličky, fény, vrtačky apod.). Proto znovu připomínáme, ţe stále platí
moţnost celoročně odkládat toto drobné elektro do kontejneru za dveřmi
školy. Při odevzdání elektra firmě Respono, musí obec za tento odpad
zaplatit. V případě, ţe drobné elektro vhodíte do kontejneru ve škole, nejen
ţe obec platit nic nemusí, ale zároveň škola získává za tento odpad body
v rámci Recyklohraní a následně si za ně můţe vybrat nějaké školní
pomůcky. Stejný problém je se starým papírem. Kontejner na papír na

parkovišti u kulturního domu je neustále plný a obec za něj firmě Respono
platí nemalé peníze. Přitom jiţ několik let můţete vozit starý papír do garáţe
pod školou a škola za něj také získává finanční prostředky na nákup školních
pomůcek. Takto ušetřené peníze za odpad firmě Respono by obec mohla
investovat jinak, nehledě na to, ţe faktury placené firmě Respono za elektro
odpad, papír apod. se následně promítají do výše poplatku za svoz poplatku,
který všichni platíme. Takţe čím více budeme platit firmě Respono, tím
vyšší poplatek za svoz odpadu budeme všichni platit. Proto Vás jiţ po
několikáté touto cestou prosíme, aby jste drobné elektro či staré baterie nosili
do školy a starý papír do garáţe.

Matdří douška

Lubomír Šebesta
starosta obce

Letošní jaro jsme s dětmi přivítali tradičním způsobem - vhozením
Smrtky do potoka. Cestou
jsme si připomněli některé
lidové písničky spojené
s vítáním jara.
Ve středu 18.5.2011
děti čekal výlet na hrad
Veveří. Přijali jsme nabídku
agentury Klídek, která zde
připravila pro děti program s
názvem „Čerti na Veveří“
děti
procházely
po
jednotlivých
stanovištích,
kde kaţdý čert měl pro děti
připravený úkol. Po jejich
splnění jsme dostali tajenku a
mapu, podle které jsme se
vydali najít poklad! Opravdu
se nám jej podařilo brzy najít
a tak jsme si odnesli nejen
krásné vzpomínky, ale i

čokoládový a lízátkový poklad.
Mezi zdařilé akce určitě patří výlet na filmové představení, které se
promítalo v rámci filmového festivalu pro děti a mládeţ ve Vyškově v
Sokolském domě. Děti čekaly nejnovější večerníčky a po cestě na autobus i
zastavení na zmrzlinku.
Letošní oslava dne dětí proběhla na školní zahradě. Paní učitelka
Alena Štěrbová si pro děti připravila zábavné soutěţe. Netradiční disciplíny
jako například se
zavázanýma
očima
obout ţidli, či nakreslit
kamaráda,
nebo
vyhledat bonbon v
kupce mouky, se
dětem moc líbily!
A to ještě
nebylo všechno! Děti
ze třídy Motýlků si
vyzkoušely
svou
odvahu a vystoupily
po točitých schodech
poţárního schodiště aţ
do prvního patra naší
školy!
V pátek 3.6.
2011 jsme se opět po
roce vydali za vojáky
na Kozinu, kde byl jiţ
tradičně
pro
děti
připravený program.
Děti
si
prohlédly
nejrůznější
zbraně,
vojenskou techniku,
vyzkoušely
svou
odvahu na vojenském cvičišti. Velkým záţitkem byla ukázka vojenské
policie na koních i výcvik sluţebních psů.
Tyto akce nejsou jediné, které nás v posledních měsících školního
roku čekaly. Předškolní děti také prošly plaveckým výcvikem ve
vyškovském Aqaparku.

Třídě Motýlků paní uč. Hornová vyprávěla o ţivotě na Islandu atd. V
průběhu celého školního roku jsme se snaţili, aby náš program byl pestrý a
naučný a aby děti na proţité chvíle rády vzpomínaly.
Pomalu se nám školní rok chýlí ke konci a my se ve čtvrtek
23.6.2011 rozloučíme s našimi předškoláčky. Strávili jsme jsme spolu rok
plný her, radosti, přátelství, pro někoho i prvních lásek a osobních pokroků.
Předškoláčkům přeji, aby jim zůstal zájem o vše, co se kolem nich děje a aby
měly ve škole štěstí na dobré učitele, kteří se zajímají o současné trendy ve
vzdělávání a kterým jde především o děti, a hlavně aby měly štěstí na pravé
kamarády, bez kterých to v ţivotě nejde. Do první třídy v září nastoupí:
Michálek Bartoš, Adámek Foret, Renatka Brunclíková, Natálka Olešová,
Lucinka Marišlerová, Saša Bureš, Michálek Slezáček, Lumírek Kramoliš,
Jolanka Vejrostová, Zdeneček Ţalčík, Adélka Ševčíková, Michalka
Cupáková.
Přejeme všem dětem a rodičům krásné léto plné pohody, sluníčka a
hezkých záţitků!
Ahoj po prázdninách!

Do středy nám přálo i počasí, bylo teplo a slunečno. Ve středu při
návratu z výletu na Pernštejn nás zastihl déšť, který se večer změnil v
bouřku. Čtvrteční dopoledne nám propršelo, takţe přišla ke slovu „mokrá
varianta“ programu. Naštěstí nám byla k dispozici chatka se dvěma
učebnami, kam jsme se všichni vešli.

Jitka Měřínská
ředitelka MŠ

Zd školních škamdn
Pro poznávací pobyt našich ţáků od 6. do 10.6. 2011 jsme v letošním
školním roce vybrali rekreační středisko Prudká v Doubravníku u Tišnova.
Místo jsme vybrali pro snadnou dostupnost vlakem a velmi dobrou
vybavenost zařízení pro sportovní aktivity (fotbalové hřiště, tři volejbalová
hřiště, běţecká dráha, bazén) a také velké travnaté plochy mezi chatkami,
umoţňující realizovat velké mnoţství aktivit přímo v areálu. V blízkosti je
hrad Pernštejn, který nabízí příleţitost k pěknému výletu.
Pobytu se zúčastnila většina ţáků – 30 dětí z celkového počtu 35.
Pedagogický dozor zajistili Olga Hillová, Daniela Hronová, Jarmila
Bláhová, Vlasta Englová a Dušan Kolář.
Ţáci byli ubytováni v chatkách asi po 7 ţácích. V kaţdé chatce, kde
bylo i sociální zařízení ( WC a sprcha), bydlel jeden dospělý. Stravování
bylo zajištěno 5krát denně. Děti si pochvalovaly pestrou snídani formou
švédského stolu i velmi chutné obědy a teplé večeře, přesnídávky i svačiny.

Odpoledne se počasí mírně zlepšilo. Vyuţili jsme tedy písková hřiště.
Nejsilnější záţitek si děti přivezly ze čtvrteční večerní stezky odvahy.
Věříme, ţe nejen stezka odvahy zůstane v paměti všech ţáků a ţe budou rádi
vzpomínat na dny strávené ve společnosti svých kamarádů a učitelů pod
hradem Pernštejnem.
Mgr.Olga Hillová
Zástupce statutárního orgánu

Prušándk
Milé děti a rodiče počítejte prosím s tím, ţe Šnečí rallye, která
neproběhla kvůli špatnému počasí, by se měla uskutečnit ke konci prázdnin.
Náhradní termín bude včas uveden na plakátech a prostřednictvím rozhlasu.
O prázdninách se budeme scházet na Zákopčí dle domluvy.

věnují na jeden z charitativních projektů. Zda to bude asistent pro Jakuba či
operace očí pro děti v Etiopii, je uţ jen a jen na nich.
Proto zveme všechny čtenáře navštěvující základní a střední školy,
aby neváhali a přišli si do knihovny pro více informací. Případně si sami
prohlédli internetové stránky : www.ctenipomaha.cz
Všem čtenářům přejeme krásné léto a ničím nerušené prázdniny.
Vaše knihovnice
Irena Černochová a Soňa Urbanová

Judita Špičáková

Knihovna

Knihomol

Váţení čtenáři,
máme za sebou další čtvrtletí tohoto roku a před námi období volna,
prázdnin a dovolených. Dovolte nám, abychom vás informovali o dění v
knihovně v uplynulých měsících.
Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva byla zrušena pobočka
místní knihovny v Boškůvkách. Knihy z jejího kniţního fondu jsme převezli
do knihovny v Mor. Prusích a v brzké době budou k dispozici místním
čtenářům, stejně jako čtenářům, kteří přijedou navštívit naši knihovnu z
Boškůvek. Děkujeme našemu Obecnímu úřadu za zajištění převozu kniţních
polic a věříme, ţe se brzy naplní krásnou literaturou, která potěší mnohé z
vás, stejně jako i odbornými publikacemi pro vědomostí-chtivé spoluobčany.
Začátek června s sebou přináší také svátek našich dětí a proto jsme
letos uspořádali 2.ročník Malování za knihovnou. Počasí nám tentokrát
přálo a tak se 17 dětí se svými maminkami mohlo výtvarně vyřádit na
prostoru za knihovnou. A aby byla oslava pořádná, pochutnali si naši malí
malíři na závěr na nanukovém dortu. Fotografie z akce si můţete
prohlédnout na webových stránkách obce v záloţce knihovny.
ČTENÍ POMÁHÁ
Naše knihovna se také zapojila do celostátní akce Čtení pomáhá,
která je určena mladým čtenářům. Malí čtenáři si mohou vybrat z několika
desítek vybraných knih a po jejich přečtení získat kredit 50 korun, které

O NEODVRATNÉM KONCI
MUŢSKÉHO POKOLENÍ
aneb tajný život takového
normálního muže
David Abiker
Hlavní hrdina mimořádně vtipného a
inteligentního románu O neodvratném konci
muţského pokolení - mladý, avšak jiţ
ţivotem znavený otec a manţel, který se rád
dívá na mafiánské filmy a tajně sní o
časech, kdy muţ ještě býval hlavou rodiny,
jednoho dne prozře a pochopí to, co ţeny jiţ dávno vědí: Muţi to mají
spočítané. ☺
Úryvek z knihy (zkráceno):
Tak jako Archimedes, který na svůj slavný zákon o tělesu ponořeném
do kapaliny přišel při koupeli, či Isaac Newton, njneţ pochopil princip
zemské přitaţlivosti v okamţiku, kdy mu na hlavě přistálo jablko, jsem i já
poprvé vytušil svůj neodvratný zánik po zdánlivě bezvýznamné události.
Vlastně šlo o takový obyčejný zvuk.

Nacházel jsem se právě ve společnosti svých dvou dcer v jednom
z paříţských parků. Seděl jsem na lavičce a byl jsem ponořen do četby
časopisu Co si dnes myslet. Právě jsem dočítal poměrně zajímavé pojednání
o epilaci lýtek u cyklistů a chystal jsem se vyluštit si kříţovku.
O mou tělesnou schránku bylo postaráno dokonale. Na břiše jsem
měl připevněnu elektrostimulační náplast na hubnutí jménem Beauty Fly,
kterou jsem si objednal přes teleshopping. Byl jsem nadopovaný vitamíny a
moukou s vysokým obsahem proteinů a cumlal jsem pastilku Cialisu, kterou
mi má ţena prozíravě schovala do pouzdra na mobil, abych na ni náhodou
nezapomněl.
Moje ţena totiţ myslí na všechno.
Hověl jsem si tedy na lavičce, nerušeně si četl a jedním okem
sledoval starší z obou dcer. Jednou z vycházkových bot značky Mephisto,
které jsem měl toho dne na nohou, jsem blokoval stupátko golfky, v níţ
podřimovala má mladší ratolest. Vţdycky kočárek jistím nohou, neboť mám
jako dnes asi všichni rodiče ve vyspělých zemích panickou hrůzu z únosů
dětí.
Takto probíhala z mého pohledu úplně normální sobota, kdyţ v tom
z vedlejší lavičky se ozvalo jakési zasrčení, v němţ by mě nikdy nenapadlo
hledat znamení blízkého vymizení ţivočišného druhu, k němuţ patřím.
„Šššlurchuiš!“
Ano, pokud mne paměť neklame, znělo to přesně takhle:
„Šššlurchuiš.“
Tomuto zasyčení, jeţ zaznělo odněkud zprava, předcházel rozhovor
mezi jakýmsi muţem a ţenou. Jednalo se nepochybně o rodiče malého dítěte
řvoucího pár metrů od mé spící mladší dcerky. Stejně jako ona byl i
chlapeček pevně přikurtován ke kočárku. Zřejmě ho chudinku stihla
novodobá metla lidstva jménem bronchiolitida. Z jeho maličkých nosních
dírek, které za valícími se výměšky ani nebylo vidět, se řinuly husté zelené
sople.
„Mohl bys mu laskavě vysát ten nos?!“
Po těchto slovech, suše pronesených onou ţenou, jsem spatřil, jak se
manţel, třicátník v šortkách a vycházkové obuvi, přestal zabývat svým
mobilním telefonem a rozepnul modrou prošívanou tašku. Vyjmul z ní cosi,
o jsem v první chvíli povaţoval za prodluţovač penisu. Předmět taţený
z tašky byl však mnohem menších rozměrů. K čemu mu jen taková věc můţe
být v parku, kde je dnes sexuální aktivita v jakékoli podobě přísně trestána?
Chlapeček uţ měl u nosu nudli jako pistáciový pudink od Danone.
Kdyţ jsem opět zaměřil pozornost na manţela a jeho šortky, uviděl jsem, jak

si jeden konec přístroje spletí průhledných hadiček dává do úst, zatímco
druhý zasouvá do levé nosní dírky toho malého usoplence. S rukou na
synově čele se zhluboka nadechl a pod přísným dohledem své ţeny, která
mezitím vzdala četbu časopisu Executive Women, zahájil vyprazdňování
jeho nosíku. Výsledný produkt a otcova nešikovnost vyvolaly u malého
trpitele ještě hlasitější nářek a v zoufalé matce prohloubily neklid. Však si to
obsah šortek také okamţitě odskákal.
„Pro boha svatýho, to nemůţeš sát pořádně?! Copak nevidíš , ţe má
ten nos úplně ucpaný? Ţe uţ ani nedýchá?!“
Muţ čím dál víc připomínal Dizzy Gillespieho nadopovaného
steroidy a kortizonem. Celý rudý a oteklý se pokoušel vysát vláčnou hmotu,
která se zarytě odmítala přesunout do nádrţky jeho frňákoluxu.
Při druhém „šššlurchuiši“ jsem náhle prozřel.
Došlo mi, ţe rovnost pohlaví neexistuje. Přeţívá pouze v našich
snech a našich zápasech. V reálném světě jiţ probíhá něco daleko
převratnějšího. Já sám jsem vysavače soplů dosud nedělal, ale jednou to
určitě potká i mne. Pochopil jsem, ţe i na mne jednoho dne dojde, a je tedy
nejvyšší čas začít trénovat s kelímkem od jogurtu či hlemýţděm.
Jiţ není úniku. To, co v bláhové představě, ţe jsme objevili Ameriku,
nazýváme „rovností pohlaví.“, je jen skromnou předehrou, nevinným
aperitivem, pouhým předkrmem chodu, který má teprve přijít.
Připravila Soňa Urbanová

Farní listy
V OBCHODĚ
Jednomu chlapci se zdálo, ţe se ocitl ve velkém obchodě. Za
pultem jako prodavač stál anděl.
"Co tu prodáváte?" zeptal se kluk.
"Všechno, co si přeješ," odpověděl krátce anděl.
Chlapec začal vypočítávat svá přání.
"Přál bych si, aby skončily všechny války na světě, aby byla
všude spravedlnost, abychom byli snášenliví a velkodušní k cizincům,
aby bylo v rodinách víc lásky, aby měli všichni práci, abychom v
církvi měli k sobě blíţ a..."

Anděl ho přerušil: "Je mi líto, chlapče. Ty jsi mě špatně
pochopil. My neprodáváme plody, my prodáváme jenom semena."
Jedno Ježíšovo podobenství začíná takto: "Království Boží je jako
dobré semeno, které člověk zasel na svém poli..."
Semínko je vždycky začátek. Malý, téměř zanedbatelný začátek. Bůh
sám přišel na zemi jako semínko, jako částečka, jako malý výhonek.
Semínko, to je zázrak. I ohromný strom vyroste z úplně malého
semínka. Tvoje duše je zahrada, do které jsou zasety velké hodnoty.
Necháš je vyrůst?
Tak to je přátelé, ţe my bychom chtěli mít všechno hotovo a hned,
zatímco spoustu věcí si musíme nejprve vypěstovat sami. Kdo to chápe líp,
neţ vy, kteří hodně pěstujete na záhradách a polích. Co to stojí námahy, času
a peněz, neţ nám něco uroste. A potom často jsme zklamání, protoţe jsme
čekali lepší plody neţ se objeví.
Ti, kdo pracují se zemí, nikdy si nemohou být jisti výsledkem jejich
práce. Protoţe má na to vliv mnoho faktorů: počasí, ţivly, škůdci, nákazy, či
zloději.
Stejné je to i s prací mezi lidmi. Kdyby to tak šlo, vyprodukovat
pořádek, čistotu, slušnost, poctivost, sebeovládání, trpělivost, snášenlivost,
velkodušnost, laskavost, přátelství a hlavně lásku mezi lidmi... Jenţe k tomu
člověk dochází těţkou prací a výsledek nemusí být u kaţdého stejný.
Člověk není jako počítač, který se dá naprogramovat. To byla ta
chyba minulého systému. V kaţdém je zaseto to všechno, o čem jsem psal
výše, ale ne v kaţdém to vyroste, třeba ani nevzklíčí. K tomu je potřeba ještě
pomoc druhých a hlavně pomoc boţí. On je pořád stejně garantem těchto
hodnot, o kterých mluvíme. Lidé to vţdy dobře věděli, proto říkávali: Bez
Božího požehnání, marné lidské namáhání.
Za poţehnanou letošní úrodu jsme prosili 2. června v kostele, ale
myslím si, ţe kaţdý, kdo dělá cokoliv jiného, si přeje, aby jeho práce nebyla
marná. Proto vás vybízím, proste, aby semeno, které do vás zasévali vaši
rodiče, učitelé a mistři, vyrostlo stejně jako to, které jste letos zaseli do
země, aby jednou konečně nastaly dny sklizně dobrosousedství, solidarity,
spolupráce, poctivosti a přátelství mezi námi.
Před vámi je doba sklizně, tak vám přeji hojnou úrodu a radost
z jakékoli práce, kterou vykonáváte.

Chtěl bych vás ještě seznámit a pozvat na různé akce, které během
prázdnin chystá naše katolická farnost:
 1.-6.7. se bude konat ministrantský tábor na salaši ve Švábenicích
 10.-16.7. se bude konat v Hovězí tábor pro děti
 V úterý 5.7. bych vás chtěl pozvat na Velehrad na celostátní
Cyrilometodějskou pouť v prvním roku přípravy před jubileem 1150
let od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu.
 6.8. pojedeme na tradiční pouť do Křtin
 13.8. nás otec arcibiskup zve opět na Velehrad na pouť za obnovu
rodin
 16.-21.8. zástupci naší mládeţe pojedou do Madridu na Světové dny
mládeţe se svatým otcem.
 30.8. v úterý pojedou maminky s dětmi na pouť na sv. Hostýn
 4.9. oslavíme farní doţínky a poděkování za letošní úrodu
 V neděli 2.10. večer odjíţdíme na farní pouť do Itálie.
Děkuji všem, kteří přišli poděkovat za svůj křest při křestních
slavnostech.
Děkuji také všem občanům, kteří si váţí kostela v Moravských
Prusích, vţdyť je to viditelná dominanta obce. Proto děkuji všem dárcům za
finanční příspěvky, ale také děkuji všem, kteří pomáhají v údrţbě kostela.
Kéţ je prusský kostel místem, které potěší kaţdého.
Přeji všem dětem krásné prázdniny a všem hojnou úrodu z práce
vašich rukou.
P. Boguslaw
farář

Trocha filosofie nikoho nezabije
O STRACHU
Jsme zbabělci, a proto přijímáme odpovědi jiných lidí. Mahávíra,
Buddha, Kristus - přijímáme jejich odpovědi. Ale jejich odpovědi nemohou
být naše odpovědi. Poznání, k němuţ došel někdo jiný, nemůţe být vaším
poznáním - oni něco poznali, ale jejich poznání je pro vás pouhou informací.
Vy to musíte poznat. Pravé poznání je to aţ ve chvíli, kdy je to vaše poznání.

Jinak vám nedá křídla a naopak vám bude viset na krku jako balvan, stanete
se jeho otrokem. Nedosáhnete osvobození, neosvobodí vás to.
Jeţíš říká. "Pravda osovobozuje." Viděli jste, ţe by někoho
osvobodily teorie? Zkušenost osvobozuje, to ano..., ale teorie o
zkušenostech? Ty nikdy!
***
Příroda nezná cesty, nezná zaběhlé vzorce. Plyne tisíci způsoby, ale
vţdy je spontánní. Jděte a pozorujte.... seďte na pláţi a pozorujte moře. Jsou
na něm miliony vln, ale kaţdá z nich je jiná a jedinečná. Nenajdete dvě
stejné vlny. Neřídí se danými pravidly.
Ţádný člověk, jenţ je hoden toho označení, se nikdy neřídí ţádnými
danými pravidly.
Přicházejí za mnou lidé a říkají: "Ukaţ nám cestu." A já jim říkám:
"To po mně nechtějte. Já vám mohu jen ukázat jak jít - nemohu vám ukázat
cestu." Prosím, snaţte se pochopit ten rozdíl. Já vám mohu jen ukázat jak jít
a jak jít odváţně. Nemohu vám ukázat cestu, protoţe "cesta" je pro zbabělce.
Cesta je pro ty, kteří nevědí jak jít, kteří jsou paralyzování. Ti, kteří vědí jak
jít, kráčí do divočiny a samotnou chůzí si vytvářejí vlastní cestu.
Kaţdý člověk dochází k pravdě jinak. Nedojdete k ní hromadně,
nedojdete k ní v davu. Dojdete k ní sami, naprosto sami.
Já vás jen učím, jak máte být sami sebou, nic jiného. Pochopit mě
není snadné, protoţe máte strach a chtěli byste, abych vám řekl vzorec
ţivota, dal vám určitý řád, styl, způsob ţivota.
Je-li někdo opravdu duchovní, povede vás ke svobodě, povede vás k
lásce. Nebude vás učit zákony, bude vás učit milovat. Nebude vás učit mrtvé
zásady ţivota. Povede vás k chaosu, anarchii, protoţe hvězdy se rodí pouze z
chaosu. Bude vás učit, jak máte být úplně volní.
Vím, ţe lidé mají strach - je to strach ze svobody; proč by jinak bylo
na celém světě tolik vězení? Proč jinak by lidé vláčeli svým ţivotem
neviditelná vězení? Existují pouze dva typy vězňů - setkal jsem se s pár
lidmi, kteří ţili ve viditelném vězení, ale všichni ostatní ţijí v neviditelném
vězení. Vláčí ho neustále s sebou - ve jménu svědomí, ve jménu morálky, ve
jménu tradice, ve jménu toho a onoho. Pouta a otroctví mají tisíce jmen.
Svoboda ţádné jméno nemá. Není více typů svobody; svoboda je jen
jedna. Všimli jste si toho? Pravda je jedna. Lţí mohou být miliony. Pravda je
prostá, jeden způsob zcela stačí. Láska je jedna; zákonů jsou miliony.
Svoboda je jedna; vězení jsou miliony.

***
Zbavte se pocitu viny, jejţ ve vás vyvolali druzí. Vaši politici, kněţí,
rodiče, ti všichni ve vás vyvolávají pocit viny, protoţe je to jediný způsob,
jak vás mohou ovládat a manipulovat s vámi. Je to velmi prostý, ale
nesmírně mazaný trik, jak se dá s někým manipulovat. Odsuzují vás, protoţe
kdyby vás přijali a neodsuzovali - kdyby vás milovali, oceňovali a dávali
vám najevo, ţe všechno je v pořádku, nemohli by vás tak jednoduše a
snadno ovládat.
Jak se dá ovládat ten, kdo je naprosto v pohodě? Pak uţ není ţádný
problém. Proto vám všichni ti lidé - kněţí, politici, rodiče - neustále říkají, ţe
s vámi není něco v pořádku. Jakmile ve vás vyvolají pocit, ţe nejste v
pořádku, stanou se z nich diktátoři; mohou vám diktovat svůj řád: " Takhle
by ses měl chovat." Nejprve ve vás vyvolají pocit, ţe jste špatní, a potom
vám dají návod, jak se máte správně chovat.
Přijměte se takoví, jací jste, protoţe je to jediný způsob, jak můţete
být. Celek vás chce přesně takové, jací jste. Celek vám určil, ţe přesně
takoví máte být. Uvolněte se, přijměte sami sebe a mějte z toho radost - a v
tom spočívá transformace. Nenastane díky úsilí, nastane jen díky tomu, ţe
přijmete sami sebe s tak hlubokou láskou a nadšením, ţe zmizí veškeré
podmínky, vědomé i nevědomé, známé i neznámé. Bezpodmínečné přijetí - a
náhle zjistíte, ţe se uţ lidí nebojíte. Máte z nich naopak radost. Lidé jsou
úţasní.
OSHO "O strachu. Pochopení a přijetí životních nejistot."

Pdrličky z historid
KRONIKA OBCE PRUSY-BOŠKŮVKY
Rok 1938 - pokračování
Červen – v obci se spravuje silnice u Sedláčkovýho č. 7 se bourá
starý silniční most a klade se potrubí; v chaloupkách se provádí kanalisace.
Následkem váţných poměrů mezi Německem a Čes. republikou jsou
poskytovány dary na obranu státu, jenţ dosahují ku konci června
130,000.000,- Kč.

5.-6. června je v Bratislavě sjezd Ludové strany, který vyzněl pro
autonomii Slovenska.
9. června zástupci sudetoněmecké strany předloţili předsedovi vlády
dr. Hodţovi memorandum se svými poţadavky.
29. června vyjednává předseda vlády se zástupci polské a maďarské
menšiny.
Červenec - na obranu státu sloţeno do konce července 390 mil. Kč.
12. července projev předsedy francouzské vlády Daladiera: "Naše
slavnostní závazky vůči Československu jsou pro nás posvátné."
19. července prohlašuje Henlein nedílnost k říši a lásku, věrnost
kancléři Hitlerovi.
25. července ţádají sudetoněmci plnou autonomii.
Srpen - 17. srpna odmítla sudetoněmecká strana jednání s vládou.
30. srpna zástupi sud. německé strany u presidenta republiky.
Září - napětí mezi Německem se zhoršuje, 24. 9. jest vyhlášena
mobilisace do 40-ti roků; blíţí se těţké doby na čsl. národ; snad nedej Boţe,
nastane zmatek.
Dále se kronika zmiňuje o Norimberském sjezdu, o stanném právu
v pohraničních oblastech, o Mnichovské dohodě a loudynském plánu.
Říjen- 2.10. obsahují poláci Těšínsko. Ku konci října vracejí se
někteří a postupně i ostatní z narukovaných. Na obranu státu do konce října
darováno 580,000.000,- Kč. Následkem mobilisace bylo na středních
školách vyučování na 14 dnů zastaveno.
Listopad - velké vzrušení a obava z vypuknutí války částečně
polevuje, na hranicích Německa, Maďarska i Polska, které nejsou dosud
přesně stanoveny dochází často k výtrţnostem i přestřelkám, coţ sobě
vyţádalo dosti obětí na lidských ţivotech, ze zdejší obce padl v těchto
přestřelkách vojín 22.září Pospíšil František t.č. dozorce jin. stráţe u
liduobrany býv. hranice Slezko-Německo.
2.listopadu vylo ve Vídni rozhodnuto o hranicích Česko-Slovenska
s Maďarskem.
21. listopadu schváleny ko nečné hranice mezi Česko-Slovenskem a
Německem

30.listopadu byl zvolen nový president republiky Emil Hácha býv.
pres. nejvyššího soudu v Praze.Vláda gen. Syrového podala demisi. Novou
úpravou hranic ztrácí naše republika asi 30.000 km2 půdy.
Prosinec - ze zabraného území vrací se do Čech a Moravy mnoho
úředníků, ozývají se hlasy o propuštění cizích emigrantů hlavě ţidů, zřizují
se pracovní tábory. Jedná se také o zřízení tzv. autostrády (dálnice), t.j.
sinice o šířce asi 60m, která povede přes Čechy, Moravu, Slovensko a na
Podkarpatskou Rus; druhá dálnice má býti stavěna napříč Moravou a sice do
České Třebové přes Brno ke Krumlovu; stavba tato vyţádá velických
nákladů peněţních a zabere mnoho zemní plochy; první stavěna bude na
nýklad našeho státu, druhá pak nákladem Německa neboť má spojovat
Německo s Východní Ujarkou...
...ku konci ţní velké povodně, obilí, které nebylo sklizeno úplně
shnilo, , pak mobilisace a na konec berní úřad se svým známým „plať“, bylo
snad lépe rok 1938 vyškrtnout a nebo vynechat.
Není snad v ţádných dějiných zapsáno to, co proţít musel národ
Česko-Slovenský v roce 1938; zrazeni a opuštěni ode všech spojenců a
celého světa přihlíţeli jsme s bolestí k tomu, jak se o nás bez nás rozhoduje,
Mnichov dne 29. září a Vídeň 2. listopadu a se zoufalou lítostí museli mlčeti
k tomu, jak se o nás dělí a z úzkosti čekati ch víle nejhroznější. Vţdyť kdyby
se o nás byli sousedé rozdělili, nebylo na celém světě hlasu, který by byl
zavolal slovo „Ne“; zdálo se,. ţe se blíţí Bílá Hora, v němém bolu se kaţdý
táţeme: Proč toto všechno je? Kdo to zavinil? Komu blíţíme, vţdyť mimo
ţivelní pohromy nemůţe se lidstvu nic zlého přihodit neţ to, co si udělá
samo; ţili jsme po 20 roků na sopce, která s námi vybuchla a my zůstali jako
trosečníci s předzvěstí toho, co snad bude v brzku následovat, všechno
kolem nasvědčuje, ţe dal se pohnutím hranic do pohybu balvan, který bude
těţko zastavti. Máme bolestnou Kalvárii za sebou, která hlásá světu
bezpráví, ktré nám bylo učiněno. A po tom všem utrpení hledáme u souseda
v Německu se vší poníţeností přátelský poměr k našemu státu. Rok 1938
bude navěky výţstrahou českému národu.
A tak vstupujeme do nového roku 1939 s novými nadějemi v lepší
budoucnost, s novými silami, předsevzetím dobré vůle zachovat alespoň to,
co nám zbylo, vţdyť kdyby byla vypukla válka kdo ví, kdy, kde a jak by
byla skončila a jejím následky byly jistě strašlivější, neţli je tomu dnes.
...ještě že člověk nikdy neví co ho čeká...

Ohlasy
Obecní úřad opět uspořádal pro nás starší občany setkání. Je pěkné,
ţe to bylo setkání seniorů a nerozlišoval se věk. Přivítaly nás nazdobené
stoly, občerstvení a dárečky, které vyrobily děti základní i mateřské školy.
Ty také pro nás připravily krásný program.

Děti z mateřinky nacvičily hudebně pohybové vystoupení "Já mám
koně, vraný koně", s dětmi ze základky krásně hrály na flétničky a předvedly
vystoupení se švihadly. Starší děti pak pobavily přítomné pohybovým číslem
"Piráti z Karibiku", cvičením aerobiku, domorodými tanci a také
angličtinkou a básničkami, které školáci sami sloţili. Velmi pěkné bylo
vystoupení Trnky, krojovaného souboru z Vyškova.
Bylo to velmi vydařené odpoledne. Potěšil nás program, dárky i
občerstvení a to, ţe jsme se mohli setkat a popovídat si. Mnozí z nás se vidí

právě jen na těchto setkáních. Proto chci za nás starší spoluobčany
poděkovat všem, kteří se na zajištění této akce podíleli. Především to byl
starosta Lubomír Šebesta a Kateřina Burešová, kteří všechno organizačně
zajišťovali a paní Soňa Urbanová, která připravila a roznesla pozvánky.
Velmi dobré koláčky napekla děvčata ze školy - paní Molitorisová,
Klouparová, Račanská a Chujacová. Další připravily chuťovky a
obsluhovaly – paní Urbanová, Kušmiderová, Burešová, Chujacová,
Šebestová a Večerková Hana a děvčata Terezka Řezníková, Peťka
Molitorisová a Kristýnka Panáčková. Petr Večerka zajišťoval dovoz a odvoz
těch, kteří by sami dojít nemohli. Poděkování patří také učitelkám
z mateřské i základní školy, paní Štěrbové, Měřínské, Gottwaldové, Hillové,
Bláhové a Cypriánové.
Je hezké, ţe všichni obětovali svůj volný čas, aby nás potěšili.
Děkujeme.
Jindřiška Černá

Autorem následujícího příspěvku je pan Alois Račanský.
Vzhledem k tomu, ţe následující příspěvek byl dodán jiţ po termínu
uzávěrky, těsně před tiskem, abychom se nedopustili věcných chyb, uvádíme
článek v původní podobě.

Stručná reakce na příspěvek pana Račanského:
nikdo nelţe a nepodvádí; všechny uvedené informace v minulém
zpravodaji byly pravdivé
TJ Sokol neţádala dotace od Ministerstva pro místní rozvoj; tuto
informaci jsme nikdy neuvedli
jsou desítky fondů a nadací, které poskytují dotace a jednotlivá
ministerstva nemusí vţdy vědět, komu je tyto nadace a fondy
poskytují
jakmile bude stavba hřiště hotová, na místě bude stát cedule
s uvedením poskytovatele dotace; dříve není nutné tuto informaci
zveřejňovat
hospodaření naší obce za rok 2010 bylo vyvěšeno na úřední desce
v obci i na internetu ve dnech 11.6. - 28.6.2011; kaţdý měl moţnost
si tyto informace přečíst a vyjádřit se
TJ Sokol nemá nic společného s obcí, je to samostatná organizace,
proto nemá ţádnou povinnost zveřejňovat financování svých aktivit
p. Račanský není členem TJ Sokol, proto mu nikdo nemusí
poskytovat informace, o které ţádá
úřední deska obce se řídí zákonem a je určena pro zveřejňování
informací týkajících se obce a obecního úřadu, nikoliv cizích
organizací
p. Šebesta nerozhoduje o přidělení příspěvku TJ Sokol z rozpočtu
obce; rozhoduje o tom patnáctičlenné zastupitelstvo obce
K tomuto tématu jiţ bylo vše řečeno a normální inteligentní lidé uţ
pochopili, o co tady jde. Proto se jiţ nebudeme k dané věci vracet a na
stránkách zpravodaje více vyjadřovat.
Kateřina Burešová, Lubomír Šebesta

Viděli jsmd, slyšdli jsmd
SETKÁNÍ SENIORŮ
V sobotu
21.
května
uspořádal obecní
úřad setkání pro
seniory
v kulturním domě
v Moravských
Prusích.
Po
přivítání
a
úvodním
slově
starosty
obce
vystoupily
se
svým programem
děti
z Mateřské
školy, následovali
ţáci základní školy
a poté vystoupil Hanácké folklorní soubor TRNKA. Děkujeme všem, kteří se
na přípravě tohoto odpoledne podíleli,
ať uţ svým vystoupením nebo
přípravou občerstvení.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 19. června na obecním úřadě
přivítali zástupci obce, děti z mateřské
školy pod vedením paní učitelky Aleny
Štěrbové
a
děti
s hudebním
doprovodem paní Jarmily Voščekové
našeho nového pruského občánka Šimonka Vejmolu. Malému Šimonkovi
přejeme
hodně
zdraví,
štěstí
a především lásku svých rodičů.

STAVĚNÍ MÁJI V BOŠKŮVKÁCH

POVÍDKA O PRUSKÉ MÁJI

V Boškůvkách to ţije!
I kdyţ jsme za kopcem a v dolíku, není nás mnoho a času není nikdy
nazbyt, i v Boškůvkách to občas společensky oţije. Ne jinak tomu bylo na
konci dubna, kdy jsme společnými silami stavěli májku a pálili čarodějnici.
Tato tradice byla v Boškůvkách v loňském roce obnovena a letos jsme
úspěšně pokračovali. 'Kluci' sehnali kmen, který 'holky' krásně nazdobily,
připravila se vatra a na ni čarodějnice, no úplně jako ţivá. Bečka s pivem a
klobásky na opékáni nemohly
chybět.
V sobotu 30. v podvečer
proběhlo
adrenalinové
vztyčování máje – snad
všechny boškůvské ţebříky
přiloţily příčku k dílu. Po
urputném boji – podpírání,
zatloukání,
posouvání,
natahování - byla mája
postavena a barevné fáborky na
vršku se třepotaly v záři
zapadajícího slunce.
Slovy mého muţe: Byla
to objektivně uplně nejkrasnější
májka na celé Moravě, ne-li na
celém světe 
Poté
byla
upálena
čarodějnice – a jelikoţ tím
večer nekončí, ale začíná,
popíjelo se, povídalo a hudba
hrála aţ dlouho do noci. No prostě – bylo nám fajn.
Tento příspěvek do Občana píšu sedíc u kamarádky uprostřed
Slovinska, a představte si, na co se dívam z okna – na slovinskou májku  A
v Rakousku jsem ji potkala taky. Tradice poukazuji na naše kořeny, coţ je
jeden z mnoha důvodu, proč stojí za to o ně pečovat. A nejsme na to sami.
Kamila 'Liška' Botková

Kdyţ z lesa dlouhá cesta byla,
díra jiţ se dávno ryla.
Dvacetsedm metrů pařez,
tahat z lesa to byl nářez.
Jáma byla hluboká
tak dva metry od oka.
Naše holky hodné byly,
máj nám hezky nazdobily.
Mája byla dole pořád,
postavil jí potom jeřáb.
Lano zarylo se do máje,
a šlo to málem do háje.
V klidu jsme však zůstali,
dobrý nápad dostali.
Co tak nadzvednout ten spodek,
dostanem to přes ten schodek.
Hned jak jsme jí tam dostali,
všichni stále čučeli.
Strom jsme kolmo srovnali
a lidi tleskat začali.
Udusat se musel stromek,
aby nespad na ţádný domek.
Kdyţ jsme práci dorazili,
bečku jsme si narazili.
Pili jsme aţ do rána,
sranda byla pořádná.
Celá skvadra v lihu byla,
ţe letos se máj podařila.
Pivo došlo, prázdno v kapse,
tak zítra se tu sejdem zase.
My celý víkend hlídáme,
při tom Váţaňáky vídáme.
Nedáme jim šanci víc,
neodvezou máje nic.
Další víkend repete,
pořádně se vyspěte.
Oheň bude dlouze plát,

příjemně nás do zad hřát.
Třetí víkend prší jen,
stejně jdeme zase ven.
Zhodla by se moţná loďka
nás však zahřeje jenom vodka.
Čtvrtý víkend loučení,
uţ jsme celý spocení.
Práce všude kolem moc,
nepřeţijem další noc.
Po měsíci na svíci,
říkali nám chlapíci.
S pilou vám to ukáţem,
jak máj shodit dokáţem.
Byla to jen krátká chvilka,
neţ do máje se vryla pilka.
Byl to jenom okamţik,
v kterém zazněl hlasný křik
POZOR PADÁ !!!
Starosta nám jistě nadá,
ţe domů jsme spěchali,
nepořádek nechali.
Za rok tady budem zase,
vţdyť máj stavět má se,
najdete jí v plné kráse.
Za místní mládeţ Petra Molitorisová, David Večerka, Miloš Krátký, Roman
Ţenčák a Jakub Filipi
ASOCIACE CECHU ČARODĚJNÉHO - SLET ČARODĚJNIC
Letošní slet čarodějnic nám někdo nepřál. 30. duben - tedy den sletu a
pálení čarodějnic - letos vyšel na pátek, ale zrovna v době místních Hodů,
takţe jsme se s kolegyněmi (po pečlivém zváţení všech okolností) rozhodly
pro náhradní termín, abychom se při přistávání na hřišti neporanily o nějaký
ten kolotoč... Bohuţel v úterý 3. května, kdy byl slet naplánován, lilo jako
z konve a byla zima.

Opět přišel náhradní termín a - do třetice všeho dobrého - v pátek 6.
května opravdu slet na místním hřišti proběhl.
Na úvod čarodějky plnily úkoly, které měly prověřit jejich zručnost a
šikovnost a po splnění všech zapeklitých úkolů si čarodějky vyráběly
z přírodnin svoje malé čarodějnice. Následoval čarodějný tanec, při kterém
zástupci místní lidské chásky vybírali nejkrásnější čarodějnice a ty byly
následně vyhlášeny MISS I., II. a III. kategorie. Poté přišel na řadu zlatý
hřeb odpoledne - slavnostní křest prvního přírůstku do naší čarodějné
asociace. Silmajda Hrozivá, jedna z nejstarších čarodějnic a kolegyně, která
pomáhala zakládat naši asociaci, přivedla na svět miminko a my jsme se
rozhodly pro jeho přijetí do naší asociace slavnostním křtem, který zněl
takto:
Křtíme Tě smradem čarodějným,
sám sobě buď vždycky věrný.
Svobodu si uchovej,
na světě ti bude hej!
Potom následovalo
lovení
havěti
z odporného slizu, na
které
se
zástupci
nejmladší
kategorie
obzvláště těší a také
tradiční
čaroflorbal,
který skončil remízou.
Závěr našeho sletu patřil
jako vţdy slavnostnímu
pasování
do
jednotlivých
řádů
čarodějného cechu a
předání
glejtu.
Za
pokřiku „hula hula hej,
ukončujem rej“ byla
zapálena hranice, kde si
všichni upálili své malé
ručně
vyrobené
čarodějnice a opékané
špekáčky
udělaly
definitivní tečku za
letošním sletem.



V přebytku s havětí z řad hadů, koček, vran, myší, kryš, žab
a pavouků pobývej!



Sletu čarodějnic nikdy vynechati nesmíš!



Pochvalné mluvě se vyhýbati musíš!



Svůj hábit toliko v barvě černé, šedé nebo hnědé nosit smíš!

Budete-li se jím říditi, smíte se příštího sletu opět zúčastniti.
Vošatka Netopýrů, v.r.
generální tajemnice výkonného výboru
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2011

Takţe milé čarodějky, nezapomínejte na čarodějnické desatero, které
říká:


Dobrého skutku nikdy neuděláš!



Letovou rychlostí o síle vichřice létati budeš!



Tvé vlasy hřeben ani nůžky zříti nesmí!



O své bradavice vzorně pečovati budeš!



Toliko koště k přepravě používati můžeš!



Oprávnění čarovati pouze pasováním od cechu



čarodějnického dosáhneš!

Letos byly rybářské závody naplánovány na 21.května. Pro členy
rybářského spolku začaly přípravy samozřejmě mnohem dříve. Přemýšleli,
jak závody vylepšit, sháněli ceny pro nejlepší závodníky a do tomboly,
domlouvali zajištění celé akce.
Co se ale nedá naplánovat je počasí. Po loňské zimě se zraky
organizátorů upínaly střídavě na oblohu a televizní obrazovku, aby se
dozvěděli, „ Jak bude? Bude teplo? Bude pršet? “
Začali se hlásit první zájemci, počasí vypadalo slibně a organizátoři
vylaďovali poslední podrobnosti.
Sobotní ráno se přihlásilo krásným počasím. Uţ po šesté hodině
začali přijíţdět první účastníci. Kromě pořadatelů a sluníčka je přivítal
krásně upravený rybník, posečená tráva, uklizeno, za coţ patří velký dík
obecnímu úřadu a jeho pracovníkům.
Do osmi hodin se přihlásilo 67 závodníků, z toho 18 mladších
patnácti let. Kaţdý si vybral stanoviště a v osm hodin to vypuklo. První kolo
trvalo do třičtvrtě na deset, pak následovala hodinová přestávka. Závodníci
měli v ceně zápisného občerstvení – uzeninu pávě vytaţenou z udírny,
limonádu, pivo. Druhé kolo se po domluvě s účastníky prodlouţilo. Konec
byl ve 13 hodin. Začalo se vyhodnocovat, počítat úlovky a sestavovat pořadí.
Soutěţilo se ve dvou kategoriích – největší ryba a největší počet ulovených
ryb. Toto jsou výsledky:

Největší ryba
1. Zdeněk Kudlička
2. Milan Pernický
3.-4. Radek Cupák
3.-4. Zdeněk Kudlička
5.-6. Jiří Pešek
5.-6. Jaroslav Chalabala
7. Petr Matoušek
8. Marie Kudličková

amur 54 cm
amur 53 cm
amur 52 cm
kapr 52 cm
kapr 45 cm
kapr 45 cm
kapr 44 cm
kapr 43 cm

organizace, dobré počasí i dobrá nálada a v neposlední řadě sponzoři, kteří
naši akci podpořili.

Mezi soutěţícími do patnácti let chytil největší rybu – kapra 42 cm –
Matěj Zbořil, který byl zároveň nejmladším účastníkem závodů (7 roků).
Největší počet ulovených ryb
1. Jaroslav Břoušek
2. Antonín Petráň
3. Josef Král
4. Radek Tesař
5. Jiří Pešek
6.-7. Zdeněk Kudlička
6.-7. Pavel Bednář
8. Libor Bednář
9. Markéta Lukášová

48 ks
33 ks
30 ks
29 ks
25 ks
24 ks
24 ks
21 ks
20 ks

Soutěţící do patnácti let:
1. Michal Fojtík
2. Lukáš Novák
3. Veronika Zbořilová
4. Jana Kníchalová

41 ks
30 ks
24 ks
22 ks

Závěrečné vyhodnocení probíhalo ve velmi příjemném duchu.
Účastníci závodů se většinou znají a dovedou ocenit úspěch soupeře
potleskem i pochvalnými pokřiky. Soutěţící i diváci se soustředili kolem
vystavených cen určených do soutěţe i do tomboly. Všichni ocenění
účastnici si vybrali ceny, u mladých závodníků dostali ceny všichni.
V tombole byla hlavní cenou mikrovlnná trouba. Nakonec byli spokojeni
všichni, ti, kteří vyhráli, i ti, kteří se „jen“ zúčastnili. Přispěla k tomu dobrá

Rybářské závody 2011 se vydařily, můţeme se tedy těšit na rybářské
závody 2012!
Rybářský krouţek
Moravské Prusy

Události
SŇATEK UZAVŘELI
Štěpán Michalík a Petra Pinkavová
Michal Jarmar a Kristýna Paštěková
Milan Dostálek a Lenka Chomoucká
Milan Vlček a Petra Lacinová
Oldřich Novák a Petra Nejezchlebová

Vaše láska, sliby, snění a dosavadní přátelství, ať se nyní změní
v nejkrásnější manţelství...
Všem novomanţelům přejeme hodně štěstí na společné cestě
ţivotem.
JUBILEUM
Duben 2011
Vojtěch Kadlec
Eliška Svobodová
Alena Ryšková
Jan Křetinský
Květen 2011
Jana Svobodníková
Marta Račanská

Kdo si hrajd, ndzlobí
Pojmenujte
jednotlivé
předměty a vyškrtněte všechny,
které obsahují ve svém názvu
písmeno R. Třetí písmena
zbývajících názvů dají název
opery, kterou bylo 18. listopadu
1883 otevřeno znovuvybudované
Národní divadlo v Praze.

Červen 2011
Drahoslava Kutálková
Dominik Panáček
Hynek Vrána
Všem oslavencům přejeme spokojený ţivot naplněný zdravím,
radostí, štěstím a porozuměním.
ÚMRTÍ
Antonín Pěnčík
Akce plánované na III. čtvrtletí 2011:
sobota 2.7.2011 Okresní přebor dvojic v nohejbalu - TJ Sokol
neděle 3.7.2011 Uliční turnaj v nohejbalu trojic - TJ Sokol
sobota 23.7.2011 Memoriál Jiřího Špičáka - TJ Sokol
sobota 13.8.2011 Tradiční kopaná svobodní x ţenatým - TJ Sokol
neděle 28.8.2011 Volejbalové odpoledne - TJ Sokol
srpen - datum bude upřesněno - přesunuté Šnečí rallye - MC Prušánek
neděle 4.9.2011 Drezurní závody - Ranč Boškůvky
neděle 18.9.2011 Hobby parkur - Ranč Boškůvky

Jen jeden ze čtyř stínů
patří rytíři na koni. Poznáte
který?

